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E L Ő S Z Ó .

A jelen kiadás, mely betegeskedésem miatt már 1878 óta 
készen várja e rövid bevezetést, a Nyelvemléktár szokásos eljárását 
követi. A mennyire nyomtatásban lehetséges, mindenképen híven 
közli az eredetit, még íráshibáit, törléseit és igazításait is meg
tartva. Könnyebb idézés végett a kiadás sorai meg vannak szá
mozva, de hogy magára az eredetire is lehessen utalni, ennek 
lapjai elejét a lapszélre tett kövér szám, végét pedig a szövegbe 
iktatott И mutatja. Továbbá () szövegbeli hézagot jelent, (!) meg
erősítő jel, olvashatatlan vagy kétes olvasató szó után (?) jel áll; 
az olvasható törlések ki vannak szedve és szögletes rekesztékbe 
foglalva, az olvashatatlanokat [?], az üresen hagyott helyeket [ ] 
jelöli; a nyomtatásban nem követhető rövidítések kiegészítése, 
valamint a pótlások általában és a latin idézetek dőlt, az eredeti
ben színesen írottak pedig ritkított betűkkel vannak szedve. Eny-. 
nyit általános tájékoztatásúl.

Az Eh.ren.feld C o d ex  a 1 e g r é g i b b  m a g y a r  k ö n y v  
s m i n t  n y e l v m a r a d v á n y  i s  n y o m b a n  a H a l o t t i  
B e s z é d  és  a K ö n i g s b e r g i  T ö r e d é k  u t á n  k ö v e t k e -  
z i k. Szerencsés fölfedezője és méltó birtokosa hazánk szülötte 
dr. Ehrenfeld Adolf bécsi jogtanácsos, a ki nevét még egyéb érde
mekkel is elválasztliatatlanúl fűzte e kincshez. Első ismertetője, 
Toldy Ferencz eleinte (0 s középk. magy. nemz. irod. tört. Pest 
1862. I. köt. 181. 1. és II. köt. 78. 1.) tévedésből Ehrenreich, ké
sőbben pedig (Magy. nemz. irod. tör. röv. előad. Pest 1868. I. köt. 
25. 1. és Irodalomtört. olvasók. I. köt. 51. 1.) helyesen Ehrenfeld 
Codexnek nevezte. Minthogy azonban e helyreigazítás szó nélkül 
történt, nem lehetett tudni, melyik az igazi név, melyik a tévedés.
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Azért Szarvas Gábor (Magy. Nyelvőr I. köt. Y—IX. fűz.) egysze
rűen Ferencz legenda név alatt volt kénytelen taglalni. Végre a 
magy. tud. Akadémia 1878. márczius4-én megszüntetve a bizony
talanságot és ingadozást, elhatározta, «hogy a codex a fölfedező 
tiszteletére Ehrenfeld codexnek neveztessék» (Magy. tud. Akad. 
Értés. XII. évfoiy. 59. l.j. Dr. Ehrenfeld igen fiatal korában törté
netesen jutott e kiváló fontosságú kézirathoz. Midőn 1850—51-ben 
Nyitrán a gymnasium VI. osztályát látogatta, nyáron az iskolai 
év vége felé, julius hó valamely délutánján az osztályba lépve, 
tanulótársait nagy mulatságban találta. «Furcsa» régi könyvekkel 
labdáztak, és midőn így egymásnak dobálták, egy ilyen «furcsa» 
könyv őt fején és vállán találva az ajtó közelében a földre esett. 
Talán nem törődött volna vele, ha társait e dolog nem fakasztja 
oly jóízű nevetésre; de hogy megértse széles jó kedvüket, föl
vette a könyvet s azt látva, hogy régi és különösen hogy magyar, 
azonnal érdeklődni kezdett iránta. Teljes értékét, tudományos 
tekintetben rendkívül nagy fontosságát ugyan még akkor mint alig 
15 éves ifjú természetesen nem tudta méltatni s talán nem is sej
tette, de azt minden fiatatalsága mellett is megismerte, hogy egy ily 
ősrégi írott, tehát valószínűleg a könyvnyomtatás föltalálása előtt- 
ről származó magyar könyv megérdemli a megőrzést. Hogy pedig 
e könyv mily nagy veszedelemben forgott, mennyire ki volt téve a 
teljes elpusztulásnák, az meglátszik abból, hogy sem a többi deák, 
sem a ki az iskolába vitte, nem tulajdonított szegénynek legcseké
lyebb értéket sem. Azért az utóbbi nagyon szívesen is ráállt, hogy 
valami háromkötetes modern munkáért átengedi, s iskola után 
meg is történt a csere, mely egy nyaláb űj könyv árán megmen
tette egyik legnevezetesebb és legbecsesebb régi emlékünket a biz
tos enyészettől. Az a tanulótársa, a kitől kapta s a kinek nevére 
ma már nem emlékezik, azt vallotta, hogy padlásukon találta. Ott 
még több ilyes lehetett, mivel egy másik «furcsa» könyv, melyet 
dr. Ehrenfeld akkor délután a dobáltak közt látott, szintén igen 
régi, de szláv kézirat volt, mely azonban, akár rnenmüre fájlalja 
is most, akkoriban épenséggel nem érdekelte és kétségkívül vég
kép elkallódott, elpusztúlt, mivel a tanulók közt bizonyosan senki 
sem érdemesítette arra, hogy fölvegye és elvig}re. Társával mindig 
föl készült menni arra a padlásra, de a rövid idő alatt míg még 
Nyitrán tartózkodott, mindig volt valami akadály, azután pedig



nem sokára haza ment Lévára, a hol a szünidőt töltötte, és Nyit- 
rára többé vissza sem került, hanem a következő iskolai évet már 
szeptembertől kezdve Bécsben töltötte. Innét Homoky Ignácz 
theresianumi magyar oktató által 1852-ben a codexet postán 
Pestre küldte Toldy Ferencznek, a kinél teljes tíz évig volt, míg 
tulajdonosához ismét visszakerült.

Toldy már az ötvenes években a Simor Codex töredékével és 
a Virginia Codex kis Ferencz-legendájával együtt a Régi magyar 
legendák tára IV. kötetébe szánta s a hatvanas években is foly vást 
a codex kiadására gondolt (1. О s középk. magy. irod. tört. Pest 
1862. II. köt. 78. 1., Magy. irod. tört. röv. előad. Pest 1868. .köt. 
25. 1. és Irodalomtört. olvasók. Pest 1868. I. köt. 51. 1.), de csak 
egy fejezetek (Szent Ferencznek fráter Leóra való tanojtásáról) 
közölhetett belőle Irodalomtörténeti olvasókönyvében mutatvány
kép mai orthographiával. Annyit azonban mégis megtehetett, 
hogy kétszer lemásoltatta. Az egyik másolat, mely az Akadémia 
számára készült, a szorgalmas és pontos Gyurikovics István írása; 
a másik, mely mint a régi orthographiát és interpunctiót a maival 
fölcserélő átírás a Legendatár IV. kötete alapjáéi maga Toldy szá
mára készült s most szintén az Akadémiáé, Ring Adorján gyarló 
munkája. A Nyelvemléktár szerkesztői már elejétől fogva óhajtot
ták e nevezetes régi kézirat kiadását. De minthogy birtokosát Toldy 
hol Ehrenreiclmek hol Ehrenfeldnek nevezte és jogtanácsos helyett 
hibásan orvosnak mondta (0 s középk. magy. irod. tört. II. köt. 
78. 1.), tartózkodása helyét pedig elhallgatta, nem tudtak kihez 
fordúlni. Nem segített rajtuk, hogy dr. Ehrenfeldnek Bécsben nagy 
híre és tekintélye van, mikor biztosan nem tudták a nevét, hibásan 
ismerték állását, hollétét meg egyáltalában nem is sejthették. Buda
pesten is számos rokonai és jó ismerősei vannak ugyan, de mi 
haszna, ha a szerkesztők ezt sem gyaníthatták, amazok meg viszont 
az ő keresésükről nem értesültek. így a codex kiadása sok ideig 
elmaradt, mivel egyedül Gyurikovics István másolatára kellett 
volna támaszkodnia, mely szorgalmasan s pontosan készültnek 
látszott ugyan, de mivel hitelesítve nem volt, feltétlen biztosságot 
nem ígért. Végre a magy. tud. Akadémia nyelvtudományi bizott
ságának 1877. nov. 15-én tartott ülésében dr. Fraknói Vilmos adta 
meg a szükséges fölvilágosításokat, azzal a kijelentéssel, hogy dr. 
Ehrenfeld a codextől megválni még ideig-óráig sem hajlandó
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ugyan, mivel már egyszer csak nagy nehezen, hosszú tíz esztendő 
múlva tudta visszakapni, de lakásán Bécsben szívesen megengedi 
megvizsgálását, összehasonlítását vagy akár újra másolását, s arra 
a legnagyobb készséggel fölajánlja a kellő kényelmet is. A bizott
ság engem szólított fel, hogy Bécsbe menvén, dr. Ehrenfeldnél 
a codexet Gyurikovics másolatával összevessem, hogy a Nyelv
emléktár VII. kötetében ki lehessen adni. Ezt mindjárt karácsony
kor teljesítettem s utamról 1878. márcz. 4-én az Akadémiának

/
jelentést is tettem (l.Magy. tud.'Akad. Értés. XII. évf. 57—59. 1.). 
Midőn azután a codex végre ki volt nyomtatva, magamtól újra fel
mentem Bécsbe, hogy a nyomtatványt is összevessem az eredeti
vel ; mert annyit már a Nyelvemléktár I. kötetéből tanúltam, hogy 
ez ismételt ellenőrzés oly kiadásnál, mely másolatból készült, min
den esetre elkel. A hitelesített nyomtatványnak azonban, mint 
már említettem, hosszas betegeskedésem miatt még két álló esz
tendeig kellett várnia a feltámadás napját s így szándékomon kívül 
esett, hogy az első kiadás megjelenése mostanra maradva egyúttal 
a codex fölfedezésének 30 éves jubilaeumát is ünnepli.

Dr. Ehrenfeldhez a codex már igen mostoha állapotban 
jutott. Eredetileg legalább is 9 kisnegyedrót alakú hármas azaz 12 
leveles terniókból vagyis legkevesebb 108 levélből állott. Ebből csak 
81 levél maradt fen, tehát legkevesebb 27 levél örökre elveszett. 
Dr. Ehrenfelddel ketten több ízben gondosan megvizsgálván a co
dexet, külső és belső okokból pontosan megállapítottuk, hoLmennyi 
hiányzik. Biztos számításunk szerint kiesett az I. ternió 12., a 
IV. ternió 12., az V. ternió 1. és 12., a VI. ternió 4. és 9., a 
VII. ternió 3. 4. 5. 8. 9. 10„ a VIII. ternió 1—12., végre a IX. 
vagy mostaíii VIII. ternió 6., 7. és 12. levele.. Vagy a codex 
jelen állapota szerint jelölve a dolgot, kiszakadt a mostani 22. és 
23. lap közt 1, a 92. és 93.. közt 2, a 112. és 113. közt 1, a 118. és 
119. közt 1, a 126. és 127. közt 1, a 136. és 137. közt 3, a 140. és 
141. közt 3, a 144. és 145. közt 12, a 154. és 155. közt 2, a 162. 

■f után 1, összesen tehát 27 levél. E szerint elveszett az egésznek 
legalább is egy negyed része. Mert azt nem lehet eldönteni, hogy 
hátúi nem volt-e még egy ternió; de úgy látszik, hogy nem volt, 
mivel a hiányzót is beleképzelve, többnek a codex táblái, melyek 
pedig a könyvvel alkalmasint egykoruak, aligha nyújthattak he
lyet. A vége nem fölötte régen hiányozliatik, mert az utolsó lap
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ép oly tiszta színű mint a belső lapok s így nem nagyon régi idő
ben még valami védte. Az minden esetre a mostani VIII. ternió 
12. levele volt, de lehetett, habár nem valószínű, mint már mond
tam, több is. Az időpontot meghatározni természetesen nem 
lehet; annyi bizonyos, hogy vagy 1851-nek ama nevezetes délután
ján vagy nagyon kevéssel előbb kellett történnie, utóbb már dr. 
Ehrenfeldnél és ideiglen Toldy Ferencznél föltétlenül biztos kezek
ben volt. A két másolat, melyek közül Gyurikovicsé 1852 és 1854 
közt készülhetett, a codexből már csak a máig fenmaradt 81 leve
let ismeri, melyek közül a 48. meg van fosztva felső külső sarká
tól, a mi a 95. és 96. lap szövegében hézagot okoz. Dr. Ehrenfeld 
az iskolai labdázásra vet; úgy hiszi, hogy a codex legnagyobb való
színűséggel ez alkalommal sérült meg, s hogy levelei vagy mind 
vagy nagyrészt szintén akkor estek ki és iskola után kisöpréskor 
a szemétre kerültek. A kötés is szenvedett, különösen a háta, de 
azért még elég jó karban van. Két erős fatábláját nagyon színe- 
hagyott zöld bőr boríték födi, melyre elül-hátúl egy-egy három 
egyközű vonalból alkotott s ugyan olyan három vonalú két keresz
tező által négy háromszögre osztott, a táblák széleivel azonközepű 
négyszög van sajtolva. Elül egy nagyon kopott aranyozású vörös 
réz, hátul pedig sárga réz kapocs van három-három sárgaréz szö- 
gecskével a táblához erősítve. Az első kapocs alatt egy hajdan 
úgylátszik piros zöld átfogó szalag maradványa. A táblák belső 
oldala latin írásos hártyával van beragasztva. A hátulsó ily levélen 
csak kevés az írott s az is csak tolipróbának látszik, ragasztékos 
oldala azonban, mint a kis részben levált sarkak mutatják, igen 
apró sűrű latin írással van tele. Az első hártyán lábbal a codex 
felé kéthasábos, a másiktól különböző latin írás. Se az egyik se a 
másik nincs összefüggésben a magyar szöveggel. A könyvkötő, 
mint a terniók közepére s azonfölül kivételesen az elsőnek végére 
varrott szintén latin írásos keskeny erősítő hártyaszeletek is mu
tatják, egy kimustrált régibb latin hártyacodex leveleit használta 
fel czéljára. Az említett kéthasábos latin írás fölött, a hártyalevél 
egykori jobb, most felső szélére régi kéz, de nyilván már bekötés 
után kissé zavart rendben a betűsort írta. Ez alatt, habár ki van 
vakarva és el van mosva, egy vonással körülkerítve «Ehrenfeld 
Adolf 1851« olvasható. E kötést, mivel igen régi és magánál 
régibbnek sehol legcsekélyebb nyomát sem mutatja, a codex első,
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eredeti kötésének kell tartanunk. Igen örvendetes, hogy dr. Eliren- 
feld érintetlenül hagyta s a helyett hogy kijavíttatta vagy újra 
beköttette volna, oltalmúl inkább jó erős tokba tette a codexet. 
E helyes eljárásával megszégyenítette még a bécsi udvari könyv
tárt is, mely régi bibliafordításunkat, a Bécsi Codexet, régi kötését 
elvetve, szépen meggyalúlva újra beköttette s e kárhozatos okta
lanságával a kézirat előbbi állapotának és viszontagságainak ki- 
fürkészésére czélzó minden vizsgálatot örökre lehetetlenné tett.

Hogy az Ehren féld Codex nem hártyára, hanem papirosra 
van írva, az már az eddig mondottakból is gyanítható. Azt is meg
említettem, hogy e papiros, mely fölülről lefelé igen sűrűn,- ke
resztben pedig nagy ritkásan bordázott s víznyomatúi helyenkint 
lóhere levelet mutat, 12 leveles kis negyedrét alakú terniókban 
van összehajtva. Az írás határa eleinte minden lapon négy (alul, 
fölül, jobbra, balra), azután főkép a GO. laptól kezdve csak két 
oldalt (jobbra, balra) van egy-egy vonallal megszabva. E vonalak 
ugyanazzal a téntával vannak húzva, melylyel az írás készült. Az
1., II., VI. és VII. ternio első lapjának felső bal sarkában levő 
arab 1, 2, 6 és 7 szám, továbbá a fejezetek fölírása és a bekezdé
sek első betűje, valamint itt-ott a szövegben is egyes szavak vörös
sel vannak írva. Mind ez a rendes írás után készült, mivel meg
látszik, hogy helye volt hagyva. Legvilágosabban mutatják ezt az 
utóbb említett nagy kezdőbetűk és közbevetett szavak. Emezeknek 
mint a 48., 59. és 79. lapon hol szorongniok, hol meg terpeszked
niük kell, úgy a mint az szűkén vagy bőven hagyott helynél termé
szetes. Amazoknál pedig igen gyakran, mint pl. a 32., 74., 78., 79.,
86., 87., 88., 91., 93. és még számos lapon, a rendes írás téntájával 
csinált jó apró betű jelöli, hogy milyen nagy kezdőbetű való oda, 
a minek csak úgy van czélja- és értelme, ha e betűk beírása ké
sőbbre maradt s egyelőre hely volt hagyva számukra. Szintén utó
lag vörössel van tarkítva minden lap, a mennyiben a legtöbb nagy 
betű, néha egy-egy kis betű, sőt itt-ott egész szó is, valamint a 
pont és kettős pont vörössel van bevonva és helyenkint, főkép 
mondat elejére, ugyané színnel q alakú jel van festve. Mindenből 
világos tehát, hogy az író előbb a téntával írott rendes szöveget vé
gezte el s csak azután egyfolytában pótolta bele a vörössel festette
ket. így történhetett azután, hogy néhány üresen hagyott helyet, 
mint pl. a 30., 52., 54. és 74. lapon, betöltetlenül felejtett. Az egész
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codex elejétől végig mindenestül egy  kéz munkája. Téntája fakó, 
írása pedig kapcsolt barátgót és különös sajátsága, hogy a kétjegyű 
betűket soha sem rövidíti s hogy az i-re csak ritkán tesz pontot. 
Hogy ez író szent Ferencz-rendi szerzetes volt, az bizonyításra nem ■+* 
szorul, mivel az egész codex szent Ferenczet dicsőíti és állhatato
san «atyank»-nak mondja. Tudva van ugyanis, hogy szent Ágos
tont, kinek két beszédje, <«De moribus clericorum» és azapáczákhoz 
intézett 109. levele alapián kapott a szerzetes élet általában meg
állapodott, szorosan kiszabott rendet, és a szüzek atyját, oltalma- 
zóját, szent .Jeromost kivéve, kit kiválóan az apáczák tisztelnek,
«atyánk »-nak vagy «anyánk»-nak minden szerzet csakis a maga 
kiváló szentjeit nevezi.

De hogy Ferencz-rendi szerzetesünknek mi volt a neve, hogy 
kiknek szánta, hol és mikor írta e könyvet, arról semmi adatunk.
Ha szabad arra támaszkodni, hogy szent Klárának, «bodog 
ferencz nemes plantaya»-nak a 73—77. lapon két egész fejezetet 
szentel, melyek közül szent Ferencz életével tulajdonkép egyik 
sincs valami szoros összefüggésben, akkor valószínű, hogy nem 
férfi, hanem nő ferenczesek, vagyis clarissa apáczák számára ké
szítette. Támogatja e föltevést az is, hogy egyetlenegy magyar 
codexről sem lehet biztosan kimutatni, még a kétségtelenül férfi 
kézzel írottakról sem, hogy férfi kolostornak csak egyáltalában 
eredeti tulajdona lett volna, nem hogy férfi szerzetesek számára 
készült. A «hol» kérdés eldöntését meg sem lehet kisérteni; mert 4* 
abból, hogy a codex Nyitrán került napvilágra, nem következik, 
hogy ott is készült. Habár a dolog nem lehetetlen, mivel Nyitrán 
már a XIII. század közepe óta vannak Ferencz-rendiek. Sőt így 
még a codex korának meghatározására is nyernénk némi alapot.
A nyitrai ferencziek kolostorát ugyanis 1441-ben ghimesi báró 
Forgách János Péter ismeretlen okból feldúlta. A pörnek azonban, 
melyet a pápa meghagyására e hatalmaskodás megtorlása végett 
az esztergomi érsek és a nyitrai prépost Forgách ellen indítottak, 
úgylátszik nem volt kellő sikere s az elpusztúlt kolostor valószí
nűleg csak hosszú idő múlva épült föl újra, mivel javai jövedelmét 
a földúlás után sokáig a pozsonyi Ferencz-rendiek élvezték (Bupp, 
Magyarország helyrajzi története, I. köt. első fele 593. 1.). Ha 
tehát a codex Nyitrán készült, akkor a kolostornak 1441-ben tör- 
tént elpusztulása előtt kellett készülnie, mert kimutathatólag sok
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kai régibb, mintsem hogy a kolostornak alkalmasint a XY. század 
^közepénél jóval későbben esett helyreállítása után lehetne tenni. 

Abban az esetben 1441 óta természetesen az 1552-ben a törökök 
által ismét lerombolt és azután régi helyén többé föl nem épült 
kolostoron kívül kellett lappangania. Hogy mily kezekbe került, 
azt némileg lehet sejteni. A codexben több helyt vakarások, törlé
sek és igazítások vannak, melyek egyetmást elárulnak. Hogy az 
1. lapon néhány betű feketébb téntával föl van frissítve, hogy a 
30. lapon (kiadásunkban 15. lap 17—18. sor) a «bozzofoltattak» 
szóból a zofolt ki van vakarva, hogy a 6. lapon (kiad. 3. 1. 16— 
17. s.) az «azt kelyent» és a 19—20. lapon (kiad. 10. 1. 5. s.) a 
«kynth ruhayokban kerefewtt» későbbi kéztől ki van törülve, arra 
nem lehet építeni. Már az, hogy a 30. lapon (kiad. 15. 1. 15. s.) a 
«galyadok» és a 46. lapon (kiad. 22. 1. 28. s.) ismét a «gályád» 
úgy van majdnem olvashatatlanná téve, hogy amabból galya, 
emebből alya ki van vakarva, alkalmasint többet nyom a latban. 
A. gálád ugyanis a nequam, sordidus, itt vilis jelentésen át könnyen 
valami ocsmány értelmet kaphatott s akkor ama vakarások való
színűleg női kéztől erednek. Ehhez járul még néhány igazítás. Az 
5. lapon (kiad. 3. 1. 1. és 2. s.) «eleuelatny» fölé uela irányában 
«uilag» és «gleuelattuan» fölé eleue irányában «előre», a 10. lapon 
(kiad. 5. 1. 13. s.) «olyma» fölé ma irányában «mint», ugyanott 
(kiad. 21. s.) »zerkhewt» fölé «zerzöduen», ismét ugyanott (kiad. 
23. s.) «ewn belewle kywb fölé ewn irányában «elmeie», megint 
csak ugyanott (kiad. 26. s.) «elezteby» fölé «elöbi», a 12. lapon 
(kiad. 6. 1. 24. s.) «monnofelnek» fölé monno irányában «minden», 
végre a 13. lapon (kiad. 7. 1. 5. s.) «ezuilagotmya» fölé mya irányá
ban «zerte» van írva. Mind ez kétségtelenül a XYI. század más-odik 
feléből való és a mi főkép kiemelendő, női kéz igazítása. Valószínű 
tehát, hogy a codexet ez időben apáczák, még pedig, minthogy a 
19. lapon (kiad. 10. 1. 2. s.) á «my attyank Bodog ferenc» szavak
ból a «my attyank» ki van törülve, nem clarissák, hanem más 
szerzetbeliek bírták. A baj csak az, hogy Nyitrán 1861 előtt soha 
semmiféle apáczakolostor nem volt. Azért a codex ott készülhetett 
ugyan, de fölfedezése előtt régtől fogva másutt kellett lappangnia.

A kor kérdésére térve, legelőször is a codex nyelvét kell 
tekintenünk, mivel általánosságban ez mutatja,"hogy körülbelül 
mily időben tapogatódzhatunk. Szarvas Gábor említett dolgozata
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után (A Ferenc-z legenda. Magy. Nyelvőr I. köt. V—IX. fiiz.) e 
tárgyról nem szükség hosszan értekeznem. A ki ott a teljesen vagy -V 
részben kihalt és egyéb föltűnő szóknak, valamint a szóképzés és 
szóragozás sajátságos alakjainak fejtegetését csak futólag is végig 
tekinti, még az is kénytelen elbámulni azon a nyelvbeli roppant 
nagy régiségen, melylyel az Ehrenfeld Codex a Halotti Beszédet 
és a Königsbergi Töredéket kivéve minden egyéb nyelvmarad
ványunkat, tehát még a Bécsi és Müncheni Codexet is fölülmúlja. 
Elég, ha egyet-mást kiemelek s egy kis tarlózásra szorítkozom.
A valamely alakjukban vagy jelentményükben kihalt szókat egé
szen mellőzve csak néhány teljesen kihalt szót iktatok ide. Ilye
nek : keezde belczen gondolny zent ferencben ezvylagnak ennye 
vtalatyat es bozzofagokban enny alhatattoffagatt es enny huzzw 
zenuedetitt vgy hogy h a n a  (quasi) keteztendeyg ekkeppen embe- 
rekmyat meg vtaltattot (3. 1., előfordúl még az 56., 58., 68., 102.,
129. lapon szintén quasi és a 146. lapon ac si értelemben mind
annyiszor maga előtt hogygyal, melylyel a 68., 129. és 146.. lapon 
egybe is van írva); De menuen az azony az yfteny febeknek 
yegyeuel ekefewlt lábakhoz: Azanna vygafagot es malaztot es 
kewnueknek fokaffagat vewue onnattlan hogy mykeppen Maria 
Magdalene criftufnak labayt kewneyuel meg mofía: es ayoytatoft 
meg czokolvan es h a d a p a f o k o t  (oscula?) kettewztettuen 
mendenfelewl hogyha mafod Criftufnak hyvfeges h a d a p a f o k o t  
(labia?) nyomuala febeknek helyere (142. 1.); Ygy hogy ha bodog 
fferencz terdre le haylana auagy kezed menbe fel emelne auagy 
kegyege h a g y a p n a  (spuere) auagy hurutna auagy fohazkod- 
nak Es ew mend azokott tezyuala (100.1.); legottan h о 1 u a 1 leuen 
(mane facto) hozzahyvya zent ferencett (5. 1., magában előfordúl 
a 38. és 92. lapon szintén mane értelemben); yollehett ez zerzet 
zolyon angyaly nyelewuel Es tudna h u g y o k n a k  (stella-)
folyaft: ....... yryad. mert nynczen ott tewkelletes vygaíag (29. 1.,
megvan a 152. lapon is sidera értelemben); Monda ewn у о n h a- 
b a n (yonhanban az eredetiben íráshiba, cor, 3. 1., előfordúl még 
ugyanezen alakban az 50. lapon mens és a 66. lapon cordialiter 
értelemben, a 156. lapon у о nh u a l, a 104. lapon y o n h a u a l  a 
76. lapon y o n h o k u a l. az 58. lapon у о n h b e ly, a 72. lapon 
y o n  h a b é i у és а 11. lapon alkalmasint íráshibából yonhom he
lyett у о h h о m alakban mind annyiszor cor jelentéssel); Akar-



XIV ELŐSZÓ.

yauala ewkewt ynkab zerelemuel yoknak lenny hogynem ment tu- 
domannak к у d e ff e g e u e 1 (curiositas) keuelyeknec lenny (109.1.); 
es czudauala ezt lattnya: Mykoron tyztelendew attyaban: es ew 
elewlfew fyaban frater Bernaldban к у f a luala (certare) byzon 
vyadalban (12. 1., előfordúl még az 50. lapon k y f a l t a t i k u a l a 
alakban suggerere jelentésben és származéka szintén az 50. lapon 
к у f a 1 a f t és к у f a 1 a f  r a, a 77. lapon pedig k v f a l a l ' a t  
alakban mind a háromszor pugna értelemben); Azért fehlen 
hogyne azt: kewz nepek ezekbe vennek: Es hogy ezbelewl 
l e u z a t o t  (scandalum) es zydálmát ne vallananak Gondolának 
ayaytatoft azon zent fferenczhez folyamnya (68. 1., előfordúl még 
a 98. lapon l e u z a t n a l  és a 112. lapon l e w z a t o t t  alakban 
szintén csak scandalum értelemben) ; Sew m .onn о felnek (uter- 
que) engedelmeffege zerrelme bekefege es alazatoffaga elewllele 
egymaft (12. 1., előfordúl még a 75.. 130. és 134. lapon m о n n а у к 
alakban, amazon szintén uterque, emezeken ambo jelentéssel); 
Azért fent ferenc elmene nemy kevefet zomorwluan czudaluan: 
es o l y m a  (quasi) panazoluan (10. 1.); Yme ewkewztewk aldot 
vr yefus criftus még yelenek zepfegew hewfnec zemelyeben: 
malaztnak ezenne edeffegeuel: mendennek alduan auagy yol 
monduan hogy zent attya es egyeby voltának mend el r y u e  w 1- 
t e t t e k  (rapere) es fekeznek uala mykeppen meg holtak 
(136. L, előfordúl még az 1. lapon r y u t e t e t h , a 8. lapon 
г у w t e t i kuala és a 77. lapon e 1 ry  tv t e ty  kuala alakban jnind- 
annyiszor szintén rapere jelentéssel, továbbá a 41. г у v e w 1 e t i- 
b en  extasis és a 132. lapon r y u e w l e f e b en impulsus értelem
ben) ; Es keues bezed vtan kyket mondana kyralne azonnak 
zépfegerewl huzu zerbezedet t e w r l e w y t e  (122.. 1., referre); 
tegyen mynket mend my zyuewnkuel yftent zeretny es az 
gyewmewlczewkbelewl auagy: az dereblefdarablafbalol: es neta- 
lamtal az etekbelewl v e n e r  e k u e l (potus): ewremeft es gyczew- 
feguel euen (131. 1.); Mert frater bernald aluala velem z er k- 
h e w t  (coniunctus): mykoron te hyuoduala ewtett (10. 1., előfor
dúl még a 155. lapon z . e r kue n  alakban cohaerens jelentéssel) *)

*) Itt mellékesen megemlítem, hogy ewge Gyurikovics István 
hibás olvasása e wc z e  helyett (Agnes azon zent Claranak ewcze
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Figyelemre méltó, hogy e coclexben a háború még nem bellum, 
hanem csak turbatio; bellum még h a  d (Az bekefegnek tetelerewl 
mykort az barátok valnakuala haborot 93. 1., hogy mend fegyuer- 
keduen mednek uala mykoron yarnakuala azuaras fewlden hogy- 
hana kelletuolna mennyek erewfhadra 146. 1.). A még meg nem 
honosúlt horn mellett ugyan ez értelemben még gyakran előfordúl 
id ő  (De azzon nappon es horan: Tertenek hogy az angyal ez 
mondot frátertól eitere 18. 1., es mondaff ónk egy m ifet: mel my.fe 
haluan vymadgozzonk harmad ydeyglen 6. 1.). A csata és harcz> j 
felebarát, kard, katona, puszta, rabló, szikla, templom az Ehrenfeld' 
Codexben még mind ismeretlen szó. Az első kettő még v i a da l ,  
(es czudauala ezt lattnya: Mykoron tyztelendew attyaban: es ew 
elewlfew fyaban frater Bernaldban kyfaluala byzon vyadalban 
12. 1.), felebarát még r o k o n  (yftennek paranczollattyat tarczatok 
rokontokot zerefetek ha menorzagba yuttny akartok 58. 1.), kard 
még tö r  (Es ezkeppen criftufnak hywfeges zolgaya fferencz Nem 
panczelual ewltewztetuen auagy tewruel nem yuet vyfeluen 
auagy hady fegyuereket De zentfeges hytnek verteuel kerezt- 
nek yegyeuel yegyzettetettuen Ragada vtat eleybe 147. 1.), ka
tona még v i t é z  (meglewle Azony Iacobat Romay nemeffett: 
két fyayua romay feyedelmekuel Es vytezeknek nagy fokaffa- 
gaual 141. 1.), puszta még k i e t l e n  (monda criftus en' élte
tem ewkett: miképpen yzdraelnek fyayt kyetlenben eltetem 
mennaual 112. 1.), rabló még r a g a d o z ó  és t o l v a j ,  de már 
l a t o r  is (Nem voltam ragadozó 78. 1., Attyamfyay toluayok 
yewyetek hozaank 105.1., ty vatok kett latrok 30.1.), szikla még_kJL 
(Mert ez mondot hegynek vewlgen kewuek magokot ewzueuertek 
fok tewzet boczattuan 54.1.), templom még kivétel nélkül e g y h á z  
(Azért mykoron yutanakuolna Romaba bel menenek zent peter 
es zent Pal apaftaloknak egyhazában Es myutan bel menenek: 
zent fferencz mene az egy haznak egyk zewgebe Es frater maffens 
mafyk zewgebe: yftent kernye es zent apoftolokot hogy zent

76. 1.), úgyszintén közevednek és erewftewn világosan k e r e w d n e k  
és e z e w f t e w n (hogy my vronknak gyezeretyre kerewdnelr vala- 
myt 136. ]., lacz engemet ezewftewn elarolny 154.1.). így Szarvas 
Gábornak ezekre vonatkozó magyarázatai (Magy. Nyelvőr I. köt. 
224., 223. és 265. 1.) elesnek.
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zegenfegnek kencze vallafara ewkevvt meg tanoytanak 133. 1.). 
Ép úgy ismeretlen még a melléknévnek leg-gel alkotott felső foka ; 
e helyett a codex a következő alakokkal é l : z e p f e g e w (61., 78., 
144. 1. pulcherrimus, 136. 1. speciosissimus), továbbá ede f  l e g e s  
(43. 1. dulcissimus), f e l i  eges  (48.1. altissimus), f e n e f f e g e s  
(71.1. clarissimus), hy wf eges (73.1. fidelissimus), k e rn e n  l e g e s  
(146. 1. ferocissimus), k e f e r e w f e g e s  (125. 1. amarissimus), 
m e l f e g e s  (32. 1. profundissimus), m e l t o f a g o s  (71. 1, dignis
simus), z en t l  e g e s (64. 1. sanctissimus), t y z t a l a g o s  (48. 1. 
splendidissimus). A mastan (mostan) alaknak ugyan azon értelem
ben még csak alapszava m a él (De alazatoflagert nem akarom- 
uala magamot yelentenem Immár ma tudyad byzonual 62. 1.).
A van sem fordúl elő codexünkben, hanem még mindig csak a 
v a g y  on használatos (Es azért menewnc egettlenbe pifpekfeg- 
berre holot vagyon egy iopap 6.1.).Codexünkben még igen gyakoriak 
az ilyen képzések: a l a z a t o l t  (35. 1. humiliter), a y o y t a t j p f l — 

. (22. 1. devote), b e w f e g e 11 (7. 1. adfluenter), b y z o n f a g  o l t  
(19.1. certissime), b о d о g 1 a g о_ИЦ156.1. feliciter), e d e f f e g e j t _ 
(34.1. dulciter), e n g e d e l m e f t  (20. 1. patienter), e w r e w m e f t  
(22. 1. libentissime), g y a k o r i  a t o f t  (4. 1. frequenter), h a l a l a -  
t о f t (14fi, 1. gratiose), h у w f e g e f t (7.1. fideliter), у e 1 e f t (73.1. 
praesentialiter), k e d u e l e t e f t  (39. ]. caritative), k e m e n f e -  
g e f t (30. 1. durissime), k e n e r u e t e f t  (34. 1. patienter), kyua -  
n a t о f t (75.1. affectuosius), m e 1 f e g e f t (4.1. profundissime), t e- 
k e l l e t e f t  (13.1. perfecte), ve r e f t (= vérest, 154. 1.), v‘y g a f a- 
g o f t  (20. 1. laetissime, 76. 1. consolabiliter), z e r e l m e f t  (30. 1. 
caritative). Nem ritkák az ilyenek sem: azért legyen egyaránt eteltek 
nem hogy egy zaya к e d u e n t egyek fmafnak ne legyen mytt az 
ellenne .enny (86. 1.); De engemet yften zoltata ew akarratia: 
f c e r e n t  (az eredetiben elválasztás következtében hibásan fcere- 
rent) es nem en gondolatom z e r e n t (35. 1.); llegottan hogy fel 
ewltewztete ewtett zerzettnek ruhayaba vyfelyuala ewtett vele 
t a r f a e n t (100. 1. pro socio); Ez ty fyatok akar zolgalny yften- 
nek Es ezen nemkel bánkódnotok de ynkab kel vygadnotok: mert 
ty ..ektek nemczak y f t e n e n t  (secundum deum) de ez v у 1 a- 
g e n t (secundum ad istud saeculum) es aloytatyk nagy tyzteffeg- 
nek (99. 1.); mellett haluari frater Bernald: kemenuala пеку azt 
hallany: de maga engedelmeffegert azt ment tehette ezu i 1 a g e n t
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(humane) megtelyefeyte (12. 1.). Mind ebből az előbbiek közül 
ewrewmeft, az utóbbiak közül meg csak fcerent vagy zerent él 
még mutatóul a mai nyelvben. Előfordúlnak még az Ehrenfeld 
Codexben az igei határozóknak ily teljesebb alakjai: Es nemyko- 
ron lewlyua ewtet fewldrewl fel e m e l t e t t e  t t  u e 1 bykfa kewze- 
piglen (42. 1.); Es mendenbozzofagokat frater Bernald e лугеw 1- 
uel .  es engedelmeft el mulatuala (21. 1.); mert en n у l u a l a ( _  
nyilván, clare) latiak tegedet ewrdewgtewl meg czalatottleny 
(52. 1.). Igen nevezetes a segítő ragnak teljes alakja ezekben: 
Mykoron meg tertenekuolna az a l a m y z n a u a  1 a kyket lewlte- 
nekuala Mindenek mutattyauala bodog ferencznek (83. 1.); Mert 
az barátok Bodog ferencznek halala vtan eлvtet attyay kyua -  
n a  t u a l a  tyztelykuala (24. 1.); es hagya ewtett ezenne ewrewm- 
ben Es lelkenek vygafagaban Es elmeyenek fel magaftatafa- 
ban hogy euel n a p u a l a  el rnerewltetettuala yftenben (55.1.).*) 
A kiható rag előfordúl ugyan már összevontan is, mint men-  
b e лу 1 (16. 1.) és t a r  f b о 1 (1. 1.), de legtöbbnyire még teljes alak
jában találjuk: Te hat zent ferenc fém magat valta az h e у 1 b e- 
1 e w 1 (de loco) sem arczayat le nem hayta menybewl (16. 1.), De 
tewrtenek nemy ydewben myele\vt vallottauolna ydnezeyteynek 
zebyt hogy ez bodog attya zent fferencz el teruen fpoletana new 
V e w 1 g b e 1 e лу 1 (de valle) menne Komanyolaba (36. 1.). De annak 
felette e b bjd ew l (ex hoc) legen erdelmed te neked zent enge- 
delmeffegnek myatta (76.1.): kyket e f f e b e 1 e w 1 (ex professione) 
tartoznak tyztan es paraztol tartany (111. 1.); kerdlec teged : ha 
alkolmas ennye mend a z o k b a l o l  (ex iis) ewangeliummy tar- 
tokna mellyec eleueuettettnec: mykent criftus hagya (16. 1.); My
koron meg terendez te fewldedbe En boczatok te hozzad en t a r -  
f i m b a 1 о 1 (ex sociis meis) kettewt (38. 1.); yol tudom Azért

*) Szarvas (id. h. 412. 1.) a segítő rágós szók közt megemlíti 
a t a r  fe l  alakot is (Ewtett gyakortab tarfel vele vizyuala 61. 1.: 
ducebat pro socio); de minthogy ebből ép úgy társai lett, mint a 
hogy o r c z e l ,  a r c z e l ,  mely az Ehrenfeld Codexben ugyan nem, 
de másutt igen gyakran előfordúl, már régen arczul alakot öltött, 
nézetem szerint nem kell okvetetlenül a segítő ragnak rejlenie 
benne.

N Y ELV EM LÉK TÁ R . V II . b
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byzónnal hogy en nekem hogy te vagy karhozattacnak zama- .  
b a 1 о 1 (51. 1. de numero); germeknek h a l o  t t a y b a l ó l  fel 
tamadafarol (158. 1.).*)

Mind ez oly világosan mutatja az Ehrenfeld Codex nyelvének 
kiváló, minden egyéb codexünkét fölülmúló régiségét, hogy több 
bizonyíték tulajdonképen szükségtelen. Mégis hadd egészítsem ki 
ezt egy pár oly adattal, melyet Szarvas, minthogy dolgozata félben 
maradt, nem érinthetett. Hangbeli sajátságuknál fogva figyelemre 
méltók izek: Mert kyfaltatykualaewyonhaban aggellenfeg : hogy 
ew nem volna y d u e w z e w l e w k k e w z e w l  u a 1 a (50.1.); Tehatt 
az Ewrdeg meg haraguuak eitere ezene vezuel: kewueknek zewrnew 
gylekezefeuel Affyfia a l a t u a l a  hegyeknek romlafaual (54.1.); 
ew zyuenek y f t e n h e z  u a 1 a nagy ewgyekezefeert (59.1.). A Ha
lotti Beszéd és Königsbergi Töredék hangfokának maradványait 
találni ezekben: Semegykeppen nem lehett h ú g  ez frater nem 
vallana yftennek nagy malaftyat (3. 1.); Azért menny haladék 
leuen : legottan mafoczor[t] es h a r m a c z wr  hyua (9. 1.); He 
frater bernald legottan elewl lele zent ferenczet: es leuette magat 
ew 1 a b ay  h u z (10. 1.); Maranos hegyenek varaba i beneuentum 
nevew v a r a f h u z  .kewzel (155. 1.); De ew feluen hogy valamyt 
njigjwyfc пеку ne vettne, monda kéz vagyok attyam engedelmef- 
feget tenny (11. L); Es valakyket akarz fogadnod ez zerzedbe 
fogattak legyenek Es valakyket akarz kyboczatnod k y b o c z a -  
t a f f o n ák (24. 1.); yollehet hogy ez zerzettnek fraterry menden 
feldben ag y  ó n a k  .zentfegnek. es yo eppeytefnek yó peldayat 
Te ewrewmeft ezedben uegyed hogy nynczen ottogyel tekelletes 
vigafag (28.1.); Es monda bodog ferencz : had z^o^xonak (90.1.); 
Mennyewnk. el zent Peterhez es zent Pálhoz : es keryewk ewkewt 
hogy ewk t a n o h ó n a k  mynkett (132. 1.). Nevezetes régi alakok

*) Szarvas a ragozott névmások tárgyalásakor (id. h. 412.1.) 
ingadozik, nem kell-e a 77. és 150. lapon előforduló e w n e к és 
f e n e k  alakokat iráshibáknak tartani ewneky és teneked helyett, 
de azt hiszem, első gondolata, hogy ezek sajátságos alakok, egé
szen helyes, mivel ama kettőn kívül van még _t у n e к is (De en 
Akarok tynek fezket tenny 145. 1.), melyből már három betűnek 
kellett volna kiesnie, hogy tynektek helyett íráshiba lehessen.
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ezek : Es el yaruakuala ezvylagotmya: mykeppen z a r a d n o k  p к : 
es ydegenek (20. 1.); yftentewl megualuan femmyt velek vyfeluen 
kyerfc vala houa m e d n e k u a 1 a (20. 1.); Es nagy tyzteffeguel 
es malaítyual m e d n ek alamyfnaert (82. 1.); Es ez zenfeges yam- 
bornak e rd e j jn  у myatt agyad lewlnem te yrgalmafíagodot 
(41. 1.); Ez zentfeges yambornak e lydeJLm e m у a t Agyad te 
zentfeges yrgalmaffagodot lewlnewm ennekem (64. 1.); Meg an- 
nakfelete bodog ferencznek e r d e l me myatt: lewn oly ajmvtatos 
(69. 1.) ; Attyam ballak tegedett zolny es mondany es nagy czuda- 
latoffagual v у m a d n y  (45. 1); kezde firnya es v y m a d u a n  
zent ferenczet: es ew bewnet alazatoft meg eímeruen: mendenef- 
tewlfoguan valtoztatak yobra (53. 1.); Es myndeneítewlfoguan 
by zlaltat tatot yítenben zent attyanak y m t e f e m y a t  (53. 1.); 
Mafodczor elmene es zent fferencznek íeby helyt azanneban va
kara el hogy az kepnek alataualo mezeytys el r o m t a  (67. 1 ); 
Es b i m t u en auagya ewtuen nagy dolgokat yfteny malaztnak 
myatta zent Attya eznekes mykeppen elfewnek: vete czittehene- 
tett (136. 1.). A parancsoló mód egyes második személyének Szarvas 
(id. h. 413—414. 1.) említette zo l yjw (9. 1.), m о n g у w (11. 1.), 
m e n y e  (56., 137. és 147. 1.) alakjaihoz járúl még ez : Es tery 
meg te celládba yftennek aldomafaual Es v a ly  a (habeas) enro- 
lam zorgalmatns gondolatot (49. 1.). Igen sok az ilyen teljes alak: 
vewe keíytt Es kyuaya az kepprewl febeknek yegytt: f e l e t e k et  
(color) es mezetes kyuaya (67. 1.) ; к e r e u e n (postulando) ez 
mondot yozagot yftentewl пеку adattny (72. 1.); Azért byzonfa- 
goft ezekbe veuek: hogy azoon angyal, ew nalok az nappon. es 
horan у e 1 e n e t volna (19. 1. apparuerit); frater leorol mikent 
у e 1 e n e t meg (apparuerit) пеку bodog ferencz (61, 1.); Mykep
pen у e.l e n e t meg (apparuerit) criftus az barátoknak kyk yften- 
rewl bezelnekuala (135. 1.) ; De hogy zent fferenc nem f_eJ_eJjLt: 
u о 1 n a (42. 1. responderet); frater leorol mykoron latta uala zent 
ferenczet fewlttewl fel e mej_£.lj e n n у (63. 1. elevatus); Mykep
pen frater Egyed v o n o t ,  ky nemy meftert ew ketfegebelewl 
(77. 1.); Es kyuankozyk uala hogy meg zabadolhattna valamyel 
у у 1 a g о f о 1 о 11 (illuminatus) elmeyew embertewl ezyly nemew 
ketfegtewl (77. 1.); Az negy priuilegiumokrol kyket bodog fferencz 
n y e r e j  vr yftentewl (103.1.); Nemi foto alat n y o m o r o l ot  
hewfrewl (162. 1.). Kiváló figyelmet érdemelnek a következő vég-
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hangzós alakok: Mert frater Bernald vala o ly  w nagy zentfegy 
(12.1.); Immár ma tudyad byzonual frater lleo: hogy myvtan 
elky múlok ez vylagbol: yewue zewrnewfeges es naualas e li f e g e 
vgy hogy ehfegtewl fok emberek fognak meg halny (62. 1.); En 
zeretew fyaym yme enne es oz e ylyeten lelkek yduewzewltenek 
ty kewnues ymadfagtokual es peldatokual (114. 1.); Mykeppen 
fegye meg az baratokot к у к e czynaltakuala oduary aztalt (83.1.); 
Es e w к e ty alazatoffagtokert es bekeffegtekert legottan fogagyak 
tynektek (105. 1.); Ygy hogy ha bodog fferencz terdre le haylana 
auagy kezed menbe fel emelne auagy k_e^y_e_ge hagyapna auagy 
hurutna auagy fohazkodnak Es ew mend azokott tezyuala (100.1.); 
es aznak engeduen Es himtuen a u a g y a ewtuen nagy dolgokat 
yfteny malaztnak myatta zent Attya eznekes mykeppen elfewnek : 
vete czittehenetett (136. 1.); En terdre haytam magamot. es meg
áldani у f t e n t e : ky nekem ada : myt hathatnék adnya (48.1.) ; 
Mert vr yften myeretewnk magat zegenne tewe ez vylagban: ky- 
nek exemplomaual v a l a z t o k o  magonknak liyttuan zegenfeg- 
nek eletytt (82. 1.). Meg ezeknél is nevezetesebbek a következők 
Es mykeppen fezewltetet: nyomuan vas zegekett es fzebeknek 
yegyt oldaláról zent. f f e r e n c z e n e k  (49.1.); fel emele ffrater 
maffeuft az fuuallafual e g e b e  Tartuan ewtett ew elewtte fen ég
ben az annen ment egy fenguolna (132. 1.); Mykoron nehezen 
beteglenek zent Dernyen egyházánál: egyebekuel nem mechett- 
uala yfteny z о 1 g a 1 a t ó n a k  adafara (73. 1.); zent C r e f te n  e к 
yegyeuel: kyt mend yonhokual tyztelnekuala: Valamennyen meg 
yegyztettnekuala (76. 1.) ; Es mykoron aluala fok k e w n u e z e- 
f eke  u e l  ymadfagra Eme.yewue hoza ag ellenfeg criftufnak ze- 
melyeben (53. 1.); De zent ferencz egy nappon paranczola пеку 
hogy menne affifba es predicalna n e p p e k e n e к valamyt felfeges 
yften пеку yhlene (56. 1.).

Csak a legfeltűnőbbet s annak is igen csekély részét emel
tem ki és mégis a Halotti Beszéden és Königsbergi Töredéken 
kívül melyik más emlékünk tudna ily ősi nyelvet fölmutatni? 
Mind ez azonban e megbecsülhetetlen kincset a valónál régibb 
színben tünteti fel; mert mint minden codexünk úgy ez is csak 
másolat. Nem hivatkozom az üresen hagyott s utólag betöltött 
vagy végkép betöltetlenül maradt helyekre;- mert ezek nem bizo
nyítják valamely írásnak sem eredeti sem másolat voltát. Az író
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azért hagyhatta üresen azokat a helyeket, mert nem jutott eszébe 
a kellő kifejezés s azt későbben akarta pótolni; de hagyhatta üre
sen azért is, mivel az illető szót nem tudta elolvasni s közbe ikta
tását akkorra halasztotta, midőn vagy maga vagy más megfejti. 
Az első esetben eredetivel, a másodikban másolattal van dolgunk. 
Hogy melyik forog fenn, annak eldöntése attól függ, hogy mi 
mellett szólnak a többi nyomok. Már többet mutat a csinosságra 
törekvés. Ez kiválóan másolók sajátsága, kik sokszor annyira vi
szik a dolgot, hogy a legvilágosabb hibát is meghagyják, csakhogy 
ne kelljen kitörülni vagy ki vakarni s azzal az írást elrútítani. 
Ezt kerülte az Ehrenfeld Codex írója is. Itt-ott törülget ugyan, de 
látszik, hogy nem szívesen. Egyes helytelen betűket akárhányszor 
érintetlenül hagy. így maradtak meg az 1., 18., 38., 90. és 105. 
lapon d, 1, y, 1, b. Törülni való szók fölé egy sor pontot szokott 
rakni. így tett a 7., 8., 12. és 66. lapon a pénzé, vagyon, való, 
gondoluan szókkal. Erősebben mutatja másoló voltát, hogy ortho- 
grapbiája régibbnek és újabbnak vegyüléke. Az 1. lapon bárom 
féleképen írva fordúl elő fent, fcent és zent. A codexben mindvé
gig közönségesen csak az utolsót találjuk, a másik kettő ritka ki
vétel s csak észrevétlenül csúszott be. Hogy pedig melyik a régibb 
írásmód, mutatják a Halotti Beszéd és Königsbergi Töredék mi- 
loftben, feine, fcegin ; fcolanoc, feuz, fciulbeffen, fceplev szavai. 
Szintén régibb ortbographiának öntudatlanul átvett maradványa 
a Zc-nak c-vel jelölése ezekben: cereft (80. 1.) és Cerde (95. 1.) ; 
továbbá az éles és tompa sziszegőknek meg nem különböztetése 
egyrészt a már említett fent-ben és cereft-ben, másrészt pedig 
ezekben: czapazokual (31.1.) és morzalekat(130.1.); végre а /г-пак 
c/t-val írása ebben: nechezfeguel (39. 1.). Megjegyzendő, hogy 
ez is mind csak kivételes, és mint a Halotti Beszéd cuzicun, 
miloftben, mulchotia,. ozchuz, charmul szavai bizonyítják, szin
tén régibb az Ehrenfeld Codexben szokásos írásmódnál. Ha a 
közönséges volna a régibb, akkor azt lehetne mondani, hogy az 
író orthographiája már az újba készül átmenni; dé minthogy 
épen a kivételes a régibb, szükségképen azt kell mondani, hogy 
másolás útján jutott a codexbe. Még világosabbá teszik a dolgot a 
következő törlések és igazítások: [z] femyt (5. 1.), [cu] czudalatos 
(63. 1.), [fej zerelmeert (65. 1.), [z] fok (86. 1.), orz[f]agol (100. 1.), 
vorn]lna (109. 1.), melyek csak úgy magyarázhatók, bogy a codex



írója előtt magyar szöveg volt, melyben az elsorolt szavakat így 
találta írva : zemyt, cudalatos, íerelmeert, zok, orfagol, vona, s 
hogy figyelmetlenségből maga is úgy akarta írni, de aztán észre
véve a dolgot, a megkezdettet kitörölte s a maga orthographiája 
szerint írta. Ugyan azt bizonyítja a ckayaltafokual (159. 1.) is, 
mely az eredetiben cayaltafual írásra utal. Különösen gyakori az 
az eset, hogy az Г helyett z-vel kezdett szó elé az író utólag 
kanyarítja az Г-et. így van ez a következőkben: ízenky (40. 1.), 
fzokzor (45. 1.), fzebeknek (49. 1.), fzetetfegeknec (51. 1.), fzok 
(72. és 116. 1.), melyek szintén csak később helyreütött vigyázat
lan másolásból eredhetnek. Ide vágnak még a következő törlések 
is: felel[e] (12. 1.), eftendewben[t] (14. 1.), ywuendíe] (14. 1.), 
teb[e] (29. 1.), felel[e]nem (35. 1.), felel[e]ne (41. 1.), neppekjejnek 
(57. 1.), zerefetek[ej. (58. 1.), kezewfb[e] (64. 1.), ГокГо] (69. 1.), 
aztalt[a] (85. 1.), elewt[e] (88. 1.), ewlewkuel[e] (98. 1.), bewlcz[e] 
(107. 1.), fyracz[a] (157. 1.), melyek mind világosan véghangzós 
régibb, az író idejében már ritkuló, teljesebb alakokat változtat
nak véghangzótlan újabb, az író korában már majdnem egyedül 
uralkodó rövidebb alakokká. Csak össze kell vetnünk egymással 
és a codexben található egyéb adatokkal, hogy a dolgot azonnal 
átlássuk. Álljanak, egymás mellett felel[e] ( =  fölül) és elewUe , 
ywéndle] és fyracz[a], teb[e] és kezewfb[e], fok[o] és bewlcz[el, 
felemelnem és felel[e]ne, eftendewben[t] és eftendewbent (65. I.), 
neppekrejnek és neppekenek (56. 1.), aztalt(a] és yften,te (48. 1.), 
ewle^vkuel[e] és kyuánatuala (24. 1.), és rögtön kitűnik e törlések 
abbeli természete, hogy nem közönséges íráshibák, hanem új ala
koknak írtóháborúja a régiek ellen. E törlésekben tehát két kor
nak a nyelve tükröződik. A codex írója pedig az egyikével szem
ben ellenséges állást foglal s az a régibb kor nyelve. A mi tehát 
ennek a sajátságai közé tartozik, abba magától sehogy sem, hanem 
csak mást követve eshetett s így szükségképen másolónak kell 
lennie. Ismét más fajta törlés, mikor az író szókat vagy sorokat 
átugor s aztán észrevéve a hibát, kellő helyre visszatér. Sorok át- 
ugrására az Ehrenfeld Codexben nincs példa; szók átugrására 
ellenben van elég, csakhogy erre nézetem szerint ép oly kevéssé 
lehet támaszkodni mint az üresen hagyott helyekre; mert az olyan 
ugrások mint pl. ínykent [f] alazatos frater Bernald (2. 1.), a hol 
az író az alázatoson keresztül mindjárt fráterre akart ugrani, vagy
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pedig: kezde [eleuen] az vayafokbalol eleuen veer ky zarmazny 
(67. 1.), a hol kezde után az vayafókbalol mellőzésével elevenre 
tévedt, nem csak a szem, hanem a gondolat előresietéséből is szár
mazhatnak s így ép úgy eredhetnek fogalmazótól mint másolótól. 
Még az olyan törlés sem nyom semmit mint pl. ky yften [vagyon] 
áldott legyen ewrekkel ewrewkke (8. 1.), mert ennek is kétféle ma
gyarázata lehet; vagy úgy származott, hogy az író kész magyar 
eredetit követett s nem szóról szóra, hanem mondatról mondatra 
másolva önkénytelenűl készült megváltoztatni az emlékezetből 
írni kezdett szavakat, vagy pedig úgy támadt, hogy az írónak nem 
tetszett a megkezdett constructio s így szándékosan adott neki 
más alakot. Az előbbi föltevés szerint tehát csak megváltoztatta 
volna, az utóbbi szerint ellenben valósággal megváltoztatta. Hogy 
pedig az utóbbi föltevés csak fogalmazóra, eredeti íróra vagy for
dítóra, de nem másolóra illik, azt első szóra is megérteni. Csak
hogy az előbbi föltevés sem nyom kevesebbet s így e kettő egy 
másnak ellensúlyt tartva, bizonyítékúl egyik sem használható. 
A törléseken és igazításokon kívül még számba kell venni az írás
hibákat. Ezek közt is lehetnek olyanok, melyek fogalmazótól 
másolótól egyformán telnek. A következők azonban világosan hi
bás olvasásból erednek: legottan vr Bernald mendennemew ioza- 
gat elozta : kyk valanak ygen z о к a t (zokac v. fokac hely.): es 
nagy arwyuak (7. 1.); mert ott nem valanak lakó helyek hanem- 
c z a t  (czac hely.) bewrben czynaltak (107. 1.); Iftennek zerelmeert 
tegyetek a l a m y z n a k  (alamyznaí hely.) ez zegen zaradnoknak 
es betegnek (84. 1.); De kezlelyuala az batokott hogy oly alazatos 
es tyztes a z t a l o k o k  (aztalokoí hely.) vallananak hogy ynnetlen 
Yylagy emberek epewltethetnenek meg (85—86. 1.) ; kyk  (kyt 
hely.) haluan ewrele ygen zent fferencz (124. 1.); Mert bew- 
n e w k t e w t  (bewnewktewZ hely.) meg ewryztetet. azért felfeges 
yfttennek baratya (22. 1.); Azért felkele evei beytfew zeredara 
vyradolan Segy czolnokott czynala. zent fferenczet az mondot 
z y g e t b e t  (zygetbeZ hely.) áltál vyue (26—27.1.); ky.vagy te 
enedeffeges yftenem Es my vagyok en te fergedczked es zegen 
z о 1 g a 1 d (zolgad hely., 45. 1.); Es elfeleduen hogy yften zemey- 
nynek mendenek n y a l  u a n  (nyluan hely.) vadnak es meg yelen- 
uen hyrtelen haragual vewe kefytt Es kyuaya az kepprewl febek- 
nek yegvtt (67. 1.); nemykoron yeunekuala tolnayok k e n e r e t t



XXIV ELŐSZÓ.

(kenerert hely.) kyk lakoznakuala erdewben (104. 1.) E hibák 
közül az első öt csakis úgy támadhatott, hogy a codex írója kész 
magyar szöveget követett, melyben szó végén а к rendesen f-hez 
hasonló c-vel volt jelölve, s hogy ennélfogva hol а к jelentő c-t 
í-nek nézve zokac és czac helyett azt írta hogy zokat meg czat, 
hol pedig a í-t к jelentő c-vel tévesztvén össze alamyznat, aztalo- 
kot és kyt helyett azt írta hogy alamyznak, aztalokok és kyk.

4- A többi hiba nem szorúl magyarázatra. Már most az elősoroltakat 
kellően fontolóra véve, senki sem kételkedhetik az Ehrenfeld Co
dex másolat voltában.

Ily nagy kerülő után ismét visszatérhetünk a kor kérdésére. 
Annyi világos, hogy a codex nem lehet oly régi mint a milyennek 
nyelve mutatja, mivel mint másolat sokszor önkénytelenűl nem a 
maga, hanem eredetije korát tükrözteti vissza. Mind a mellett 
nagyon sokkal fiatalabb sem lehet eredetijénél; mert láttuk, hogy 
ettől akárhányszor szándékosan eltér és mégis annyi régiséget őr
zött meg, hogy nyelvének okvetetlenül még meglehetős közel 
kellett esnie az eredetinek nyelvéhez, különben minden esetre 
fiatalabb színt mutatna. Ismeretes dolog, hogy a régi másolók 
az eredetit mindig a maguk nyelvére és orthographiájára tették át, 
hogy tehát nem is annyira másolók mint inkább átírok és átdol
gozok voltak. Azért az Ehrenfeld Codex írója bizonyára nem 
nagyon kapott volna eredetije nyelvének régiségén, ha az ő nyelve 
amazétól nagyon elüt, hanem az akkori eljárást követve kétség
kívül föláldozta volna'a régit, szokatlant az újnak, szokásosnak, 
így hát a codex másolat volta mellett is van mire építeni követ
keztetésünket s nem fogadhatjuk el azt, hogy csakis eredetije régi
ségéről tesz tanúságot, de a magáéról nem. Abból ugyan, hogy 

; nyelve minden egyéb codexünkénél régibb, valamennyinek máso
lat voltánál fogva úgy magában csak annyi következik, hogy az 
eredetije régibb minden égyéb codexünkénél, s nem egyszersmind 
az, hogy maga mint másolat, mint kézirat is régibb minden egyéb 
codexünknél. De ha kellően figyelembe veszszük a régi másolók 
amaz említett szokását is, hogy eredetijük nyelvét mindig a ma
guk korabeli nyelvvel helyettesítették, akkor az Ehrenfeld Codex 
nyelvének minden egyéb codexünkénél régibb voltából világosan 
nem csak az előbbi következik, hanem szükségképen az is, hogy 
maga a eodcx is mind nyelvére mind korára fölülmúlja valamennyi
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egyéb codexünket. Már most a legrégibb datált írott könyvünk, a 
Müncheni Codex, 1466-ból való; ennek természetes társa, a Bécsi 
Codex, külső és belső okoknál fogva csak kevéssel lehet régibb s 
elég, ha a XY. századnak épen a közepére teszszük. így az Ehren
feld Codex mint határozottan régibb nyelvű, korára nézve is ezek 
elé való, de másrészt mégis már közel állván hozzájuk, minden
esetre csak a XV. század első felébe helyezendő. Toldy ugyan 
(O s középk. magy. irod. tört. Pest, 1862. II. köt. 78. 1.) a Jászay 
vagyis Müncheni és a Festetics Codex közé ékelte s így 1466 és 
1493 közé tette; de ennek semmi okát sem adja s azonfölül még 
némileg ingadozik is, amennyiben egyszer «a régi Biblia» vagyis 
a Bécsi és Müncheni Codex «kétségtelen kortársának» nevezi 
(A magy. nemz. irod. tört. röv. előad. Pest 1868. I. köt. 25. 1.), 
másszor meg «a Régi Biblia után legrégibb s legnevezetesb emlék
nek» mondja (Irodalomtört. olvasók. Pest 1868.1. köt. 51.1.), tehát 
az említett két codexnek hol egykorú hol fiatalabb társává teszi. 
A három kéziratnak csak fölszínes összehasonlítása is mindenkit 
meg fog győzni, hogy az Ehrenfeld Codex a másik kettőnél hatá
rozottan régibb és okvetetlenűl a XV. század első felére teendő.

Ez eredménynyel pontosan összevág a pabeographusok Íté
lete is. Midőn első ízben jártam Bécsben a másolatnak az eredeti
vel való összevetése végett, külön-külön megvizsgálták a codexet 
korunknak a palaeographia terén egyik legnagyobb tekintélye, 
Sickel Tódor, és volt tanítványa dr. Károlyi Árpád. A kéziratot, 
mindketten s egymástól függetlenül a XY. század közepéről való
nak állították, Sickel azzal a hozzátevéssel, hogy a mennyire a 
Régi Magyar Nyelvemlékek I. kötetében közölt hűnek látszó ha
sonmásból következtethetni, a Bécsi Codexnél régibbnek tartja, 
Károlyi pedig azzal a kijelentéssel, hogy semmiképen sem nézheti 
a XV. század második, hanem inkább első feléből valónak. Arra a 
kérdésre, hogy a Magyarországban készült kéziratok nem mutat
ják-e az írás korbeli characterét későbben mint a máshol készül
tek s így nem lehet e az Ehrenfeld Codexnek a valónál régibb 
színe, Sickel azt felelte, hogy ép ellenkezőleg Olaszországot, mely 
e tekintetben tudvalevő vezér volt, a szoros egyenes érintkezésnél 
fogva Magyarország mindig igen hamar követte, úgy hogy a ma
gyar kéziratok az egyenlő characterűek közt csakis az olasz kéz
iratoknál fiatalabbak. A palaeographusok tehát codexünket velejé



ben szintén a XV. század első felére teszik s ítéletük a nyelv 
vizsgálatából nyert eredménytől csak annyiban különbözik, bogy 
ez a kort csak általánosságban jelöli meg, ők pedig valamivel ha
tározottabban a század közepe felé eső időt tűzik ki. Úgy hiszem, 
sem nyelvésznek, sem pala ographusnak nem lehet kifogása, ha az 
Ehrenfeld Codex korát kerek kifejezésben a XV. század második 
negyedére teszszük. Ezt annál inkább koczkáztathatjuk, mivel 
dr. Ebrenfeld gondoskodott róla, hogy az írásról mindenki maga 
is Ítélhessen. Már midőn első ízben jártam nála, kifejezte abbeli 
szándékát, hogy a codex valamely alkalmas lapjáról hű hason
mást fog készíttetni a jelen kiadás számára. Mikorra elkészült a 
nyomtatvány, megvolt a héliogravure útján előállított gyönyörű 
hasonmás is. A liéliogravuret addig csak Goupil alkalmazta Páris- 
ban. Ezen kívül akkoriban még csak Bécsben tettek Sickel meg
bízásából kísérletet ez eljárással Jaífé intézetében. A kísérletek 
kitünően sikerűitek ugyan, de alkalmasint költséges voltuk miatt 
mind az ideig csak kísérletek maradtak. így a jelen kiadás mellék
lete valószínűleg az első héliogravure, mely Párison kívül készült. 
Nem csoda, mivel a másolásnak e kitűnő módja, költséges voltát 
nem tekintve is, egy kissé bonyolódott és hosszadalmas. A jelen 
esetben éj, metszet teljes elkészítésére, nem számítva a nyomtatást, 
egy egész hónap kellett. Dr. Ehrenfeld, mivel az 1. lap írása már 
annyira színtelen és papirosa is annyira elpiszkolódott, hogy nem 
adott volna elég határozott tiszta képet, a codex 66. lapját válasz
tóba a hasonmás számára, mivel ez új fejezettel kezdődik és a 
többinél aránylag kevésbbé foltos. E lap lephotograpliálása 1878. 
november 10-én történt; a-rézlapra átvitel néhány napig, a ráete- 
tés pedig vagy három hétig ta rto tt; azután következett a hason
más alatt levő írás bevésése és végre nyomtatás előtt a rézlemez 
megaczélozása. Az első tíz lenyomatot 1879. február 3-án a nyelv- 
és széptudományi osztály heti ülésén mutattam be az Akadémiá
nak. Másnap már itt volt a többi 740 lenyomat is a metszettel 
együtt és dr. Ehrenfeld ajándékából az Akadémia birtokába ment 
át. Hogy e hasonmás minden tekintetben mily szépen van kiál
lítva, az iigyis szembe tűnik, ha nem emelem is k i ; hogy pedig 
mily bámulatosan hű, arról meggyőződtem második bécsi útam 
alkalmával. Ha fehér széleit elfödve teszszük az eredetinek meg
felelő lapja mellé, nincs ember, a ki úgy egyszerűen rá nézve meg
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különböztesse, annyira összevág nem csak a betűk nagysága és 
alakja, hanem még a ténta fakósága és a papiros színe is. Valóban 
meglepő a kettőnek összetéveszthetősége. Az eltérés csak annyi, 
hogy a «Zent febekrewl ualo czuda» fölirás, az utána következő 
M kezdő betű és a több helyt előforduló q alakú jel vörössel van 
írva, valamint hogy a nagy betűk szintén vörössel vannak kitün
tetve. E hasonmás kiadásunkat kiválóan díszíti és a mi fő, lehet
ségessé teszi, hogy mindenki a saját látása alapján Ítéljen a codex 
írásáról és koráról.*)

Hátra van még a tartalom ismertetése. Itt is megkönnyítette 
nekem a dolgot Szarvas, midőn röviden, de igen világosan kimu
tatta (Magy. Nyelvőr I. köt. 215—216. 1.), hogy az Ehrenfeld 
Codex szükségkép latin fordítás. Ez állítást «bizonyítják a nagyon 
is erős, néha éktelen latinismusok», melyeknek fölötte nagy szá
mából különösen kiemelkednek a következők : Es ezkeppen menuen 
mogyad (íráshiba mongyad helyett) ennekem ott fekegy peneten- 
czedert n y w g o l m a t l a n  (inquiens) parazt (11.1.); О frater Ileo 
emlekezel hogy mykoron valek ez vylagban p r e d i c a l o k u a l a  
(praedicebam) mend ez vylagnak yewuendew nagy h y r t  (famem, 
62.1.); De oh azoknak kyk czac r e m e n f e g b e n (de specie) es 
nyaffagnak yelenetjben zerzeteft magoknac ewrewlnek (110. 1.). 
Az első példában inquiens (mondván) inquies-szel, a másodikban 
praedicebam (meghirdetem vala) és fainem (éhséget) praedicabam- 
mal és famam-mal, a harmadikban pedig species (szín) spes-szel 
van összetévesztve. E hibák teljesen kétségtelenné teszik, hogy itt 
«minden idegen nyelv segítsége nélkül közvetetlenűl a latinból» 
készült fordítással van dolgunk. Szarvas meg is találta volt azt a 
latin munkát, mely a magyar szövegnek meglehetősen megfelel, 
de minthogy czímét föl nem jegyezte és későbben egészen el is

*) Dr. Ehrenfeld a Königsbergi Töredéket is, melylyel 1863. 
julius 13. óta, midőn Toldy Ferencz először ismertette e nevezetes 
és fontos ősrégi nyelvmaradványt, senki sem törődött, miután az 
eredetit a bécsi egyetemi könyvtár igazgatója dr. Leithe elismerést 
érdemlő szíves közbenjárására megkapta egy kis időre Königsberg- 
ből, hasonlókép lemásoltatta liéliogravure útján és a metszetet tíz 
lenyomattal együtt, melyet a nyelv- és széptudományi osztály 
1879. junius 9-én tartott ülésében mutattam be, szintén az Aka
démiának ajáudékozta.
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felejtette, többé nem tudtunk ráakadni. így a szó szoros értelmé
ben újra kellett fölfedezni, s dr. Ehrenfeld a latin eredetinek föl
kutatásában fáradhatatlan buzgóságot fejtett ki. Búvárkodása nem 
szorítkozott csakBécsre, hanem kiterjedt Alsó-Ausztria valamennyi 
kolostorára, sőt még a külföld számos könyvtárára is. Három heti 
kitartó keresés után megvolt, a mit keresett. Kitűnt, hogy a codex 
nagyjában egy Speculum vitae beati Franciscinek a fordítása, mely
nek első kiadása Yelenczében 1504-ben jelent meg. Ezt a lipcsei 
egyetemi könyvtárból sikerült nehány heti használatra megsze
reznie. E kiadás oly ritka, hogy még a Bollandistánák, Suysken- 
nek sem állt rendelkezésére ; mert (Acta Sanctorum. Octobris tom. 
II. pag. 551.) ezt mondja: «Praster has» (t. i. Metis 1509., Antverp. 
1620. és Colon. 1623.) «aliae editiones non exftant in Mufeo noftro. 
Waddingus, mox uberius laudandus, memorat editionem Yenetam 
anni 1504; fed hanc Metenfi prorfus fimilem effe fufpicor, quod, 
quae in Veneta affignat folio 77 & 78, iifdem plane foliis in Metenfi 
legantur». A bibliographusok (Hain, Panzer, Grässe, Brunet stb.) 
a Speculumnak ez editio princepsét mind csak hallomásból isme
rik ; Panzer azt mondja ró la: «Liber rarissimus, paucissimis visus». 
Úgy látszik, eddig csak a lipcsei példány volt ismeretes. Mind a
mellett dr. Ehrenfeld még egyet tudott fölhajszolni Németország- * . 'ban s azt meg is vette. így e szerfölött ritka és rendkívül becses 
munkát a lipcsei egyetemi könyvtáron kívül ő is bírja. Azt hiszi, 
hogy e kiadásnak, fölötte nagy ritkaságát a könyv utolsó öt levele 
(föl. 236—240.) magyarázza meg. E levelek ugyanis csupán a 
magyarországi Ferencz-rendiekre vonatkozó adatokat foglalnak 
magukban, s így kétségtelen, hogy e kiadás Magyarország számára 
készült, s hogy csakis az idevaló Ferencz-rendi kolostorokba jutott, 
a hol valószínűleg legnagyobb részt elpusztúlt, minélfogva Magyar- 
ország határain kívül csak igen ritka esetben vetődhetett. Abból 
különben, hogy e kiadás Magyarország számára készült, dr. Ehren
feld véleménye szerint az is valószínű, hogy a nyomtatványhoz 
használt latin kézirat szintén magyarországi volt, s így ugyanazon 
kéziratból származhatott, melynek valamely régibb másolata vagy 
compilatiója codexünknek is alapúi szolgált. Azért lehetségesnek 
tartja, hogy Magyarországon a Speculumnak nem csak első, Velen- 
czóben 1504-ben megjelent kiadása, hanem valamely kézirata is 
lappanghat. Sajnos, hogy ilyen még nem került elő; mert a Suysken
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említette (Acta Sanct. Oct. tom. II. pag. 551.) három külföldi 
(löveni, antverpeni és brüsseli) kézirat, mely mellékesen mondva, 
minthogy az első 1454-, a második 147:2-, a harmadik pedig csak 
1549-ből való (Suysken id. h. u. o.), mind részben jóval is fiatalabb 
codexünknél, bizonyára nem vág úgy össze a magyar codexszel, 
mint természet szerint össze kellene vágnia a magyarországinak. 
Ez kitűnik a Speculumnak Győrött 1752-bén megjelent kiadásából, 
mely alkalmasint csak kevéssé változtatott lenyomata a flandriai 
Bosquierus 1623-ban megjelent kölni kiadásának s így külföldi 
kéziratra viendő vissza. Dr. Ebrenfeld már az első fejezet össze
hasonlításakor látta, hogy a valószínűleg magyarországi kézirat 
nyomán készült velenczei editio princeps jobban megfelel a magyar 
szövegnek mint az idegen kéziratra visszaviendö győri kiadás. Az 
utóbbiban pl., hogy csak az első fejezetnél maradjunk, nincs meg 
sem а «Му vronknac iefos eriftufnae gyezeretyre es gyczewfegere 
es my atyancnak bodog fereneznek» (1. 1.), sem a «ky ezkeppen 
fordolot vala meg» (2. 1.) szavaknak megfelelő latin szöveg, holott 
az editio princepsben megvan. Ennélfogva hasonlóságra nézve is 
a velenczei kiadást illeti az elsőség. Szarvas csak a győrire akadt.

Dr. Ehrenfeld a codexet mindvégig összevetette nem csak az 
editio princepsszel és a győri kiadással, hanem még Spoelberchnek 
1620-ban Antverpenben megjelent átdolgozásával is. Az utóbbiról 
azonban kitűnt, hogy ez álunkra nézve semmi fontosat nem nyújt. 
Ez összehasonlítással dr. Ehrenfeld valóban nem csekély munkát 
végzett. Nagyon megnehezítette a dolgot, hogy a codex fejezetei
nek mind sorrendje mind czíme a latin eredetitől igen gyakran 
különbözik, de még inkább fáradságossá tette a keresést, hogy a 
codex hézagos volta miatt a magyarban sok fejezetnek hiányzik 
az eleje. Egy része a codexnek még azonfölül nem is a Speculum- 
bol, hanem szent Bonaventura Vita beati Franciscijéből való. 
Szorgalmas és fáradságos kutatásának eredményét dr. Ehrenfeld 
egy pontos jegyzékben foglalta össze, melylyel mind magamat 
mind e kiadás használóit nagy hálára kötelezte. Ez összeállítást a 
tartalomjegyzékbe iktattam. Csak mintegy harmadfél lapnyi 
magyar szövegnek («Arról ky zegyenlyuala alamyznaert mentett» 
87. 1. és «fezewletnek: ymadkozafrol» 153—154. 1.) nem tudjuk 
latin eredetijét. Magam is hiába kerestem, nem csak a Speeulum- 
ban és Bonaventurában, hanem Celanoban és*a Trés Sociiban
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(Acta Sanct. Oct. tom. II. pag. 684—74A) sem találtam. Talán 
a XIY. század közepe tájáról való és először Vicenzában 1476-ban 
nyomtatott Fioretti di San Francesconak valamely régi latin 
fordításából vagy Bartholomeus de Pisis 1385-ben írt és először 
a XYI. század elején Velenczében megjelent Liber Conformi- 
tatumából származik, mely munkákhoz azonban nagy sajnála
tomra nem fértem. Hogy a latin szöveg fölkutatása szükséges 

I volt-e, azt nem kell fejtegetnem. Ha a codex nem ragasz
kodnék is annyira az eredetinek minden szavához, ha nem 
volna is olyan homályos egyrészt a fordítónak botlásai, más
részt a szöveg hézagos volta miatt, már nyelvtudományi nagy 
fontossága is kívánatossá teszi e latin eredetinek ismeretét. 
Dr. Ehrenfeld tehát kutatásával igazi szolgálatot tett a tudomány
nak. Csak az kár, hogy. első szándéka szerint még egy lépéssel 
tovább nem m ent; mert eleinte arra gondolt, hogy a codexének 
megfelelő latin szöveget nem csak összeállítja, hanem ki is adja. 
Midőn már minden készen volt, kételkedni kezdett, hogy nem 
volna-e az több, mint a mennyire a tudománynak igazán szüksége 
van, és így nem tenne-e talán olyat, a mi szükségtelen voltánál 
fogva a hiúság színét viselné magán. Ezért letett a kiadás szán
dékáról, de reményiem, nem végképen. Mert hogy félelme alap
talan, azt nem kell fejtegetnem. A tudománynak nem csak az 
tesz szolgálatot, a ki valamit fölkutat, hanem az is, a ki eszközö
ket nyújt neki. Megengedem, hogy sok más codexre nézve elegendő 
volna az eredetire való egyszerű ráutalás. De egészen másképen

1 vagyunk az Ehrenfeld Codexszel, mely a magyar nyelvtudomány
nak ép oly fontos alapja mint a Halotti Bészéd és a Königsberg! 
Töredék. Nem csak a tudomány, hanem az oktatás sem mellőzheti 
e codexet, melynek beható tárgyalása az egyetem mülaszthatatlan 
kötelességei közé tartozik. Azért nagyon szükséges, hogy az ere
detihez ménnél többen féíjenek, mivel ennélkül a codex kellő 
ismerete lehetetlen. Már pedig még a codexszel kevésbé meg
egyező győri Speculum-kiadásból sincs több Budapesten annál a 
három példánynál, melyet a magy. nemz. Muzeum könyvtára őriz, 
A magyar szövegnek leginkább megfelelő editio princepsböl meg 
épen mindössze is két példány ismeretes és az egyáltalában még 

. csak Magyarországon sincs, hanem az egyik a lipcsei egyetemi 
könyvtárban, a másik pedig Bécsben dr. Ehrenfeldnél van. Egye-



ELŐSZÓ. XXXI

tűim tanuló meg a győri kiadáshoz is aligha vagy csak nagy nehe
zen fér, hát még az editio princepshez, mely a tudósok közül is 
csak nagyon kevésnek és nem akár mikor áll rendelkezésére. 
A latin szöveg kiadása tehát minden esetre szükséges és dr. 
Ehrenfeld a fölkutatással szerzett nagy érdemét azáltal nem hogy 
csökkentette, hanem még inkább növelte volna. Itt még az a kér
dés is fölmerülhet, hogy a latin kiadásba csakis annyi veendő-e 
fel, a mennyi az Ehrenfeld Codexhez szükséges vagy pedig több; 
nevezetesen nem kellene-e hozzá csatolni a Virginia Codex kis 
Ferencz-legendájának és a Simor Codex töredékének megfelelő 
latin szöveget is ?*) Az utóbbit magam is üdvösnek, de nem épen 
elkerülhetetlen szükségesnek tartom ; mert rendkívül tanulságos 
ugyan a mind a három codexben közös, de a mi a másik kettőből 
az Ehrenfeld Codexben nincs meg, az nem enged egyenes össze
hasonlítást, tehát csak közvetett értékű mint minden egyéb régi 
magyar szöveg is.

Az eddigi fejtegetésekből már eléggé kitűnhetett, hogy a 
Speculum vitae beati Francisci ránk nézve igen fontos. Nem csak 
hogy legrégibb könyvünknek, egyik legbecsesebb nyelvemlékünk
nek szolgált alapúi, hanem legrégibb és legnevezetesebb kiadása 
is Magyarország számára készült. Hogy e mű csak compilatio 
még pedig nem épen a javából való lehet, az már abból is meg
látszik, hogy négy századon keresztül mindenki, a ki csak hozzá'- 
nyúlt, rés nulliusnak, Csáky szalmájának tekintette. Az Ehrenfeld 
Codexben nem mind az, nem csak az és nem ugyanaz a rend van, 
a mi az editio princepsben. Hasonlóképen különböznek ezektől és 
egymástól a löveni, antverpeni és brüsseli kéziratok is, melyekről 
Suysken (Acta Sanct. Oct. tom. II. pag. 551.) így szól: «Quemad
modum magna eft differentia inter editiones Speculi, fic non 
exigua eft in tribus exemplaribus Miss., Lovanienfi, Bruxellenfi & 
Antverpienfi, quae tempore Majorum noftrorum inter fe & cum 
dictis editionibus collata fuere». Mindenki kihagyott, betoldott,

*) A Teleki Codexben csak egy példa van szent Ferenczről, 
melyben el van mondva, hogy Krisztus három bűn miatt három 
lándsával akarta elveszteni a világot, de anyja kérésére és azon 
ígéretére, hogy szent Ferenczet és szent Domonkost fogja elkül
deni, hogy ama három bűn ellen prédikáljanak, legottan meg- 
engesztelődött.
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változtatott, áthelyezett, ami t  akart és a hogy jónak látta vagy 
kedve tartotta. Hogy mely munkákból van összeállítva, azt úgy 
látszik eddig még senki sem vizsgálta. Sem Suysken, sem Hase 
(Franz von Assisi. Leipzig 1856.) nem ereszkedik e kérdésbe, 
Chavin de Maian (Assisi szent Ferencz élete. Magyarra fordította 
Rudiik János. Pest 1865.) pedig még csak meg sem említi a Spe- 
culumot. Nekem az a nézetem, hogy főkép a már említett Fio- 
retti di San Francesco olasz népkönyvből van latinra fordítva 
vagy pedig, ha már akkor volt, ennek latin fordításából van köl
csönözve. Minthogy sem az eredeti olasz munkát, sem annak 
valamely latin fordítását nem tudtam megkapni, Ozanam 
(Oeuvres completes. Tome V. Les Poétes Franciscains en Italie 
au treiziéme siécle, avec un choix des Petites Fleurs de Saint 
F ran c is  traduites de Pitalien. Paris 1872. 266—384. 1.) igen 
szép, de fájdalom nem teljes, franczia fordítására vagyok 
utalva. A mit Ozanam közöl, mind megvan a Speculumban és a 
mi különösen figyelemre méltó, eleinte egészen abban a rendben, 
mint az Ehrenfeld Codexben. Hogy miből merített a Speculum 
még azonfölül, az csak annyiban érdekel, hogy így talán, ha a 
Fioretti di San Francesco cserben hagyna, az Ehrenfeld Codex 
még hátralevő mintegy harmadfél lapnyi szövegének is megke
rülne latin eredetije. Jóval fontosabb az a kérdés, hogy mely idő
ből való; mert így meg lehet állapítani legalább annyit, hogy 
codexünk magyar eredetijét meddig szabad visszavinnünk, a mi 
kivált a nyelvészt nagyon érdekli. Spoelberch szent Feréncz kor
társait, frater Leót, frater Rufinust és frater Angelust állítja a Spe-

r
culum szerzőinek vagy inkább összeállítóinak, de alaptalanúl. Ep 
oly helytelenül tulajdonítja Bosquierus frater P'abianusnak, frater 
Hugolinusnak és szent Ferencz még néhány más kortársainak. 
Suysken (Acta Sanct. Oct. tom. II. pag. 551—552.) Waddingra és 
Stiltingre támaszkodva, ' csak a XV. században keletkezettnek 
tartja, a mit Hase (Franz von Assisi, 15. 1.) is elfogad. Ezzel 
azonban sajátságos helyzetbe jutottunk. Az Ehrenfeld Codexet 
latba vetve, vagy a Speculum korát kell hátrábbb tennünk, vagy 
azt keli mondanunk, hogy az Ehrenfeld Codex nem a Speculum, 
hanem a Fioretti di San Francesco latinból készült fordítása. 
Mert ha amabból van fordítva, a,kkor e codex-, mivel kétségtelenül 
a XV. század második negyedéből való és mint másolat vagy fél-
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századdal fiatalabb magyar eredetijénél, mely ismét szükségképen 
fiatalabb s talán, minthogy rendszerint csak népszerű munkák 
részesülnek a fordítás kitüntetésében, a népszerűség elérésére pe
dig idő kell, jóval is fiatalabb a maga latin eredetijénél, akkor az 
Ehrenfeld Codex a Speculum keletkezését határozottan a XIV. 
századra veti vissza. Ha ezt nem lehet tenni, akkor nincs más 
mód, mint hogy az Ehrenfeld Codex eredetijét a XIV. század kö
zepe tájáról való Fioretti di San Francesconak valamely még 
ugyan e század második felében készült latin fordításában keres
sük. Időm nem engedte, hogy az e kérdés eldöntéséhez múlhatat- 
lanúl szükséges eszközöket megszerezzem; mert nem akartam ez 
annyira fontos nyelvemlékünk megjelenését, melyet betegeskedé
sem a nélkül is már két évig gátolt, még továbbra is halasztani. 
De ha isten is . úgy akarja, vissza fogok térni nem csak erre az 
egyre, hanem a többi kérdésekre is ; mert elevenen érzem, mily 
nagy hálával tartozom ama szerencséért, hogy a legrégibb magyar 
könyv kiadása nekem jutott osztályrészül. Ezúttal nem mulaszt
hatom el, hogy az Ehrenfeld Codex derék fölfedezőjónek és birto
kosának, a ki nevét, mint fejtegetésemből mindenki látja, csak
ugyan még egyéb nagy érdemekkel is elválaszthatatlanúl fűzte e 
kincshez, ismé'elve legöszintébb és legforróbb köszönetemet ne 
fejezzem ki mind azért, a mivel e kiadást támogatta, mind pedig 
azért, a mivel munkámat a legönzetlenebbül megkönnyítette.

Végül mindjárt kijavítva és az első számmal a kiadás lapját, 
a másodikkal pedig ennek sorát jelölve ideiktatom a következő 
sajtóhibákat: 1,17 ryuteteth; 3,16—17 mykeppen azt kelyent meg 
tekelenewnk ; 4 ,14 vegere, 26 feczwlet; 5, 6  nem felele пеку, 13—14 
panazoluan; 6,1 yohhom, 6  nywgolmatlan, 24 Sew, 30 Iacabot; 7,38 
czerge-; 8,27 tewttuala; 10,18 latakuala; 12,2 0 — 2 1  halálához; 13,3 
Angyalaknak, 5 bewytrewl; 14,23 egyebeknek; 15, 9 zenuedengewk,
16 hyfpitalba, 26 le ewt; 17, 1 vygafagnac; 18, 28 meny orzag ; 20, 
1 vygfagual, 12 fzenky, 22 ryvewletiben, 25 ewrzyuala; 21, 15 
lata, 29 czergefeet; 22, 10 yftenem; 24, 6  rerzetben ; 25, 14 hogy 
zent ferencz; 27, 29 ottogyel; 28, 27 Büfén; 29, 12 vylagoffagot; 
31, 2 2  kefyuel; 32, 14 ez mondot conuentnek fratery gylekezenek 
ez, 30—31 g}rappodpan; 36, 21 Creftenek; 37, 26 czalattna-; 38,
17 kyzyuala; 39, 8  azanneben, 10 faradattuolna, 1 2  alamyznaert, 
25 kyk; 40, 8  mendenyk; 41, 27 vra ky lewn; 42, 7 Vy burga; 43,
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25 akewzewnetétt; 45, 8  feledewee; 48, 3 Azyíuaraíanac; 49, 2 
vygatfagual, 9 orz[ÍJagol, 18 alazatoffagoo ; 50, 24 azanneben; 54, 
19 byztanak, 21 tyzta tartafaban; 56, 8  epelefekben, 38 banatban 
esvezelben; 57, 7 Ez bezedekett; 58, 20 egy ygyewet; 59, 15 
ayoytatof; 61, 29 mewuetfegre; 62, 14 aranyazot; 63, 1 akard 
tudny honnat nekem akard tudny, 13 de ky ky gyczekedyk, 26 
ewnbenne; 64, 14 Maffeufnak, 31 bel ez egyházba; 67, 14 Ezt 
mongya; 68, 1 kameriyumbelyek, 4 tennetek; 69, 8  gyczeryuala, 
22 Iacobat; 70, 19 galamby; 71, 28 egy [fj zernyw, 30 azonhokot; 
72,15 fegyuerkedet;75, 1 2  kewteleztel; 76, 25 [holot] nagy íyralm ra; 
78, 1 halottaybalol, 18 yewuendewben [lenny], 28uulterim; 79, 14 
ayoytatoft, 38 es ky[kj oda. Nem mentségül, hanem magyarázatúl 
jegyzem meg, hogy a szedés javítását a másolat alapján voltam 
kénytelen végezni s hogy e hibák legnagyobb része innét szárma
zik. Azért egy kis elnézést kérek, hogy az olvasót a kijelöltek javí
tásával terhelem.

A S im o r C o d ex  egy 7 levélnyi, kis nyolczadrét hártyára 
kapcsolt barátgót betűkkel írt codextöredék, melyet Simor János 
biborcs primás hihetőleg bajnai pap korában Éppel esztergomvár- 
megyei fainban, Bajna egyházi fiókjában, egy odavaló paraszt 
embertől kapott és 1848. novemberében a magy. nemz. Múzeum
nak ajándékozott. Hogy e becses ereklye hogyan jutott az egy
szerű földmíves birtokába, nem tudni. Mátrai Gábor igyekezett 
ugyan ezt «a’ leghitelesebb forrásból kifürkészni», főkép azért, 
«hogy e’ szerint talán annak is nyomába» juthasson, «nem létezik-e 
még a’ kézirat’ egyéb része is valahol» (Magy. Acad. Értesítő 
1850-ről 8 .. 1.) ; de eredménytelenül. A Muzeum könyvtárában 
most az eliil-hátul csonka töredéket 15. Duód. Hung, szám alatt 
őrzik. Midőn Mátray 1850. junius 24-én a magy. tud. Akadémiának 
kis gyűlésben bemutatta, még csak egybe volt fűzve, «miként 
hihetőleg eredeti kötetében volt» (u. o. 8—9. 1.); mostani, barna 
bőr kötését tehát a bemutatás után kapta. Hogy Mátray köttette 
be, azt mutatják az első tábla belsejére maga kezével írott és 
nevével is megerősített jegyzetei. Első ismertetője is Mátray volt 
(u. o. 8 —1 0 . 1. és változatlan lenyomatban Új Magy. Muzeum 
1850—1. II. к. VIII—X.J.), ki «a’ szöveg’egykét helyéből» azt követ
kezteti, «hogy e’ munka lelki elmélkedéseket foglalt magában a’
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szent alázatosságról ’s engedelmessegröl, ’s lelki gyakorlatul Írat
tak a’ ferencz-szerzetiek, és pedig (miután magyar nyelven irvák) 
ugyanazon rendű szerzetesnők számára». Mátray akkor még á 
Virginia Codexet is (megj. a Nyelvemléktár III. köt.) aligha látta, 
az Ehrenfeld Codexet meg épen nem ismerhette. Most már az emlí
tett két codexet is tekintetbe véve inkább - azt következtetjük, 
hogy a Simor Codex darabjai, mivel mind sz. Ferenczről szólnak, 
nem általános elmélkedéseknek, hanem sz. Ferencz legendájának 
részei voltak. Akkor, föltéve hogy egyebet nem foglalt magában, 
az elején nagyobb a hia mint a végén. Hogy apáczák számára 
készült, az valószínű ; s ez esetben csak clarissákra gondolhatunk. 
A szöveg azonban erről nem árúi el semmit sem, valamint hallgat 
arról is, hogy ki írta s hogy mikor készült.

Mátray «azért is, mert iróhártyán van írva. ’s Írásmód, betűk’ 
alakja, egyes kifejezések ’s nyelvbeli sajátságok csaknem minden
ben megegyeznek» a Guary Codexéival (megj. a Régi Magy. 
Nyelvemlékek IV. köt. 1. füzete gyanánt), melyet Horvát István 
(Tud. Gyűjt. 1835. II. köt. 102—103. 1.) XIV. századbelinek ta r
tott, hajlandó «e’ kézirat-töredéket» is «а’ XIV. század végén, 
vagy legalább a’ XV. század elején készült műnek tartani». Toldy 
Ferencz erre a codex bemutatásakor nyomban azt jegyezte meg, 
«hogy az félreismerhetetlenül ugyanazon írókezet tüntetvén ele, 
mely az egyetemi könyvtárban levő, 1508-ban írt úgynevezett 
Nádor-codexet irta, de szilárdabb lévén ’s így az iró barát’ ifjabb 
korára mutatván, az ha nem is a’ XVI. század elejéről, minden 
esetre a XV-nek végéről való. A’ Guary-codexxel vont nyelvi pár
huzam is, melly azonban bővebb megalapíttatást kívánna, a’ 
korra nézve ugyanazon eredményt adja, mert az nem XIV. század
beli, mint Horvát István gyanította, ki annak csak tíz levelet 
ismerte, hanem mint Döbrentei czáfolhatatlanul bebizonyította, a ’ 
XV. század végéről van (Magy. Acad. Értesítő 1850-ről 10— 11. 1.). 
Toldy helyesen látta, hogy a két codex, egy kéztől ered; de hogy 
azért a Simor Codex, mivel írása «szilárdabb», régibb legyen 
mint a Nádor codex, az nem egeszen bizonyos. Lehet, hogy épen 
az utóbbi a régibb, mivel írása gyakorlatlanabb. Csak annyi bizo
nyos, hogy eredetét 1508-on sem nagyon innen, sem nagyon túl 
nem kell keresniiuk. E codex most először jelenik meg; Toldy a 
Régi Magy. Legendák Tára IV. kötetében akarta kiadni, e kötet
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azonban elmaradt. Másolta az akadémiai könyvtár számára Gyu- 
rikovics István 1853-ban. A betűk közül csak a c, 6 , ü és v követel 
külön megemlítést; az első l  alakú, a második hasonló a 9-hez, a 
harmadik olyan mint az ú, a negyedik fölül vonásos v.

A C o rn id e s  C o d ex  tulajdonkép nem önálló könyv, hanem 
első és harmadik része azon terjedelmes régi kéziratnak, melyet 
az egyetemi könyvtár, talán hogy kéziratainak számát ily módon 
szaporítsa, még az ötvenes években szetszedetett, 5 kötetbe oszta
tott, irgalmatlanul meggyalúltatott s a mennyire csak lehetett, 
különböző szinti, minőségű és díszítésű bőrrel borított táblákba köt
tetett és ötfélekép elkereszteltetek. Hogy e barbár eljárás számos 
nyomot, számos adatot semmisített meg örökre, arról szomorú 
tanúságot tesznek á meggyalulás következtében olvashatatlanná 
vált lapszéli jegyzetek. Ha még hozzá megfontoljuk, hogy az ere
deti kötés is elpusztúlt s vele mind az, a mi a kézirat minden 
oldalú ismeretére nézve talán fölötte becses a két tábla belsejére 
lehetett jegyezve, akkor ez oktalan rombolást nem tudjuk elég 
szigorúan kárhoztatni. Csak veszett fejszének a nyele, hogy az 
akadémiai könyvtárban van e szerencsétlen kéziratnak egy töké
letlen, de még abból az időből való másolata, mikor még nem volt 
földarabolva. Toldy alkalmasint feledékenységből említi létét a 
Cornides Codex leírásánál (0 s középk. magy. nemz. irod. törté
nete, 3. kiad. Pest 186:2. II. köt. 8 6 . 1.); mert hogy nem volt oka, 
az kitetszik abból, hogy a többi foszlánynál elhallgatja. E máso
latból, melyet Döbrentey Gábor utasítása szerint Pesten az egye
temi könyvtárban «Fejér György k. könyvtárnagy’ szobájában a 
a kéziratnak kész közlése után Illés László orvos dr. Aprilis’ ele
jétől,-Junius végéig 1841-ben») készített, megtudunk legalább any- 
nyit, hogy a kéziratnak nem volt czimlapja, hogy a hátára «Élete 
(Szenteknek)» volt írva, hogy «bal táblájára belől, ujjab cursiv 
betűkkel» a következő foglalat volt jegyezve: «Eben a könyuben 
vagyon Sz. Dorotheia Aszón elete 1514. Sz. Agotha aszonie Sz. 
Ilona kiralneie Sz. Potenczianaie. Sz. Julyanaie. Sz. Margit 
Aszonie. 1518. Sz. Praxedise. 1519. Sz. Justinae. Sz. Ágnese. Sz. 
Lucyaie Sz. Berecz püspöke Mind szent napi predikacyo Halotak 
napi pre. Az zent apostolokról való Irasz. Masz szép peldakis.» 
A másolatból természetesen nem ismerhetni meg ez írás charec-
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terét s így orthographiájából kell következtetnem, hogy XVII. 
századbeli nőírás. Hogy még egyéb is lehetett a táblákra írva, az 
onnét gyanítható, hogy a másoló a nyomokat hagyott lapszéli 
jegyzeteket is mellőzi. így fájdalom a kézirat múltjáról semmit 
sem tudunk meg; még azt sem, hogy kitől, mikor s hogyan jutott 
az egyetemi könyvtárba.

Azt mondja ugyan a másoló, hogy ’«Itt minden le van 
másolva, a mi az eredetiben találtatik; s mindegyik lapon 
anyi van, mint az eredetiben« ; de e szavait nem lehet egészen 
szigorúan venni; mert a csonka részeket mind kihagyta, arról 
nem is szólva, hogy több helyen jókora darabokat átugrott. 
A másolat lapjai tehát szám szerint nem vágnak össze az eredeti
nek a lapjaival. Fődolog azonban, hogy megőrizte a kézirat erő
szakosan szétszedett részeinek összetartozóságát. Megtudjuk belőle, 
hogy e részek így következtek egymásután: Cornides Codex 
1—Í20. lap, Bőd Codex, Cornides Codex 421—430. lap, Köny
vecske a szent apostoloknak méltóságáról, Példák könyve 69—86. 
lap, Példák könyve 1—6 8 . lap, Sándor Codex. E részek, minthogy 
összevalóságukat magukból sejteni sem lehetett, a Nyelvemléktár
ban is szét vannak szórva. A Cornides Codex a VII., a Bőd Codex 
a II., a Könyvecske a szent apostolok méltóságáról és a Példák 
könyve a VIII., a Sándor Codex a II. kötetbe került. Hogy az 
összetartozóság ismerete mily fontos, arra két dolgot említek. 
A Bőd és Sándor Codexekben nincs évszám. Ilyenkor a gyanítás 
50 év közt ingadozik. Minthogy pedig a két codex a XVI. század 
első felének charecterét mutatja az időköz, melybe tehetjük 1500— 
1550. Az összetartozóság ellenben azt mutatja, hogy azt az időközt 
legkevesebb 11 s legfeljebb 30 évre kell tenni. Mert a másik három 
codexben meg van említve az év, melyben készültek; abból pedig ki
tűnik, hogy azok közt, melyek időre legtávolabb esnek egymástól, 
úgymint az fr510-ből való Példák könyve és az 1521-ben készült 
Könyvecske a szent apostoloknak méltóságáról, 11 év van. Való
színűséggel következtethetni, hogy a datálatlan két codex ez idő
közbe esik; lehetséges azonban, hogy vagy a Példák könyve előtt 
vagy a Könyvecske a szent apostoloknak méltóságáról után készül
tek. Ha már most fölteszszük, hogy ugyanannyival régiebbek vagy 
ugyanannyival újabbak, a mennyi idő esik a két határvető codex 
közé, akkor az eredmény 33 vagy kerekszámban 30 év. Még ez is
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sok, ha meggondoljuk, hogy eddig magyar codex legnagyobb idő
köze gyanánt a Kazinczy Codex, mely 1526 és 1541 közt készült, 
csak 15 évet mutat. De legyen bár kétszer 15, az 50 év, melyben 
az összetartozóság ismerete nélkül tapogatódznunk kellene, még 
így is tetemesen leolvadt; a valóhoz pedig bizonyára jóval közelebb 
vagyunk, ha csak annyit tudunk is, hogy a Bőd és Sándor Codex 
korát legrosszabb esetlen 1500 és 1530, legjobb esetben 1510 es 
1521 között lehet keresnünk, mint ha 1500 és 1550 közt kell 
tapogatódznunk. Fontossá teszi továbbá az összetartozóság ismere
tét az is, hogy fölvilágosítást ad még az oly codexek íróiról, közön
ségéről és birtokosairól is, melyekben mind erről semmi adat 
sincs. Minthogy a Cornides Codexet és a Példák könyve első 
felét Báskai Lea dömés apácza írta s az apostolok méltóságáról 
szóló Könyvecske írója is elárulja, hogy dömés apácza, tehát 
természetesen következik, hogy a többit is mind dömés apácza 
írta. Ezt magában sem a Bőd sem a Sándor Codex nem mu- 
tatná, legkevésbbé az előbbi, melynek férfias írása és utolsó 
szavai (Ennek io áldomafa volna io helen) inkább férfi szerzetest 
sejtetne Velünk. De meg ha valaki fölismerné is bennük a nőírást 
és a szövegből hihetővé tenné még az apáczaírást is, már a két 
apácza szerzetét sehogy sem tudná kimutatni, mert arra nézve a 
tartalom' épen semmi fogantyút sem nyújt neki. A Cornides 
Codex, az apostolok méltóságáról szóló Könyvecske és a Példák 
könyve megszólításaiból világos továbbá, hogy az írók szerzetükbeli 
nénéiknek vagyis dömes apáczáknak szánták, s így tertnészetes, 
hogy a-Bőd és Sándor Codex is dömés apáczák számára készült. 
Végre a Cornides Codex és Példák könyve első felének írójától 
Báskai Leátol való a Margit-legenda is, ennek pedig számos helye 
azt bizonyítja, hogy e jámbor nő a margitszigeti dömés apácza- 
kolostor' tagja volt s így bizonyos nem csak az, hogy a többi is itt élt, 
hanem az is, hogy mind az öt codexet együtt a margitszigeti dömés 
apáczakolostor bírta. Ennek sincs nyoma sem a Bőd Codexben, 
sem az apostolok méltóságáról szóló könyvecskében, sem a Sándor 
Codexben. A mit tehát az egyetemi könyvtár, hála Illés László 
másolatának, nem tudott megsemmisíteni, röviden a következő: 
1 . a többször elősorolt öt codex az ötvenes évekig csak egy könyv 
volt, mely valószínűen 1510 és 1521, legrosszabb esetben 1500 és 
1530 közt készült; 2. mind az ötöt nem ugyan mint Illés gondolja



kilencz, hanem hat kéz, határozottan szólva hat margitszigeti 
clömés apácza saját kolostorabeli társai vagyis a margitszigeti 
dömés apáczakolostor tagjai számára írta.

Magáról a Cornides codexről már nincs sok mondani való. 
írója, mint már említettem, Eáskai Lea, ki az eredetinek 368. 
lapján nevezi meg magát, és ki szent Margit életét, a Példák 
könyve mostani első felét, Szent Domonkos életet és a Horvát 
codexet is irta. Több darabnál följegyezte, hogy mikor végezte. 
Szent Dorottya életét az eredetinek 260. lapja szerint befejezte
1514- ben «zent borlobás eftyn zombaton» (junius 10-én). Antio- 
chiai szent Margit életét a 334. lap. szerint befejezte 1518-ban 
«penteken zent dyenes eftyn» (október 8 -án). Szent Praxedis éle
tét a 337. lap szerint befejezte 1519-ben «penteken zent peter 
martyr napyan» (április 29-én). Szent Justina életét a 368. lap 
szerint 1517-ben (a napot nem mondja, hanem a helyett megne
vezi magát). Szent Lucza életét a 408. lap szerint befejezte
1515- ben «zent lucia azzon eftyn zerdan» (deczember 12-én). Ez 
évszámok mind betűvel vannak kiírva s rendjük, mint Illés máso
latából látni, a kézirat szétdarabolása előtt is az volt, a mi most. 
Az 1517-et kivéve, minden évszámboz egy-egy följegyzés járul, 
melyeket mind ide iktatni szükségtelen, kiki megnézheti az év- 
számoknál kijelölt helyeken. Csak azt az egyet emelem ki, mely- 
1515-höz van toldva s mely szerint «Ezen eztendevben zenteltek 
meg az kápolnát, zent katerina azzon napyan vafarnapon» (no
vember 25-én). Hogy e kápolna a margitszigeti dömés apácza- 
kolostoré volt, az következik abból, hogyRáskai Leának, aMargit- 
legenda tanúsága szerint, mint már fentebb is említettem, ép 
ebben a kolostorban kellett élnie. Ez tehát egy csekély adatocska 
a Margitsziget történetéhez. Hogy mi előzte meg a fölszentelést, 
építés-e vagy csak javítás, azt kutassák mások ; a «megzenteltek» 
kifejezés inkább az utóbbit sejteti.

Ráskai Lea azonban a Cornides codex darabjainak sem 
szerzője sem fordítója, hanem csak leírója. Hogy egyszerűen má
solt, az sok adatból látszik. Vannak tévedései, melyek csak magyar 
szöveg hibás olvasásából származhatnak. Ilyenek: jmadfagyd[na;- 
dal (az eredetiben bizonyosan jmadfagydual volt, a mit jmadfa- 
gydnal-nak olvasott, de tévedését észrevéve jmadfagyddal-ra 
javította; kiadásunk 104. lapja 21. sorában), regulay (regulaya
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helyett; 105.1.4. s.), zegyeneknek (zegeneknek helyett; 10G. 1.34. 
s . ; ugyanúgy 129.1.23. s. is), zegyenfegeuel (zegenfegeuelhelyett; 
126.1.13.s.), chakardhfagnak (chalardhfagnak helyett; 108.1.14. s.) 
mongy (mongya helyett; 108. 1. 2 2 . s . ; szintúgy 121.1.26. s. 
is), kyt (kyk helyett, az eredetiben bizonyosan kyc volt; 1 2 2 . 1. 
9. s.), iduezitent (iduezytenk, iduezytenc helyett; 223. 1. 17. s.), 
zekrenyek (zekrenyet helyett, az eredetinek t-jét к-jelentő c-nek 
nézte; 164. 1. 24—25. s.), jmagya (jmagyad helyett; 123. 33. s.), 
lennek (lennénk helyett; 126. 1. 14. s.), [NajMagaztagya (az M-t 
először N-nek nézte, de aztán kitörölte; 133.1. 27—28. s.) stb. 
Vannak törlései, melyek azt mutatják, hogy néha szókat, sőt egész 
sorokat átugrott, de ismét visszatért. Ezek is azt bizonyítják, hogy 
már kész magyar szöveg volt előtte. Ily törlések vannak a 110. 1. 
14. s., 133. 1. 3. s., 145. 1. 20. s., 209. 1. 18, s. és még sok helyen.

A codex külsejéről és mostani állapotáról csak annyit emlí
tek meg, hogy kis negyedrét papirosra van írva, hogy kötése 
vörösbarna bőr, hogy 57. lapja után 1, 2Ö4. lapja után 6 , 337. lapja 
után 11, 382. lapja után 15 lap üres, és hogy a könyvkötő gyalú- 
jától legerősebben 59., 97., 122., 168., 184., 372., 399., 403. és 
408. lapja szenvedett. Utolsó darabja, mely a kézirat szétszedése 
előtt a B,od codex mögött foglalt helyet, elül csonka. Későbbi kéz 
írta elébe a «Vala égi Toluai ki lakik vala égi erdőben ez mikor 
latot volna» szavakat. Ez írást XVII. századbeli nőirásnak nézem, 
melylyel körülbelül egykorú a lap felső részére írott eme jegyzet 
is : «ez az leg első Példa az kit kel irn» (a vége el van gyalúlva). 
Ugyan e kéz a darab végére azt írta, hogy «it vége vagyon». Ebből 
megtudjuk, hogy a XVII. században le akarták másolni és hogy 
már akkor is csonka volt. Hogy mennyi hiányozhatik belőle, bajos 
meghatározni. Talán nem hibázok, ha 3 levelet teszek fel, mert 
a «Harmad rend bely emberek»-röl, «kyknek ev lelkek ala men
nek purgatoryomban» 2 Ú2 lap szól; az első és másodrendbeliekre 
együtt tehát megfelelően 5 lapot számítok s akkor kell még 1 lap 
a példa czimére és bevezetésére; az épen 3 levél. A codex betűi 
nem követelnek külön megjegyzést. A sajtóhibák így javítandók : 
99, 31 emlekevzetevmre, 35 zevkevs; 125, 23 evrem ; 140, 23—24 
zeretnek. kyknek kedeg; 141, 9—10 magyeraztatyk; 145, 7 iarafa-
rv l ; 205, 19 gyogyetot; 230, azért hog en az.
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S z e n t K r is z tin a  é le te  23 negyedrét levélből áll, közép
szerű barátgót betűvel papirosra van írva, hátul pedig csonka. 
Eévai is (Antiquitates Literat. Huug. Pest 1803, 28. 1.) Toldy is 
(Ü s középk. ínagy. nemz. irod. története, 3. kiad. Pest 1862, 
II. köt. 79. 1.) hátul csak egy levelet tart elveszettnek. A legenda 
valóban oly közel van befejezéséhez, hogy egy levélnél több csak
ugyan nem is szükséges. A codex korát is egyértelműen a XYI. 
század elejére teszik (Eévai id. h., Toldy a Eégi magy. legendák 
tára Y. köt. Pest 1858, XVI. 1.). Hogy ki írta, annak semmi 
nyoma. Magát a legendát Eévai (Magyar Literatura, Tud. Gyűjte
mény 1833. II. köt.) Bátori Lászlónak tulajdonította, mint a kit 
a források egyedül említenek legendaíró gyanánt. Ez azonban 
puszta gyanítás, melyet maga a codex semmivel sem támogat. 
E codex múltjáról csak annyit tudni, hogy a nemz. Múzeumba 
kerülte előtt, hol most 403. Quart. Hung, szám alatt őrzik, 1836 
előtt Jankovich Miklósé volt. Jankovich egy levelet tétetett elébe, 
melyre rá íra tta : «Sec. XV. 1470—1500. Magyarul Legenda S. 
Christinae Virg. & Martyris. 23 Levél. Nicolai sen. Jankowich». 
A végére maga Jankovich írta: «Itt fogyatkozik. W. J. Miklós». 
Az egész codex egy kéz írása. Nevezetes, hogy eredeti czímlapja is 
van. E tekintetben maga áll codexeink közt. Czíme egész rendesen 
első levele innenső lapjára van írva, a túlsó lap üres. Első ismer
tetője, ki Jankovich szívességéből használta is, Eévai volt (id. h.). 
О kötetlen állapotban látta, de azt mondja: «Probe compactum 
fuisse ostendit filum in cardine adhuc apparens, et exacta margi
num scissura. Tabulas nihilominus, quas videtur habuisse leuio- 
res, setas penitus rapuit». Mátray Gábor is azt bizonyítja a codex 
mostani első táblája belső oldalán, hogy «E’ kézirat Jankowich 
Miklós első gyűjteményéből köttetlenül jutott a’ magyar nemzeti 
Muzeum’ birtokába.. Beköttetett 1852-ki Januariusban». E kö
tése sötétbarna bőr, hátán ez aranybetüs fölirással: «S. Chri
stin® legenda XVI. sz. kézirat.» Elül 10, hátul 14 tiszta új levél 
van hozzákötve. Amott az utolsó levél innenső oldalára van ra
gasztva az a szürke papirosra írott czímlap, melyet Jankovich 
készíttetett; emitt pedig az első levél innenső oldalára valaki leg
fölül ezt írta: «Ihuf ziletéfe vtán két zaz nolczuan heet ezt», a mi 
nagyon jól odaillik a codex csonka végéhez. Első másolója is Eévai 
volt. E szép másolat 462. Quart. Hung, szám alatt szintén a Mu-
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zenmban van. Másodszor lemásolta az Akadémia számára 1853-ban 
Gjmrikovics István. Először kiadta Toldy Eerencz a fönt idézett 
legenda-tár У. kötetében, de -mai orthographiával.

Már Révainak föltűnt, hogy codexünkben «Frequens occur
rit longarum vocalium signatio, in aliis manuscriptis nondum 
mihi visa». A hosszúság megjelölésének más codexekben csak két 
módját találjuk s az is csak az a-ra és e-re szorítkozik. E megje
lölés vagy egymás mellé vagy egymás fölé írt kettőzésből áll. Itt 
előfordul e két mód is, de azonfölül egy harmadik is, mely abból 
áll, hogy az író a hangzó fölé egyj? alakú jegyet tesz. Ez eljárás 
az előbbiektől abban is különbözik, hogy kiterjed nem csak az a-ra 
és e-re, hanem még az o-ra és ö-re is. Kiadásunkban e különös 
betűket á, é, ó, ő helyettesíti. Az ö, ő abban különböznek az 
o, ó-tól, hogy amazoknak alul farkacskájuk van, emezeknek meg 
nincs. Természetes, hogy az ő ama farkacskán kívül fölül még a 
hosszúság (yagy kettőzés ?) v alakú jelét is viseli. Kiadásunk w-je 
az eredetiben fölül vesszős w. A mássalhangzók Írása is föltűnő 
sajátságot mutat. A többi codex a gy, ly, ny, ty írását úgy rövi
díti, hogy az у-t kihagyja és a g, 1, n, t mellé fölül jobbra kihagyó 
jelt tesz, mely némely codexben egyszerű, másokban kettős. 
E betűk tehát a többi codexekben vagy g’, Г, n’, t ’ vagy pedig g”, 
1”, n”, t ” alakúak. A Krisztina-legenda kihagyó jelt csak hétszer 
használ, kétszer t mellett (gyalazatt’at, a tt’a 278. 1. 1. és 2. s.), 
háromszor g mellett, a hol azonban nem az у-t, hanem a h-t pó
tolja (g’eriezteny 278. 1. 14. s., veg’ezte 279. 1. 32. s., yg’yvel 
282.1. 1 2 . s.), egyszer, r mellett (akar’ 280. 1. 17. s.) és egyszer 
szóközepi kihagyásnál (ze’nth : zerenth 286.1. 2. s.). Minden egyéb 
esetben a g, 1, n, r, t mellé fölül jobbra egy apró i-t ír. Kiadásunk 
ezeket is g, I, n, r ’, t'-vel helyettesíti. A sajtóhibák így javítandók : 
275, 9 iftennek; 279, 30 es attad nekem.

A V itk o v ic s  c o d e x  kis nyolczadrét alakú, 54 levélből 
álló, papirosra írott, rideg barátgót bettíjü könyvecske, mely mind 
végig egy kéztől származik és a 103. lap tanúsága szerint 
1525-ben készült. Második része legalább ez évben «Vzoges zent 
peter napyan» (február 22-én) fejeztetett be. Elül nincs hia, hátul 
csonka, belül is hézagos. Hogy közbül hány levél szakadt ki, azt 
a terniókból biztosan meghatározhatni. Egy ternió ugyanis 10 le-
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vélböl áll s a codex 6  terniót foglal magában, melyek közül a 4. és 
6 . nem teljes; amabból a két első és két utolsó, emebből az első 
és utolsó, össszesen 6  levél hiányzik. Belül tehát 5, hátul pedig 
1 levél szakadt ki. Hogy ez egy levélen kívül hátul még mennyi 
hiányzik, azt nem tudhatni; csak annyi bizonyos, hogy egyes leve
lek már nem hiányozhatnak, hanem csak egész ternió vágj’ tér- 
niók. E codexet legelőször Horvát István ismertette a Tud. Gyűj
temény 1836. XI. kötetében s egyszersmind 1. lapjáról hasonmást 
is adott, melyet «Boldogult Vitkovits Mihály hofzfzas nemes ba
rátsága Emlékezetének szentel«. A codex történetéről Horvát csak 
ennyit mond: «Ezt, s még egy másik magyar kéziratot» (a Ka
zinczy Codexet) «a ditső hazafmságu Vitkovits Mihály, kedves 
emlékezetű Barátom, Egerből, szerette születése helyéből, esmér- 
totte meg velem 1803-dikban, s hozzám viseltető szives hajlandó
ságból mind a kettőből saját kezével hoszszabb töredékeket leirt 
azonnal számomra, mellyek most is gyűjteményemben vágynak. 
Tudósíttatván általam a találmányról Bévai, mindent elkövetett 
a két régi Magyar Kézirat lemásoltatása miatt, s boldog emléke
zetű Mészáros György Egri jeles Egyházi Férfiú gondoskodásából 
Augustus 20-dikán 1804-dikben kezéhez is nyerte azon Másolatot, 
mellyet olly nagy hévvel kivánt. Nem állíthatni tehát helyesen, 
hogy Révai e két Magyar Régiséget (Kassay Jósef, Magyar-Nyelv- 
tanitó Könyv S.-Patakonn, 1817. 8 -o Előszó, 14. lap) nem is 
esmérte volna, s róluk nem is hallott volna valamit».

Vitkovics töredékes másolatát ismételve is hiába kerestem 
a magy. nemz. Múzeumban. A Révai számára Egerben Mészáros 
gondoskodásából készült másolat azonban, mely a Kazinczy Co- 
dexét is magában foglalja, itt van s 470. Quart. Hung, alatt talál
ható. E másolat csak betűről betűre, de nem egyszersmind lapról 
lapra és sorról sorra, követi az eredetit s az utolsó lap 8  sornyi 
töredékét el is hagyja. Van azonban némi fontossága, a mennyi
ben kétségtelenné teszi, hogy a most hiányzó már a codexnek 
Egerben létekor sem volt meg; mert 27. lapján megjegyzi: «In 
originali Manuscripto deíunt Folia 2», 33. lapján ismét mondja : 
«Hic rurfum duo Folia defunt in Manuscripto», végre 40. lapján 
is észreveszi, hogy «Hic unum folium defideratur in Manuscripto». 
Kétségtelenné teszi különben azt is, hogy a codex levelei akkor 
még nem voltak összekuszálva mint most. Itt ismét meggyőződ
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hetünk, hogy a könyvtárak, ha a régi kéziratokat beköttetik, ha
szon helyett csak kárt tesznek. Mátray Gábort még ellensége sem 
vádolhatja, hogy a kéziratokkal általában a legkíméletesebben ne 
bánt volna; és a Yitkovics Codexnek mégis kártokozott, hogy 
1852. februárban beköttette; mertokvetetlenül ennek kell tulajdo
nítani, hogy most a codexnek csak 1. és 47—54. levele van a 
maga helyén, a többi pedig úgy össze van zavarva, hogy a mos
tani 12—46. levélnek 2-—36., a mostani 2. levélnek 37., a mostani 
4—11. levélnek 38—45., a mostani 3. levélnek 46. helyen kellene 
lennie. Az eredeti 2—36. levél most tehát 12—46., az eredeti 
37. most 2., az eredeti 38—45. most 4—11., az eredeti 46. most 
3. levél. A hiba onnét ered, hogy az ötödik ternió 10. levele ugyané 
ternió 1 . és 2 . levele közé került s ily cserével az egész ötödik ter
nió azután az első ternió 1. és 2. levele közé jutott. A jelen kiadás 
az eredeti rendet követi. Minthogy az 1804-ben készült egri má
solat a fölforgatásról semmit sem tud, tehát világos, hogy ennek 
későbben kellett megesnie, s így legtermészetesebb azt hinnünk, 
hogy 1852-ben bekötéskor történt. Gyurikovics István másolata, 
mely 1854-ben az Akadémia számára készült, már a mostani ku- 
száltságot mutatja. A bekötés egyébiránt még akkor sem helye
selhető, ha nem tesz is valami nagy kárt, mert egyet-mást min
dig eltöröl, a miből a codex előbbi sorsára, tartalmára vagy egyébre 
lehelne következtetni. Mátray jegyzetéből tudjuk ugyan, hogy a 
Yitkovics Codex «köttetlen» volt, de hogy régibb kötés nyomát 
nem mutatta-e, az iránt kétségben maradunk. De meg há tudnók 
is, hogy volt nyoma,, mi haszna, ha nem láthatjuk s így következ
tetéseket sem fűzhetünk hozzá ? Arról nem is szólok, hogy a be
kötéssel szükségképen járó fűzés és összeragasztás a termők meg
vizsgálását, mely az egyedüli biztos eszköz a hézagok nagyságá
nak megállapítására, nagyon megnehezíti, sőt gyakran épen lehe
tetlenné teszi. Csak azt akartam mutatni, hog}f a bekötés a leg
nagyobb óvatosság mellett is mindig némi kárral jár s hogy a 
könyvtárak sokkal okosabban tennék, ha a régi kéziratokat bekö
tés helyett tokokkal látnák el. E tokokat ép oly erősen, ép oly 
díszesen lehet kiállítani, mint a bekötést, anélkül, hogy a kézira
tokat csak legkevésbé is érinteni kellene.

De visszatérve a codex történetére, sajnálattal kell megem
lítenünk, hogy Horvát István nem jegyzi meg, kinél akadt Vitko-
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vies Egerben 1803-ban e becses kéziratra? Egerből azután, nem 
tudni hogyan, Jankovich Miklóshoz került, ettől pedig első gyűj
teménye megvételével még 1836 előtt a magy. nemz. Muzeum 
könyvtárába jutott, a hol 8 . Duód. Hung, szám alatt őrzik. Itt 
sötét barna bőrbe köttették s hátára arany betűkkel rányomatták, 
hogy «Sz. Bonaventura szerz. uj regulája 1525 Vitkovics». Elül 
hátul 6 — 6  üres levél van bele ragasztva. Az 1. üres levél túlsó 
lapján e szavak olvashatók: «Jankowich Miklós első gyűjtemé
nyéből. Köttetlen lévén 1852-ki. Februárban beköttetett. Mátray 
Gábor». A 2. üres levél innenső lapjára szintén Mátray ezt írta: 
«Uj szerzeteseknek regulája Szent Bonaventura szerint 1525. Fel
fedezte Vitkovics Mihály Egerben 1803». Magában a codexben is 
akadnak későbbi bejegyzések. így az 1 . lap alsó szélére az van 
írva, hogy «Sunt folia 54» ; az 53. lap jobb szélén ez olvasható: 
«Prasb Omnia si perdas famam refervare memento. 0», alsó szé
lére pedig lábbal a szöveg felé ugyanaz a kéz ezt írta : « 0  ! mihi 
si liceret tecum consummere noctem Oscula Centa tibi Elisabeta 
Darem».

Hogy e codex apáczáknak volt szánva, arra számos kétség
telen jel mutat. Az «vyh zerzetefek»-et a «Regula» írója ismételve 
«zeretö leanom»-nak szólítja (292. 1. 10. s. és 301. 1. 13. s.), egy
szer ugyan «zerető fyam»-nak is, de kitörli a «fyam» szót és 
«leanom»-at ír helyébe (306. 1. 21. s.), a többi közt így oktatja : 
«Es folia ne fekeg hanota, auag egebkepen tizteletlen, Soha ne 
alog kezeidett kebeledbe vonuan auag terdeid zaraid fel emeluen, 
meg mezilitelenyntuen, hazas azonolmac moga zerent de menden- 
koron az zoknat zarad köze teged hog fenki tegedet tizteletlen fe- 
keven ne leien» (301. 1. 30. s. — 302. 1. 1. s.). Hogy miféle apá- 
czák számára készült, biztosan nem tudni ugyan, de mivel szent 
Bonaventura Regula novicioriumát adja, valószínű, hogy clarissák 
számára. írója is alkalmasint nő s hihetőleg szintén clarissa apá- 
cza volt. Az írón azonban itt csak leírót szabad értenünk, mert 
botlásai csak másolásból eredhettek. így törlései (289. 1. 10. s., 
293. 1. 13. s., 295. 1. 18. s., 300. 3. 29. s., 303. 1. 35. s., 306. 1. 
21. s.) és íráshibái mint :• alamifnac (alamifnat helyett, 298. 1. 
21. s.) és haromfagnat (haromfagnac helyett, 299. 1. 1. s.). Az 
eredeti fordítás vagy inkább átdolgozás, melynek codexünk ki 
tudja hányadik másolata, jó régi lehetett, mert codexünkbe olyan
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alakok szivárogtak át belőle m int: mo (ma: mine), bot (ha t: sex), 
col (csal), hol (hal: moritur), vol (vall), holot (halott), vök (vak), 
olas (alás : alvás), hol (bal), kor (kar: rnanus), mór (mar), holmok 
(halmok), nagub (nagyobb), burul (borul), allonac (állanak), hay- 
tonac (hajtanak), kyaltonac (kiáltanak) stb. Betűi közül c hasonló 
az L-hez, é alul jobbra kanyarított farkú e, 6  alul vonásos o. A g,
1, n, t', ú, V , z fölül jobbra kihagyó jeles g, l,*n, t, u, v, z. Hogy e 
betűk fölül jobbra alkalmazott vonáskáját csakugyan kihagyó jel
nek kell tekintenünk, az meglátszik abból, hogy másutt is ilyen 
gyanánt szolgál. Példa erre: akar’ (akary, 290. 1. 9. s.), na’afa- 
gonc (nayafagonc, 291. 1. 32.), bu’dofafaual (buydofafaual, 296. 1. 
4. s.), nap’a (napya, 297. 1. 24. s.), nap’at, nap’aiglan (301. 1.
2. 3. s.), iff’u (307. 1. 15. s.), pelda’a (példává, 307. 1. 25. s.), 
re’anc (309. 1. 3. s.), hozza’a (310. 1. 20. s.). Végül a sajtóhibák 
így javítandók k i : 291, 1 2  el veztetel; 297, 2 0  apaftal[al]val; 308, 
3 orczaian.

A L á n y i  C o d ex  onnét kapta nevét, hogy legelőször Lányi 
Károly említette föl. és hogy a magy. tud. Akadémia könyvtáráé 
is az ő ajándékából lett.. Lányi felemlítéséböl csak keveset tudunk 
meg. A Magyar catholicus clerus érdemeinek történet-igazolta 
emléke czímű, Pozsony 1848-ban megjelent műve I. kötete 98. lap
ján e codexet «ujan fölfedezett régi 1517-be tartozó, a posonyi 
klarissák számára készült» és «Schuster nagyszombati gyógysze
rész Urnák gazdag gyűjteményében» lévő «magyar ordinárium- 
nak» mondja. Volt-e határozott adata arra, hogy ez ordinarium a 
pozsonyi clarissák számára készült, vagy csak gyanította, s ha 
gyanította vagy következtette, mire támaszkodott, azt nem említi. 
Talán tudta, hogy a pozsonyi clarissák bírták; de még erről is 
hallgat, a codex maga meg nem árulja el. Annyi kétségtelen, hogy 
itt apáczaordinariummal állunk szemben; mert utasításai közt 
van ilyen is : «keeth foror atyafyw az yffyak kewzewl kv allyonak 
az karbwl ees Mondyak kyrieley?ont» (342. 1. 24—25. s.), a «Be- 
nediccio meníe»-ben abbatissáról, cantrixról, circatrixról szól, a 
szerzetbe fogadás szertartásában a fölavatandókat nowyciaknak, 
szüzeknek, özvegyeknek nevezi és a priorissát emlegeti. Már arra 
a kérdésre, hogy miféle apáczák számára készült; a codex csak azt 
feleli, hogy nem domonkosiak számára, mert azt mondja: «ezth
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keileek Byzonuyal twdyatok hogy az Concede nos ygy kellene 
Mondanotok Merth az zent domonkos apacyayt halotham hogy 
ygy Mongyak concede nos famulas tuas quefumus domine deus 
Merth az famulos ferfyat illet oztan az famuloromotys ygy kellene 
Mondany famularum tuarum quefumus» (336.1. 3—T. s.). Az már 
azonban bizonyos, hogy a kolostor, melynek számára készült, az. 
esztergomi egyházmegyéhez tartozott; ezt mutatják a következő 
szavak : «Zent gyergy Martyrol eztergomy egyháztól duplexnek 
kelly Tartanwnk mert a melly pyfpekfeg alat lakwnk A myt oth 
yllenek, nekonk ys il'.ew az» (373. 1. 2. s.). De arra ismét nem 
lehet építeni, hogy egy helyt patronusúl szent Lampertet említi 
(Patronus napyan, a zent lampert nálatok, 373. 1. 3. s.), mert 
nyomban említi: «Zenth yfthwan kyralt, zent lazlo kyralt, zent 
ymre hercheket» is, sőt más helyt szent Lampertet ki is hagyja s 
helyette a szent lelket veszi föl (Patronufoknak, Nálatok zent 
leleek napian, zent yftwan kyral, zent lazlo kyral, zent ymre her- 
chek, 373. 1. 18—19. s.). Ezek nyilván az oltárok patronusai, de 
hogy melyik a főoltáré vagy egyházé, azt nem tudni; így pedig 
bajos kolostort keresni hozzá. Annyi mégis bizonyos, hogy code- 
xünket a XVII. században clarissa apáczák bírták ; mert első táb
lája belső oldalán e szavak olvashatók : «Anno 1689 Die 27 De- 
Cembris Adom Szent Propheísioia Napian Ezt a kónyuet Soror 
Catharina Franciska Vlafsichnak Emlékezettől, hogi Sorgalma- 
tofsan tanúiba Oluasny Sor Maria Victoria Balafsa Ordinis S: 
Clarae». Úgy sejtem, hogy főkép ez az adat és meglehet az is, 
hogy a codex Nagyszombatba Schusterhez talán (a mit egyébiránt 
nem tudni) Pozsonyból került, mondatta Lányival, hogy a «po- 
sonyi klarissák számára készült».

A kis nyolczadrét alakú papirosra Írott, elül hátul csonka 
codex 19 ternióból áll, melyek közül egy 16 leveles, a többi 12 
leveles. E terniók azonban nem mind teljesek. Kiszakadt 3 írásos 
és 11 üres levél. Az írásosak az 1. ternió első és a 19. ternió két 
utolsó levele. A codex tehát csak 218 levelet foglal magában. Azon- 
fölül elül is hátul is egy-egy ternió nyomai látszanak. Hogy még 
több is hiányoznék, nem valószínű, mivel a kötésbe több nem 
férne. E kötés természet barnította igen csinos nyomatú bőrrel 
bevont fatáblákból áll, melyeken két pár sárga rézkapocs marad
ványai látszanak. A hátulsó tábla hosszában ketté van törve. Az
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első tábla belsején Balassa Mária föntemlített nehány sora s Toldy 
Ferencz következő jegyzete olvasható: «Clarissák Ordinariuma. 
A M. Akadémiának ajándékozta Lányi Károly«. A bőrboriték szép 
nyomata s a megmaradt két nőstény kapocs világosan a XVI. 
század első felére vall s így a kötés a codexszel egykorú; mert ez 
414. lapja szerint 1519-ben készült. A fenmaradt szöveg három 
kéz írása ; az első terjed a codex elejétől a 185- lan végéig, a má
sodik azután a 222. lap végéig, a többi a harmadik kéz műve. A 
harmadik író az említett 414. lapon meg is nevezi magát ilyké- 
pen : «Laudetur deus Neonon fua genitrix vnica : quum finis ad 
efíe videtur per me ladiflaum pbrm» (prefbyterum) «de kalma/i- 
chey Ob refrigerium Corporis et anime fue : quod operifex om
nium rerum : hominibus In ipfo fperaDtibus tribuere fine fine 
[concedat] dignetur 1519». Ez a «kalma/tchey» nyilván Kálmán - 
csainak olvasandó, mert Kálmáncsa nevű falú van Somogybán, 
ellenben Kálmáncse, Kálmáncsehi vagy más efféle helységet sehol 
sem táláltam. Minthogy azonban ama névben a eh után világosan 
e van, meg kell maradnunk a Kálmáncsei mellett. Tehát a codex 
második felét Kálmáncsei László pap írta 1519-ben. Hogy szer
zetes pap volt és hogy az apáczákkal, a kiknek ez ordinarium 
szánva volt, egy szerzetbelinek kellett lennie, mutatja az is, hogy 
a 314. lapon «az my zerzetwnk»-et említi. Ha tehát az ordina
rium, a mint valószínű, csakugyan clarissák számára készült, akkor 
Kálmáncsei László pap szent Ferencz rendi szerzetes volt. Pap
nak és az apáczákkal egy szerzetbelinek kell gondolnunk -a másik 
két írót is. Az elsőről az alig lehet kétséges, mert egyrészt meg
különbözteti magát olvasóitól (ezth kedeek Byzonnyal twdyatok 
hogy az Concede nos ygy kellene Mondanotok 336. 1. 3. s.), más
részt meg velük közös szerzetbelinek vallja magát (ezth Thedeek 
enky yrom nem mondom en Magamtwl de latham ez My zerze- 
twnknek Byzon kewnyebe hogy ygh kelly lenny, 344.1. 26—27. s.). 
Hogy mind a hárman másolók voltak, az már abból is kitűnik, 
hogy mondat közben váltják fel egymást, tehát szükségképen kész 
szöveget követtek. De meglátszik az némely íráshibáikból is; pl. 
ezekek (ezeket hely. 359. 1. 3. s.), Antiphonak (Antiphonat hely. 
362. 1. 20. s.), íufragiumot (fufragiumok, fufragiumoc hely. 364.1. 
9. s.), kyk kyt (az első a hiba, a második a jaxítás, 365. 1. 30. s.), 
wolna (walua hely. 372.1. 27. s.), ky[k]t (375. 1. 14. s.) stb. Ugyan-
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csak az Akadémia számára másolta King Adorján. A betűk közül 
c hasonló az L-hez, az á, c, é, g, z fölül két vesszős a, c, e, g, z, 
az 6  alul egy vesszős o. A fölül alkalmazott kettős vessző előfor- 
dúl mint kihagyó jel is (Antiphona’ok 362. 1. 15. s., le’nd 364. 1. 
34. s., re’a 375. 1. 8 . s.). A sajtóhibák így javítandók ki: 337, 18 
hethchaka; 313, 32 ees; 357, 5 az w r; 383, 23 abfolucio.

Az itt ismertetett codexek közül csak szent Krisztina élete 
volt eddig kiadva, mint már fentebb megjegyeztem, Toldytól a 
Régi magyar legendák tára Y. kötetében (Pest, 1858.), de mai 
orthographiával. Az Ehrenfeld Codexet a Simor Codexszel együtt 
Toldy ugyan szintén ki akarta adni s az idézett legendatár IV. kö
tetébe szánta, de ez abban maradt. így e kettő valamint a többi 
is mind most először jelen meg.

Budapest, 1881. február 23.

V o l f  G y ö r g y .
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M y  V r ó n k  п а с i e f o s  c r i f t u f  п а с  g y c z e r e t y r e  e s  
g y c z e w f e g e r e  e s  m y  a t y a n c n a k  bjo d о g f e r e n c z -  
n e к : у r t a t  t a n a k m e g  у t t  e g y e l  n e m y  y r a f o k b o d o g  
f e r e n c z r e w l  e s  t a r f y r o l :  e w n e k y k  c z u d a l a t o s  

m y u e l k e d e t e _ c r e w l .  5

Tudni m elt azért hogVmi atyank bodog fferench m enden  
m iuelkedetiben: iftenhez volt hafonlatos. Mert m ikepen aldot crif- 
tu s ew predicacioyak kezdetiben yen maganak tizenkét apoftalt 
m endent el hagyuansEkeppen bodog fent fferench vallot tyzenket 
tarfot,m elfeges zegenfeget valaztuam Es m iképpen egy d tizen k e t-ю 
tewbelewl tewrben m agat m egakaftotta;Ezkeppen egy ezfelelmon- 
dot tizenkét tarfbol,cappolnabely frater Ianus, ki m agat terben  
m egakaftotta. Es miképpen az fcent appaftalak voltak m end ez. 
világnak czudalatofok es zent lelekuel tellefek; Azkeppen ferenc- 
nek fentfeges tarfi azanna fentfegnek voltának em bery: hogy appaf- 15 

taloknak ideytelfuguan vylag nem vallót oly czudaf embereketh •  
Mert nekvk volt ly u te te th  harmad m enyg: m ykenth frater E ged . 
Neky volt yllettetet ayakyualj Mikent yfayas7tyzes keuel angaltol : 
m ykent || frater fylep : L e g im o s« olvafuk húg пеку zoluala yften- 2 
u e l : miképpen barat baratyanak: mykeppen m oyfes Auagy my- 20 

kent tyztafagos S ilu efter |. Neky reppeluala yfteny belczefegnek  
vylagoffagara : Mykeppen Ianus E w an gelifta : m ykent [f] alazatos 
frater Bernald, ky m agarazuala m elfeges yrafokoth (.N eky volt 
fenteltetet yftentewl E s fentfegefew ltetetm enben:, Mikoron m eglen  
eelne ezuylagban, mykeppen fentelteteth^M ykent frater Bufinus 25 

afifiabely nem es, yftenben ygen hyufeges.E s yollehet m end fenlet- 
tenek yelenfeges*m alaftual, mykeppen ala m eg tetfcyk. kykkezewl 
ejnvjlfew es eleve zylettett, ydenek eleztebuoltaban, m ykent zent- 
fégnék yeleffegeuel^ volt frater Bernald/ ky ezkeppen fordolot vala
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meg. Mykoron fent ferench meglen vala ezvylagy ruhában, De 
maga niendeneftewl meg vtaltatott es vylagnak keppetewl eltauo- 
zot es penitencyaert niendeneftewl meg zyrnyeedett es meg fargo- 
lott/Vgy hogy fókáktól balkatagnak aloytattnek: mert de maga 

5 vala yfteny belczeefeguel yzehellett, es fent leieknek fendereteffe- 
3 gevel fundaltatott es ereffeytetett: fok || ydeyglen ezkeppen Afifia- 

altal menuen: farual,keuekuel ewnen tulaydonitol miképpen yde- 
genektel zamtalan bozzofagokual yllettetikuala. Ew kegyeg nag 
bekefeguel mykent fiket es nema nagy vigy arczaual el mulykuala* 

ío De vr Bemard, ky vala afifiabely neinetfekkezzewl es belczekkezzel 
yeles/ kynek tanakzynac mend engednekuala: keezde belczen 
gondolny zent ferencben ezvylagnak ennye vtalatyat es bozzofa- 
gokban enny alhatattoffagatt,es enny huzzw zenuedetitt, vgy hogy 
hana keteztendeyg ekkeppen emberekmyat meg vtaltattot es meg 

is meuettetett: mendenkor ynkkab alhatatoffnak lattatykuala^Monda 
ewn yonhanban; Semegykeppen nem lekett,hug ez frater nem val- 
lana yftennek nagy mamalaftyat. Es yftentewl yhlefmyatt vendege 
hyva zent ferencet, hogy eftue uele ennek. De: vr Bernald vette ew 
yonhabai\akaratyaual mekkymleni bodog ferencznek zentfegett' 

20 ewtetFliyua hogy az euel ew hazaban nywgonnak : Es zent ferencz
nek alazatoft engeduen^ vr Bernald tewn ewn tulaydon kamara- 

4yaban agyat czynaltattny: kyben euel zenettlen eg||nekuala lanipa- 
foLDe zent ferenc .akamoraba hogy mene, hogy elreyteng.yftenek 
malaftyat, mellet valluala: legottan lehagyta magatt az agyra mu- 

25 tattuan magatt alonny' akaratyaual: De wr Bernald vetee azt ewn 
zyueben, reytezuen ewryzni eyel. Tehat elette * ylnemew ocual: 
hogy mycoron valamennyet ew agyaban nugonnak.inutata magatt 
alonny fennent es melfegeft: De «ent ferenc yften tytkynak hyw 
reytewye: Mycoron aloytana wr Benhardot melfegeft álon}7, Ének 

so melfeges veftegfegeben felkele az agyról es menbe felemelet arcza
ual es felemelet kezekuel es zemekuel vftenre mendeneftelfoguan 
ygekezet: es zenettlen byzuan ymaduan mondyauahEn yftenem! 
Es mend ez bezedeket n] ezenne kyenuezefekuel neguen vftenhez 
azannya kefedelmuel es ayoytatoffagual azon bezedeket veterneygy 

35 gyakorlatoft mondyauala^Es femyt egyebet nem monduala, hanem 
czak ez bezedeket: Dg: en yftenem : es mendent« Es ezt ínondya- 
uala zent ferenc, Czwdaluan yfteny nagy fägnak ínagafagat, Es 
azokot, kyket vezedelmes világban meltoluala gondolnyf Es ew
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m yatta || zegenm yat zerezuala eleuelatny yduehegnek vruuilagarol.5. 
D e prophetalo lelekuel vilagoholot/ eleuelattuan nagy gondokot, 
m elleket ew m yata es zerzetenek niyata^es azan leieknek tanufa- 
ganal elegtelenfeget es ereynek kyfdedfeget gondoluan :(Es;liyuya- 
urla yftent/hog m ellet ew nem tehetuala, hog az y iten  m egtekel- 5 

le n e : ky nelkewl hem bery teredelmeffeg [z] fem yt nem  hat },Azért 
m ondyauala: D e u s  m en s . en y ften em ! De vr Bernald m endent lat- 
uan egew lám p á in á l: Es m egm odot bezedeket yol ertuen/Es zent 
ferencnek ayoytatoffagat ebrenualo latafaual ertuen : zentlelektewl 
yllettett belíew zyuenek gekerehen, legottan holuallenen, h o zza -10 

hyvya zent ferencett fm onda'Attyam  fyarferenc/ En mendeneftewl- 
foguan zerzem ezuylagot elhadny : es kewuettny tegedet, valamire 
p aranczolf(.D e zent ferenc ezt haluan, lelkehen ewrewle es nagy  
ewrmuel monda;Yram Bernald/ ez myu ol nehez/ hogy erewl my 
vronknak iefus criftufnak kel tanalczat kerdenewk, hog ew m el- 15 

to lya  nekewnk iokellem eteffeget || m uttatn y a : mykeppen фщЛ/т- 0 д, 
m egtekelenewnk. Es azért menewnc egettlenbe pii-

pekfegherre, holot vagyon egy io p a p : es mondaffonk egy m ife t : 
m el niyfe haluan vym adgozzonk harmad y d ey g len : De my 
vyniadfagonban keryenk my vronktol ielus criftuftol : hogy 20 

m eltolyon nekenk m utattnya m yfalnak charmad nytaffan пеку 
kelewutat/ m elyet kellyejit ̂ yalaztanonk: De vr Bernald mobda 
пеку: kell m yt m on d az: De m enenek el pyfpekfegherre: es az 
myffet m eg h a lu an : E s az vym adfagot harmad ydeyg von u an : Ez 
felelm ondott pap vewue az m y fa a lt: zent ferencnek es vr Bernald- 25 

nak kerefere : Es zent kereftnek yegyuel magat y eg ezu en M eg n y ta  
az m yfalt iefus criftufnak my vronknak n eu eu e l: m ely m egnytaf- 
ban elewzer efek ez;H a akarz tekelletef len^ m enel farwldel m en- 
denedett/kyket vallaz es agyad zegeneknec. De mafod nytafaban  
efek ez: ky akar envtaim am  yewnye, vegye fel kynyat es kewuefenso 
engem m et.E s ezeket latuan zent fferenc, m onda vr Bernaldnak;Ez 
ym e vronk yften tanalcza m elyet vallónk. Menyei ftekeledm eg  
azok o ik yk et || h a llo tta l.Es legen aldot my vronk iefus criftus,ky 7 
m eltola mynekewnc m utatny ew ewangelium y vtatt |. legottan vr 
Bernald mendennem ew iozagat elozta : kyk valanak ygen zo k a t: 35 

es nagy arwyuak Es mend nagy ewremuel zegeneknec el v z ty u a t: 
kebelet [penze] penzuel tele hordozuan : bewfegeft ezuegynek aruak- 
nak vtonyaroknac : es vr yftennek zolgaloknac el oztyauala. Zent



4

fferenc m end ez felewl m ondottakban ewtett tarfafagban hywfegeft 
zegellyu a la : Dem aga fefuenfeguel tew lt vr Siluefter mykoron lat- 
yaual m end ezeket el o z íta n y a : Monda zent fferencznek; Te nem y- 
nem ew kewekrel kyket entewlem  veteluala egyhazy eppeytefro  

5 nem  fizettél telyefíeguel m e g : De zent fferenc czndaluan ew fef- 
uenfeget: es nem  akarnan ew(uele v e ted n i: m ykeppen bizon euan- 
gelium nak ta r to y a : m endenhatto yftennec m agat a ya ln u an : bo- 
ezata kezet vr bernald kebelebe, E s telyefen vette filuefternek  
kebelebe: Sm ondajha tehet akarz;m eges tebet adok: De az m eg

lő elegednen elm ene.Annak vtanna vr filuefter mykoron m entuolna  
hazaban es gondoltauolna eftue aztm ytn ap u a ltetu o ln a  : megfegy- 

8  uen m agat fefuenfegerew l: es m egefm eruen || Yrbernaldnak buz- 
gofagat: es zent ferencznec zen tfeg e tj/ly n e c  nagyfaga menyeket 
ille ttu a la : es ew fúrót karyay es oldaly ez világnak vegjre lattatik  

is vala teryed n y: kyert vr yftentew l il le tte te t: m end ew yau it el ozfta 
é8 ”2 ^ en ek n ec  ada: E s annakutan len fzent fferenc zerzetenek  
iratéra, ky zent fferenc vala ezenne zenfegnek es malaftiiák'frktera, 
hogy yftenuel azonkeppen zoluala, ínyként barat baratyaual: íny
ként alab ye len y k : De vr Bernald m enden yozagat eloztuan yften- 

20 é r t : E s m endeneftewlfoguan zegenne es ew a n g ely u m o ffa ^ eu en :  
yftentew l ezenne m aiaftot erdem le: hogy gakorta rywtetikuala 
y ften h ez: E s zent fferenc predicalyauala ewtet m eltott m enden  
tyzteffegben E s m ongyau ala: hogy ew fondaltauolna ez zerzetett 
Azért hogy elewzer ew vewn ewangelium y zeg en feg et: m enden yo- 

25 zagat zegeneknec eloztuan : m endeneftewlfoguan m aganac fem ytt 
m eg tarttu an : De m ézeytelen m agatt aduan criftufnak fe^ewlet 
karynak : ky yften [vagyon] áldott legyen ewrekkel ewrewkke amen

E H R E N F E L D  C O D E X  (7---9)

F r a t e r  B e r n a l d n á k  a l a z a t o f f a g a r o l  e s  e n g e d e l -
m e f  f e g e r e w l

9 CRiftufnak ayoytatos zolgaya zent || fferenc penetencyanak  
k em en fegeyt: es gyakorlatos fira lm aert: letuala m ykent vak/ vgy  
hogy keuefet la tu a la : Mert nem y ewdeben mene el helerew l: es  
m ene az helyre holot vala frater Bernald: iiogy  zolnanak ewzue 
yfteny m yuelkedettrew l.Es myeorth yutottuolna az herre : ffrater
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bernald lakykuala egy erdewben : yfteny edeffegben m endeneftel- 
fognan felm agaztatott: es yítenuel egyefewltetet.Tehat zent ferenc 
m ene el az erdew be: es hyua frater bernaldot m ondnan azt пеку: 
yewy zolyw^ez vaknak# De frater bernald m ert vala nagy yftenfeg- 
bely edeffegnek em bere: E s mykort volna elm eyeben yftenhez 5 

ak aztatott: nem i4 k r  пеку, Sem hozza m ene : de ez frater Bernald í t  
yftenbenualo zolafaban valuala y e len feg es. m alaftott/ m ykeppen  
zent ferenc ym m aran yelenfeges vala benne teb zer: Es azért ew- 
nele kyuanuala zolnya: Azért nem y haladék leuen: legottan  
m afoczor es harmaczwr hyua : azonbezedeket m onduan : yewy zolyw 10 

ez vak n ak : Es frater bernald egyeltem  vewue ezeb e: vgy hogy  
fém  oda m ene fém  vele zola az zent feren cu el: Azért fent ferenc 
elm ene nem y || kevefet zomorwluan czudaluan: es olym a p a n a -10 

■zoluan ew nenbenneten: hogy frater Bernald ew tewle harumzor 
'hyutattot fewny nem akartuala: E zt zent fferenc gon d olu an : es 15 

elm enuen : Mykoron m enne az vton : m onda tartanak : Yary m eg  
engem et nem ykeuefe: E s mykoron adna m agat ym adíagnac egy  
nem y nem ew helyei : (es)vme yfteny felelet lewn hozya m onduan; 
E sh o n n a tte  ze[n]gen(esjemberke haburultato l: my nem  kel yftent 
embernek elhadny valam el teremtettertvMert frater bernald aluala 20 

velem  zerkhew t: m ykoron te hyuoduala ew te tt: E s azért nem  
m ehetuala te h o zza d : fém  nem  felelh etu ala: es azért ne czudal 
ha nem  zolhatot te n ek ed : mert vgy uala ewn belewle k y w l: Hogy . 
te bezzedythez: m endeneftewlfoguan fem m yt nem h a y la : Ezt m eg- 
■ertuen zent fferenc legottan hamar yarafual frater Bernaldhoz for- 25 

dola : hogy m agat elezteby gondolafarwl пеку alazatoft vad lan a:
D e frater bernald legottan elewl lele zent feren czet: e's leuette  
m agat ew lab ayh u z: es frater Bernaldnak f z e n t  fferencnek alaza- 
toffaga: zeretett es tyzteffeg elewl lewlek egymaft Es yfteny felelet 
m egm onduan: m elyet vallotuala || zent fferenc: |es) paranczola 11 
frater Bernaldnac/ hogy ha valam yt engedelm necm yata пеку pa- 
ranczolna, tennee : De ew felueny hogy [ne] valam yt nagyw t пеку 
ne vettne, Mykeppen zokottuala^ akaruan keges engedelm effegett 
yelenteny, monda;kéz vagyok attyam  engedelmeffeget te n n y : de 
czak te es ygery azogban engedelm effegett kyket m ondandóé : Es 35 

felele zent fferenc : Engedem ygerem  : avagy fogadom : De frater 
Bernald monda : Mongyad attyam  valam yt akarz velem  tetettned :
E s zent fferenc m on d a: paranczoloc neked zent engedelmeffegnek-
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m yatta hogy en ijohhom battorfaganac es vakmerewfegenec kyn- 
yara : engem ett fewlden fék é t: fel labadual nywm ofal en torkomra t  

es nywm otuan mafyk labadot veffed en zam ra^ gy hogy en tor
komra es en zamra nynmotnan^ te labaydual egy felewl mas ferret  

5 E s ezkeppen m enuen, m ogyad ennekerm ott fekegy penetenczedert 
nywgfllm atlan p arazt: bernaldo peter fy a : E s egyeb bozzofagocott 
tebett es nagyobakot zydalm azuan m ongyv  : honnat te neket ennye 
k eu elfege: ky vagy hyttuan terem ttettjm ellett haluan frater Ber- 

12 n a ld : kem enuala |j пеку azt h a lla n y : de m aga engedelmeffegert 
io.azt m ent tehette^ezuilagent m egtelyefeyte.es az leueny m onda zent 

fferenc;Es ma frater bernald paranczwl, m elyet akarz hogy tegem  : 
mert fogadek neked engedelm effeget: De frater Bernald m o n d a : 
zent engedelm effegnek m yat paranczoloc nec : hogy valam ykoron  
vágyónk egyettlen b e: fegy m eg engem et en- fogyattkozafom bol: es 

is kem enen megzegeng£&: ky haluan zent fferenc valyauala ewtett 
nagy tizteffegben: es ygen m eg yzanywdak : Mert frater Bernald  
vala olyw nagy zentfegy. Azért tehatt zent fferenc ozyuala vele [való 
zokaualo lakafa^hogy ne ez felel[e] m ondot engedelm effegnekm yat 
tertenek yl zent lelket •  es yl yftenyet valam i nem ew fegelem uel 

20 m egbantanya: De mykoron zent ferenc kyuanyauala frater Ber- 
naldot latynya : auagy yftenrewl zolot h a lla n y : ewtewle m agat 
reuyden m egm entyuala: es e leg fegeft: es czudajuala ezt lattnya : 
Mykoron tyztelendew attyab an : es ew elewlfew fyaban| fráter Ber- 
naldban, kyfaluala byzon vyadalban S--ew m onnofelnek engedel- 

25 m effege zerreím e bekefege es alazatoffaga e lew lle le -eg y m a ft: 
18 i efus -crillftusnak^gyczewfege^gyczeretyre

.~ \о ц .
f f r a t e r  b e r n a l d r o l  m i k o r o n  a w g i a l  v e l e  m e n e

I n p r in c ip io  o r d in is  : zerzednec ele_w kezdetiben : m ykoron ke- 
ues fraterec valanak Es m eglen nem  voltakuolna m egfoglalt helyek : 

so zent ferenc m ene zent Iacabot m eglatny : vyuen vele egynehan  
tarfok ot: kyknec egyk vala zent bernald : D e mykoron mennenek  
egyetlenben, lelenek nem ynem ew fehlen egy betteget^ kyn kenye- 
rewle zent ferenc S m onda fent BernaldnacrAkarom fiam hogy ez 
betegnec zolgalattyara m eg m aragy : ky legottan haylott d terdy-



EHRENFELD CODEX (13----15) 7

u e l: es feye le hayttuan tyftefen fogada zent attyanac engedelm ef- 
íeget.D e zent fferenc el hagyuan ew atyafiat Bernaldot m ondot 
b etegn el: m ene zent Iacabhoz az egyeb tarfyu a l: Es mykoron 
allana es vym adkoznak: yelentuala пеку vr yftentew l az egyház
ban, hogy ew venne helyeket ezuylagotm ya azért hogy[ke]keluala ew 5 

zerzetenek nagy íokaffagban teryedny : Azért tehát y íten y paran- 
czo latb ol: kezde helyet m endenewt fog la ln ya : De m egteruen zen t  
fferench az elfew vton, M eglele frater benhardoth es az пеку ha- 
gyot betegeth tekelleteft m eg j| Vygaftat. Azért mafod eften d ew -14 
ben[t] engede hogy frater Bernald elm enne zent Iakabhoz l.llegottan 10 

zent ferenc megtere S polet anew vew lgb e: Es hogy laknanac 
nem ynem ew h e le n : ew es frater maffeus es frater ylyes es egyebek 
пекук: E s nem elynappon aluala zent fferenc erdewben vymadkoz- 
uan De ew tarfy valyakuala ewtet nagy tyzteffegeb en : es felnek- 
uala hogy ew vym adfagat m egne bantanak valam ykeppen: nagy 15 

dolgokért kyket yften tetuala пеку ym adfagaban: Tertenek hogy 
nem y ygen zepp hew s^ruhánál eltezet, m ykeppen vtra уашу ke- 
zewlt, yewne az kappura es czergete oly fyetuen es oly fokka: 
mykent zokatlan | ,D e  m ene frater maffeus az kappuhoz es meg- 
nyta E s m onda az hewfnec:ffyam nem  hyzlec tegedet lewtleni fra- 20 

tereknek kapuyan : mert nem tucz Joffan czergetned j^es hogy kel 
czergetny*kynec monda^czerges m agadnac es rvtk an : egyet maf- 
vtan czerdehjAz vtan vary/ m eglen egy pafer noftert m egoluafnal:
Es tehozad yewfEs ha ez kefedelmben nem ywuend[e]jEfm eg czer- 
ges.D « az hews felele:ennekem vagyon nagy fyetefem , azért ezkep - 2 5  

pen fy e tek : mert huzzu vtat kel tenriemj De azért yewuek hogy  
zolnek frater ferencuel J«De ew а!ща || erdeлvben/ yfteny edeffegnek 15 
nezefebenjAzert nem  akarom ewtet bantany. de m enyei fkewlged  
nekem frater E ly a ft : mert haliam  hogy ygen belcz; Azért akarok 
пеку tennem  ^gy k erd eft: De frater maffeus mykort m eg m ondot- 30 

taualna frater yllefnek^hogy m enne az hew fhew z: zenuede zomo- 
rw an : es nem  akara menye, keuelkeduen es haraguluaruDe frater 
maffeus nem  tudyauala m yt tenn^: m ert ha m ondana hogy az 
nem yewhetne. ygazat nem m ondottuolna. Sha m ondottauolna 
hogy m eg haboroltatot: feluala,hogyAne m utattna gonoz peldatt^s 
Ее mert azonkezbe az frater y lles kefekualayewnye^Sazhews ezmeg 
czergetex m ykeppen eleztebe ,De annak vtanna frater maffeus tere 
akkapura es monda; Te hews, nem  tartad en tanwfagom ot azßerge-
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tefben.D e az hews vala yftennec angala: ky eleueueue[fnek] fele- 
letyt frater bernaldnac, Sm onda az hews;Elyas nem  akar en hazam  
yewnyejDe m enyei zent fferenczhez E s mondyad^hogy en yewtem  
frater ylyefhez b ezellen em : m ert nem  akarom ewtett bantanya;

5 Smongyat, hogy kewlge hozzam  frater Ilyeft,T ehat elm ene frater 
lßm affeusj zent ferenchez/ Aluan vy||madfagban erdewben, Arczaya 

felem eluen menybe, E s m eg m onda m ondot hewfnec m enden my- 
uelkedetyt E s frater y lyefnec feleletet.Te hat zent ferenc fém magat 
valta az heylbelewl ,fem arczayat le nem  hayta rnenbewl, Monda; 

io eregel fm ongyad frater ylyefnek, hogy engedelm effegnecm yata  
m aydan oda m enyen^ h ozzaya: De fráter helyas oly haboroduan  
m ene akkapura, hogy febeffeguel az aytot m egnyttnan tewn nagy  
zozatott I es nagy zerdewleft, m ondaa az germekn e c : Myt akarz 
t e Í D e  az hews m onda: h ogyad ,dragalatos,elm edet: mert latatol 

is haborodotnac lényeim ért harag m eg h bánt e lm e t: hogy ne valaft- 
haffon ygahagot, Te hat frater helyas m on d a: Sm ongyat. myt 
akarz.Es m onda az : kerdlee te g e t : ha alkolm as ennye m end azok- 

. halói ewangelium m y tartokna, m ellyec e leu en ettettn ec: m ykent 
criftus hagya J,Es kerdlee ha zent ew angelium . tartó em berecnec 

2o valam elyc m eryen ewangelium y zabadfagnac ellene tén n yé ffelele 
frater ylyes fm on d a: ygyol tudom  ezt fneked nem  akaram m on
danom J.Menyel dolgodra! felele az hew síE n tudnék yban ez ker- 
defre felelnem  : hogynem  t e : De frater y lyes m eg haragw an: febef- 

17 feguel belteue aytayat: Seltere*|| Es hogy gondoluala ez mondot 
25 felelefrewl, kettelkedj^kuala, m egfem  tudyauala yelenteny j. De az 

ylyes, m ykoron volna az-zerzetnek vikaryufa, mere ewangelium nac: 
es regulának ellene zerzeh ye: es ym aran tewftuala az zerzeft, hogy  
fem egy frater az zerzethen huft ne en n ek 'vgy  hogy az m ondot 
feleles m endenéftewlfoguan uala ew ellene»Azer^ mert nem  tudya- 

80 uala m agat houa h a y ta n y a : Ezzebeueuen ez m ondot hewfnec 
ekeheget alazatoffagat: es az feleleft hogy m ondottauala: Azért 
yoban yelenteny, [me] terre azkappura, m eg nyta az aytott, hogy  
az hewftewl m ondott fe le le ftf  kerne m aganac m egyelentettny»De 
m eg nyttuan az kapput, fenkett nem  lele. kernyel es futofuan meg 

85 kerefe^Senkyt nem  le lh e t te f .D e  az vala yftenek angyal: ky azért 
ewtett nem  vara^ feltere^Mert keuel elme nem  vala m éltó angyaly  
bezedet hallanya.kyk m eg lenen, zent fferenc, kynec m endenec va- 
lanac m eg yehrae^ m egteruen erdewbewl keniehen megtegye frater

EHRENFELD CODEX ( 1 5 ----1 7 )
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ylyeít/ Smonduan nagy yw eltefu el: gonozol tezed frater ylyes es 
keuelewl, ky el ewz zent an gyalokot: kyk ywnek mynekewnk lata- 
fonkra es tanwytafonkra {. de mondom te neked, hogy ygen felek  
azon,hogy tegedet te kevelfeged ez zerzetnekkynel ne || vettne.E s 18 
пеку touaba tertenek, mykeppen zent lelek eleue profetizalo zaya- 5 

nal m eg m onda. De azzon nappon e« horanj Tertenek, hogy az 
angyal ez m ondot frátertól eitere: es m egteruen zent Iacabtol, 
azon zem elben frater Bernaldnak yelenek : l legottan nem ynem ew  
nagy vvze lu ew l: kyt nem  m ehetuala áltál |* Es kewzenne frater 
Bernaldnac tulaydon 1 n ye lu en : monda : yo attyam fia/yften agyon 10 

neked bek^eget.E s frater Bernald czudalualaj ew nagy zeppfege- 
rewlf es ew nagy efmeretyréwl j E s bekefeges kewze^pietyrewl, es 
yyg arczayarw l: kerde ewtet; honnatt vallónk teget yo hewsKEs 
fellelá  ew;yewuek yl fylnemew herrew^holot lakozyk zent fferenc:
E s m enek zolny v e lő m é r t  aluala erdewben^ yfteny edeffegnekis 
nezeffeben. Es az helyen alnakuala fratresek ev vele^ Tudny melt? 
Maffeus, «Egyed, es yllyes. Es maffeus tanyoyta engem et kappu- 
tokra czergettny. De frater ylyes az felelefrewl, m elyet пеку tewk, 
engem ett paeg vtala halgatnyajky annakutanna penetenczet tarta,
Es nem akara m eglatny,fem  m eghalgatny en g em ett.Es ez mond- 20 

uan, Monda frater.Bernaldnak az angyala Myre kefel altalm ened  
ez vyzenl'ky ffeleler mert az vyznek melfegeyrfy kyt latok, felek 
vezedelm ett«Es az angyal m onljdaiNe fely,m enyewnk egyel a íta li l9  
es kezett foguan frater Bernaldot zemnek egy pyllontafaban| az 
vyznek maffeleref egezen nette, latuan azt frater Bernald, hogy 25 

az volna yftennek angyal^ Nagy* zoual es tyzteffeguel es ewrmel 
m on d a: О yftennec aldq,t angyala, mowgyad m eg nekem ky n eved é  
ky felelet Mytt kerded en n ev em ett: m ely neuezhettetlen. E s ez 
m ondnan, el enyezek. es el hagy a frater B ern ald ot: ygen ewrewluen : 
vgy hogy mend az vtat ewrewmuel yara^Az frater Bernaldf nappyat, зо 
es horayat m e$ yegyzee, Mykoron пеку az angyal m eg yelen ek )« 
E s m yvían yuta az herre,holoth ffrater fferenc lakozykual ez m on
dot tarfyual,|/Azért byzonfagoft ezekbe veuek: hogy azoon angyal/ 
ew nalok azon nappon/ es horan yelenet volna^My vronknac iefus 
criftufnak gyczeretyre, kynek legyen tyzteffeg es gyczefeg ewrew- 35 

kewl ewrewke Amen »g
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^  b o g y  m e n t u a l a  f r a t e r  b e r n a l d  b o l o  n у a b a
i•'

• Mert my attyank Bodog ferenc,ew tarfy es ewn m aga, yften- 
tewl valanak kynrol kynra hyuatalofok, Azért ew es ew elezteby  
tarfy ygazan lattatnakualaf es valanac mend_ m eg fezew ltettek, 

20kynth ruhayokban || jkerefewtt ruhayaba^ es eletiben es ewnekyk  
m enden m yuelkedetyben vy íeinen k y n t: ynkab kyuanua x criftuf- 
nak zem erem fegyt: jnent ez vylagnac hiufagat es czalardfagos zep- 
fegy tj hogy mert ewrewlnekuala bozzofagokrol, Es bankodnak- 
uala tyfteffegekrewl, Es el yarnakuala ez vylagotmya,® m ykeppen  

10 zaradnokokp es ydegenek. yftentew l m egualuan fem m yt velek  
vyfeluernkyertjvala/houa m ednekuala: mert valanac eleuen vez- 
zewnek a g y : lelkeknek fok eleuen haznalatyat tezykuala. Azért 
zerzetnek kezdetiben tertenec egyel: hogy zent ferenc boczata  
frater Berna^dot Bolonnyaba,hogy ottogyel terrem tene gyemewl- 

15 czewt yftennek: yftentevl пеку adót m alaftnak m y a tta u D e  frater 
Bernald criftuf kereftenek yegeuel m agat m eg yegyezu en : es enge- 
delmeffegnek yozagaual k ew u ettetet: m ene bolonyaba j.kyt myko- 
ron la itak u ala  az'varainak gyerm eky: zokatlan ruhában es vtala- 
tofban : Sok bozzofagot kezdenek пеку te n n y }, Mely bozzofagokot

20 frater Bernald byzon zent*nem  czak engedelm eft: de es vygafa- 
‘goft zenuediuala j^Mert hogy bizonual uoltuolna criftufnak tekel- 
letés tanoytuanya,nepnek vtalatya es emberek zemerme, Ez m ondot

21 varainak vczayaban tuduan le || Vete magat az feldre,hogy em be- 
rektel ynkab m eg m ewuettetnek,Azért hol y lu a la : ottan germekek

25 gylekezenek hozzaya fo k á n : es emberek |#E s nekyk von zau ala: [z-1 
kapucnim at hat inege, f nekyk eleu ej es nekyk hagytuala, port f 
nekyk kewueket hagytnak uala ew ry a , Annakf elette ewtet пеку 
ym te iroua nehezen habor^tyauala. E s m endenbozzofagokot frater 

* Bernald ew rew luel*es engedelm eft el m ulatualaI, mendeneftewl- 
30 foguan femegyben m egharaguuan auagy zuguan. Sewt m ely na- 

gyobuolna; ezfele bozzoíagokra tewrhettendew, Teb napokon ez- 
m ondot vczaban tuduan yarual^Es mert hogy ewtewlewk yllettet- 
tettnek bozzofagokual^De maga m yndenkoron vygarcza m utattuala  
habarolattlan elm ett|#M ert engedelm effeg val es byzonoyt tekel- 

85 letes m yuet, Azért nem ely belez byro ezzebeueuen es yol meggon- 
doluan yl yozagos alhatatoffagot, ezenne nappokban mendeneftewl-
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foguan Sem egyben m eghaboroltattatot, j e s /  monda ew zyu eb en : 
lehettettlen hogy ez ember ne legen zen tj.E s m ene frater Bernald- 
hoz Smonda: ky vagy te ,es kytewl yewtel yde’ÍDe frater Bernald 
nyvla yokezeuel kebelebe Es ada {yog  regu layat: avagy} zent 
ffere||encznek ewangelium y rcgulayat,kyt vyfeluala zyueben es my- 22 
uelkedefeben m eg telyeftytyuala* de az Byro mykoron ew nagy  
regulavanac alatyat m eg o luaftauolna: ygen m eg yzanyudak: mert 
uala ertew ember*Es el fordola tarfih oz: nagy czudalatóffagual 
m onda: m elyet valaha latam volna,oly nagy allatyw ez j .E s  azért 
ez ember ew tarfiual ewzuen ez vylagnak zentfegefb emberikew- 10 

zewlualo |,Azert nagy bewnt teznek я кук пеку bozzofagot teznek j 
* mert nem bozzofagokual m agazthatando: de nagy tyzteffegekuelf  

Mert bewnewktewt meg ewryztetet, azért felfeges yfttennek ba- 
ratya J*f monda пеку»Dragalatofom, ha valaky adna nektek ekei 
helyet, holotyo lzo lga ln atok  yfttennek, akarnqtokeg. vennye^En en - 1 5  

lelkemnek ydueffegeert ewrevmeft adnan nektek j* ffrater Bernald  
m onda;Dragalatof vran^hyzem  hogy ezeket yhlette neked vr iefus 
criftus«Es azért te ayandokodot criftufnak tyzteffegere ewrewmeft 
vezem .Tehat am ondot Byro frater Bernaldot |vyue h azab a: nag  
ewrewmuel es nagy zerelm uel fogada. Es annakutannaj az ygeret 20 

helet пеку ada : es ew kelczegyt mendeneftewlfoguan tekelleteft es 
ayoytatoft meg tellefeyte.E s lewn elfew oltalm a frater || *)

fferenc ygen megewrewle nagy ewreumuel, vr iefus criftufnac nagy 2? 
halat aduan,Es tehat arról touaba nem  kételkedek, De mendenkor 
nagy ob ewrewmuel, es touaba való zerelm uel lelettetikuala hozzaya: 25 

Mely zerelm et*nem  czak eletiben de es halalaban m vtata. Azért 
Bodog ferencznek hala lab an : Mykeppen Iacob patriarcha, elewte 
allo fyaynak es ayoytatoft firoknac, oly zerzetefattyanac el m ene
ten : Monda zent ferenc : hol vagyon en elfew germekem?' vewtew. 
fyam ,hogy aldaffek neked en lelkem, m y [el] elewt meg halok.Tehat зо 
frater Bernald monda fráter y le fn ek : ky azkoron vala vykariusa 
az zerzetnek: kerlek Attyam  m eny zent fferencznek yogyahoz 

' hogy algyon meg tekedet.De hogy frater ylyes m agat vetetteuolna  
ew yogyahoz, Es zent ferenc firalmaf zem eyuel m agat gyvtewruen,

*) I t t  az eredetiben egy levélnyi hézag van.
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yo kezet tewue ylyefnek feyere Es m ond asz few nem  en elew fyame, 
frater Bernalde.Tehat ir a te x  Bernald m ene B alyara.| De zent ferenc 
kolczolot k ezeyu ele  f naltoztatot karyual bal kezet tewue frater 
ylyes feyere: Syokezet frater Bernaldnak feyere, Monduan frater

24 Bernaldnakj A lgyon || tegedet m y vronk iefus criftufnak a tty a : 
m enden aldomafban, lelkyben, mennyeyben,: criftnfban : Mykep- 
pen ez zerzetben vagy elewlfew fy^, ewangelium y exem plum ot ad- 
nya, Criftuft kewuetnye ewangelium y zegenfegjpen. Mert nem  czak 
tyedet beufegeft adad es criftufnak zerelmeyrt egezlen el ó z ta d :

io D e tenm agadot es adad ydehegnek yllattyara ayandokott. Azért 
^aldot legy*vr iefus criftuftol*,es entewlem  zegentewl, ê v zolgaya- 
to l: erewk aldomafokbanyky m enyuen es belyewuen, vygyazuan** 
es aluuan, eluen es baluan. kyk aldandnak teged, aldomafokual 
beltelyenekjEs kyk gonozol m ondanának t e . neked, gonozm onde- 

15 kokual beltelyenek | ,  llegy te Barátidnak vra, Es te paranczo- 
latodnak mendgnek engegyenek j.E s valakyket akarz fogadnod ez 
zerzedbe, fogattak legyenek; Es valakyket akarz kyboczatnod,kv- 
boczataffonak. E s az fráteroknak ez hatalm at femegyk ne valya  
te raytad. E s vala houa akarandaz menned, el m ehecz zabádon, 

2 oauagy laknodJ.De m ykoron.hogy ez yly aldot fiw kezelgetne haladt 
hoz ( Mert az barátok Bodog ferencznek halala vtan ewtet attyay

25 kyuanatuala tvztelykuala> kewl||ewmbe kylem b felbelewl yewnek- 
uala hozzya; kykkewzet uolt E s az m ennyey es yfteny frater egyed- 
Mykoron latauala frater bernaldot, Monda nagy ew rew m ueljfel

25 legyen  zyued, frater Bernald, fel legyen zyuedÍDe frater Bernald^  
m onda egy ba^at pappnak : hogy czynalna egy ekes helyet frater 
Egyednek yfteny nezefre, íhogy ky lattauala{ holot m ennyey edeffe- 
geket.nezhettne.D e hogy fráter Bernald ywtna h a^ lan ac ydeyere, 
fel em eltete m agat, es elewte allo Barátinak m onda; Dragalatos 

so baratyny  akarok nektek fok bezzedet m ondanom ,de eztekbe uege- 
tek ,hogy az lakait, m elyet en tartottam , ty es azzont tarczatol^kyt 
en tartottam , es tartok legyeték*D e lewlewk en lelkem ben, hogy  
ylyen ezer vylagert nem  akarnék zolgalny hanem ezak m y vronk 
iefus criftufnak I# E s az bewnekrewl, kyket tew tem ,vádolom  maga- 

85 m ot en yduezeytem nek iefus criftufnak, yftennek es tynektekf#  
kerlek tytekett, dragalatof attyamfyay, hogy zereffetek egym aft.Es 
ez bezedeknec vtanna, es egyeb ylyen  idueffeges ym teffeknec 
v ta n n a : Mykoron le haytottauolna m agat az agyb an : ew arczaya
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lewn ygen fenlew E s vyg , m indennek nagy || czudalatyaual/kyk ott 26 
alnakuala.E s bodog lelec azzon ewrewmben/Crif tű itől пеку ygerett 
gyezedelm uel, m ene Angyalqknak ewrewmyre iefus criftufnak 
gyczeretyre.

N e g y u e n  п а р у  c z u d a l a t o s  b e ^ r e w l  5

Iftennek ygen ygaz zolgaya ferencz : mert ném elyekben volt 
adattatot •  ez vylagnak mykeppen criftus, Azért m ennyey attya  
ez bodog embert haffonla ew fyahoz criftufhoz/ Mykeppenf/ew  
zent taríynak zent gy lekezeíebe^  Ew zent febenek czudalatos 
tytkyaban, es zent negyuen nappnak gyakorlatos beytelefeben .10 

Mert mykoron Parufia feldeben voltuolna egy to m e lle t : volt 
ottogyal nemy ayoytatof embernel huffhagyo nappba vendege hy- 
uatott, kyt zent fferenc yftennec kedueyrt k ere : hogy ewtett vettne 
áltál az tónak nem ynem ew zygetebe/ kyben m eglen egy ember
iem  lakottualaj ez vala beytfew zeredara viradolan, Azért 15 

hogy egy emberfe vewteuolna ezebe. De az gazda az nagy ayuyta- 
toffagert, m elyet vallna ew benne : hazt yoban m egtelyefeyte.A zért 
felkele evei beytfew zeredara vyradolan Segy czolnokott czynala, 
zent fferenczet az m ondot zyget||bet_ áltál vyue. De zent fferenc 27 
fem m y eledelt vele nem  vyn, hanemczac két kys keneret J,leuettuen2o 
az m ondat zygetben, kere ew hordoyat: hogy ezt fenkynek meg- 
nem  yelentene; Es hogy ewtet ne kerefne, hanem czac hufuetnap- 
yan |,D e hogy ew hordoya elky fordola az zygetbelewl, zent fferenc 
ewnnewn maga m arada.Es hogy ottogyel Sem egy lakas fem uala, 
holot feyet lehaytana. Nem ynemew fewrew ze^yueuenben: holot 25j "
tewuiíben czynaltuala olyatant m ent egy haylok,! bele mene E s ott 
lakózak mend az negyuen napon yndolattlaryfem yt euen fern yuan. 
De ez felewl mondot gazda Bodog fferenczet zent hufuetnapian  
m eg kerefe7 mykepen m ondottauala, Es m e g le w le j. E s ez felewl 
m ondot két kenerektewl egyknek feletewl m egualua fem m y tebao 
nem  yllettetettuala. De az felet azért hyue nem y lle tte te ttlen y : 
hogy tartottauolna aldot criftufnak • negyuennapy bewytenek 
gyczew feget: es az kenernek keues rezeuel kyewzyek hyw gyczew- 
fégnék mergeffeget; Vgy hogy beytewle iefus criftufnak gyczeretyre



28negyuen e nappot«De az helyen /hollot zent || fferene yly czudala- 
tos penetenczyet zo lga lotnala: ew eletyben nagy zokfagos czudac 
lewneC/kykert m end kezdenek emberek ott az zygetben laknya.Es 
kyfded ydew el m ulnan : lew n nagy var es yo. es len frátereknek 

5 helye/ ky m ondatyk zygetbelynek.Es m egys az varnak embery nagy 
tyzteffeget teznek az helnek/holott zent ferenc ez felewl mondott 
negyuennappot zolgalta Iefus criftufnak neve gyczeretyre.

14 E H R E N F E L D  C O D E X  (28---29)

Z e n t  f e r e n c z n e k  f r a t e r  l e o r a u a l o  t a n o y t á f á r ó l

NEmynernew tely  ydewben Mykoron zent fferene yewuala 
ío parifbalol fráter leoual zent m ariahoz de angelis Es ewtett hideg 

kem enen gewtrm ala, hyua frater leot; ky nem y keueffe eleuehala- 
dotualaj monda' 0  ffrater leo : yollehet hogy ez zerzettnek fraterry 
m enden feldben agyonak zentfegnek* es yo eppeytefnek yo pelda- 
yat, Te ewrewrueft ezedbe uegyed, hogy nynczen ottogyel tekelletes 

is v iga íag .E s hogy valam ennyet yartuolna/efm eg hyua ewtett fmonda: 
Oh frater leo; yollehet ez zerzett vakokot vylagofokon,gewrbekett 
teryezzen, ewrdewgewkewt kyewzzeen/ Syketeknek hallo maft/fantak- 

29nak у arait, ném áknak agyon zolaft/|| es hogy m egys t e b V fNegyed- 
nappy halottat fel kewltj ym m ar m a yryad/ mert m eg ott fynczen  

20 tekelletes vygafag.E s touaba kayaltuan m ondyauala:0  frater Bér] 
lleo, ha ez zerzett tudna menden neppeknek nyeluett/ es m enden  
tanufagat es yrafyt, vgyhogy prophetalna es yelentene^nem  czak 
az yewuendeutt/de es egyebeknek tudományát- yryad/ azért mert 
nynczen ott tekelletes vygafag. m egyflegottan az yaroknak kayalt- 

25uala;0  fráter leo^ erem  azzokott kyk vadnak yftennej yollehett ez 
„zerzet zolyon angyaly nyelew uehE s tudna hugyoknak fo lyaftl^es  
fewueknek ereytfy es m enden fewldeknek kenczy volnának пеку meg 
yelentettek/ E s m eg efmerne madaraknak halakna^es lelkefeknek/ 
em bernek/fanak es gewkereknek es kewueknek es vyzeknek yoza- 

80 gytt j  yryad; mert nynczen ott tewkelletcs v y g a fag}. De ez mondás 
tarta yol kett m ely feldett. De frater lleo mend ezekrewl fennyen  
czudalkoduan^ mondaikerlec. teged attyam  yftennek felewle/ hogy  
m ogyad meg ennekem, holott vagyon tekelletef vygafag 1» kynek
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zent II fferencz monda:Mykoron megyewnk zent m ariahoz de ange- 30 
lis/  es ezkeppen [ ] az helynek capuyara zozatlonk: es az kap- 
pntarto yew haraguuan: fmond;kyk uattok t y £  es m ondónk : my 
vágyónk ketten te a attyadfyay kewzewlj Smond ew§az ellen; 
fewg ty vatok kett la trok : kyk ez vilagott kernyel kerengyk: zege- 5 

neknek alam yínayat ragadozuan-Es nem nytya meg nekewnk, De . 
allat m ynkett az hauon es vyzen eshydegen es ehyfeguel efelyglen. 
Tehat ha my az bozzofagokot: es az uetefekuel haborolafnalkyl 
es zugafnalkyl engedelm eft zenueden^ewk, es zerelm eft es alaza- 
toft gondolangyuk, hogy az kaputarto ygazan fegy m ynkett, E s 10 

hogy yften ew nyeluet m agaíttalya m y ellenewnk^ Es frater leo 
yryad, hogy ott vagyon tekelletes vygafag. ha m y m eg varandyok 
czergettuen^Es az kaputarto mykeppen nugatlaw haboroduan ky 
yew, es kem enfegeft menkett czappafakual m eg gew tew ryew n: 
m onduan; m enyetekel ynnett yeles toluayok es galyadok : es m e - 15 

nyettek az h^fpitalba : ty mendeneftelfoguan nyugottak v a to k : ytt 
nem eztek.Es ha ezt ewrewmeft zenuedengyk,es ezkeppen bozzofol- 
tattak mend zyuewnkuel es zerelm uel zenuedengywk, yryad frater 
leo : II mert ott vagyon tekelletes v y g a fa g j.e s  ha m endenfelew l31 
m ynkent ezkeppen nyоmoroltattakot, elifegnek zoroytafam yat, hy- 20 

degfegnek gyettrefem yat^ m eg annakfelete enek kezeleyteffe m yat 
czergetewnk, kayaltonk es firalm ual állónk, hogy m egy nyttaffek 
nekewnk : E s az yfteny fuldallafnak m yata m ondana: Ezek gon oz' 
emberek es kem enek,azert enkymegyek fmeg ewtewgettem  ewkewtt. 
E s ky yewuen nagy feyew bottual, m ynkett capuciumoonkon fog - 25 

uan,feldre lelbwt farra es hora es vgy uer m ynkett ez felewl m on
dót ru-dualj líogy mendenewt m ynkett bel tewlt czapazokual. Sha 
ozenne gonozokott, bozzofagokott, verefegeket* ewrewmuel zem- 
uedendewnk,Gondolywk hogy aldot criftufnak kynyaytt m y kellet- 
tewnk zenuedny, 0  frater lleo y ry a d : mert ott vagyon tekelletes 30 

vygafag.Azert frater leo halgaffad vegezettytt.zent leieknek mend  
ayandoky kezt: kyket criftus ew barátinak engedee.es éngedy, Es 
criftufert es yftennek zere^jnert: m agat gyezettny: kel bozzofagott 
zenuedny J.Mert mend ez felewl mondott czudakban m ynem  gycze- 
kedhetewnk, mert nem m yeynk;De yftenne.De m aga myd || Yagyon,32 
m ellyett yftentew l nem vew teluolna,vagy ha vewted, m ytt gycze- 
kedel hogy hana nem vewteduolna^De tewredelmnek es gyettrelm - 
nek kereften gyczekedhettewnk,niert myenk az,Azert mongya apó-
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fto l; nekem nekelyen gyczekednem  hanem czak my vronk iefus- 
criftufnak kereftfayan: kynek legen gyczeret es gyczewfeg am en

• ft ________

1 - Í5 Í -

I f t e n y  z o z a t  l e u e u e n  z e n t f f  e r  e n c z n  e к f r a t e r l e n
m y a  t t

5 Mykoron bodog m y attyank zent fferenc ew zerzetinek kez
detiben lacnak frater leoual nem y heleczken, holot kewnnewk nem  
vala zolgaratra, Mykoron yutanak vetternye corra; monda zent 
ferenc tarfanak:Dragalatofom / nekenk nynczen kewnuewnk, kyben  
veternyet mondanánk» De hogy az ew d ew t' yítennec gyczerettire

10 kewlczewk, mykeppen teged tanoytlak^az keppen m ongyad Es ogyad 
magadott^ hogy egyeb keppen bezededyt ne boczaffad. mert en m on
dom magamnak: 0  ffrater ferene/ te ez vylagban annya bewnt tew 
tel, hogy m éltó vagy pokkolbanjEs te frater lleo m ongyad: byzon  
hogy m elfegef pocolt-^erdemlettel« De ffrate leo galam by alaza-

33 toffagual II felele;Ewrewmeft attyamj kezdel yften aldom afaual. Es 
zent fferenc kéz de m ond an y: Ö frater ffrancifce, te tewtel anya  
bewnt ez vylagban,hogy méltó vagy*pokolbanj,de frater lleo monda: 
De yften tezen te m yattad azanya у ott, hogy m egy paradyczom ba- 
De Bodog fferenc monda: ne m ongy vgy frater lleo; De mykoron en

2 o m ondok: frater fferenc,te tewtel azanya gonoz m yuelkedeteket yften  
ellen, hogy m éltó vagy pokolba atkoztattatny^E s/te vgy felely : 
Adkoztattakkewzybe m éltó vagy zam laltattnod.Es frater lleo m on d a: 
ewrewmeft(attyam  j.zent fferencz zok kewuezeféknél monda es foha- 
zafokual es m elyenek verefiuel| es nagy kayaltafokual m onda: Oh

25 vram yften, fewldnek es m ennek vra, E n te ellened ez enne gonofa- 
got tewtem : hogy m endeneftewlfoguan m éltó vagy.oc atkoztattny„| 
frater lleo felele:О frater fferenc: yften teged tezen olya, hogy áldot
ták k ezW ez azonkeppen aldot«Es zen t«  fferenc czudalcodak, hogy 
ew myndenkort ellent fe le lw a la /E s ewtet m eg zegyengetuen m onda:

3o Myre frater nem felelz vgy; mykeppen en tegedet tan oytlak ^  zent
34 engedelmeffegnec m yatta || paranczolok neked/ hogy en bezedym  

zerent felely,kykuel teged tanyotartdlac,Ez keppen m ondom : 0  fra
ter ferenc, aloytode hogy yrgalm az neked y f te n : ez enne bewn te-
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tedert yrgalmaffagnak attya e ile n : es menden vygaffagnac^yltehe 1иМ 
ellenne : mert hogy nem vagy m éltó yrgalm affagott lelned^ Es te 
frater leo yftennek zemelyeben felely ez keppemSem egykeppen nem  
vagyjyrgalmafagott lewlnewd |.E s  frater leo felele;Mongyad ymmar 
attyam ,m ondom  azonkeppen,mykeppen paranczolaLEs zent fferenc 5 

menybe fel em elet arczayanal % Es yftenhez menbe emelet, kezeynel 
Es terdeplet terdeyuel •  nagy fyralmual m onduala: О frater ferenc, 
aloytode, hogy yrgafmaz neked yften ,hogy ezenne bewnt tewtel yr
galm affagnak attya e lle n : Es m enden vygafagnük yftene e lle n ; 
hogy nem  vagy m éltó yrgalm affagot lew lned.Es frater Ileo felele;A t-ю 
tyay vften^kynek vegezetlen yrgalm affaga nagyob,hodnem  te b yn ed : 
azét tezen te neked nagy yrgalm affagot: Es annac felette ad neked 
nagy m alaftotK  De zent fferenc edeffegeft haraguuan, es kenerue- 
teft haboroduan monda frater leon ak : myre;frater lleo^engedelmef- 
fegellen merel ten||ny£Es frater leo ygen tyztefen es alazatoft felele 35 
zent attyanakivften tugya, yo attyam , hogy myndencor azkeppen 
akarek felel[e]nem ,m 3dseppen paranczoltaluala/ De engem et iften  
zoltata ew akarratiai fcererent, es nem  en gondolatom  zerenkkyrewl 
zent fferenc ezudalkoduan,monda frater leonak: kerlek teged dragala- 
tofom ,hogy efmeg m ongyad, mycoron m agam m ot m eguadlandom  20 

mykeppen elezteb : hogy nem vagyok rneltö yrgalmaffagra*es myn- 
denkor ezeket frater leonak m ondyanala nagy fira lm ual|. felele ffra- 
te r  leo : Mongyad a tty a m : mert ymmar ez zeruel azkeppen felelek/ 
mykeppen akarandaz J, E s zent fferenc kewnuezeffekuel ewueltuen  
m onduala: 0  frater ferenc, alaytod^ hogy yrgalm az neked yften ? 2 5  

felele frater lleo |E z  keppen'yrgalmaz neked yfteruSewt nagy malaf- 
tott vez te yduezeytedtewl yftentew l, es fel m agaztat tegedet, es 
gyczewfeyt tegedet ewrewkewl ewrewkke: mert valaky m agat alaz- 
tattya, menden felmagaztatyk. es nem m ondhatok egyebett: mert 
yften zol en zamrol* Es ez alazatos vetekezeíben es fuldalasnak 30 

kenuezefebe[s]n, es yfteny vygafagban maradanak ewbrewn j| hay- 36 
nalcorik Criftufnak gyczeretyre amen

N Y ELV EM LK K TÁ R. V II . 2
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Ú U - Щ Ч :
A l u e r n a  h e g y e  m e g l e  w l  e l e r e w 1

Felfeges yftennek hyv zolgaya es baratya zent ferenc :'~mert 
ew terem tewet es yduezeytewet m end ew zeueuel ewnmaga es egye
beknek myatta; kykuel tyztelhettiuala^tyztelyualayAzert kegelm es es 

5 engedelmeffeges m y vrone iefus criftus yduezeytenk Tyztelewnek  
efm eg tyzteffeget aduala^Mert m ongya vr iften iky engem et gyczer, 
gyczerem ew tet.Es azért valahoua m egyen uala zent fferenc; Ez 
enne tyzteffegben vallatyk uala^hogy ynkab m end ez vylag yl czu- 
dalatos emberhez futtuala.A zert mykoron kezeleyt vala fewldekre 

10 auagy faluéra es egyeb nem ew helekre: ky latthattyauala eutet 
auag ylletthetiuala^bodognak aloytyauala magat azt#D e tewrtenek  
nem y ydewben, m yelewt vallottauolna yduezeyteynek zeby^ hogy  
ez bodog attya zent fferencz el tem en  fpoletana new vewlgbelewl 
m enne Bom anyolaba/D e az vton mykoron yuttottuolna phetrom  

is hegyenek nem ynem ew varaban,Es tehát ottegyal zolgaltatikual vy 
' vyteffegnek nagy tyzteffegejhogy m ykoron ezebeuewteuolna zent 

ferenc ott lakozoktol^ monda ew tarfanac frater leonakiM ennyewnk  
ezekhez^ m ert yftennec fegedelm euel valam ynem ew haznalatott ||

3 7  ew kewzewttek tezewnk.De ez m ondot tyztehegben valanak kylemb 
го kylemb herrewlualo fok gewlekezet nem efneppek : kykkewzewt uala

nem ynem ew tufciabely vr Yrlandus new, ygen kazdag es nem es : 
ky czudakertykyket zent fferenczrewl hallott u a la : nagy ayoytatof- 
fagot ew hozzaya fogadottuala: es zent ferenczet lattny es hallany  
ygen kyuannyauala.D e zent ferenc mykoron az m ondot varba bel- 

25 mentuolna^hogy yoban fokaffagtol hallatattn a k : fel haga nem y kew- 
farra es onnattlan pdicala ott allo fokaffagnak: Es ew nyeluen ez 
vala kezdety pd icacioyanak: penitencyet tarczatok: mert meg 
kewzeleytt m enyprzag.Es ez bezedeken oly ayoytatoft es ew nyelue  
m yat zent lelek bezzelle yfteny edes bezedekett: byzonoyttuan apof- 

3o tolóknak es martyroknak kynymyafy Confehoroknac kém én peni- 
tencieye rnyafy E s zenteknek [z] fok tewredelme m yat, hogy mend 
czudalyakuala Es halgatyakuala ewtet mykeppen an gya lt: kvrewl 
ez felewl m ondot vrlandus vr ewrewle Bodog fferencznec kyuanatuf 
yelen u o ltan : E s ew czudalatug prcdicacioyatol y lle tte te tt: Mende- 

35 neftewlfogua zerze m agat zent attyaual bezelleny ew lelkenek
38 ydueffegerewl* Azért az predicacío || m eg leuen , Monda fzent
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ferencznek;En gikernec valam yt te veled zerzenem en lelkemnek  
ydueffegerew l.D e zent ferenc bewlczehegnek yzyuel egezlen eze- 
few ltetett: monda : vram m enyei ez holual,tyztellyed te baratydot: 
kyk tegedet ez ydneppre vendege hyutanak, az vtan m on- 
gyad m eg valam yt akarz-D e az engeduen, ebedutan£fn>tere E s s  
zent fferenczuel ew lelkenek ydueffegerevl tellyeffeguöl zerzef#  
E s vegezetyn m on d a: ffrater ferencz^nekem -vagyon^ tufciaban egy 
hegyen: ky hyntatyk aluerne new hegynek,es ygen m agas Azhok- 
nak,kyk magoknak yalo eletett kyuannak vyfelny J.ha neked es tax
iidnak kell az hegy, ewrewmeft en lelkem nek ydueffegeert neked ю 
u d om |.D e zent fferenc,ky maganaknalo h elek ett^ k y u a n u a la lew l-  
nye, holott yoban ewrewlhettne yfteny edeííegnek nezefere, Ygy 
hogy ez felewl|4yandok haluan : Elezteb yftennek monda gyczeretett, 
hogy ew hyuy^myatt 9  Hat ew yvhynak^ Annakutanna lialataduan  
vrlandus vrnak E s ezkeppen felele : Mykoron m eg terendez te few l-15 

dedbe En boczatok te hozzad en tarfim balol kettewt Es te m eg 
mutaffad az hegyet ewnekyk.Es ha lattatyk m agafnakj ewrewmeft 
te alam yfnadot fogadom j.De ez felewl m ondot vrlandus vr » j| la- 39 
kozykuala kewzel aluerna hegyehez nem ynem ew varaban.Es azért 
ez felewl m ondott ydnepp el m u lu an : Es vrlandus vr feldebe teruen : 20 

zent ferenc boczata kettewt tarfy kewzewl: kyk m eg keretnek ew- 
tett.D e ewk az helnek efm eretlenfegeert: Ez felewl m ondot vrnak 
varat nagy nechezfeguel lewlek m egj,D e mykoron ez felewl mondok 
vrhoz yuttanak volna^Ewtewle o^| kedueleteft fogatatanak,mykep- 
pen yftennek angyaly.Azért hogy yutottakuala ez felewl mondot 25 

h egyre: es lattuan hollot czynalhattnanak lakóhelyet,Annakuttanna  
lelenek ott egy kyfded pyaczott, hollott gondolanac yftennec newe 
gyczerettyre laknya.D e az vylagyak,kyk oda vyttekuala az barato- 
kott,vaganak agakot: E& az agakban zerzenek nem y haylekot. E s 
ottogyel ez felewl m ondot vrnak bolczoyaual helyett foglaluan vr зо 
iefus criftufnak n eu eb e : menenek azok zent ferenczert, hogy oda 
hoznak ew tett: Meg yzeipien пеку ez m ondott helyett ygen m ezze
nek leuny j.De zent fferene ezt h a lu a n : nagy ewrewmuel es gycze- 
rettett yftennek monduan vele ueuen frater le o tt : es frater Maffeuft 
es frater angyallott^Menenek az vitézhez E s vele ewzuen ez m ondott 35 

hegyre fel menenek J.De || m ykoron fel m entekuolna : es nem y ke- 40 
uefet egy czerfatewueben íjugottakuolna, ky tartuala m eg nemy- 
keues menew fewldet az heltewl^ kewlewmb kewlewmb madarak

2 *
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futtnakuala ew h ozza : Es ew hog hozza nagy vyg#fagual futuan r 
es nem elyek zalnakuala feyere : nem elyek terdere : -nemelyek va l- 
lara: nemejy^ zalnakuala Zent fferencznek kezeyre J, kytt latuan  
m onda tarfynak;Dragalatof attyam fya})hyzem  hogy my vronkiefus 

5 criftufnak neue gyczeretyre ez m aganakualo helyen egy helyett czy- 
• nalyonk | ,  Ezénne vygfagott m utattnak m y yewefenkrewl m y hu- 

gynk m adarak.E s felkeluen m endeneftewlfoguan vygan m ene az 
feled i m ondott [hal] herre, holot m eglen fem m y nem uala, hanem -Jf 'czak faknak agyban egy zegen czynalt haylok .E s latuan m aganak- 

íou alo  helyet: holott egyebektewl el tauoztattatuan ym adkozna^Czy- 
nala egy kews cellatt m aganak ez m ondot hegynek oldalában, Es- 
paranczola tarfynak, hogy ewhozza j^enky ne menne, E s egyebeit 
fe boczatnanak, hanem  czak ffrater leott, Mert ott ygekezykuala  

41tenny zen tm ych al arkangyalnak negyuen bewytet ||.E s paranczola  
is frater le опак, hogy tewbzer ne m enne hozzaya egy nappon^ hanem  

czak egyel keneruel esv izu eljE s veternyekoron euel eg y e l: [k ye]E s  
m ykoron oda yewne egyebett femm ytt-ne zolnayhanemczak azt m on
dana : Domine labia mea aperies: es zent ferencz felelen onnattbelew l: 
et os meum anunciabit laudem tuam : egyenbe m ondanának veter- 

2 onyett.E s ha nem  felel[e]ne,legottan  el terne frater lleo.Es ezt azért 
paranczola Zent ferencz,m ert nem ykoron vala elm eyenek ezenne 
ryvewletib^n ̂ fem  nappual fém evei nem zolhatuala/vgy vala yften- 
ben m egnyom uadot,m ely paranczolatokott fráter lleo ewrewmeft 
m eg tarta m endeneítewl foguan j. De tehatt ffrater lleo zent ffe- 

25 renczet hyvfegeft lefezyuala es czyttekeneduen ew rjzyuala m éné
ben teh etiu a la : lefezuen m ytt zent ferencz tenne : es kvm eluen.E s  
nem ykoron lew lyuala ewtett cellává kewl egbee fel em elte tte t: 
azannera,hogy kezuel m eg y lletthetiuala ewtett^Es tehatt m eg czo- 
kolyauala lá b a y tt: m onduan kenuezefuekyften, leg kegyelm es ne- 

30 kern byhefnek, E s ez zénfeges yam bornak erdelmy m yatt agyad  
42 lewlneni te yrgalm affagodot.Es || nemykoron lewlyua ewtet fewld- 

rewl fel em eltettettuel bykfa kew zepiglen. Es ottogyel fok vala ez 
m ondott faban Es ygen nagy m agafoak valanak. Nemykoron lewlte 
ewtett égnék ezenne m agaffagaba fel. em eltettuen, hogy^lathatya- 

35 uala ew tett.E s tehat frater lleo leterdeplikuala, Es m agatt ew he- 
lere m endeneftewlfoguan fewldre le teryeztiuala^Zent fferenc 
vala ym aduan magafagra fel vetettetett.E s azon ffrater lleoym ad-  
uan,zent attyanak erdelm ym yat ayanla m agat vr yftennelyrnykep-
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pen eleztefy Es ezkeppen yíteny m alaztnak nagy latafit erzyuala. 
Es az art, hogy frater lleo  ̂Zent ferenczrewl erezuala : ^mert/oly  
nagy ayoytatoffaga vala ew h o z z y a ,! !!^  ygen gyakorta Zent me- 
legfegben eyeknekm yatta tudakozykuala zent fferencznek tytok  
dolgyrnAzért tertenek/hogy ez felewl monclot negyuen napokban 5 

frater leo m ene veternyere, hogy zent fferenczett: mvkeppen zok- 
ta u a la : meg kerefne. Es hogy acellaba m entuolna es mondott 
uolna :D o m in e  la b ia  m ea  a p e r ie s :  vram nyfad meg en ayakym ott: 
m ykeppen, zent fferencztewl vala zereztetett ezt m ondany, De 
hogy zent fferenc nem  feleletuoln£j| hold vylagofoyttuan, кумек 43 
^ylagoffaga bel m egyenuala az hazha a ’ haznak aytayan,Ezzebe 
ueuen.liogy zent ferencz nem  volna ott,E s gondolua^hogv kyuewl 
ymmadkoznaky Es az erdewben ydeftoua ewryzueii/ halla ewtett 
z o ln y : es m eg .kewzeleyttuen^ hogy m eg hallana, m ytt mondana, 
holduylag meg m utattuan : la tla  zent ferenczet terden a lu a n s  
menbe arczaya fel m agaztatuan es kezey fel em eluen y ften liez : es 
monduan ez bezedekett: MyczudaJ/^iJedeffeges y ften em : Es my 
vagyok en,te fergeczked es te zegen zo lg a d f.E s  ezekett gyakorta 
m onduan : egyebet nem m onduala.Es azt nezy vala ffrater leo \ lata  
egy zepp tewzeflangot ygen fen lew t: zem uel nezny k yu an ato ft: 20 

m agas m enbelewl zent ferenc feyre le zallanya/  Es az lángból zo 
.zozatlikuala,es zent fferenczuel zoluala.Es bodog fferenc m on d u ala i 
zolonak: Es frate?-lleo m eghalla es hatm ege vep p ek ; h o g y n e  bán
tana zent ferenczet 1 ezenne czudalatos tyttkokban: vgy hogy nem  
hallyauala az bezedekett kyket monduala zent ferencz *De m aga 23 

lata, hogy zent fferencz ky teryez||tyuala ew kezeytt ez felewl шоп- 44 
dot langbaloljD e az lang el ínenuen: frater leo kezde losan oda 
menny, hogy ne erzettettnek zent fferencztewl* d$ zent ferencz hal- 
uan ew labaynac^ergefeet^Erdewnek nemy fayert,E s monda zent 
fferencz: paranczolok teneked my vronc iefus criftufnak егеуеие^зо 
hogy valam y vagy, m eg aly, m agadot fe indohad J.De frater leo leg- 
ottan m eg alia ez zentnek paranczolattyaert: es monda: en vagyok 
attyam  |.e s  nemikoron m onda ffrater lleo : mert tehat vala ezenne 
felelem uel meg rettenet: h ogyh a  fewld meg nytauolna m a g a t: ew- 
rewmeft magatt el reyttetteuolna^ mert feluala^hogy zent ferenczett 35 

m egne bantana: es ew gyczewfeges tarfafagat ne veztene el |,m ert  
■ezenne hiteuala zent ferenben: hogy ew nalanalkewl 9 eln y nem  
byzykuala J.Es az ért, valamy kor on m ytt zoluala zent flferenczrewl:
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•mondyauala ffrate r  lleo :#En dragalatofim : mend n agyok : de zen t  
fferencz Jés nagyj es nagyokkewzewl >&gjj czudalatoffagyert: kykett 

45 yften myuelkedyk ew || m yattaу  E s azt ew róla es egyebekrewl ew- 
rewmeft bezellyuala»Azert nem  cznda/ ha m eg rettenett ew zozat- 

5 tyara J« kytt zent fferencz m eg elm em en /m on d ás ffrater peeorone, 
myre yewtel yd e?  nem de gyakarta m ondám  te neked : hogy enge- 
m ett kyfertuen valahol yarz^Mongyad ennekem  ha valam yt latandaz 
engedelmeffegnek m yatta j.ky felele : Pater: Attyam  [hajhallak tege- 
dett zolny es m ondany es n agy czndalatoffagnal vyrnadny,! m ondnan  

ío aztíky vagy te er^deffeges у й е ф  Es m y vagyok en te fergedczked 
es zegen z o lg a H /E s  tehat latek tewz langott m enbelewl ley tew tti 
es veled z o lo t t : es fzokzor пеку felelny teged ett: E s harmaczor 
te kezeydett пеку ky teryezteny : de az egyebekrewl nem  tudok m ytt-  
Es m agat terdre le hayttuan frater l l e o : n agy tyzteffeguel: m ond- 

i5u an  kere zent fferenczet: kerlek teged attyani/hogy m ongyad m eg 
46 ennekem  ez bezedekett,kykett hallek: E s tanohm eg || engem ett 
. azhoC/kykett nem  hallottam .D e hogy mert zent ferenc ygen zereti- 

uala ewtett tyztafagert es alazatoffagaert, kyt valuala, Monda 
nekyj Oh attyam  fya criftufnak zem ele : ezekben, kyket te latal7 

го valanac m eg nytattanak kett vylagoffagok: E gy vala terem - 
tewnmek efmeretyrewl, E s mafyk vala enm agam nak efm eretyrew l. 
Mert m ykoron mondomuala*,ky vagy te en yften em : es my vagyok  
en2 tehat valek edeffegnek nem y vylagoffagaban/ kyben latom - 
uala vegezettlen[t] yozaganak es yfteny edeffégnék m elfeget: E s 

25 hyttuanfagom nak m elfeges fyralm att.A zert m ondom ualá: ky vagy  
teyvram yften, nagy bewlczefégj f nagy yo g k egyelm effegi: hogy 
lafm eg engem et/ky uagyok e n : hanem czak egy kyfded fergeczke : 
gályád es vtalatus.D e az lang vala yften : ky m eg yelenek ennekem  
lángnak zem eleben es zola m ykeppen moyfefnek-E's egyebekkewzewt, 

30 kyket akkoron m onda yften en h ozzyam : j/hogy en tennek három  
ayandokott.[tennek] kynek felelek;Yram  en m endeneftewl tyed va- 

47 gyok/Azert nenczen fem ym ihanem  czak engalya ruhám  || es cordam  
es zoknyani/es ezek azonkeppen tyed m ent enem 'M ytt adhatok te 
nagyfagos ayandokodnak : mert m eny es fewld es tewz es vyz tyed^Es 

35 m ynd azok(kyk ewbennek vadnak j.Yram kynek m ye vagyon harrnen 
mynd tyed? mert m ykoron valam ytt neked adónk : tyedett agywk 
neked« Azért m ytt áthatok ten ek ed : v r a m fe w ld n e k  es . m ennek  
es m enden terem tettnek yftene#Tehat m onda yften: boczaffad te
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kezedet kebeledbe : es valam it lewlendez add en n ek em j,' de
hogy bel boczattam uala, lewlek egy aranpenzt: oly [e] nagyott 
es oly fen lew t: es zep p ett: kytt fonha nem  latam uala ez v ilágb an :
E s adam yftennek J, De legottan m onda yften ; Agyad eim eg  
ennekem  mykepppen elezteb. Es m onda yftennek s vram nen- 5 

ezen nekeem , Es- nem  zeretek egyebet fem m yt, hanem  czak 
teged et;E s te zerelmedert m eg vtalek aranyat es mendennemew- 
uet.Azert ha valam it egyebett lewlnek en kebelemben : te tewted  
oda. Es azt meden vralkodoyanak adorn | , Es J| E s ezzekett tem n 48  
te neked^Es-harmad adas leuer^En terdre haytam  m agam ot, es m eg -10 

aldam yftente: ky nekem ada: m yt hathatnék adnya.E s  legottan  
m eg adaték nekem e r te n i: hogy az h armad adas yegyez aranyas 
engedelm effeget: felfeges zegen feget: ez tyztafagos tyztafagot : 
m ellet yften ew m alaítyanak m yatta oly tewkelleteft adta nekem  
tartanonyhogy e »  lelkem /confcianyfem egyben nem  zegyengett meg 15 

iengemettJEs mykeppen^micoron boczatom nalakezem ett kebelem be: 
adomuala az penzeket y ften n ek : kyket ewnenmaga tewtuala kebe- 
lembe/ ^ s /v g y  ada yften ennekem hatalm at lelkem ben: hogy éw- 
tewle nekem engedet menden [iob] yom balol yfteny m alaftnak m y
atta : mendencoron ewtett zyuem uel es zamual gyezerem  es nagyo- 20 

boyttom  J. Azért ezzek valanak az bezedek, kyket hallotta^E s az ke
zek kyket latal f,De ogyad m agadot frater ‘á t y a m f i a ,  hogy enge- 
met touaba ne kymel^Es tery m eg te celládba yftennek || aldoma- 49 
faualjEs valya enrolam zorgalm atus gondolatot.M ert keues napig- 
lan i oly czudalatűs_czudak latattnak ez hegyben : hogy mynd ez yi- 25 

lag czudalny fogya^ Es tezen nem ynemew h yrek ett: mynemewkewt 
fonha nemjtewt ez világban valam ely terem tettnek J. Tehat frater 
leo eitere ygen ewrew luej.De azon felewl m ondot negyuen napok
ban : azon aluerna hegyeben m eg yelenek пеку eriftus tewzes Se
raph arkangyalnak zem eleb en : nagy zent kereftnek ydnepe fele; 30 

Es mykeppen fezew ltetet: nyomuan vas zegekett es fzebeknek yegyt 
oldaláról zent fferenczenek: mykeppen legendaya mogya^Es ezenne 
feneffeguel m eg yelenek euekhogy vewlgekett es kewrnewl allo he- 
gyekett ynkab vilagofoytottuala meg^hodnem nappnak fenej.kyrewl 
voltak tanoc mend az paztorok: kyk az felben czordaual vygyaz- 35 

nakuala,Criftufnak gyezeretyre Amen : legyen
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F r a t e r  B u f e n n a k  k y f e r t e t y r e w l

Afifyabelewlualo nem es frater Büfén nehezen ewrdewgmyat
50 gew||tretykupla lelkenek ydueffegerewl, ky vala zent fferencz- 

nek tarfa zent ferencz eletynek nem y ydeyben. Mert kyfaltatyk-
5 uala ew yonhaban agg ellenfeg: hogy ew nem volna yduew- 

■jj y ív m . zewlewk kewzewluala  ̂ Es az az jferzetben  valam ytt zolgalna, 
m end el veztene. E s §z kyfalafert fok nappokon kemeneduen  
yonhaban: m endeneftewl foguan lewtuala kom orod o t t le s  zomoro/  
Es ez ew dvadalmat zent ferencznec zegyenlyuala m eg mon- 

ío dany*meRdeneftewlfoguan* zokott vym adfagit es zenvedetteffegyt 
nem  hagyauala I* De agg ellenfeg akaruan zom orufagot zomorw- 
fagra ad n ya: kyuel nehezen zepphetyk yftennek zo lg a y a : kyl- 
fewlualo kyfalaft ada belfewlualo. kyfalafra* Azért yelenek  
пеку az gonoz kyfertett fezewlewt criftufnak zem elyben ,f monda t  

15 0  ffrater rufine, myre gyewtrewd m agadot ym adfagydban [a] auagy 
penetencyedben: mert te nem  uagy yduewzewlendewk kewzewl- 
E s azt hygyed ennekem , E n  tudom kyket va laztan dok : E s ne hygy

51 Bernaldo peter fyanak || ha ellent neked niondandfEwt fe kerdyed 
ez a lla ttro l: mert ew, auagy egyeb ezt nem tugyaL de en ^ y  vagyok

2o yftennek' fya, yol tudornjAzert byzonual hogy en nekeny hogy te 
-  vágy karhozattacnak zam abalol.E s az frater ferenc, te tarfod,es ew 

attya karhozott; Azért valaky ewtett kewuetty, m eg czalatyk# De 
frater Büfén vgyvala m egfetetewltett fzetetfegeknec feyedelinefcewl, 
hogy ym aran hytett es .zerelm ett zent fferenczben el veztetteuala, 

25 es azt пеку nem gondolyauala m ondanyf. de hogy zent attyanak  
frater Bufinus m egnem  niondottauala, vrnak zent lelke m eg j e 
lente. Azért'ez kegyes attya latuan ezenne vezedelm et ez m ondot 
fraternae lelkebeiyB oczáta vtanna frater Maffeiu^hogy m endenef- 
tewlfoguan hozza yewne,M ert frater rufen es frater fferenez laknak - 

зо uala azyfya hegyenek alata egy helyben kewzel affyfyahoz |.d e frater 
rufen felele frater m aheufn ak : m aga m y dolgom vagyon frater fe- 
renczuel^Tehat frater Maffeus, yftennek bewlczefegeuel egezlen tele

52 tewlt em ber,1| m eg efmeruen nylua gonoz ellenfegnek czalardfaga^l 
m on d a: О frater rufine, nem tudódj hogy frater ferencz olyan m ent

35 yftennek angyala^ ky ezzen vylagban ezenne lelkekett meg vylago- 
foyto^kytew l [e] m yes yftenny m alaftnak ezenne ayandokat vew-
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zeret I z w

iewk*Azert akorom enryhogy te mendeneftewlfoguan hozya yewy : 
pmert en nyluala latiak tegedet ewrdewgtewl meg czalatottleny  
de legottan frater Büfén yewue zent ferenczhez, Es hogy zent fe- 
rencz lattauolna ewtet tanol: kezde ewuewlteny'O frater rufiney ki
nek hewl-es megmonda mend zereuel kyfertetyt,kyt vallötuala be- 5 
lewl es k yu ew l.E s zent attya m egtanoyta ewtet^hogy az ky ez 
felewl mondottakot пеку kyfaltauolna^vala ewrdewg Es nem  crif- 
t u s .E s  azért ew czalardfaganak engedny nem kelj De mykoron 
mondand neked : te karhoztal, Tehat te bátron felely neky/^sj^] ez 
legen te neked vegyed Es azon m eg efmered ewtett ewrdewgnek 10 

lenny |/m ert te zyued m egkemenedett menden gonofagra: ky te tu -  
laydon tyztedJ#De áldott criftus fonha h yw || embernek zyuett m eg 53 
nem  kemeneyty, Sewg m ondaíEluezem  kernen zyuedet es adoc te 
neked tefty zyuetJ,De frater Büfén,hogy^ferencz kyfertetnek zeret 
zereuel mondyauala/ kyuel belewl es kyuewl erewffen gewtretettuala : is 
kezde fyrnya es vyinaduan zent f e r e n c z e t es ew bewnet alazatoft 
m eg efmeruen azbalol m elyett ewtewle el egyeztettuala,Es mynde- 
neftewlfoguan byzlaltattatot yftenben zent attyanak ym tefem yát: 
m endeneftewlfoguan valtoztatak yob ra j. De monda zent ferencz : 
eregyel fyam es gyouonyal m eg, Es zokot vymadfagodnak dolgát 20 

el ne hagyad'Es byzonual tudyad,hogy ez kyfertet lezen te neked 
nagy y ozagodra es vygafagodra,m ykeppen byzonfagat uezed hamar 
ydem De frater Bufinus tere cellayaba erdewben ym adny, Es my<; ' , (
koron aluala fok kewnuezefekeuel ym adfagra,Em e yewue hoza ag ' ' 
eilenfeg criftufnak zem elyeben: fm on d a: fratér Bufincynemde mon- 25 

damee neked,hogy Bernaldo fya peternek ne hygy : mert karhoztal, 
azért y||madfagydban es kewnuezefydben ne m yuelkegyel*Azért 54 
m ytt háznál neked^ha ez vylagy eletedben es m eg gyewtrewd maga- 
dot, mykoron m eg halandaz es carhozol^E s legottan felele fráter 
Büfén [ ]#Tehatt az Ewrdewg m eg haraguuak, eitere ezene yezuel,« зо 
kewi^eknek zernew gylekezefeuel,Affyfia alatuala hegyeknek romla- 
faualy hogy kewueknek fokaffaga futót nagy tér fewldery holot/m eg- 
len/m eglenes m eg yelenyk kewueknek zewrnew romlafa | .  Mert ez 7̂
mondot hegynek vewlgen kewuek m agokot ewzueuertek fok tewzet 
boezattuamAzer yly nagy czudara es zewrnyew dologra zent ferencz 35 

es ew tarfy ky yewuenek helyek kyuewl,, hogy néznék ez vyfagott«
Es tehat frater Büfén yelennen ezebeuewue, hogy ewtet az gonoz 
ag ellenfeg meg czaltauolna,Azert mafodczor zent ferenczhez tere
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Es letereytuen m agat fewldre legottan ew bewnet meg m onda, ky  
eyewfewytettetyk zentfeges attyatol egezlen bekefegeft m eg m arada. 
E s mykoron az vtan fok kewnuezefekuel ymaduan^Emee aldot crif- 

55 tus II m eg yelenek пеку, es mend ew lelket yfteny zerelm uel m eg 
5 oluafta f monda : yoltewdjfyam jhogy hewl frater fferencznek: mert 

az ky m eg zom oroytottualayvolt ewrdewg;De en vagyok criftus, te 
attyad.Es hogy erewl hegedet agyalac^ byzonfagos légy: Ez legen  
teneked yegyed^hogy m yglen ez vylagban lez, fonha nem lez *zo- 
m oro, E s ezkeppen m eg alda criftus frater E u fen t: es hagya ew- 

lo tett ezenne ewrewmben, E s lelkenek vygafagaban, Es elm ejenek  
fel rpagaftatafaban,hogy euel nappala el m erewltetettuala yften b en . 
E s tehat erewfewltetek ezen m alaftual es aldom afual Es ewrewk 
у due wff égnék batorfagaua^hogy m endéneftewlfoguan vala egy eb em 
bere va ltoztatotE s elm eyenek ezenne fel m agaztatafara es ymadfa- 

i 5 ganak gyacoriatoffagara volt erewfewltete^hogy allotuolna zenetlen  
yfteny edeffegnek nezefeben kyfded kerekfégnék alata^ha ewtet vala- 
ky nem bantottauolna. Azért m onduala ewrola zent ferencz/hogy  
'frater rufen m ykoron m eglen e lu a la : vr yefus criftoftol vala meny- 

5fcorzagban m eg zen ||te ltette \t: es hogy frater Eufent nem  ketelte 
20 zentnekleny ezenfewldewn uoltaban.Vrnak gyczeretyre Am en : —

f f r a t e r  r u f e n n a c ,  c z u d a l a t o j s  a l a z a t o f f a g a r o l  es- 
- e n g e d e l m e i f e g e r e l

WAIa frater rufen yfteny edeffe^nek gyacorlatos dolgáért az 
keppen yftenben el merewltetet, hogy hana voltuolna erzetlen : m eg  

25 ánnakfelette fém vala ezofewltetet bezednek vettniualo m alaftyara, 
Mert zolniualo m alaftya es batorfaga es zeppbezede nem vala. De 
zent ferencz eg}7 nappon paranczola пеку hogy menne affifba es 
pdicalna «eppekenek^valam yt felfeges yften пеку yhlene*De frater 
rufen felele [Di];Tyztelendő attyam ,boczод nekem es ne kewlgv ez 

3o dologra : mert m ykeppen yol tudod hogy bezednek m alaftyat nem  
vallom , E s vagyok alazatos es ferny tudó. De zent ferencz m onda: 
Myert legottan nem  engede^ Azért paranczolok neked engedelm ef- 
fégnék m yatta : hogy m ezeytélén, egy engalya ruhában m eg marad-



EHRENFELD CODEX (56----59) 27

uan m en££azyfba : es belmenuen varaiba ezkeppen inezeytelenewl || 
valam yt predicaly neppek[e]nek«| ky legottaiynykeppen ygaz enge- 57 
dey^ m ezeytelen mene azyfba.Es tyzteffeg teuen • nem ynemew egy
házba, feltam ada pdicalny.de germekek es neppek kezdenek mew- 
nettny es mondany; Oh ym e ezek teznek azanna penetenczet/ hogy 5 

leznek elm etelenek J Azonkewzbe zent ferencz gondoluan frater Bu- 
fennak tyztafagos engedelmeffegerewl es yly'ew  kemenfeges paran- 
czolatyarol: kezde ewnm agat kemenfegeft fegnye m onduan: honnatt  ̂p 

teneked/ Bernaldo fya p eter: fem m yt rnendeneftewlfoguan paranczol- 
nod frater Bufenak: ky vagyon azyfbely nemefbekkewzewl: hogy 10 

m ennyen m ezeytelen n epeknekpdicalnyfyftenre mondónkén tezem , 
hogy te onnatt fegytetel m e g ^ e ly e t  egyebeknek paranczolz.De ezt 
monduan leieknek haragyaban meg m ezeyeteleneyte m a g a t: kew- 
tewfet le uete Es m ezeytelen mene azy fb a : vyuen vele frater leot/ 
ky frater Eufennak kewntewfet vttanna vyzyuala Ц kyt m ykoronis  
azyzabelyek m ezeytelenewltett neznenek, mykeppen bolondott m eg 
m ewUuetykuala^loytuan ewtet es frater Eufeent nagy penetencze- 58 
"ért m íg  kergetegewlny. De zent fferencz m eg lewle frater rufen^ky  
ym maran kezdetuala predicalny es ayoytatoft m ongyaualajO h en 
dragalatofym/ fufatok ez vylagtolj bewntewket hagyatok e l j  ege- 20 

beknek yozagat agyadokmeg. betegeket latogafatok: yftennek pa- 
ranczollattyat tarczatok^rokontokot zereffetekfe], ha menorzagba Ä * *  
yuttny akartok ̂  Penetenczet tarczatok: mert m eg kewzeleyt m eny  
orzaglEs tehat zent fferencz fel haga az predicate zekbe E s predi
cate oly czudalatoffagot ez vylagnak vtallattyarol^ zent akaratos 25 

zegenfegrewl/zent penetenczerew l: menorzag honnyanak kyuanfa- 
g a ro l: ffezewlewt iefus criftufnak ew m ezeytelenfegerewl/bozofaga- 
rol/zentfeges penetenczeyrew l: hogy mend ferfyw es azonembe^kyk  
o^ogyel m eg gylekeztenekuala nagy fokaffagual: ygen kezdenek 
fyrnya E s hyhettettlen ayoytatoffagual es yonhbely fyralmaffagual зо 
felfeges yftennek yrgalmaffagat ewuewltykuala mennyekbe, Azkep- 
pen h ogy lian a  || mend elmenek vy f e l e l m e ^ e n  meg fordolanac.59 
es az napon azyfban ̂ yolt ott allo neppek kewzt oly fyralm , hogy  
fonha nem volt az varaiban vr iefus criftusnak kynyarol olyatan  
hallót fyralm . E s mykepen nepnek epeyteferewl es criftufnak 35 

yuhy vygaztalafarol Es vr iefus criftufnak aldot neuerewl zent ffe
rencz fel ewltewztete frater Eufent es ewnmaga egyenbe vele ewz- 
uen fel ewltewzek.Es ezkeppen felewltewzuen yftent gyczewltetek



cs gyczerek: hogy ewnmagokot m eg gyewztekuala es criftufnak 
yuhyt m eg epeytettekuala,Es m ellet ezvylagot vtalny m utattanak- 
uala/thyterenek e^,vydeknek helyre7Es bodognak alaytiakuala rna- 
gokot azok7kyk czak ruhayoknak peremet, ylletthetykuala.Iftennek  

s gyczeretyre am en

2 8  E H R E N F E L D  C O D E X  ( 5 9 ----6 1 )

к.зи-Щ
f f  r a t  e r  r u f e n o f r o l  m y k e p p e n  a z  e w r d e w n g e w f t  

z a b a d o y t o t t a

D E ez felewl m ondot frater Rufen ew zyuenek yftenhezuala L  

nagy ewgyekezefeert E s elm eyenek angyaloijiy nugodalm aert: Va^ 
io lamykoron vala^ytewl hywtattatykuala/ezenne nehezfeguel es ze- 
6örelm uel es zauanak ke||kefedelmeuel ewtet hyuonak feleluala^hogy 

latatykuala egyeb vylagbalol m eg terny#Azért egyel hyutatak tar- 
• fitol^hogy m enne kenyeret^ E  w m ykeppen ygaz yfteny fe le le t  пеку?

Attyamfya^en lelkem nek bar atya, kerlek teged felfeges iefufnak es 
is mendenbato haromfagnak neuebe7fegehetek meg yften zegenet*D e  

bogy m ykoron kerefuala kénért aÜ’y fy a b a n : у  me boztatykuala ele- 
ybe egy ere-wfen kewtewzet eredewnges em bei, E s fok emberektewl 
[c] zerkeztetet,ky vitetykuala zent ferenczbez/bogy evrtet ewrdewg- 
tew l m eg zabadoytana j.ky mykoron latauala frater rufent tauol^leg- 

2 o ottan kezde ewuewlteny es kergetegewlny oly erewfen7bogy pienden  
kewteleyt elzagatuan es/mendennek kezebelewl elky zaladaJDe azok 
ezenne vvfagrol czü d alu an : m eg kewtelezek ew tet/bogy m eg m on
dana: шуге m ajzokafnal ynkab kynzatnak j.ky feleleúnert az zegen 
frater es engedelm es, zent rufen, k}̂  eleue yew kewtelue^Ewym adfa- 

25 gyual engem et m eg gyoyta es kynoz.E s azért nem lakhatom  tew- 
bet ez em b erb en .Es e z e k .m egmonduan, legottan elky m en e.k y t  
baluan frater Rufen^bogy az emberek ez az beteg vygazafat^ Az 

61 fráter Л Rufennak nagy tyztebeget teznekualajAda gyczeretet vr ie- 
fus criftufnakyEs kyzlele azokot,bogy mendezekben gyczeryek vr 

so iefus criftoft.



fc. %ho -  íU t-
EHRENFELD CODEX (61----63) 29

f r a t e r  l e o r o l /  m i k e n t  v e l e n e t  m e g  п е к у  b o d o g
f e r e n c z .

^Dyzeffégnék m agyarazattya,ky teltet m eg ekefeyt E s lelket 
malaftra bel vyzen j. malaft zeretew zent fferencz nagy tyztafag- 
nak es galam by artatlanfagnakm yatta, kyb frater leoban ewrif- 5 
u a la : Ewtett gyakortab tarfuL, vele vizyuala, es ew tyttkyra gya
korta evei es napual boczatyauala. Azért zent attyanak mend  
ew tarfy kewzewl nem volt o l$  hogy ky inkab tudofbuolt- 
uolna ew tytkyrol es czudayrol, mykeppen m ondot frater leo. 
Mert ew gyakorta latta ewtett egbe fel em eletien . E s ew gyakorta i № 
hallotta zolny yftenuel Es bodog a zon u a l: es angyalokual.M eg  
annakfelete lata tewzes vyl|agoffagot ewrya zallanya menbelewl7 
E s halla zozatott az vylagofíagbalol ew uele zohay/Ewyes rnyko- 
ron nem y napon egyenbe m ennenek/lata zent ferencznek Arczaya 
elewt egy zepfegew kereftett elewt m enny. Es lata7 hogy a z i 5 
czudalatos kereft zent ferencz m egaluan m eg alluala az kereftys, 
Es vala-jj-bolot zent ferencz yaruala^ az kereft elewte megyen- 62 
uala . Es az kereft vala yb feneffegev^ hogy nem czak zent 
ferencznek arczayat, De m eg ekefeytuala es m egvylagofoyt- 
uala felewlualo eget es/E s mend ezeket frater ileo nyluan lattya- 20 

uala. Ez frater lleonak nem czac eletiben tewt fok es czuda-' 
latoff vygafagokot/De halala vtan es 1 zent attya meg yelenek пеку 
m onduan пеку: 0  frater lleq, emlekezel hogy m ykoron valek ez vy- 
lagbaPy predicalokuala mend ez vylagnak yewuendew nagy hyrt.E s  
mondomuala enm agam ott zegen embernek lenny : (kj j  kynek ze - 2 5  

relmeert yften enged es a d : Az zegencze ehfegnek dewge m ellet 
yftentewl nem hagyattatykuala m eghalny.felele ffrater le o : yol em- 
lekezenpzent attyam .E s monda zent ferencz:En valek az terem tet^  
es az zegen embe^ kynek zerelmejríert yften emberekre ehfeget 
nem boczatuala.D e alazatoffagert nem akaromuala m agam ot ye- 30 

lentenem .Im m ar ma tudvad byzonua^ frater l le o : hogy m yvtan  
elky múlok ez vy la g b o l: y ewue zewrnewdeges es naualas ehfege , 

vgy hogy ehfegtewl || fok emberek fognak meg halny /# es az k ép -65 
pen lewn.M ert netalam tal.hatt ho nem uolt ez bezedek utaryhatal- 
mazak m eg mendenewt oly nagy ehfeg^ hogy emberek nem czak 35 

fewueknek gewkeret De es faknak kerget m eg ezykuala/ Azért eh-
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fegert embereknek fokfaga veze el.A zert frater lleonak az felewl 
m ondottakbalol tyzta artattlanfaga es zent ferencznek azon yfteny  
baratfaga es m eg feythetetlen prophetalas legen criftufnak gycze- 
retyre amen

fr.

5 f r a t e r  l e o r o l  m y k o r o n  l a t t a  u a l a  z e n t  f e r e n c z e t  
f e w l t t e w l . f e l  e m e l e t l e n n y

. Ш когоп bodog attya zent ferencz kezdetuala erzeny vy y f
teny m alaftott Az ew aldot lelke/ gyakarta egbe nem czak elmeye- 
zerept de tefti^erent es fei em eltetykuala few ldrew l.de lezenuala  

io ew hozya yftennek [cu] czudalatos kegyelineffege: ez m ondot 
fel emelkedeffegbeH/ hogy m ent gyakarlatofban yfteny malaft- 
nak ayandokat erzvuala, jannal felyph em elkedykuala fewltewly 
M ykeppen reytetthytuel ewneky teb tarfy ewrzewtek/Es azzon-

64 keppen frater leo, |j kyt ew galam by fewg Angyaly artattlanfa- 
15 gaert gyakorta zent ff erencz ym adfagnak es egyebnemew yfteny

dolgok kewzewt hagyauala lenny. Azért az frater lleo щ gya
korta erdende lattny zent attyat egbee felem elettleny^ E s ynkab 
kezewfbfé^m enyey zenteknek gradofazerent/yozagrol yozagra haz- 
n a lu a n : lejdebe fel em eltetykuala yftenhez.N em ykoron ez m ondot 

20  frater leo lata zent fferenc.zet ezennere fewltewl fe lem eletlen y: 
hogy nem yllethetyuala ew labaytt \ .  Nem ykoron latta ewtett fel- 
erqelettleny faknak teteyere.Nem ykoron latta ewtett ezenne ma- 
gaffagra feluontlényj hogy elygy lathattyauala ew tett.D e mykoron  
bodog zent ferencznek ylletthetyuala labat/ m eg ewlelyuala es m eg 

25 czokolyaualä ew la b a y t: E s ayoytatqf ym adyauala m onduan п ек у: 
Iften légy kegyelm es ennekem  bewnewfnek Ez zentfeges yambor- 
nak erdelm em yat/ Agyad .te zentfeges vrgalmaffagodot lewlnewm  
ennekem . De m ykoron ezenne fel em elteteft nézné es ewtet nem

65 ylletthetne/ || Magat zent ferencznek alata leteryeztuen/ ayoy- 
зо tatoft. ym adfagot elfewhewz hafonlatoft tezenuala. De ez zent

attyanak fej. em elkedefy voltak aluerna newew helyen es egyeb 
fok helyeken. De zent ferencz ew febynek helyt h agy czak 
frater leonak ylletny, E s frater lleo m endennapon kewlewmb ’ruh" 
vy ruhaual kewtewzyuala az czudalatof vafzegeknekjhe-) febenek
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h ely tt vernek m eg tartafara : es Tereimnek engedelmere : njenden 
nap m eg vyoytyanala tyztoytuan : czetertektewl m egualuan es pen- 
tektewl mend napotteTteg : kyben lem egy nugodalm at nem  akaruala 
ew Tebynek vettn y: hogy criftuínak [Te] zerelmeert kereltfanak Terei
mében auagy kynyaban ygaz feze wie wt criTtuTual fygene«De nem y- 5 

koron az tyztes Tebekuel yegyezet kezekett akaruan vette frater 
leonak zyue eleybe,ky keznek vetefebelewl frater lleo azanna ayoy- 
tatoffagat erzuala ew zyn eb en : nagy elyg hogy m eg nem  haluala  
gyakortaualo zypegefeknek ydueffeges felelem re valtoztatnan. crif- 
tufnak gyczeretyre, A m en : — [| 10

Z e n t f e b e к r e w 1 u a 1 о c z u d a 66

MEne_czudalatoríagual legenek Az zent ferencznek zent feby 
m elto c: Teczyk az nem ynem ew efm eretes czudaban,yelenfegeft mu- 
tatuan Nemynemew [fra] predicalo frátereknek gylekezetyben.M er^. 
vala az gylekezefben nem ynemew predicalo fráter ky bodog feren - 1 5  

czet ez keppen gylewly uala ew yonhaban^hogy fém yrafban ewtett 
latnyayfem bezedben hallanya,fem  zyueben hyhetyuala zent ^ b ek 
nek helyuel ekefewltnek lén yé. Azért m ykoron emondot barat la 
koznak hegyekeluewl ez mondot conuentben: kynek ebellew hazaban  
m eg yrtakuala Zent ferenczet [ew] zent febeknek h e ly u e l: hytet- 20 

lenfeguel es gylewfeguel yndoltatott,Az frater el m ene tytkon [ke] es 
az zent attyanak zent feby helyet kafnel eluakara,vgy hogy mende- 
neftewlfoguan m fem m y m eg nem  yelen n ek j)e  mafod napon m yko
ron azon frater ewlne az a z ta ln a l: neze zent ferencznek kepere es 
lata ot [al] az helyeken vyab febekett, holott el uakartauala^ment25 
eleztel) uoltakuolna.Es [g^ondoluanl m eg || haraguuan gondola, hogy 67 
eleztebe.tekelleteft nem  vakartauolna el.E s ydeyt varuan, m yko
ron fenky yelen nem  uolna^Mert ky gonozt myuelkedyk vylagof- 
fagot vtaljMafodczor elm ene es zent fferencznek feby helyt azanné-r 
ban vakara el,hogy az kepnek alataualo m ezeytys el ronita. Безо 
harmad napon,hogy mykoron azon frater az aztalnal ewlne: te
kente zent fferencznek kepere, E s Ime lata az fent febeknek helyet 
oly zeppen es vyan^hogy fonha vyaban meg nem ylentekuata m ent
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te hat«Tehat az frater alnokfagnakm yatta m eg fetetetfewle/Es ke- 
gyetlenfegnekm yatta rezegtetek: ew bewnehez tewn harmad bewnij, 
E s m onda ew zyuebenM ftenre mondorn,hogy en az febeknek helyt 
vgy vakarom el^hogyfonha touaba m eg nem  yelennek*Es m ykeppen  

5 zoktanala varny y d ey et: ky ydewben embereknek zem y nem  lat- 
nak^Es elfeleduen hogy yften zem eynynek m endenek nyaluan vad
nak es m eg yelenuen, hyrtelen haragual vewe kefytt E s kyuaya az 
kepprewl febeknek y e g y tt : fefeteket es m ezetes kyuaya,D e legot- 
tan mykoron kezde vayn y: kezde [eleuen] az vayafokbalol elenen  

68 veer ky zarm azn^ || Es az ver hyrtelen ky buzdoluan m eg verefeyte 
az m ondot fráternek arczayat es k eze t: es kewntewfettЛ)е az fra
ter m eg yeduen le efek hogyhana m eg holtuolna.D e az zent febek- 
belewl ewtlewt v jer  futuala az kew falon: az »aualyaf m yat ky ewt- 
letett«Azon kezbe gz m ondot conuentnek fratery gylekezenekgz fe- 

15 kewhewz m ykeppen m eg h o lth oz: es magokot gondoluan annak  
gonozfagarol: ygen bankodanak* Meg annakfelete la tu a ^  hogy az 
ver zenetlen ky futuala. az feb belew l: bel dugak az febnek helytt 
ruhánál es gvapotua^az ver m egfem  allatthatykuala. Azért feluen  
hogyne azt: kewz nepek ezekbe vennek: E s hogy ezbelewl leuza- 

20 tot es zydalm at ne vallananak^ Gondolának ayaytatoft azon zent 
fferenczhez folyanm ya»Es az prior mend az conuent/belyekuel m a
gát le uetkeztettuen zent fferencznek kepe elewt magokot fegyue n : 
E s kewnuezefekuel kerek bodog ferenczettyhogv ez m ondot fráter
nak vétkét yrgalm azuan m eg boczatnaiEs az vernek folyafat mel- 

25 toltattnak m eg allattnj^Es legottan azocnak alazatoffagaert ymad|l- 
69fag lewn m eg halgattatto^E s az Ver touaba ky nem  futotl^Es men- 
-c dentewl tyztelendo zent febek ew zepfegekben m eg m aradanak.D e  

ez m ondot frater tehát lewn ez zent fereneznek oly ayoytatoffa: 
hogy aluerna helyrewlualo barátok es valyak lew tlenny-D e az fra- 

30 tér ayoytatoffagert m ene aluerna hegyere E s az meguerefewlt gyap *  

podpan vewn uele es ada az baratoknjum eg ‘annakfelette yewue 
ayoytatotfager zent mariahoz de angelisrolualohoz,Es zent ferenez
nek m enden mew helyet ayoytatoft na^y tyztetfeguel es fyralmual 
m eglatogata | ,  Mert valaholott zent fferencznek m yueíkedefeben  

35 es m arhayaban lewlhetuala : oly ayoytatof kewnuezefekuel fyru a la : 
hogy kyk latyakuala, azokes fyrnakuala hozyaya keppeft. Es ew 
m end ez m eg m ondot czudakottaluernabanes.affyfbalakozofokio] 
barátoknak elewte m eg m ondottauala/Ew tarfy ott nem  voltokban:
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m ert netalam tal ez fewlewlmondottat t alaytanak ew zerzetynek 
zem erm ere-Meg annakfelete bodog ferencznek erdelme m yatte  
lewn oly ayoyta||tos,Azkeppen baratyhoz yokeduew, hogy mykep- 70 
pen ewket valam ykoron nem latthattyauala, Azonkeppen azvtan  
zerelmnek erewfewduen, Ewkett tyztelyuala attyafywy zerelm nek 5 

kyuanattyaual/.criftufnak gyczeretyre Amen :

M y k e p p e n  z o l o t  C r i J f t u s  f r a t e r  M a f f e u f u a l :  e z
a r r  o u a l o ,

MI bodog attyanknak ferencznek ew zenttarfy  : bvzon marcha- 
ual zegenek,de yftenuel gazdagok: nem kazdagfagokot aranybanю 
anagy ezewftben, De zorgalmaffagual zorognaknala kazdagolny  
zent yozagok u al: kyknel zokot embereknek ywttnya byzon es ew- 
rewk kazdagfagokra. Azért tewrtenek nem y nappon, hogy frater 
m affeus/zent attyanak t valaztott tarfy kewzewl egyM ykoron egyeb  
tarfyual yftenrew l bezelualaj. egyk kewzewlek m o n d a : hogy va la is  
пеку yftennek baratya: ky byrya uala czelekedew elettnek es 
yfteny edes elettnek nagy m alaftyat, E s ezekuel vallnala m ely- • 

feges alazatoffagoty kyuel magat nagy bewnewfnek aloytyauala: ky . 
alazatoffag ewtett m eg || zentelyuala es m eg erewfewytyuala/ Es 71 
gyacorta yfteny ayandekokban meg neuelyuala.E s m ely iob: fo n h a 2o 
ewtett bewnbe nem hagyauala efny J. hogy ky Czndalatoffagokot 
frater maffens hallay es ezebeueuen azt lenny ewrewkelew yduef- 
fegnek kenczenek, Az anneban geryede m eg* ez mondot alaza- 
toffagnak zerelm eben: yfteny m eltofagos yozagat ew lelefu el: 
hogy nagy buzgofagban arcyayatt menbe fel em eluen, m agat 2 -, 
kewteleze erewf fogadafual: hogy ez vylagban akarattyaual tebe 
nem  vygadna : Myglen az feneffeges alazatoffagot ew lelkeben nem  
erzene lenny. Es ezt fogaduan: ez zent gondolatnak dolgában Al- 
uala gyakorta cellayaban belrekeztuen,Es vr yftennek elewte mond- 
hattlan fohazkodafokual magat ewztewereytyuala : mert latta- 30 

tykuala пеку, magat embernek m endeneftewlfoguan m eltott 
pokolnak len n y  ha az zentfeges alazatoffagban nem elettuolna: 
mykeppen az yfttennek barattya£ kyt hallóttuala telyeffnek lény

3N Y ELV E M L K K T Á R . V II .
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yozagokuajmnendennel kyffebnek aloytyauala magat leny Ewnewn-
72 bennete, m endeneftewlfoguan pokolnak leny m éltót || m agat aloy- 

tyauala.E s m ykoron frater maffeus ezkeppen bankoduan fzok na
pokon m eg maradotnolna/ Ehfeguelzom yw fagual es fok fyralmaffa-

5 goknál m agat ewztewuereytetteuolna/Tewrtenek hogy nem y napon  
beim ene erdewbe es áltál m enuen az erdewn az m ondot ayoytatof- 
fagert Es erewfen ky boczatuan fyralmnak ewuewltefet E s kewn- 
uezefeket E s fohazkodafokot: kereuen ez m ondot yozagot yftentew l 
пеку adattny.Es mert vr yften yonhabely teredelmefekett m eg vigazt 

io Es alazatoffokrjak zauyt m eg halya : lewn пеку keczer zozad menbe- 
lew l/f m onduan neky; frater m a b e e ! ky zentleleknek m yatta aldot 
crifto£t m eg efmered : ky felele.-en vram ! E s vr yefus ewhozaya : 
Myt akarz adnod ez zent m alaftnak byrafara?Es frater Maffeus fe
lele :Yram en feyemnek zem ytt.E s m onda пеку vr yftten: Akarom, 

is bogy zem ed legyen  es mala-ztod.De frater m abeus m aradaez kyua- 
natof[fagnak] alazatofíagnak azanna m alaftyaban Es yftennek vy la- 
gobagaban, hogy gyakorta uala vygaffagban, E s gyakorta mykoron 
ymadkozykuala, tezenuala nem y egyeffeges vygafagot, Es tompa

73 zonal К tezyuala, ínyképpen galam b v. v. v. E s vyg arczaual yfteny  
20 edeffegnek vygfagab m  lakozykuala.Es ez alazatof frater magat

aloytya uala leny mendentéwl kewbebnek J, falernay zent elmew  
fráter Iakab kerde [vjewtett/inyre az vygabagban a verfett m eg nem  
valtoztattyauala1« ky felele nagy vygafagual: hogy mykoron egy á l
latban m enden yozag tewltetyk: nemkel a verfet m egualtoztattny.

25 M y k e p p e n  v y t e t t e t e t u o l t  z e n t  c l a r a  e u e l  
y f t e n  z e w l e t e t y  n a p y a n  az e g y h á z b a

Clara allattyaban es vr iefus criftnfnak neneben ayoytatos 
men : Mykoron nehezen beteglenek zent Demyen egyházánál: egye
beknél nem mechettuala yíteny zolgalatonak adafara, De ywttuan 

3o Aldot vr ieíus criftus zewletety napyanak ydnepere, kynek zewletety 
napyara az apacza lyanok zoktakuala myfere meny es vratt uenny, 
Egy euel bodog kiara: mend az ydnepre menuen,ewnewnmaga Az 
betegfegben meg nehezeduen meg marada/Es vala nagy zomorofag-
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ban Azért hogy nem  lehettuala tarfy kewzt yly  ayoytatof ydnepbeJDe 
vr iefus criftus akara m eg vygaztalny ez ew hywfeges lyanyat/Fewe 
ewtett lelkeben yeleft yfteny zolgalatok kezt lenny zent fferencznek . 
egyhazában veternyen es m yffen ,|| De mykoron az lyanok zent 74 
Demyembewl y íteny zolgalat m eg teuen tertenekuolna zent Clara- 5 

hoz : m ondanak: „vayha velewnk yewheczuala., Dragalatos clara 
azony: m ely nagy vygafagot my vallank ez ewduewzewytew yften- 
nek [ydnepe]zewletetty napyanÍDe az Clara azon felele;En hugym  :
Es en dragalatoflyanym  : halat adok vr yefus criftufnak, mert ez 
övnek menden tyzteífegere es nagyobara es tyzteífbere es ayoyta -10  

toffbara^ m elyet ti [ ] .  Mert vr yeíns criftufnak tetelm e m yat: 
es en bodog attyam nak ferencznek zerzefe m y a t: ben uoltam  en 
attyam nak ferencznek zent egyhazaban,Es tefty fileym uel es lelky- 
uel haliam  m end az Enekleft es az orgonalaft: megannak felette  
aldot teftett vewk ottan. Azért ez enne malpdt nekem leuen ew rew l-15. 
у etek E s iefus criftoft mend zyuetekuel gyczeryetek. Mert ytegyel 
betegewl fekewk Es nem tudom hogy teftem benee auagy teftem- 
kewuewlee voltam  mend ez yfteny tyztefíegben, Mykeppen felewl 
m ondám : zent fferencznek vr iefus criftufnak gyczeretyre.

; M y k e p p e n  k e r e f t e t  c z u d a l a t o f t  t e r y e z t e  k y  ke-  2í>
n y e r e k n e k

Ayoytatos zent dara es kereftnek tanoytuanya Es bodog fe- 
rencznek || nem es palantaya Oly zentfegew vala, hogy nem czak75  
pispekek, gardinaroíok: De papa es kiuanatoft kyuanyauala hal- 
lany es latny, E s gyakorta papa ewnkepere m eglatogattyauala ew - 2 5  

tett.Azert nemykoron vr papa m entnolna zent Claranak monofto- 
rabayhogy ewtewle, ky vala zent leieknek tytkofayhallana m ennyekett 
es yíteny zepp bezedekett, Azért monnayk leieknek ydueffegerewl.—  
es yfteny gyczerettrewl z kefeyg bezeluen, Azonkezbe zent Clara 
zerzete kenerekett az aztalokra menden apaczanac, kyuana meg- ao 
tartany az eriítuf vycaryufatol meg aldatot kenerekett. Azért 
áldomás m eg vegezueiy zent Clara terde lehayoluan papanak 
elew te: nagy tyzteííeguel kere ewtett hogy m eltoltattnak az aztalra

3*
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tewt kenereket m eg aldanya. De az papa felele;hyw feges húgom  - 
Clara, E n akarom, hogy te algyad m eg az kenerekett,Es tegyed aldot 
criftufnak kereftett ew ryayok,kynek m agadott egezlen áldozott aldo- 
zaft ayandekoztal.D e az zent Clara felele : zentfeges attyam , enge- 

5 gyed ennekem : m ert ezben volnék ygen m eg pyroytando;hogy en, 
ky vagyok egy hytuan azonyem be^ mernek tenny yly aldomaft ||

76 Criftufnak vykaryufa elewt.'Es feliele erre papa-.hogy vakmerewfeg- 
nek ne uete£fek,De annak felette ebbelewl legen erdelm ed te neked,

У zent engedelmeffegnek m y a tta : hogy ez kenerekre tegyed zent ke- 
ío reftnek yegyett E s aldyad m eg ewkewt vrnak neuebe. De az zent 

Clara, m ykeppen engedelm effegnek lyanya, Az kenerekre kereftet 
teuen Ayoytatoft m eg a ld a |. llegottan yelenek byzonual m end az 
kenereken kyreztnek czudalatos zepfegew у egye j.kykben fokán ew- 
tekuala nagy ayoytatoffagual,Es teben ezudaert touaba m egtartot- 

15 takuala.Annakfelett papa czudalkoduan Criftuf lyányától lewt yoza- 
gos kereftrewl,Elewzewr criftufnak halat ada/Annakutanna bodog 
Clarat vygafagoft m eg aldaj.llakozykuala ez m ondot m onoftorban  
egy ortulana nevew apacza, zent Claranak an n ya: es Agnes azon7 
zent Claranak ew cze: Egyéb fok zent apaczakual es criftufnak 

2 o lyanyual m end telyefek valanak zent le lek u el: kykhez zent fferencz . 
fok betegeket kewlduala.zent Crefteneek yeg y eu el: kyt mend yon- 
hokual tyztelnekuala: Yalam ennyen m eg yegyztettn ek u ak , e g ez - ,]

77 feguel terne||kuala m eg Criftufnak gyczeretyre Ame//

jr. M - J l T -
í

i
М у к е  p p e n  f r a t e r  E g y e d  v o n o t  k y  n e m y  m e í t e r t  e w  ! 

25 ' k e t f e g e b e l e w l
j

Azkoron^kyben m eg eluala zent Egyed/vála nem y nagy m ef-]  
tér Predicatoroknak kew zew tte: ky fok elm enek m yatta valla nagy . 
ketfeg: Áldott criftuf Annyak zewzefegerewl, mert latattykuala ‘ 
пеку lehettetlenf égnék : hogy Annya volna: es zew z.d e m aga b y -’ 

3ozo n h y w ,ew  ketfegerewl bankodykuala, E s kyuankozykuala, h o g y ; 
m eg zabadolhattna valam yel vylagofolott elm eyew embertewl 
ezyly nem ew ketfegtew íj. Es azért mykorön h a llo ttau oln a: hogy. 
frater Egyed voltuolna ygen m eg vylagoholot ember yftentew l, vgy
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hogy ew elm eyenek m agaztaíaban gyakorta el ryw tetyku ala: 
m eg vegeze ew zyueben ewhozza m enny: byzuan ez m ondott 
ketfegtewl m eg zabadolny ez yíteny embernek m yatta- Azért, 
mykoron yutottuolna ewhozza. De zent fferencz ewnek. yewue- 
let, yogondolattyat es kyfalafat annak elewtte m eg tuda ew lel- 5 
keb en : m y elewtt valam yt пеку m ondottuolna. E lew l lewle 
ewtett zent ferencz es tartuan egy eíftapot kezeben, m onda пеку; 
Oh A ttyam fya predicator/ es ewte |j az fewldett f m onda eztrzew z 78 
zewlefenek elew tte.Es hol ewtewtteuala az eftapual az feldett, Az 
helyen legottan kewltuala egy zepfegew lilium .E s maífodczor ewt- w 
uen az fewldett m onda n eky;Oh attyam  fya predicator,zewz zew- 
leffeben.Es az helyen efmeg kele egy zepp lilium  vyrag |.h arm ad -  
czor ewttuen az fewldett m onda пеку: Oh Attyam fya P red icator: 
zewz zewlefenek vtanna f. es ott kele harmad zepfegew liliu m .E s  
ez leuen el futta az frater Eged.D e az predicator legottan m eg za- is 
badola m enden nem ew kefertetytewl я m ondotol,Czudalatos es vy 
hyr lattuan.E s mykoron ezebe vewtteuolna, ewttett lenny frater 
egyednek, ezenne ayoytatoffagott fogada ew hozza, hogy ewtett 
es az frater Egyednek zerzetett czudalatoft fel m agaftattyauala. 
Criftufnak gyczeretyre Am en 20

h o g y  a l o h a d у r f a g n a k  l e n n y  f e l e t t e b u a l o  a l a -  
m y z n a k o t :  e z  a r o l  u a l o

E z bezedekett gyacorta m ondyauala az bodog ferencz ew 
attyafyaynak; Nem voltam  ragadozó alam yzna kerefefekben я, es 
bennek eluen,kellettfegenek felette.M yndenkoron keuefebbett vewt- 25 

tem fm ynt ennekem  kellett uolna: hogy egy eb tarfim  ne czalfattna- 
nak m eg rezyben: m ert ez || ellen teweunek orfag volna zerzettnek. 79
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C r i f t u f n a k  b о d о g f e r e n c z r e  l a t o g a t a f a r o l / h o g y  
e w n e k y  t a n a l c z o t  a d n a  b a r á t o k n a k  

l e g e d  e l m e r e :  —

M ikoron az m ynifter ym tene zent fferenczet, hogy yalam yt 
5 engedne az baratoccnak czak kewzewnfegben, Ygy hogy ezenne 

í'okaffag vallana valam ynem ew m arhat,kyre folyammának. De bo
dog ferencz ym adfagaban hyua criztuft, Es ezen kerde tanalczot 
crifto fto l|,k y  legottan felele пеку m ond u an : En men den marhat 
eluezek yelenfegefbelyet es kew zfegbelyet.A nnakuttanna valam en- 

íon yett new ez zerzett, m endencoron lezec kéz ehfegben m eg fegelle- 
n e m ,E s  mendaddeg eleitettem az zerze tte tt: m eglen enbennem  
byzyk.

P é n z n e k  m e g v t a l a f a r o l  e s  m y k e p p e n  a z  b a r á t o t  
g e w t r e  m e g .  к у e w t e t  y l l e t t e u a l a

is CPiftufnak ygaz baratya es kewuetewe zent feren cz: mend 
ez Vylagyatt tewkelleteft m eg v ta la : m endennek felette vtaluala  
p én z t: Es ky^yuala ew baratytt bezeduel es p e lld a u a l: eltauoz- 
tattny az pénzt m ykeppen ewrdewgewt. Azért ez b e w l c z e f . e g  

80 adatot'tuala Zent ferencztewl frátereknek,hogy ganay es pénz || ze- 
20 relm nek egy yutalm aual m ertekletnenek.D e tewrtenek nem y n a 

pon, hogy ez vylagy pap niene bel Porciuncula bely zent marianak 
egyhazába ayoytatoffagnak kedueert, es aldozafnak kedúeert vete 
egy pénzt az cereft melle*Az ember el m enuen egy nem y [parazt] fra
ter paraftol kezebe vewue az pénzt es vete egy ablakba. De hogy 

25 m eg mondottakuolna frater ferencznek,Az frater lattuan vettkeze- 
tyt, folyamak boczanattra, Es fewldre leteryeztuen rnagat, ada 
verefegre j .  fegye ewtett zent ferencz,E s azm ondott penzrewl ke- 
m enen fegye meg; .Es paranczola пеку, hogy az ablakbalol jfé? fel- 
negye az pénzt tulaydon zayaualj es kyuyge az fewuennek helye  

во kyuew l,Es ewtett vetfe tulaydon zayaual zam arnak ganayara. De 
hogy az frater az Paranczolatott nehezen telyefeytyuala m eg : m end  
azt nezewk es hallok bel telenek nagy felelem uel J. Es tehat ynkab



vtalak m eg az zamar ganayahoz hafonlot penczt, hodnem  az za- 
mar zarat. E s vy peldakual erewfewltettnek zent ferencztewl az 
pénzt vtalny. Azért pénzt ne zereff etek, mert czalard : — ||

k. Sq- 4(

M y k e p p e n  t a n y o y t o t t a  a z  b a r a t o k o t a l a m y z n a e r t 8 1
m e n n y  5

M ikoron kezdetuala bodog ferencz vallany ezenne baratokott, 
ewruendezykuala ewnekyk nayaffagokrolyEs hogy vr yftenn ada 
пеку tarfafagoty Es azannebpn zeretyuala es tyztelyuala ew kew t/ 
m onduala nekyk hogy ne m ennenek alam yznaert ÍEs m ykoron i  
ygen m eg faradqttuolnaj mert latatykuala пеку, hogy koldolny ю 
zegyenlenenek meny. Azért engede ew zemermeknek, nienden nap 
ewnewn m aga m egyenuala fllam yznaert.Es m ykoron ygen m eg fa- 
radottuolna, mert vala ez vylagban gewnge ember es beteg ter- 
m ezety zerent, Es nagy zenuedetyert es gyewtrelm eert ykab bed- 
tegewltuala m eg; Gondoluan magaty hogy ezenne dolgot ewnewn 15 

m aga nem  vyfelhettn§, Es hogy ewk voltakuolna erre liyuatalo- 
fok, yollehett zegyenlykuala az koldulaít tennyy m ert czak nagya- - 
eleg efinerykuala telyeffegnel, Sewg oly ertelmefek fém  ualanak, 
hogy czak azt m ondvakuala neky.-my es el megewnk alam yznaert, - 
Monda nekyk:dragala attyam  fyay es en fyaczkaynyNe zegyej|nletek 82 
alam yznaert mentetteketyMert vr yften m yeretewnk m agat zegenne 
tewe ez vylagban: kynek exem plom aual valaztoko m agonknak  

• ‘hyttuan zegenfegnek eletytt7Mert .ez m ynekevnk [ele] ewrewkewnk : 
kyt vr iefus criftus kerefett es hagyott mynekewnk valaztottynak. 
E s niendennek, k-yfc ew peldayaual akarnak zentfeges zegenfegben 25 

/akarnak/ elnye* Byzonual mondom nektek, hogy ez vylaagnak  
fok bewlczekewzewl es nemefekewzewl fognak yewny ez gyewleke- 
zeffbe. Es nagy tyzteffeguel es m alaftyual mednek alam vfnaert. 
Azért m ennyetekéi byzuan es vig elm euel alam yznaert yften- 
nek aldom afaual. Es ynkab erewmefben es vygaban kel m en - 30 

netek alam yzna é r t : Ment az,ky egy penzbelewl zaz pénzt ad,Mert 
azoknak adtok yfteny zerelmett, kyktewl kertek a lam vzn att: mond- 
u a n : Iftennek neuebe tegyetek alam yznat nekewnk, Mert yftennek

EHRENFELD CODEX ( 8 0  —  8 2 )  3 9
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zerelm ehez [zem] fewld lem  m en hafonlatyk.D e mert m eglen ke- ■ 
uetfen valanak az barátok,nem  boezathattyauala ewket ketten ket
ten : m yndenykyt kewlewn boczattyauala Caftellomokba es falukba -

83 Es II ez leuen, Mykoron m eg tertenekuolna az alam yznauala ̂ y k e t  
5 lew ltenekuala^íendeneli m utattyauala bodog ferencznek, E s egyk

m afyknak m ondyauala;en nagy ob alam yfnatt lew ltem , hogy ne 
te .E s ezen ygen m eg ewrewle bodog zent ferencz, lattuan ewkett 
oly vygan es ewrewlewkett/Es adtolfoguan m^ndenyk erewmefben jt  

keruala bölczot alam yznaert m enny. Griftufnak gyczeretyre Am en  
10 legyen

l - W

•' M y k e p p e n  f e g y e  m e g  az  b a r a t o k o t  k y k e .  c z y n a l -  
t a k u a l a  o d u a r y  a z t a l t .

*

M ikoron yewtuolna frátereknek nem y m ynyftere zent fe-  
renczhez vr zyletetynek ydnepett zolgalnya frátereknek lakó helyre, 

is Es az barátok mynyfternek kedueert es az ydneppnek: czynalanak  
aztalokot nemykeuefí'e tyztefen  es oduarzerent, az zewletettnek  
napyan n em ei es zep es feyer abrozokott tewnek az aztalokra es 
eueg poharokott. De zent ferencz etelre le zaluan kaniorayabol, 
lata az aztalokott magaffan m eg u ettn y  E s oly oduar modra7 Te- 

20 hat legottan tytkonnan elm ene fueue egy nem y zegennek capfayatt
84 es b o tt^ tt /k y  az napon oda yew ue,E s laffu j| zonal ky hyua tarta

nak egykett es ky m ene az ayton. De azonkezbe az barátok bel- 
yewuenek az adtaira j  De mer hogy bodog ferencz zerzetteuala, 
hogy ne varnak: m ykoron legottan einem  yew ualaetelnekydeyenf#

25 m ykoron allottuolna nem ykeuefett, czergete aytokewl Es ew tarfa 
legottan m eg nyta пеку. Es yewuen capfayat hatara uettuen es 
botat kezeben hozuan: m ene az haznak aytayara7 holott az barátok 
eznekuala: m ykeppen zarjidnok es zegen; E s ewueltuen m onda 
aztMftennek zerelm eert tegyetek alamyznajc ez zegen zaradnoknak  

so es betegnek.D e az m ynifter es egyeb baratok legottan m eg efmerek 
ewtett E s az zegennek felele m y n ifte r : Attyamfya^myes zegenek ua- 
gyonk: m ert fokán uagyönkikéi m ynekewnkaz alamifna^kyt vallónk. 
De az vrnak neuebe;kyt neuezel,yewybel az hazba,f adónk az alam yf- 
nakban,kyket vr Iften adott nekewnk.Es mykoron belm entuolna e s
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allana az barátoknak aztala elewtt/Az m ynifter ada пеку talat,kyben  
ezykuala, es azonkeppen akenerben j es e lu eu en /az aztalnal ewle_ 
barátoknak elewtte*.Alazatoft le ewle a tewz m ellett/ E s fohazkod- 
uan у monda az baratoknak:Mikoron latam  ez aztalt tyztefen es 8<> 
oduar módra zerzettetiyGondolani/hogy ne legyen zerzeteffegemnek- 5 fU> 
nek aztalla/ kyk menden napon mednek aytorol aytora alam yzna 
ért |.Mert, en dragalatofym ,ynkab illyk mynekewnk Criftuf alaza- 
toffaganak es zegenfegenek peldayat keyettnewnk/ hogy nem  m ent 
egyeb zerzetnekjMert erre yagyonk hyuatalofok es yaronk vr elewt 
es emberekelewtte; Azért m alattatyk ennekem /hogy ewlyek m ykent ю 
kyfded baratt.Mert yftennek yeles n appya es egyeb zenieknek ynkab 
tyzteltetyk fogyadkozafual es zegenfeguel/ ky m yat es az zentek  
nertek m enorzag/ hodnem m ent tyzteffeguel es torkoífagual: ky 
m yatt lelek el tanozyk m en orzagto l.E s ezbelewl zegyenkedenek  
az baratol^ Ezekbeuenen/hogy ew tyzta ygazíagot m ondyon/Es n e - 15 

melyk kewzewlec kezde erewffen kewnuezn^ Ezekbe ueuen,mykep- 
pen az fewldewn ewluala/Es oly erewfen akara ewkett meg fegyny  
es tyztefen tanoytany, De kezlelyuala az batokott/hogy oly aláza
tos es tyztes aztalok||ok yallananal^ hogy ynnetlen  Yylagy emberek 8 6  

epewltethetnenek m egj Es ha ualam ely zegen baratt yutandana 20 

auagy bely yewne,ewlhetne le az fraterektewl es ewlhettne egyesbe  
az barátoknál: nem hogy zegen az fewldewn ew ln e: es az barat 
az m agaf aztalnal ewlne. azért legyen egyaránt eteltek/nem  hogy  
egy zaya kednent egyek;fmafnak ne legyen m ytt az ellenne en n y : —

k *

M y k e p p e n h o f t y e n f j  b e l y  v r  f y r a  b a r á t o k n a k  25 

z e g e n f e g e n

H oftyensisnek vr^j^Lewn Genegely рарауа7 ^Е§/ mykoron 
yewtuolna porciunkulaba zent m aryahoz, bel mene fráteroknak 
gyewlekezett hazaba [z] fok vytezekuel es pap dyakual, hogy m eg
látná az barátoknak halohazatt.Es lattuan,hogy az barátok fekez- 30 

nekuala az fewldewn es femmy nem  vala alattok, hanemczak egy 
keues pelyua/Es nemy zakadozt gyekenek ualanak alattak,es azok 
es femmyre valanak yok^es egy vankofok femuala^ kezde mend
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elewttewk erewfen kewnuezny m ond u an : Eem e holot aloznak az ba
rátok ' kegyeg my zegenek fok felettebualoual elewnk; Azért my 

87lezen m y nekewnk^Azert ew es mend egyeby lew||nek erewfen  
m eg epewltettek.es ottogyel egy aztalt íem  latotuala/M ert az ba- 

5 rátok ezneknala az fewldewn yftennek gyczeretyre.

A r r ó l  k y  z e g y e n l y u a l a  a l a m y z n a e r t  m e n t e t t :  —

Yyburga newuew varafnal vala egy nem y nem es nem belew My- 
haly neuew frater, ky zegyenfegeben lem egy keppen nem  akaruala 
m enny alam yznaert.D e tewrtenek,hogy bodog ferencz yewue oda 

io es m eg uadoltatotuala пеку : kyt bodog ferencz ygen erewfen meg 
fegyuen7 Paranczola пеку engedelmeffegnek m yatta /hogy czak 
engalya rubayaban m ezeytelen m enneel alam yznaert nem ynem ew  
egy m ely fewlthewz kewzelualo u arafba: ky alazatoft engeduen  
m ene alam yzna ert m ezeytelen m enden zem erem feg el hagyuan  

15 m ene: kenerben es egyebekben eleget lewle E s hazayaba tyzteffen 
tere.E s tehat azanna m a la zto t: es vygafagot vewn, hogy egyebett 
fem m ytt nem  akaruala tenny m end ew eleteben hanemczak alam yz
naert m enny Criftufnak gyczeretyre Amen

< Ц .к .

M y k e p p e n  m e n t u a l a  к у b u z g o f a g u a l  n e m j  z .e g e n -  
20 ' h e z y k y  m e g y e n j i a l a  a l a m i f n a u a l .

E s egyeb ydewkoronlakozykuala zent ferencz zent rnaryanalj| 
88 yewnala nem y lelky zegen nagy febefeguel porciunculabol: meg- 

teruen affizbalol alam yznaual, Es m egyenuala nagy fel. zouahah  
yftent gyczeruen: nagy vygafagual.E s hogy m eg kezeleytetteuolna  

23 zent Marianak egyh aza t: m eg halla ewtett zent fferencz : ky legottan  
nagy buzgofagual es ew rew m uel: m ene h o z a : es elewl lewle ewtett az 
v to n : nagy vygaflagual m eg czokoluan v a lla t aholot az kenereet 
vyfelyuala alamyznaual^es vewue ew vallaral az keneret t fes ezkep-



penvewue ewtett fráteroknak hazaba es monda az fráterok elewt[e]; 
Akarom,hogy en attyamfyay vygan es ewrewluen el mennyének es 
meg teryenek alamyznaual Criftufnak gyczeretyre Amen

E H R E N F E L D  C O D E X  ( 8 8 — 9 0 ) .  4 3

My r e  k e w f d e d  b a r a t n a k  m o n d a t n a c

Néha bodog ferencz m onda : zerzett es elett kyfíeb fraterokee 1 5 

nem y nemew kews czorda7kytt yftennek fya ez vtolío ewdewben 1 
kewuette ew m ennyey a ttyan ak : m on d u an : P a t e r : A ttyam , akar
nám hogy tennel es adnal ennekem egy vy es alazatos nepett ez 
vtolío ewd£ben : ky volna alazatohag||ban es zegenfegben mendem- 89 
tewl kewlewmb : azoktól kyk el m últán ak : es elegednek m eg enen- ю 
m agam on-E s m onda attya ew zeretew fyanak:En fyam/ m eg lewn  
az,kyt kewuetel .Azért m ondyauala bodog ferencz/ hogy arra akarta 
vr yítenn[e] es m egyelen tette пеку: hogywtattnanak kewííeb Bará
toknak : mert ez zengen nepp es alazatos : kyt yítennek fya kere ew 
a tty a to l: ky neprewl yítennek fya ew nm aga moda ewangelium ban: 15 

Ne felyetekjkewfded ezordac/ mert kelletek ty attyatoknak ad n y a » 
orzagat nektek.Efm eg : ha m yt enkewfdedymbelewl ualonak tetet
tek/nekem  tewtetekjEs m enden lelky zegenekrewl m onda azt; de 
maga yelennen monda kewííeb barátok zerzeten ek : Mykeppen m eg 
yrtata venturanak egyhazában j.Azert^mykeppen m eg yelenek b o -20 

dog ferencznek, hogy ez zerzetnnk kellene hyutatny kewííeb bará
toknak zerzetenek: mykeppen m ég yrtataelfew  regulayaban, mert 
vyuejvr papanak ele^J|| harmad Innocencios vr papanak eleybe/ky 90 
ewtett byzonoyta es annakutanna en g ed ess  ytelew helyen m eden- 
nek m eg hyrdettete.EsazonkeppenJkew zew netett/l m elyet az ira té -25 

roknak keluala m ondanyok: Yr пеку m eg ye len te: mykeppen meg 
yrtata teftam entom aban: ruonduamYr nekem m eg y e len te : m ykep
pen kellene mondanom kew zew netett:/#Yr agyon neked bekeffeget* 
Azért az zerzettnek kezdetiben: mykoron m egyenuala nem y fra
ternal, ky uala ez elfew tyzenkettenek egyk, Az frater kewzewn- 30 

uala azon embernek es ferfyunac, vtonualonak es mezewbenua- 
lo n a k : monduan n ek y k ilíten  agyon bekefegett. Es az emberek 
meglen nem hallottacuala lenny valakytewl ylyen kewzewnetett/
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E s azon ygen czudalnakuala. Sewg nekyk nagy haragual m ond- 
naknala n ek y k : Myt akar пеку ez vine mew kewzewneftek^Vgy 
hogy az frater kezde zegyengeny E s m onda bodog ferencznek: 
hagy engem ett egyeb kewzewnetyt m ondanom . E s monda bodog 

91ferencz: had zolyonak: mert el kezdyk || m eglen azok ot/k yk  
yftene.E s ne zegyenkegyel ezbelew l: mert m eglen ez kewzenet- 
belewl ez vylagnak feyedelmy es nem effy teznek tyzteffeget neked 
es egyeb baratoknak.Azert nem  ygen nagy, ha vr yften akart val- 
lany egy vy  nepet^mend azokhalol kyk el múltának» egyeffegeft es 

io ralazoft eletben es bezedekben: ky elegednek m eg czak azon felfe- 
ges gyczewfeges criítofon

M y k e p p e n  e w u e k  z e v l e w t  b e t e g n e l

Nemy vdew ben: mykoron bodog fferencz uoltuolna azyfm ellet 
Rigum tortom  nevew varafnal/N em y lelky frater es ag az zerzet- 

i5 b e n : vala beteg es erewtelen ygen J. kyt neznen zent ferencz, 
kegyeffeguel yndoltatuan ew rya | .  De mert akoron egez bará
tok es betegek ■ nagy vygafagual elnekuala, zegenfeget beufeger 
zenuednekuala, E s ew betegfegekben nem  elnekuala vruuífa- 
gokual, fém kerefyk uala, De h in ták , kyk valanak ew teftek  

92 ellene/ evrrewmefben kerefyknala: || Monda ewnbennetten bodog  
fferencz; ha az frater holual reg eret zewlewtt ennek; hyzem  
hogy haznalna пеку. E s m ykeppen gondola, az keppen tew n .E gy  
nem y napon fel kele ygen  régn él: Tytkonnan hyua az frátert v e lle : 
es vevTie ewtett egy nem y zewlewbe,. kyben valanak yo enny való  

25 zewlewky.es leewluen az zewlew u efzev  m ellett, afraterual kezde 
enny az zewiewben^ hogy evmewn m aga ne zegyellene etet az 
frater. E s azok euen,az fráter m eg zabadola, E s vr yftent egyet- 
lem be gyczerek. Azért az frater mend ew eletyben m eg em lé
kezek az yrgalm affaganak es kegyelm effegenek d o lgara l: kyt 

30 zent ferencz m utatót p es tewt пеку.Eshnertj nagy ayoytatoffagual 
es kevmuezeffnek ew tleíeuel ezt gyakorta az fráterok kewzt mond- 
yauala: A m en.
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tro -
M y k e p p e n  m u t a t t a  m a g a t  m e z e y t e l e n  e s  t a r f a t ,  

h o g y  m e g  r u h á z n á  n e m y n e m e w  v e n  a z o n t

M ikoron bodog ferencz lakozykuala tely  ydewn Celanuw  
nevew varaiban : E s mykoron uoltuolna bod-ferencznek palaft mor 
dofraualo egy zen || *) a

* 4 -
Senim y ygazb ezeknel.m ert paranczolatnak hatalm a# ^ n ert/v a c -93 
merew paranczolonal iem m y egyeb : m ent kergetegnek kezeben tewr.
Azért my vtalatofb, m ent engedelmetfegnek zerzetef íe le d jw e e* é s  J &  

vtaloya.

A z  b e k e f e g n e k  t e t e i  e r  e w l / in y  k o r t  a z  b a r á t o k  v a l -ю'
n a k u a l a  h a b j o r o t .  X*

BIzonoytyauala ez kewlfeb baratokott ez vtolío ew deben: vr 
yítentew l hogy bewnewknek [vylagoűagaro] hom alyohagarol meg 
oduan/ vylagotfagnac beldayt m utattnak |. m ongyauala m agatt 
beltewltnek lény # edeffeges zagokual/ E s dragalatos kenetuel m eg 15 

kentlenny: mykoron halyuala zent fráteroknak nagy dolgy^i kyk 
ez vylagotm ya el ozlottakuala. De tewrtenek nem y ydewn egy 
nem y fráternak/ Cipruf zygetebely nem es embernek elewte •  más 
frat ellen bozzofagnac bezedeuel vete lged n y: mykoron lattna ew 
barattyat valam enye, meg haborotnak lenny: llegottan ew new n 2o 
[k] geryedetynec bozzofagara# vewn uele zamar ganayt Es ewtett 
boczata tulaydon zayaba fogaynal m eg ragny: monduan m aganak: 

»Ganayt ragyon az nelew : ky en attyam  fya ellen harag[ot]nak m er
get ewtewtte.|| De azkeppen nezyuala az czudatol yedett, Igen m eg 94 
epewltetek/Es tehat el mene f magat es m end ew dolgyt az frate- 25 

rok akaratyanak meg, m onda«Es ezekett mend az fráterok ezkep- 
pen tartyakuala zerelem belewl/ hogy ha valam elyk valamykoron  
mafyknak m ondottauolna bozzofagnac auagy verefegnek bezedett,

) Két levélnyi hézag.
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llegottan fewldre le teryezkedykualaxes az bantatot fráternak la- 
bayt m eg apolyanala Es alazatoft boczanatot keruala.Ewrewluala  
zent Attya ezekben, mykoron halyauala ew fyayt ewnewnbenetek  
zentfegnek peldayatt rezeiden^ E s aldomaffoknal m en v^teluel az 

5 m elto baratokot gewytex kyk bezzeduel es m yuelkedefuel bew- 
newfewkett criftnfnak zerelmere kyzlelneneky Mert lelkeknec 
m ennybe n : ky m enuel vala ew tewkelletes. beltew lt, Akaryauala 
ew fyayt vallatny haffonlatos bizonfagual n e k y |.

M y  k e p  p e n  c r i f t u s  p a n a z l a t  h a l a t l a n  b a r á t o k r ó l -

io NEha vr iefus criftus monela frater lleonak/ bodog ferencz 
tartanak: ffrater leo, en fyrok az barátokról! kynek felele frater 
l le o : Myert, vram - E s ewboza тг yften'-haram ert: mert nem  ef- 
merik en yo tetemet^kykett oly záporán es benfegeft adok nekykx

95 m ykent tudod.M ert nem  hy||mtenek^ fém  aratnak/ E s ...............
is potefteg m orognak/es hyuan . . . .  m ert gyacorta m agokot nyer 

. . . . ra yzgatyak/ Es zerelmre n e m  . . . bozzofagokot engedel- 
m eft nem ze . . . kyket veznek.

M y k e p p e n  f e l e l e t ^ y r / p r e d i c a t o r o k n a k  z e r z e t e -  
k e w z e w l u a .  n e m y n e m e w  d o  c t o r n a k .  20

20 ZEnt fferencz fenanal lakoztaban: yew hozza nem y predica- 
toroknac zerzetebely doctor/ky byzonual vala ygen lelky alazatos* 
Es mykoron ew bodog fferenczuel yftennek bezedyrewl valam en- 
nyet bezellettec uolna/Cerde ewtett ez m ondot mefter Ezechyelifnek  
bezederewl: ha m eg nem  kayaltandod kegyetlennek ew kegyetlen- 

25fegett^Ew lelkett te kezedbelewl keretem m eg.E s m onda az attya: 
fokát efmerek lény halálos bew nben: kyknec nem  hyrdetem m eg 

. ew kegytlenfegeket j.kynek bodog ferencz m onda m agat alazatoft 
lenny fem m y tudónak. E s az ért ynkab yllykuala пеку ew tewle ta-
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nulny/ hogy nem m ynt zent yrafra felelny.Tehat az alazatos mef- 
ter^Attyam fya/yollehett valam ely bewlczektewl ez bezednek ma-
gyarazattya hallott | | ................. m aga ewrewmeft vezem  ezen 96
............... ett.Azert m onda bodog fere . . . .  bezedet kewzewn-
fegeft kel erte . . . .  ezkeppen vezem ewtetty hogy yft . . . .  zolga - 5 

yanak Ezkeppen eletben es zent . . egben^/ewnbenneten fen len y : . 
hogy ew zent nayatfaganak vylagoffagaualf menden kegyettleneket 
m eg zydalm azon I.Ezkeppen^m ondo^ew eletynek fenehege es ew 
hyrenek zaga ynkab m eg hyrdety mendennek ew gonozfagyt.A zon  
keppen meg alia az Doctor f monda zent ferencz tarfynak: Attyam- ю 
fyay ez embernek bewlczefeges zen tyrafa / tyztafagual es yfteny  
edeffeguel fenlyk olyatan, m end egben repewlew kefelyw. De т у  
tudom anyonk zeluel yar fewldewn, :ct.

h o g y  f e p r i u a l a  a l a z a t o í t  a z e n t e g y h a z a k o t

Nemy ydewben mykoron lakozykuala angyalis nevew herrew l-15 

ualo zent marianal Es meglen keuefenualanak az baratok,megyen- 
uala zent ferencz affiznak kewrnewlualo falukra es egyhazakra: 
byrdettuen es pr^dicaluan Nepeknek^hogy tartanának penetenczett 
Es vele vyfeluala feprewkewt zem etes || egyhazakot m eg feprenyJVlert 97 
banya uala mykoron valam ely egyhazat nem lewluala oly tyztan 20 

m ent ew ak aryavalaE s azért myndenkoron p m licaoio  m egvegez- 
uen. ewzue gewytyuala mend az papok kyk az helyen valanak E s 
tauol ygen predicalual nekyk lelkeknek ydueffegerewl : hogy ne 
hallattatnak vylágyaktól: hogy lennenek gyarfak tyzta egyhazat 
tartany E s mend azokot kyk tartanának yfteny zolgalattnak zolga- 25 

galattyara Amen eleg legyen ez feleben



4 8 E H R E N F E L D  C O D E X  ( 9 7 ----9 9 )

A z p a r a z t r o l k y z e n t f f e r e n c z e t l e w l t e u a l a e g y h a z
Г e p r e t t e .

D E m ykoron yewtuolna zent ferencz Azyfi^arafanak egy fa- 
luyanak zent egyhazába: kezde ewtett alazatoft m eg iepreny es 

5 m eg tyztoytanya:es legottan ew[belewle]rola kymene az hyr mend  
az faluzerte. Mert lattatykuala erewmeft az emberektewl es 
halgattatykuala. De hogy hallottauala nem y czudalatos alaza- 
tohago Ianus nevew p arazt: ky zantnala ew m ezeyb en : legottan  
m ene ew hozza zent egyhazat alazatoft es ayoytatoft feperny.» 

io m onda bodog ferencznek: frater agyad ennekem  az feprewt,||
98 mert akarlac teged fegeyteny. es veuen az feprewt ew kezebe- 

lewl m eg fepre, akyt m egnem  fepretuala. E s ott ewlewkuel[ej 
egvenbe m onda bodog ferencznek : frater, fok annak ydeye, hogy  
akartam yftennek zolgalnom . E s annakutanna[k]  ̂ynkab hogy

is hallec te rólad es baratydrol h y r t: de nem  tudom ualec mykep- 
pen te hozzad yuthatfak. Azért ym ar m yolta kelletek vrnak, hogy 
teged latnalac^karom  ten n yva lam y neked keletendic. Zent ferencz 
gondolnan ew b u zgofagat: ygen ewruendezek yftenben t mert te
hat keues baraty valanak.E s lattatykuala пеку, hogy alazatoffaga- 

20 ért es tyztafagaert kellene lenny yo fráternak j.De m onda nekyrAt- 
tyamfya, ha akarz my eletewnkbely lenned es tarfafagonkbely, kel 
hogy tulaydonohad m agadot m enden nem ewttewl, kyket leuzatnal 
kewl h atthacz vallanod, es azokot agyad zegeneknek Zentewangeli- 
um nak'tanalcza z e r e n t h o g y  azont m end azon enattyam fyay es 

25 tewtek kyk tehettek j,ky haluan legottan el m ene az m ezewre, hol- 
lott az ewkrewkewt hattanala,es m eg ada ewkewt es vyue egykett 
zent ferenczheZ/inonduan neky;ffrater ezenne ydeyglen zolgaltam  
en attyam nak es m endenuel en hazam balol. E s yollehett legyen

99 kewfded ezen erew||kfegemnek reze, Akarom ez ewkrewt en re- 
sozemre venny es ewtett adny zegennek, mykeppen yoban la tta tyk te

neked.D e lattua« azt ew rokony es ew attyafyayk vk  m egle/i valanak  
kewídedek;hogy el akaryauala hadny ew k ew t: m end ew hazabalol 
kezdenec oly erewfén kewnuezny E s oly banatof zokot ky boczatny  
fyra lm u al: hogy zent ferencz yndoltatak kegyeffegre : m ert nagy  

, 35 [zolgalat] fokafíag es erewtelenuala. Es m onda azochoz bodog fe
rencz m ienyetekel es czynalyatok m endennek eledelt m ynekewnk^s
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egyewnk : mert tyteket ygen m egvygaztallak.Azért ne bankogya- 
tok j.D e azhoc legottan zerzenek es egyenbe nagy /ygaffagual ew- 
nek • de az etel vtan m onda nekyk zent ferencz;Ez ty fyatok akar 
zolgalny yftennek.E s ezen nemkel bánkódnotok, de ynkab kel vy- 
gadnotok: mert ty nektek nem czak yftenent de ez vylagent es aloy- 5 

tatyk nagy tyzteffegnek es vettetyk leieknek es teltnek nagy haz- 
nalatyara : mert m y teftewnkbelewl tyzteltetyk yften es m ynd ty  
attyadfyay leznek m ybaratynk es fyaynk.E s mert yftennek terem||- 
tette ,f akar teremtewnek zolgalny, ky пеку zolgäl, vele orzJjjagoySTern 100 
tehetfegem  es nem  merem nektek m eg adny.f de bogy ewrola v a l- 10 

lyatok vigafagott, Akarom hogy ew m eg m encze m agat ez ewkewr- 
tewl es agy nektek mykent zegeneknek,: yollehet ewangelium  mon- 
deka ferent kellene egyeb zegeneknek adny.Es mend meg ewrewle- 
nek bodog ferencznek bezederewLAz ewkrewn ygen ewrevlenek, ky 
m eg adatottuala nekyk,mert valanak ygen zegenek.Es bodog ferencz-15 

nek ygen keluala ewbenneten es egyebekben tyzta es zent alaza- 
toffagj.llegottan hogy fel ewltewztete ewtett zerzettnek ruhayaba, 
vyfelyuala ewtett vele tarfaent.D e vala az ezenne alazatoffagofl», 
hogy m endenre hyzyuala magat tartany, kykett zent ferencz tezen- 
uala.Azert mykoron bodog ferencz aluala ualam ely egyházban 20 

auagy helyben ym adkozny: es akaryauala lattny ewtett hogy men- 
den my[lne]uelkedeffehen es dolgyban magat m endeneftewlfoguan . 
hozza hafonlana.V gy hogy ha bodog fferencz terdre le haylana  
auagy kezed menbe fel em elne auagy kegyege hagyapna auagy 
hurutna auagy fohazkodnakfE s ew m end azokott tezyuala.D e myko- 25 

ron ezt ezebe vewteuolna bodog fere.ncz,|| kezde ewtett ezylynem ew  101 
alazatoffagrol nagy ewrewmuel fegynye |,  kynek az felele'*Attyam- 
fy a ^ n  fogadam m end azt tennem , kykett te tez.A zért kel enmaga- 
m ott mendenben neked hafonlanom . Es ezen czudalkodykuala es 
ewreluala bodog ferencz,latuan ewtett ezenne tyztaffagban es ala- зо 
zatoffagban.De ew annakutanna kezde menden nemew yozagokban  
es yo erkewlczewkben azannera haznalnya, hogy bodog fferencz es 
egyeb tarfy ewneky baznalattyarol m end ygen czudalnakuala.Es 
keues ydevjutan meg hala ez zent akaratban es yozagoknak tekel- 
lettiben.A zert annnakutanaa bodog ferencz elmeyenek es teften ek 35 

vygafagaual ew baratykewzt ew [b] nyayaffagatt yellentyuala/  
ewtett neuezven nem barattyanofnak leny( De zent yanofnac.

N Y ELV EM LK K TÁ R . V II . 4
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b o g y  k y n o z a  e w n n i a g a t  p o c l o l u a l  e g y  t a l b a i o  1
e u e n .

D E teretuala bodog fferencz zent m arianak egyh ázáh oz: lew- 
lewtuala ott egy alazatos frater^kynekuala Iacab neue,: nem y fzep- 

5 hewt poclosual. De пеку ayanlottauala bodog ferencz ewtett es 
mend egyebekett, m ert vala ewnekyk m ykeppen vruufok*Es ewrew-

102 m elt ylletty||uala es vygaztalyauala febyt ewnekyk. Mert tehát az 
barátok lakoznaknala poclofok Spitalaban. Monda bodog ferencz 
frater Iacabnak: hogy nana ewtett m eg fegyuen:Te ugv vezefed at-

i о tyadfyayt: mert fém  te erted,fem  ew eretek tyztes/yollehet akarna 
hogy zolgaltuolna пеку k,De^ín aga nem  akaryauala, hogy ewkewt 
az Spital kewewl v in n e : kyk valanac ygen  febehek. Mert emberek 
ylyeteneket zoktaknala ygen  vtalny. E s az frater Iacab vala oly 
alazatos,yaruala ewuelek az fpitalbalol zent m ariahoz: mykeppen  

15 ew baratyual. De az poclofokothyuyauala kereftyeneknek.Es eze
ket m onduan bodog ferencz legottan m eg fegye m agat,Es hyuen  
ewnewnm agat Poclofnak lenny Zegyenkedykuala az fegyelm er^kyt 
tewtuala az fráternak Iacabnak.: nem  akaruan elegetteny yftennek  
es az poclofnak, Es m onda ew bewnett Catanieafibely frater Peter- 

2onek: ky vala akkor kewzewnfeges M inifter.Es monda'Akaroin hogy
103 ere||wfewh ennekem  P enetenczet^m elyett valaztottam  tenny ez fo- 

gyadkozafert;es ennekem  fem egykeppen ellenem  ne mery m onda
nod^ ky felele* A ttyam fya,ted azt am y neked kell.m ert frater Peter 
azanneben tyztelyuala у es felyuala ewtett, hogy nem  meruala пеку

25 ellene mondany, yolleliett gyakorta tewle gyewttrettettnek.Tehat 
m onda bodog ferencziEz legyem en penetenczeein;liogy az poclof- 
ual egyem  egy talban.A zert mykoron ewlne az aztalnal bodog fe
rencz az poclofual es egyeb attyafyay tewtekuala egy tálát zent fe
rencz kewzt es az poclofkewzt,de az poclos uala mendeneftewlfog- 

?,o nan m eg fephewt es ygen vtalatos, mert vala Ьепиа vyay пеку es 
V^refeкuа 1 апак,кукue 1 ky uezyuala az talbalo_az etkett, vgy hogy  
m ykoron vyayt vetyuala az talba, vynak vere es eue az talba fut- 
uaLEs latuan ezt az egyeb barátok, ygen m eg zonioroduan, De 
fem m it nem  m ernekuala m ondany Zent attyanak féléim éért es 

35 tyzteffegeertjky ez vallaft. latta, azon m eg yrta azt.A m e/г

50
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A z  n e g y  p r i u i l e g i u m o k r o l  к у к e t b o d o g  f e r r e n c z  
n y e r e t v r y f t e n t e w l J I

BOdog ferenczi m ondnala negyett nertlenny vr yftentewl: 104 
kyk пеку voltak m eg yzentetek angyalnak myatta/ tudny m eltdiogy  
kewfded frátereknek zerzete es effy nem  fogyadcoznak m eg ytellet- 5 

nek( napigIan.Es hogy fenky ezzerzetnekm yatta bewlczefegebelewl 
fokka nem  elhett.E s fem egy gonoz ez zerzetben gonozol eluen nem  
lachatyk fokka benne* E s bogy valaky mend ew yonhaual zeretne 
ez zerzetett, legym ely ygen bewnewflegyen, De m aga yrgalm az 
пеку yften .am ca, . . 1 0

M y k e p p e n  t a n o y t o t t a  a z  b a r a t o k o t  t o l u a y o k n a c  
l e l k e t  m e g  n e r n y  a l a z a t o f f a g n a c  m y a t t a

FBateroknak nem y Cymteremeben zent Coporfoknak vara 
fe le tt : nemykoron yeunekuala toluayok, kenerett, kyk lakoznak - 
uala erdewben es onnattm enew emberekett megtoluayolnakuala.i 15 

Snem ely barátok mondnakuala, hogy nem  youolna nekyk ala- - 
m yznat adny, De nem elyek adnakuala kewnewrewletbewl, ym tuen 
ewkewt penetenczere, Azon kewzbe bodog ferencz yuta az h elyre: 
kyt az barátok m eg kerdenek, ha* volna yo nekyk alam yznat || 
adny. Es monda nekyk bodog feren cz: ha vgyan teyendetel^l05 
m ykent mondek nektek: byzom  yftenben;hogy m eg nyerytek ev -  
nekyk lelkekett, Azért menyetek el es keretetek yo kénért es yo 
bort es vygyetek az erdewbe nekyk, holot lakoznak. Es ew uevi- 
czetek, m onduan: At ty a mfy ал; toluayok, yewyetek hozaank : mert 
barátok uagyonk Es hoztonk nektek yo kényért es bortt.Ewk leg- 25 

ottan el yewnek,De ty az fewldre terelietek az abrozt E s ra tegye
tek akenyert es az bort vygan es alazatoft zolgalyatok nekyk myg- 
len eznek ‘ De etelutan m ongyatok vrnak bezedyben, Es vegefleg  
keryetek ew tewlewk az e lfev  kereft, hogy fogagyak nektek, hogy 
nem vernek valaTsyt meg, fém nem  (bánj teznek gonozt valakynek 30 

ez zernelyben.De ha egyenbe m endent kerendetek, nem halgatnak  
m eg tyteket-Es ew k ejy  alazatoffágtokert es bekeffegtekert legottan
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fogagyak tynektek,D e mafodczor ew^bjyo fogadafoker_ auagy ygere- 
tekert vygyetek nekyk tykm onyat es faytott borual es kenyerue^Es

106 zo lg a ly a to k n ek y k m y g len ezn ek .il es etelutan mongyatok nekyk; 
Myt allotok yt m enden napon, ehuel haluan es ezenne bozofagot

5 zenueduen*Es myre teztek akaratual es m yuelkedefnel ezenne go- 
n oztf kykert el veztytek lelketeket.A zert en dragalatos attyam - 
fyay, fordolyatok vr yftenhez. mert yob vrnak zolgalnotokj E s ew 
ez vylagban ad tynektek teftj zewkfegtekreulualo Segedelm et, Es 
vegefleg yÄuezeyty lelketekett. Tehát vr y ften  nekyk y h e l: hogy ty  

ao nektek alazatoffagtokert es zerelm etekert, m elyet nekyk m utattok, 
meg fordolnak.Es azonkeppen tewnek az barátok, m ykeppen zent 
ferencz m ondotuala nekyk.Es az toluayok yftennek m alaftyam yatt 
es yrgalm affaga m yatt m eg halgatak ygerewl y g ere : mend azokot, 
kyket az baratok kertenekuala ewtewlewk alazatoft.i Sewtt az ba- 

i 5 ratoknak alazatoffagaert es zolgalatyaert (ef kezdenek (ew hozzaok  
es)alazatoft nekyk zolgalny, az barátoknak vyuen ew vallókon fatt 

' az claftrom yglanJ.Es annakutanna nekyk ew kewzewlewk zerzetbe 
inenenek, Nekyk kegyeglen m eg gyouonak bew new kew t: es bew-

107 newkrewl tartanak penetenczet, E s é g erek  m a||gokot elny kezek  
20 m unkayautan 2az barátoknak, E s fonha ylyettent nem tenny.

M y k o . r o n  b o d o g  f e r e n c !  f e g y e  m e g  a z  b a r a t o k o t  
k y k  a k a r n a k u a l a  t u d o m a n y n a c  v t a n  y a r n i :  e s  

n e m  a l a z a t o ű a g n a c

M ikoron bodog ferencz volna kewffeges captalam ban Porci- 
25 uacula bely zent m arian al: ky m ondatyk bewr captalom nak : mert 

ott nem valanak lakó helyek, hanemczat^ bewrbén czyn a ltak .E s  
voltának ewt ezeren, es fok bewlcz[e] baratok es tanultak vala- 
nac kewztewk.J m enenek hoftyenfisnek vrahoz, ky vala ottan  
kewzel, E s m ondanak neky;Vram , akaryuk hogy onzolyad fra- 

3o tér ferenczet, hogy kewueffe barátoknak bewlczyt, es hagya m a
gát kewzewfleg ewtewlewk vezertettetny. Es vetykuala zent be- 
nedeknek regulay zerzetett, Agoftonnak, bernaldnac, kyk tanoy- 
t[at]nac ezkeppen es ezkeppen zeruel eln ye. ky Gardinalis m y- 
koron m ynd ezt m eg m ondottauolna zent ferencznek,(ymd) ym -
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telinek zokafazerent: bodog ferencz fem m yt nem felele п е к у :
D e foga ewtett kezen es vyue ewtett az barátokhoz captalambely- 
ekhez/Es zent leieknek buzgofaga||baní(En attya fyay) en Attyam  108 
fyayyVr yften byua engem ett alazatoffagnak es egyygyewfegnek  
vtan, E s ez vtat m utata ennekem byzonual erettem  es azokért^ 
kyk akarnac ennekem hynnye es engem etkew uettnye,Es azért nem  
akarom hogy valam ely zerzetett ennekem  neuezetek, fém zent be- 
nedekett,fém  zent Agoftonety fém zent Bernaldet, feni valam elyet 
egyebett^ Es eletnek vtat es fem elyett.E s m onda vr yften enneke, 
hogy nem akarna/hogy ez vylagban lennek egy balgatag olaz . E s 10 

nem  akara ínyként vyfelny [az] egyeb v to n : m ent ezen . De ygaz 
tanufag es bewlczefegnek m yatta vr tytekett m eg zydalm az.E s en  
byzom yftenbenj hogy meg tyteket kynoz yften ewrdewgewknek 
m yatta,es m eg térték ty allaftokra nagy zydalruazafokual/akar akar- 
yatokf akar n e .T eh at az Gardinalis vgen m eg yede es fem m yt 15 

nem felele.E s mynd az barátok ygen felelm enek Amen &c

M y k e p p e n  m e g l e n  e z  m o n d o t  t u d o m a n  l e z e n  
r o m l a i n a c  y g e e r t

BOdog attya ygen bankodykuala, ha ym adfagnak yozagarol 
feleduen, kereftettnép • fuualkodot tudoman^ |[ yelennen ha valaky 109 
az hyuatalban^nem lakoznak,kybe hyuattatotuolna elewtewlfoguan. 
De mert m ongyauala:en attyamfyay, ky tudom ánynak kydeffege- 
uel vezettetn ek : tewredelm nek napyan lewlyk hyuan kezekett.A z
ért akarnam ynkab erewl'ewyteny ewkewt yozagokban,hogy rnyko- 
ron tewredelmnek ydeye elyutandana,velek vo[njlna vroktewredel- 25 

m elegek b en . Es mert yewuendew tewredelmeffeg, ky_ kewnuek 
fcm m yre у ok nem leznek es ablakokba es reytek helyre vettettnek . 
Nem  azt modya uala/m ert zent yrafnak oluaffafa пеку nerukellene,
De tanufagnak g felettebualo gongyarol fe vonna m endent.A kar- 
yauala ewkewt ynkab zerelem uel yoknak lenny, hogynem  m ent tu- зо 
domannak kydeffegeuel keuelyeknec lenny. Es hyrdetyuala yew
uendew ydewkewt nem mézzé lenny, kykben tudyauala ez fuualko
dot tudom ány hogy kellene tewredelm effefenek lenny.Azért tarfy-
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nak nem elyket, predicalafoknac tanufagaual ygen ygyekeztett, z e n t  

ferencz halala vtan m eg yelenek пеку : m egfegye es m egtylta-Pa- 
HOranczola || aznak hogy tanulna yarny Alazatoffagnak es egyygew- 

iegnek vtan Amen :c

5 E 1 e u e m e g  m o n d a  z e r z e t n e k  y e w u e n d e w  t e w r e d e  1- 
m i t  e s  y o  b a  r á t o k  п а с  k y f e r t e t i t

Mongj^auala bodog ferencz, bogy yew meg az ewdew, bogy ez 
fráteroknak gonoz peldayaual Iftennek zeretew zerzete m eg zydal- 
maztatyk, vgy bogy zegyenly ky m entett yelennen J.De ky azkoron 

10 zerzet fogadni yewuendenek : czak zent leieknek m yuelkedety m yat 
vezettettnekjver es teft fem inynem ew zeplewt ewbennek nem  ye- 
gyeznek.E s leznek vr yftentew l áldották. E s yollehett ewbennek  
nem  voltakuolna erdelmef m yuelkedetek: de'lnaga zerelm  ín egh y-  
ueluen, ky tewt gyakarta zenteket m yuelkedette tn y : vadnak nekyk  

is nagy yewuendew kyferttetek .E skyk az ewdewben valtakuolna lewl- 
tek: leznek byzonyoltattak m ykepen elfew yo neppek.D e ob azok
nak, kyk czac rem enfegben es nyaffag[b]nak yelemstjben zerzeteft 
m agoknac ewrewlnek, Es ew tudom ányokban es bewlczefegekben  

^yztanak : leyendnek lewltettek liyuan^ az az vgy bogy yozagos my- 
111 uelkedefegben m agokot nem  czelekettettekuol||na kereftnek vta- 

ban es P en eten czen ek .E w an geliu n m ak tyzta^ tafab an : kyket effe- 
. belewl'tartoznak tyztan-es paraztol tartany. De ezek nem alnak  
erewfen kyférteteknek e llen e: kyk valaztottaknak kyfertettre y ften 
tewl boczattattattnak.D e kyk leyendnek kyferttettek,vezyk elettnek  

25 coronayat: kyre ewkewt yzgatya gonozoknak gonozfag

E z e k  a z  b e z e d e k ,  k y k e t  m o n d a  b o d o g  f e r e n c z  f r a 
t e r  C u n r a d u f n a k :  —

%
Ez ala yrt bezedeket ffrater lleo bcnl ferencznek tarfa es соn -  

feffora gywuontatoya Ira offydabely frater Cunradosnak: mond-
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uan m agat vallottleny bodog ferencznek zayabalobffrater cimrados 
lakozykuala kewzel affyfhoz zent D em yennel. Zent fferencz lako- 
zykuala zent m arianal de angelis ym adíagban fel em eluen kezett 
menybe E s kayalt uala eriftufhoz, hogy vallana yrgalm affagótt 
nepprewl: yly foktewredelm effegrewl,kyknek kellene e ly u ttn y ( .E ss  
m onda пеку yftem  fferencz, ha akarod, hogy vallyak yrgalmaffagot 
czak kereftyen neprewl, De te tegyed ezt enhek||em ,hogy te zerze -112 
ted maradyon azon allattban kyben uettett; mert nem  marad teb 
nép mend ez vylagbaruEs en te neked fogadom ,hogy te zerelm ed- 
ert es te zerzetednek zerelm eert-nem  boczatom  ez vylagot yuttnya ю 
tewredelm effegrej.De mondom neked, hogy ewnekyk kel ternyek 
ez vtrol, kyben uettettem  ewkewt.Es [yndoytatikl yndoytnak enge- 
m et azanna haragra, hogy en feltám adok ew ellenek Es hyuok 
eAvrdewgewkewt es adok m enden hatalm at nekyk, m elyet akarand- 
nak.Es ewk azanna leyrzatott uettnek ewkeztewk es vylag kewzt,is 
hogy fenky nem lezen, ky hordozhatna te zerzetedet, hanemczak  
ewrdewkewn'k". Es mykoron ez vylag elnezty te zerzetednek hy- 
t y t : nem marad touaba vylagoffag: mert vetem  ewkewtt ez vylag- 
nak vylagoffagara.Es m onda bodog ferencz: m ynel élnék en attyam  
fyay az erdewben?' m onda criftus;en  eltetem  ewkett: тукеррепго  
yzdraelnek fyayt kyetlenben eltetem  m ennanal, mert ezek olyatanok 6X  

. leznek es oly yok.E s tehat megtérnek elfew altatókra: ||*)

Es azt m ondyakuala;fok barátok: kyk m enden enczelkedefeket 113 
es mend zorgalmatofíagokot vetetek kylfew tudom an kerefetyre, 
el hagyuan alazatoffagnak 0 es zent vymadfagnak vtat, elm eben 25 

es teftben budofuan^ kyk mykoron nepnek pm licalandnak, es 
innetlen efmerendnek epevltetny Auagy egyebeket penetencere 
fordoytany: fel fuualkodnak es fel magaz jk o ita tnak egyebeknek 
m yuelkedefebeléwl es gym ewlczebelewl; D e jn a g  ynkab karhoza- 
tyokra es yteletekre predicalnanak: femm yt maganak myuelke- 30 

dewnek bvzonfagzerent tew tten ek : hanem  czak mykeppen egye
beknek zerzam au alfkyknek m yatta yften myuelkedyk eznekbyzon  f 
gyewm elczet J,(es kereflej) myert kyket hyznek predieaciookert es

/У7-

*) Egy levélnyi hézag. Г
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tudom ányokért.fordolny penetenczere/ Yr yften zent alazatoljtege- 
neknek es egy~ygyew barátoknak ym adfagam yatt es kewnuezefeuel 
epeyty es fordoyty^ yollehet az zent barátok hogy azt inkab nem  
tudyak*! m ert ezkeppen vagyon yftennek akaratya, hogy azt ne

114 tudyak, hogy ynnet ne keuelkegyenek,Ezek az en attyaUmfyay, ke
rek aztalnak vytezy, kyk budofnac kyetlenben * es tauolualo he
lyekben,! hogy kedueletefben yrewlyewnek ym adfagnak, E s ew 
epeleiekben egyebeknek bewnvt m eg firuan,eluen egy^ygyew uen: 
Es nayafkoduan alazatoft j kyknek tu dom ánya yftentew l meg

10 efmertetyk, Es nem ykoron barátoktól t  es emberektewl efme- 
retlenewltetyk es efm eretlen .^Azoknak lelky' Angyaloktól vr 
yftennek adattattnak, Tehat vr, yften  m eg m utatya ewnekyk es 
m yuelkedefeknek gyewm ewlczet es y u ta lm a t: tudny m elt fok 
le lk ek et: kyk ew peldayokual es ym adfagokual es kewnuezefek- 

~ i5u el yduewzewltenek. Es mond ewnekyk ;E n  zeretew fyaym, yme 
enne es eze ylyeten lelkek yduewzewltenek ty kewnues yrnad- 
fagtokual es peldatokual.Es^keuefen voltatok hyuek, Sokak felet 
tyteket helyheztetlek . De nekyk m yuelkettenek predicalafban es 
tarfyual* En ty erdelmetekuel ydueffégnék gyewmewlczet myuel- 

20 k ettein .E s azért fogagyatok ty m yuelkefteknek yutalm at es gyew-
115 m ew lczet: kyk ewrewk o rzago t: m elyet alazatos || ymadfagoknak es 

egy^gew fegteknek es fyralmatoknak m yatta erewuel ragattatok. 
E s ezkeppen vyfelyk ew keueyeketjEs ew alazatoffaganak i es zent 
egy ygewfegenek gewm ewlczet i  es erdelmyt,* bel mednek * vr

25 yftennek ewrewmebe yygaduan es ewrewluen. D e azok kyk nem  
gondoltának egyebre, hanemczak tudom anra, E s egyebeknek yd- 
ueffegnek utatt m uttattny fem m yt ewnewn epetek m yuelkeduen, 
Criftufnak ytelew zeky elewt alnak m ezeytelen f es hyuan, Es czak 
zemerem fégnék vezelytt es banattnak keueyt vyfeluen . Tehat zent 

so alazatoffagnak es zent egy"ygewfegnek es ym adfaganak es zegen- 
fegnek y o za g a : ky my h yu ata lon k : ffelm agaztattatyk es ew- 
rewltettetyk es nagyoboltatyk m enden ewrewmuel. Ewrk ewT tudo
m ányoknak zeleuel i m eg rágalm aztak eleteket ew bewczefe- 
geknek kewlewmb kewlewmb bezedyuel, m onduan Az byzonfagot 

35 lenny hamoffagnak, E s mykeppen vakok, azokot kyk yartanak 
byzonfagban, kem enen kewuettek. Tehat ew nezm elleffégnék te- 
uelgefe es hamoffaga, kyken várták, kyket byzonfagnak lenny pre -

116 dicaltanak, jj banatban ej? vezelben m eg végeztetnek es zemerfeg-
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ben .E s ewk ew fetettfeges m yuelkedefeguel kylfew fetettfegekben,» 
fetettfegnek lelkyuel el m erewltetnek.Azert gyakorta monda bodog 
fferencz az bezedrewk^Myglen meddew zewl fzok gyerm ekeket, ky- 
nek vala fok fyay( m eg betegewlewtji Meddew m ondatyk yo zerze- 
tefnek/ egy''ygew alazatos, zegen es vtalatos,hytuan es eluetett. kys 
zent ymadfagokual esyozagokual gyakorta egyebekett epeyt es zewl . 
bánatos newgefekuel. E x  bezedekett gyakorta rnynyftereknek es 
egyeb barátoknak, Es yelennen kewzewnfeges gyewlekezefnek mon- 
gyauala zent fferewcz.

f f e y e d e l m e k n e k  e s  p r e d i c a t o r o k n a k  a l a z a t o i f a - i o
g а г о 1 £k e f ê

CRiftufnak hyw zolgaya es tewkelletes kewuetewye fferencz 
Erzuen magat zent alazatoffagnak yozaga m yat nem ei criftufban  
m eg változtat, Egyéb yozagoknak felette Az alazatoffagot kyuanya- 
nala ew baratyban.Es az kereffendew, Zeretendew, kyuando (alaza - 15 

toffagot^Alazatoffagra zenetlen ewkewt bezedu beldaual kyuana- 
toft erewfewytyuala;Es yelennen Miniftereket es predicato||roko 117 
ym tuala es kyzlelyuala alazatoffagnak dolgy czelekedefere.Mongya- 
uala,hogy feyedelmeknek D~ zolgalatyaert es predicalafnak zor- 
galm aert nemkel el hadny zent es ayoytatof ym adfagot: A lá -20 

m yfna ért m en n y is  ewkezeyuel valamvkoron m yuelkedny: alazatof
fagnak valam ynem ew m iuelkedetyt czelelekedny: mykeppen egyeb 
barátok, yo péld áért: es ew telkeknek nerefege ért. Es m onduala : 
Mert ygen epewltetnek kewz barátok: mykoron ew minifterek anagy 
predicatorok ewrefewlnek ewrewmeft ym adfagra,Es hatyak mago- 25 

kot yozagnak m y u e lk e d e fe r e es zolgalatyara. Egyébképpen nem  
hathatnak ew gyalazafokm il, у teleteknek es karhozatyoknal kewl 
egyeb baratokot vm tenye l.E lezteb  kel criftufnak peldayaual tenny, 
m ent tanoytany.A m en &c
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B o d o g  f e r e n c z n e k  a z g y e w t r e l m e r e w l  m y k o r o n  
l a t u a l a  g o n o z  b a r a t o k o t

MErt zerelemnek hafonlatyara: kyt valuaala zerzetnek tewkel- 
118 leiere, keluala ewbenne lenny banatnak : myko || haluala auagy lat- 

5 uala tew kelletlenfegnek valam yet ewbenne^mykoron kezdetteuala  
m eg értény, hogy valam ely barátok adnakuala gonoz példát az zer- 
zetben, es hogy barátok ew eleknek felfeges m agaffagatol kezdet- 
tékuala el h ay lan y : Illettetek zyuenek belewlualo nagy íere lm eu e l: 
Néha ym adfagban monda vr yftennek;Yram Ayanlom  te neked en 

ío fokaffagomott,kyt adtai ennekem .Es legottan m onda пеку vr yítenn: 
Mongyad m eg ennekem tudatlan ■ es egy ygyew embercze Myre 
ezennet bankodol: m ykoron valam ely barat ez zerzetbelew lky m e
gyen. Es m yre az barátok nem  yarnak az vton, m elyet neked inu- 
tattanuEs m ongyad meg en nekermky palantalta ez zerze te tt: Sky 

is fordoytott embert penetenczere, Sky ad erewt benne lakoznyaT  
Nemde eneerM ert en valaztalak tegedett yraíeím erew em berert E s  
en fok gyewlekezefirnnek predicalnya; Mert lem  teged fém  azokot 
kyk leznek byzon barátok es regulának byzon tartoy, kyt adek neked, 
Nem akarom tudom an vtfín es predicacionak yarnya ewkewt. De 

20 valaztalak teged egy ygyewf es tudatlant hogy || *)

HD nek zerzetnek a dny a, hogy m enden napon ewrewfewlnek ymadfagra 
ewerette i vr yftenhez у  m ert ew yftenfege byr, tart es oltalm az j 
mert enm agam ot vrnac es barátoknak kew telez^m : hogyha bará
toknak valam elyk'/eluezend,Akarok ewerte tartoznom  vrnak ocott 

2 5 adnya.Ez bezedeket ewnbennete m ondyauala ew- zyuenek nyuga- 
dalm araiEs fráteroknak collacioban E s gyakorta gyewlekezefekben  
yelengetyuala.A zert ha ualam ely barat valamvkoron m ongyauala  
neky; hogy kellene m agat boczatny az zerzettnek byrofagaba,Ew fe- 
leluala m onduan: barátoknak vagyon rcgulaok es tartoznak ewtet 

3o m eg tartany.Es hogy ne legyen m entfege en raytam, M yolta kelle
tek vrnae engem et h e ly h ezte ttn y : hogy volnék feyedelmek, Ew  
elewtewk efkewm az zerzetett tartanom / Azért: m yert az barátok

*) Egy levélnyi hézag.
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tudyak,m ytt kel tartanyok Es m yt eltanoztattny: nem  у Ily к, ha- 
newczak myuelkedefekrewl tanoytok: mert erre vagyok adatott || 
nekyk eletemben es halalom  vtan: Amen 12(1

M y k e n t  y e g y z e t  b a r á t o k n a k  t e w k e l l e t e s  b a r a t o t t  ^

Bodog attya zent barátokhoz zerelm nec geryedety m yat, es 5 

zeretettnek buzgofaga m yat, kyt valuala ewnekyc tewkelteffegere, 
Gyakarta gondolyauala ew nbenneten; ky állatoknál kellene yo 
kewíded baratokot m eg ekefí'eyteny.es.m ongyaua^ hogy az volna  
yo kvfded barat,ky vallana ez zent[eknek] barátoknak eletyt es al- 
latyat,Tndnym elt frater Bernaldnak hytyt,kyt tew kelleteít vallót 10 

zegenfegnek zerelmeuelj ffrater lleonak egy'ygew feget es alazatof- 
ía g a t : ky byzonual zentfeges eletewuala^ frater angyalnak tyztef- 
fe g e t : ky volt tyzteffeguel es kegyelm effeguel ek eíew ltetet: ky 
mondatyc ez zerzetnec elfew vytezenekj ffrater maffeufnak értel
m et es me] néz e le t : ew zep es ayoytato£ nezefeuel es zep 15 

beze!de]deuelj frater egyed edeffegnek yozagaban elm eyet, m elyet 
valuala telyes tew kellefyglen ' ffrater Bufennak yozagof es gya- 
korlatos ymadfagat, ky || zenetlen mendenkoron. ym adkozikuala 121 
es aluuan auagy valam yt m yuelkeduen : myndenkoron ew elm eye 
yftenuel u a la ; ffrater Iuniperiusnak bekefege: ky bekefégnék 20 

tewkelletef allatyayg y u ta : tulaydon akaratyanak tewkelletes 
vegezetyt ik y t  gyakorta valuala zem ey elew t,Es criftuft kewuettny  
kereftnec vtan: nagy kiuanatoffagot; De lau d ib u s-b e ly  frater 
Ianofnak tefty es lelky erewffeget, ky az ydewben volt tefteben  
erews m enden embernek felette; frater Bogeufnak karitaffagat: 2» 
kynek m enden ele te [t] es nayoffaga vala zerelemnek yozagaban; 
ffrater lucidiufnak gyorffagat ky uala nagy gyorffago/ Es nem akar- 
uala hanemczak egy hónapon lakozny egy helyben, De mykoron 
keluala lakozny valam ely helyen, legottan el m egyenuala in n egvEs 
m ondualaílt nelegyen lakafonk.: De nienben legyen 3»
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— 'JST' M y k e p p e n  t a n o y t y a u a l a  a z  b a r a t o k o t  t y z t a  z e -  
m e w e k n e k  l e n n y :  k e l  a r r ó l

Egyéb yozagokkewzt,kyket ygen zeretuala eskyuanuala ewn-
122 benneten || es egyebeknek felette kyuanuala tyztafagot es tyzteffe- 

5 get,A zért akaruala baratokot tyzta zem et v a lla n y : zokotuala yly
m efeuel zem erm etlen zem ett m eg tewrny nionduan : kegyes es hatal
m as kyraly boezata kyralne azonnyhoz ket kewettet t egym afutan i .  
megfordola az elfev^ E s bezedekert czak bezedet hoza, E s kyralne 
azonyrol fem m it nem  zol.M ert ew zem eyt tartottanala ew feye- 

lo ben bewlczen, fern igyeneft vetetteuala fem eyt az kyralneazonra. 
E s az maf kewetyf m eg tere, Es keues bezed vtan, kyket m ondana, 
kyralne azonnak zepfegereid kuzu zerbezedét tewrlewyte . M onda; 
byzon ygen zep azont la te k : bodog ky nele el. E s akyraly azon 
bezedre felele;Te alnok zolga,en gyewrewfewinre vetetted te zemer- 

ís.m etlen  zem eydet,yelennagyo hogy az nezet állatot m eg akartad 
uenni.Paranczola m eg hyűaTíattny az elfew kewuetett Es m onda  
пеку. íny lattatyk te  neked az azontol^ felele*yol lattatyk ennekem  : 
mert ewrewmeft es bekeffegeft engem  m eg halla.ffelele kyral bew-

123 ezen es m oda пеку: Nemde vagyon ewbenne valam y zepfeg?|| fe- 
2olele az : E n vram tyed azt ewrzeny es valaztanv. de__enem volt be

zedet m ondany, Adatyk kiraltol y telet: m onda;te neked vagyon  
tyzta zem eydjlegyen kamoramban tyztafagos teftuel E s ely en gye- 
newrewfegyniuel.De ez- zem erm etlen zemew el ky m enyen enha- 
zam balo^hog en a,gyamot nefertezteffe m eg),m ert m ongyaualajky-

25 nek nem  kellene felnye eriftufnak gyewrewfet nezny Amen

т -  - h o g y  k e l n e k u a l a  п е к у  a z  b a r á t o k  k y k  r e g u l a t
t a r t n a k u  a l a

NEm ynem ew nem et orzabely frater, kyuala m efter zentyraf- 
b a n : m onda egyel bodog fereneznek nagy tyzteffeguel,hogy ewan- 

8o gelium ot erewffen m eg tarthatna es reg u la t: m ykent fogadaui/tyz- 
taakaratom  ze r e n t: kyt criftos te m yattad zolott vegiglen alaza-
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toft es hyuen,yfteny malaztnak fegedelm euel.D e egy k)m alaftot ke
rek tew led : bogyóén eleiem nek napiban te baratyd ha el hayland- 
nak tyzta m alaztnak tarta fa to l: kyt te zent leleknec t m yatta el- 
bagny nem byrdeted : bogy te || engedelm effegedrew l. enm agam  124 
auagy egyeb fraterokual ewtet tyztan tartany akarónak hathatnék 5 

el m ennem  ewtett nem tartóktól Es az zerzetet tewkelleteft tartany.l 
kyk haluan ewrele ygen zent fferencz, E s yolm onduan п ек у : Es 
fe le le : Criftuftol es entewlem tugyad engedetnek le n n y : m elyet 
kewetel.E s vetee yogyat ew feyere/Es monda пеку; Te uagy pap 
ewrewkewl ewrewke Melhyfedeknek zerzete zerentVhogy m endem o  
ygeretek criftuftol az zerzetnek lew tek : azokban vegefleg m eg tel- ' 
yefegyen ek : kyk regulat paraftol es ygerewl ygere glofanalkewl 
ewrewmuel enczelkedtenek tartany

A z t u d o m a n r o l  k y t  z e n t  f e r e n c z  Q l e u e  m e g  
m o n d o t t

Es eleue m eg m ondottauala zent ferencz hogy tanufagnak  
zerelmert ew baratynak nagy kyfertete yew tartom anbalol mykep- 
pen hyrtelen z e l : E s ew elfew m agzatya hazanak négy zewget ezue 
verny es meg íordoytany Es mend lyányt fyayual ewzuen m eg 
nyom oroytany Es hogy ylyen romlafnak el tauoztatnak vezedel- 20 

m e tt: Mykeppen mafod lob  paranczola ew fyay||nak vezetny zeg en -125 
fegnek v ta t : nem czynalny p a lo tak ot: nem  palantalny zewlewkewt 
kewlewmb tanufagokual: fém vylagy tudom annak borát ynny Es 
criftufnak tewkelletes eletym yat Es zent leleknec hevfege m y a tt: 
eleuen myuelkedet vetet tewruen ew fyaynak : De ez felewl mon- 25 

dot bewlczec mykeppen felewl m ond ám : az nagy paraznanak 
m agaztalnak fatorokot es fyayt beluezyk ew hozza hogy aznak yu- 
talma balol torkofon eine eln en ek : es lezen egy ygewfeg ygeret 
m ewuetfegire es neznye vtalatof ew zem ek u el: fogadnak batorfa- 
got es vakmerewfeget E s gyczewlkewdny kezdnek embereknek 30 

gyczeretyben Es tudomannak neueben Es bewlczefegbelewl auagy 
vkoffagbalol byznak Es tehat tezen zyubely nyayaffag keferewfe- 
ges es zenuedethetlen

15
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A n g y a l n a k  у z a n у v y e l e n e t y r e w l :  —

E gy napon m ykoron ymadkozyk nala zent ferencz Angelyfy  
zent m arianak helyen : m eg yelenek пеку yelenek пеку angyal yza- 
nyw abrazban es tekentefben : mert vala ew feye aranyazot: m elye 

126 es karyay || ezew ftbelew l: halfa erczes: zaray vaffafoac labay vafía- 
fo k : es czerepefefek: ew vallay hytnan zakual fetettekualabel es 
kem enuel Es m utattnakuala az hytuan zaknak belfedeferewl nem y  
zegyen feget: ky latuan m egyede E s az angyal monda ew lioza : 
m ykeppen yzanyols es czndalz Ez ábráz kyt lacz yegyze te zerze- 

ío tednek kezdetyt yarafat es vegezetyt es criftuf eletynek es zent- 
egyhaznak yogyw lafat: kyt te zerzeted vallott zewlefenek ydeye- 
te w lfo g u a n M e r t  te tarfyd u a l: kyk vadtok yftennek zerem leuel 
te ly efek : E s criftuft es ew halalat elm etekben es teltekben vyfe ly tek : 
E s vadtok aranyqpzot few De kyk te vtannatok yewnek ym adfag el- 

15-hagyuan : tudom anra ky felfuualkodtat es oluafafnak tanufagara  
es kewnueknek fokaffagara: es zegenfegnek ferelme el h a g y u a : 
lelkek ewdnewffegének rem enfege alat Es rokonoknak epewlefenek : 
m eg fordolnak es prcdicalyak ydueffegnek bezed yt: auagy zentfeg- 
nek tudom ányát yozagokual Es belewl maradnak hydegén es hy- 

20 uan zerelem uel Arannak [hyde] es ezewftnec valtozafanal k ew l: 
valyak |j *)

127 alazatoffago volna Monda frater fferencznek : honnat ym ar te ne
ked : honnat n ek ed : felele zent fferencz : m y : Monda frater maf- 
ffeu s: mert .niend ez vylag lattatyk  te vtannad yewnye Es m end  

25 teged kerefnek latnya es.teneked engednye Te nem  vagy zep ember, 
te nem  vagy nagy tudom anyw es bew lczefegew : te nem vagy n e
m es Azért honnat neked hogy m end ez vylag te vtannad yew yew n: 
Bodog ferencz e z th a lu a n ; lelkeben egezlen m eg vydoluan Ar- 
czayat rnenbe fel ygazoyta[n] Álla nagy ydeyglen elm eyet yftenbe  

ío kewlduen E s hozza teruen terdre liayla Iftennek halat es gycze- 
retet m yuelkeduen : leieknek nagy buzgofagaban fordoyta 
m agat frater Maffeufhoz. es m onda пеку Akard tudny honnat

) Egy levéluyi hézag.
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nekem . Akard tudny lionnat nekem Akaró tu d n y : E s yol ved 
ezedbe bogy m end ez vylag yewyewn en vtannam  Ez vagyon  
ennekem yftennek az zentfeges zem eytew l: kyk menden helyen  
néznék gonozokot es yo k o tt: mert az bodog zemek nem latak  
gonozokkewzt nagyob bewnewft es galyadbat es hytvabat 5 

m ent engem et Es azért || ez czudalatos D olgot tenny. kyt yge- И58 
kezyk yften te n n y : fewldewn yob terem tettett nem lá to t t : azért 
engemett va laztott: mert ez vylagnak bolondyt valaztotta yften : 
hogy bewlczeket m eg zegyengeífen.Es ez vylagnak nem telenet es 
vtalatoűat es beteget valaztotta yíten: hogy m eg zydalm azzon ne - 10 

m eíeket es nagyfagokot es erew feket: hogy yozagnak felfege legyen  
y íten tew l: ne terem tettew l: hogy. menden telt ne gyczewlkewgyek  
ew lelkeben de ky kw ycze4sedykvr Iftenben : gyczekedyk hogy czak 
yítennek legyen tyzteííeg es gyczewfeg ewrew ke: Tehat fráter inaííe- 
u s : yly alazatoí feleletre: ezenne buzgoíagual bezellettet: m égis  
yzanyodak : es byzonual m eg eímere hogy az zent attya volt byzon  
alazatoííagual fondaltatott Amen : —

М у к е  p p e n  z e n t  f e r e n c z  e m e l e  f e l  f u u a l l a f f n a l .  /& y -  

f r a t e r  M a f f e u f t

Iftennek czudalatos zolgaya es byzon kewuetewye criftufnak 20 

zent ferencz hogy criftufnak m agat ínendenben haffonlana Mykep- 
pen ewduezeytew yften boczata ew tanoytuanyt ketten ketten m en
den varaiba es h e ly re: houa ew vala yewuendew Azkeppen bodog 
ferencz || vala nem y tarfy tyzenket apoftoloknak zarnara g y ew le-129 
keztek : boczata kettewt kettewt ez vylagotm ya predicalny es el oz- 25 

lata E s hogy példát ewjbenne es egyebekben m eg m utattna ygaz 
alazatofíagrol Ew eleb aldot criftufnak peldayarol kezduala ten n y : 
niynt tanoytany Azért nem y ydewn ew egyeb tarfyual ez vylagnak  
kewlewmb kewlewmb féléét meg yegyczetteuolna Ew valazta m a
gának frater Maffeuft tarfa : francya tartom ánya fele vewn v ta t t : за 
De mykoron egyenbe m ennenek: yutanak nem y liyuoknak lakozo 
helyekre Azért telteknek nauolyaokert keluala koldolnyok: mykent 
regula m ongya vgy hogy zent ferencz mene egy felre es frater

1 %
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Maffeus m al f e le : De zent ferencz mert uala vtalatos es kew fded: 
Azért efmeretlenek kewzewt hogyhana vtaltatykuala m endenektew l: 
mert embery bewlczefegnek zem ey nemczak azokot kyk belewl: D e  
azokot kyk kyuel vadnak es m eg m u [ta] tattyak Azért ew mykeppen  

5 gályád : a loy ta to tt: kewfded kener alam yfnat lewlewt De frater Maf-
130 feu fn ak : mert vala zep ember es nagy teb alam yznat adta||akuala 

пеку De m ykoron m onnayk feld kyuel nem y helyben hogy egyetlenbe  
uennenek é tk é t: egybeyuttakuala: nem  lewlnekuala holot letennek  
az lewlt alam yznat hanemezak few ld et: mert az tartom an kewtewl

íotyztauala  mendeneftewlfoguan Annnakutanna yftenny akaratnak 
m yatta yutanak nem ynem ew k ú tra : hynek kewrnywle vala egy hel- 
heztetett zep kew E s zeles vala : куп ygen ewrewlenek E s az kere
tet kenyérnek morzalekat vetek az kewre : De mykoron lattauolna  
zent ferencz hogy frater Maffeufnftk kenyere ínorfaleka teb es zeb: 

is m ent ew u e: lelkeben ewrewlue : zegenfegnek kyuanattyaert. m ond a: 
О frater Maffe nem  vágyónk m éltók y ly  nagy kenczew l: E s ezt za- 

. uat fel em eluen teb m on d a: ffelele frater Maffeus Dragalatos attyam  
hogy m ondatthatyk kencznek hollot ezenne nauolya vagyon : hogy  
holott fém Abroz fern tál fém aztalkes fern kés fern ház fém áztál 

20 fém zolgalok fém zolgalo lyanyk vad n ak : felele zent ferencz E s  
azaz[al kyt en aloytok nagy kencznek holot fem m y ezekbelewl kyket

131 embery bewlczefeg zerez : de [| valam y zolgaltat mend zolgaltatyk  
yfteny bew lczefegtew l: M ykeppen nyluan yelenyk ekerefet kener- 
ben es y ly  zep kewben E s yly tyzta kutban Azért akarom hogy ker-

25 yewk yftent hogy zent zegenfegnek yly nem es kenczet Es 'ez zolga- 
lot y fte n t: tegyen mywket m end m y zyuewnkuel yftent zeretny  
es az gyewmewlczewkbelewl auagy: az dereblefdarblafbalol: es ne- 
talam tal az etekbelewl venerekuel: ewremeft es gyczewfeguel 
eu en : felkelenek hogy francyafele m ennenek Es mykoron yuttak- 

80 uolna nem y egyh ázb a: m onda zent ferencz tartanak m ennyewnc 
bel QjZ egyházba hogy halyonk m yfett De m ykoron pap nem  
voltuolna: zent ferencz az egyháznak oltara m egett el enyezte 
magat ym adfagra E s ottan ven yfteny m alaztnak la ta ía t t : E s  
ewneky oly magaffagos geryedetyt hogy ew elm eye zegenfeg- 

35 nek k yuattyara: m endeneftewlfoguan m eg geryede : hogy latta- 
tykuala ew arczayabalol es zayanak íu u alla íab alo l: m ykent 
zerelmnek langyt ky boczattny E s mene tártához ezkeppen tewze- 
fewlt zayaual hyrtelen m ongyauala A A A frater Maffe agyad ||



nekem tenm agadot Es ezt tewtte n ek ed : De frater Maffeus m eg 132 
yzanyodak: nagy buzgofagtol: mykoron zent ferencz mondotta- 
uolna haramzor agyad nekem tenm agadott: boczata m agat men- 
deneftewlfoguan zent attyanak ewlebe Tehat zent fferencz nagy  
fnuallafual es zent leieknek buzgofagaual Es nagy kayaltafnals 
gyakorta monduan A A A: fel em ele ffrater m affeuft az fuuallaf- 
ual egebe Tartuan ewtett ew elewtte fen egben az annen m ent 
egy fenguolna: kyt latuan frater maffeus ygen meg yzanyodak. 
Annakuttanna czudaluan attyanak buzgofagat E s azutan m eg  
bezelle tarfynak: hogy az zent ferencznek ryuewlefeben ef azannaio  
ewruendezeft es vygaztalaft erzet: hogy fonha ew eletyben oly 
nagy vygafagot nem  em leyt vallotlenny Ezekutan m onda zent ffe
rencz M ennyewnk el zent Peterhez es zent P á lh o z : es keryewk 
ewkewt hogy ewk tanohonak m ynkett E s fegehenek bodogfagos 
zegenfegnek kenczet vallanonk mert oly m eltofagos es oly y ften y is  
hogy méltók nem vágyónk ewtett m ynekewnk yly  gályád edenynk- 
ben tarta || tartany Mert ez légyen az m ennyey yozag ky m yatt 133 
fewldy es mend el mulandok nyom ottattnak Ez az ky m eglen fewl- 
dewnuetett lelket tezen m enyben Angyalokual nyaffkodny Ez az 
ky criftuft kereftfan tarfolkodtatt Ez az ky criftufual coporfoba2 o 
el reytetyk es criftufual fel tam ad es criftufual menybe m egyen  
Azért keryewk yefus criftufnak ap ofto ly t: hogy ewk kyk vadnak 
ez zent ewangelium y gyewngnek zeretewy Ez m alaztot mynekewnk  
keryek vr yefus criftoftol hogy ew ky volt zent zegenfegnek tar- 
toya es tanoytoya: m eltoltatnak ew zentfeges yrgalm affaga myat25 
nekewnk engedny hogy erdemlyewnk lenny nem es es zeretew An- 
gyaly zegenfegnek byzon tartoy es alazatos tanoytuany Azért m y
koron yutanakuolna Romaba bel m enenek zent peter es zent Pal 
apaftaloknak egyhazában Es m yutan bel m enenek : zent fferencz 
mene az egy haznak egyk zewgebe E s frater maffeus mafyk zewgebe : so 
yftent kernye es zent apoftolokot hogy zent zegenfegnek kencze 
vallafara ewkewt m eg tanoytanak E s m eg fegeytenek Es azt nagy  
ayoytatoffagual Es fzok kewnuezefekuel kewuetykuala De m yko
ron ym adfagban alazatoft lakoznának ím e zent || Peter es zent 134 
Pal megyelenenek nagy feneffeguel: bodog fferencznek Meg ewlel- ss 
uen es m eg czokoluan zent ferenczet E s m onduan Attyam fya  
ferencz mert te azt kered kyt criftuf es zent apoftolok tartottak  
Azért yelentyvk neked criftufnak félévié hogy te kyuanatod
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[me] vagyon m eg te llyefewlt E s  vr iefus criitus boczatot te hozad  
m ynkett hogy m eg hyrdefewk n ek ed : es te kewuetewydnek tew- 
kelleteft vagyon engedue Es neked yftentew l mondónk hogy  
valaky ez ayetatoffagot tew kelleteft te példádnál kewuety bodog- 

5 l'agnak orzagabalol, vadnak bátorok Те es m end teged kewue- 
tewk leznek yftentewl áldották Es ezekett m eg monduan el 
menenek hagyuan ewtett ygen m egvygaduan De zent fferencz 
felkeluen ym adfagtol tartanak eleybe m ene : es megkerde ewtett 
ha valam yt vallottuolna vr y ften tew l: ky felele hogy fem m yt nem  

xo vallottuolna De zent ferencz m onda hogy bodog zent peter es 
zent Pal пеку m eg yelentenek es ez vygaffagos bezedeket m ondot
tak: m ykeppen felewl m eg m o/idot: Mert m onnayk azanna ew- 
rewmuel tewltenekuala bel hogy francyab m enny el felettenekuala : 

135 m ykeppen gondoltakuala Elezteb |J fyetefuel terenek Spolyncya  
is newew vewlgybe holot keluala kezdettny ez m ennyey es angyaly  

vtnak Criftufnak gyczeretire

'

66 EHRENFELD CODEX (134— 136)

M y k e p p e n  y e l e n e t  m e g  c r i f t u s  a z b a r a t o k n a k k y k  
y f t e n r e w l  b e z e l n e k u a l a

MI zentfeges attyank fferencz: ky mend ew gondolatyat vr 
20 yftenbe vetettenala. es ym adfagnak es bezellettnek kyuanattyat. 

es nyayaffagnak zokafat ewnbenneten es ew tarfyban ew akaratt- 
yara zerziuala Mykoron akaruala zolny y ften rew l: es leieknek  
yduewfregerewl: Nemykoron mykoron voltuolna az apoftoly tar- 
fokual es fen tek u el: yftenrewl bezeleny az helyben gyewlekez- 

25 tekuel Tewrtenek egyel ew nyayaffaganak kezdetyben: m ykoron  
m eglen keuefen volnának : Ewluala kegyes attya yly  bodóg fyak- 
ual zent leieknek buzgofagaban Egyknek monda, es paranczola  
hogy vrnak neuebe zayät m eg nyttna es zolna. yftenrewl vala
m it пеку zent lelek y h le n e : De mykoron az engedelm eft kefe- 

30 delmnelkewl elkezdetteuala: E s zentleleknek tanytafa m y fo- 
liazkodnak yly yzanywt: zent attya vette пеку czyttenetett Es 

136 m ainak paran||czola hogy m eg nyttna Vrnak neuebe ew zayat 
es aznak engeduen E s him tuen auagya ewtuen nagy dolgokat 
yfteny m alaztnak m yatta zent attya eznekes m ykeppen elfew- 

35 n e k : vete [para] czittehenetett E s harmadnak paranczola : hogy my



vronknak vr yefus criftufnak gyczeretyre gondolattnalkewl kerewd 
nek va la m y t: Es ez elfewknek peldayahoz Alázatos engedelm et 
m eg telyefeytuen Iiteny tytkokrol oly czudalatos tytkokot v ezet-' 
uala vylagofíagra hogy fenkynek nem vala ketfeg hogy ewmyatta 
es egyebeknek m ytta zent lelek nem  zoltuolna Azért m ykoron zent 5 

egyygyewknek edenybe[gyen egyen] ezkeppen egyen egyen ewtewt- 
tek [z] Iiteny m alaztnak b alfam om at: zent attyanak paranczolat- 
tyararbezeluen edeffegeft yftenyrewlYm e ewkewztewk aldot vr yeius 
criítus m eg yelenek zepfegew hewinec zem elyeb en : m alaztnak  
ezenne edeü egeu el: mendennek alduan auagy yol m onduan bogy 10 

zent attya es egyeby voltának m end el ryuewltettek es fekeznek 
uala mykeppen meg holtak Ez vylagban || *)

n valla y iteny feleleteit Es legottan ky mene frater m afíeufhoz 137 
m onduan пеку Ezt m on gya l hogy m ongyad frater ferencznek 
hogy ewtet nemczak ewnmagaert hywta de hogy lelkeknekis 
tegyen gyewmewlczewt Es ew m yatta fzokan m eg nertettnek  
Ez vtan frater Maffeus tere zent Clarahoz hogy tudna m yt 
vr yftetew l kertuolna ky zent Clara felele hogy m end azon  
felelet volt vr yftentewl ew пеку ky zent Siluefternek Azért 
eitere frater Maffeus zent ferenczhez : kyt zent fem icz karitaf- 20 

fagban v eu en : labayt meg m ofuan es eledelt ezynaluan Etek ue- 
uen : frater Maffeuft hyua erdewbe Es m ezeytelen fewuel fcolczo- 
lot kezeyuel terdre hayoluan kér ew tet: m onduan Myt akar my 
yftenewnk vr iefus criftus hogy tegyek ffelele frater Maffeus hogy  
frater Siluefternek es zent Claranak es tartanak egy volt aldot crif- 25 

tufnak felelet: tudnim elt hogy akarya hogy el m enye predicalnod: 
mert nem hyuot tenm agadot te erted : De egyebeknec es ydueffege- 
ert Es tehat vagyon zent ferenczen vrnak hatalm a E s leieknek  
bu||zgofagaban felkele m endeneftewlfoguan felfeges yftennek y o z a -138 
gaual tewzefewlt: m onda mennyewnk el vr yftennek neuebe E s 30 

fogada maganak tarfa angeluft. es maffeus ez zent yamboro- 
kot Es hogy menne leieknek hamarfagaban mykeppen vylla- 
mat: nem  ygyekezuen az vtra auagy ewfvenre Iuta az varaihoz 
ky mondatyk kameriumnak es predicala otta ezenne buzgofagban  
E s fefkeknek czudayaban: kyk ew paranczolatyara vezteglenek 35
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hogy mend az kam griyum belyek ferfyak azon em herekes el hagy- . 
uan az varait akarnac uala m end vtanna m enny D e bodog fferencz 
m onda azoknak: né íyeffetek es en m eg zerzem  m yt kellyen nek
tek te ewduewffegtekert tennetek Es tehat gondola ténnyé harmad 

5 zerzetett hogy m endennek yduewffeget kewzewnfegeft zerzene Es 
el hagyuan ewkewt igen vygan E s penetenczere zerzettekett É l
ni ene onnattlan E s yevvue kameria es beiiania kewzybe E s atarto- 
m anyon altalm enuen az m ondott buzgofagban eleue m ondott tar- 
fyual Tekente az vt m elletualo nem y fakra kyken aluala kew- 

íolewm b kewlewmb madaraknak ezenne fokfaga hogy fonha az 
m felekben || nem volt lattatot olyan fokaffag Meg annak felette 

ez felewlm ondott faknak m elletteualo m ezewben lakozyknala  
kewlewnibkewlewmb madaraknak nagy fokaffaga m ely fokaffa- 
got nezuen zent férencz es czudalkoduan yftennek yhlefeuel 

i 5 rayta lew ttett: monda tarfynak: varyatok m eg engem et ez vton 
elm egyek es predicalok en hngym nak madaraczkaknak es m ene 
az m ezewbe: ky madarak lakoznakuala: az few ldew n: legottan  
hogy predicalny kezde m end az fan lakozo madarac le zallanak  
ew hozza es egyetlenbe velek az niezewn egyetlenbe velek meg 

20 maradanak De m ykoron m enne zent ferencz ewkewztewk: fokát 
ew zoknyayaual illetual fem egyk m e/M eneítewlfoguan yndoltatyk- 
nala Mvkeppen m onda Maffay frater lacab az zent ember ky i 
m ynd ez felewl m ondottakot vallottauala frater Maffeufnak zaya- 
balol: ky az czudaban volt zent ferencznek tarfa az zent attya- 

25nak: ky madaraknak zent ferencz monda Igen tartoztok yftennek  
en bugyin madarak Es tartozzatok m endenkoron ewtett gyczerny 
az zabadfagert kyt vallótok m endenewt rew pew left: kettewf 

UO ruháért auagy harm||azotert Nouenak barkayaban yftentew l tv 
m agtaknac m eg tartafaert: égnék elety nektek ad afaert: ty 

30 nem vettek feni aratok es yften tyteket el eltett E s ad folyo 
vyzett es kutforraffokot ynnotok : fezekre líegyett es halm ot , 
Es mer feni fonny nem  tu ttok fém zewny De m aga ad tynektek  
es ty fyaytoknak kellem etef ewltewzeft: Azért ygent zeret tyteket 
terem tew: ky tynektek ezenne yot adott: Azért ogyatok m agato- 

85 kot en hugym  madaraczkak hogy nelegyetek h a la ttlan ok : de m en 
denkoron kellem eteft gyczeryetek yftent Ez bodogfagos attyanak  
bezedyre: Mend az m adarak kezdec m eg nyttny orrokot: ky tér- 
yezteny zarnyokott: ky nyw ytany nyakokot E s tyztefen feyeket le

.
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haytak fewldyglen Es ew enekleiekuel es myuelkedefekuel muta- 
tak hogy az bezedek kyket zent attya mondotuala nekyk fokkép
pen ewruendeznekuala De zent attya azonkeppen mykoron eze
ket ewryzne : czudalatoft ewrewle Es cudalkodykuala madaraknak 
ezenne fokafíagaral Es ewnekyc kewíewmbkewlewmb zeppfege- 5 

rewl: es ygyekezefekrewl es nyayas fokaffagokrol Es ewkewt te- 
remtewnek gyczeretyre edeffen hywyauala Es azért ewkewztewk 
zent ferencz czudalatoft gyczeryualAtereintewtt De az predicacio 
megteluen Es yfteny [e.] ||*)

myatta en eleiemnek yewuendew ydeyet rokomban meg yelente Í41 
Azért ha akarz engemet eleuenen lewlnewd: leuel latuan Angelify 
zent Máriához fyes : mert ha ez yly nemew napiglan nem yewuen- 
dez : engemet eleuenen meg nem lewlhecz Es hoz teueledcilicinim 
poztoth kybe en teltemet beltakaryad Es temetefemre vyazt: kér
lek hogy hoz az elefegekben kyket nekem zoktaluala adnod mykoron 15 

beteglekuala romában : De mykoron hogy ez yrtattattnak meg mu- 
tattatak leiekben zent fferencznek hogy az Azony yewuala ew hozza 
Es vele mend ez felewl mondottat hozzauala Azért legottan monda 
az yronak: ne yryad touaba: mer nem kel: es az yraft tedel Es 
mend kezewnfeg czudalkodac myre az leuelet meg nem hagyauala 20 

vegezny Es ymeydew kezleuen: Azon Iacoba cergetuala az Capura: 
kyre mykoron mentuolna az caputarto: meglewle Azony Iacöbat 
Eomay nemeffett: két fyayua romay feyedelmekuel Es vytezeknek 
nagy fokaffagaual: ky yewuala zent fferenczhez Es hozzaua mend 
azt kyket zent fferencz yruala^az leuelbe: yele||entetteuala az vr 142 
yften meg Azony Iacobanak: mykoron ymadkoznac romában Es 
zent ferencznek halalat rokomb yewuendewt Es az marhakot auagy 
alatokot kyket keretuala leuelben: Megannakfelette hozuala vyoz- 
nak azanna fokaffagat hogy nemczak az koporfora De myfere es.
Es ewneky teftere: fok napokon, mendentewl beuefegeft zolgalta- so 
tak De mykoron az mondot azony bel mene zent fferenczhez meg- 
len eletyben vewnek nagy vygafagot nyenyebeualo latogatafert:
De menuen az azony az yfteny febeknek yegyeuel ekefewlt lábak
hoz : Azanna vygafagot es malaztot es kewnueknek fokaffagat 
vewue onnattlan hogy ínyképpen Maria Magdalene criftufnak la- 35

') Három levélnyi hézag.



7 0

bayt kewneyuel m eg moffa: es ayoytatoít m eg czokolvan es hada- 
paíokot kettew ztettuen m endenfelewl hogyha m afod Criftufnak 
hyvfeges hadapafokot nyom uala feheknek helyere vgy hogy az 
haratok ewtett nem  vonhattyakuala el lahaytol D e az vtan ferre 

5 yynen m egkerduen hogy m ykent yewtnolna yly zerrel: fe le le : hogy  
mykoron ym adkoznak rom amaban halla zot пеку m ondnan ha 

143 akarod[o] zent fferenczet elenenen m eg lewl||nevd : kefedelmnelkewl 
ygyen m ayan (?) el m eny azyfba es vydel veled azokott kyk beteg- 
lewnek zoktal v y n n ed : Es kyk leznek zewkewfewk tem etfegre: De 

ío Azon Iacoba alia ott addeg m eglen zent fferencz ky m ulak ez vy- 
lagbalol es ew teitehez t czudalatos tyzteffeget tewn : kkeues ydew  
vttan zent fferencz bely ayoytatoffagaert yewue A zyfb a: Es ottan  
zent penetenczeben es yozagos nyayafíagban ew napit m eg vegez- 
nen: Es tetete m agat zent fferencznek egyházánál tem ettettny  

is Amen : —

E H R E N F E L D  C O D E X  ( 1 4 2 ----1 4 4 )

M y k e p p e n  c r i f t o s  e s  b o d o g  z e w z  m a r i a  z e n t  I a - 
n u s  b a p t i z t a  e s  e v a n g e l i f t a  e s  a n g y a l o k n a c  f o k -  

f a g a  z o l n a k u a l a  z e n t  f e r e n c z u e l :

Nemy yfyofagtol edefewlewt gyerm gyermek gala^by tyztafag- / 1  

20 ual es ahgyaly artatlanfagual: vetetettuala zent ferencztewl zerzetbe 
D e m ykoron lakoznak nem y helyeczken holot az barátok zewkfeg- 
ert fewldewn nyugoznaknala E s az helyeczkere yewtuala bodog 
fererccz E s eftue com pleta m ondnan az agyra hogyhana egyebek
nek etewtte mentuolna. hogy annakutan enel egyebek a lu an : my- 

144 keppen gyakorta zok taua: fel || kelne : Az gyermek uete ew zyuebe 
zorgalm aft ewtett meg kym leny houa m enne frater ferencz auagy  
m yt euel tenne m ykoron felkeluala: es hogy ewtett alom m eg ne 
czalna helyheztete m agat helyben zent ferencznek m e lle tte : Es 
ew ewuet kewtte zent ferencznek ewuehez hogy meg erzene myko- 

30 ron zent fferencz fel kelne vgyhogy zent ferencz ez ylynem ew  
kewtefrewl fem m yt nem  erze t: de mykoron m ynd m elyen alonna- 
n a k : zent fferencz fel kele es ew ewnett erzuen m egtartotlen m eg  
oda azt agyerm ekéknek ewuetewl oly okofon hogy az gyerm ek  
fém  egykeppen nem erze : E s m ene nem y halomra az hely m elet 

35 holotnala zepfegew erdew ewn m aga ym adkozny : De az gyermek 
m ykoron m agat fel kewltewtteuolna E s lew lteuolna ewuet zentnek
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ewuetewl m eg fey te ttlen i: legottan fel kele hogy attyat m ykeppen  
gondoltauala m eg kym lene De mykoron lew lteuolna nyttua az ay- 
to t t : kyn m egyenuala az erdew be: Ezebeueuen hogy zent ferencz 
onnatt m entnolna ky: legottan az erdewbe m ene vtanna Es m ene 
az m ondot halomnak teteyglen holot zent feren haytottauala 5 

m agat || *) ■-

gatokot m eg fognya De en Akarok tynek fezket tenny es el za b a -145 
doytany hogy teryegyetek E s terem tewnek paranczolatya hogy 
fokafolyatok m eg telyefehetek Es el m ene zent íferencz es tewn  
fezket m end az madaraknak De az madarak az bodog fferencztewlio 
zerzet fezekben fyaztalnakuala az baratokelewt es newnekuala 
Es ezenne zolgalatot m utatnakuala bodog ferencznek es egyeb  
barátoknak hogy czudalkodnakuala hogy ha m ent tytok eltettet
nek az barátoktól E s fonha az barátoktól el nem  menenek : myg- 
len zent ferencz aldafnal boczot nekyk nem  ada De az gyerm ek-15 

nek ky az gerliczeket attauala m onda ffyam m eg te lezez barat ez 
zerzetben E s halalatoft fogz zolgalnod yftennek es vgy lewn : 
Mert m ykeppen пеку m ondottauala eleue zent ferencz vgyan lewn  
az vtan kewczewned baratya zerzetnek Es ew eletet vyfele vegiglen  
az zerzetben erkewlczewkuel es peldakual es ygen gyczereteft vgy 20 

hogy zent ferencz nem czak az madaraknak ez vylagy eletnek vy- _ 
g a fa g a t: De || az hewfnek es zerzee ewrewk elettnek ew rew m et: 146 
Criftufnak gyczeretyre Ame/i

Az f o r d o l t  f a r k a i r ó l :  ky b o d o g  f e r e n c z n e k  m y a t t a  
f o r d o l a  n a g y  z e w l e d f e g r e

TEwrtenek nemy czudalatoffag es tyztes emlekezefuel melto 
Eugubia varafaban mykoron meglen eluala zent Attya Mert vala 
Engubia varafanak tartományában egy zernyw farkas teftenek 
nagyfagaual es gywlhewzefnek ehfegeuel kemenfeges: ky nemczak 
baromy lelkefeket veztnalael De embereket es azonßokot es : meg-30 
maruala vgy hogy mend az polgárok tartatnakuala azanna dewg- 
ben es felelemben hogy mend fegyuerkeduen mednek uala my-

') Tizenkét(?) levélnyi hézag.
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koron yarnakuala azuaras fewlden hogyhana kelletuolna mennyek - j 
erewihadra De maga fegyuerefek fern arthatnakuala az mondot 
farkainak fogay ellenn ky gonoz zerenczenek myatta elewllewlyual 
nem menekethetykuala fene gyewlhewtfegetewd Azért ezenne 

5 feleim mend meghata ewkewt: hogy valaky nagy elyg mer uala 
kymenny az varainak kapuya kewl Azért vr yften akara meg

117 yelenteny ez felewd mondot polgaroknac j| zent fferencznek zentfe- , 
get Mykoron lakoznak vgyanottan meg mutata ezudalatos my- j 
uelkedetnek myatta Mert zent ferencz kewnyewrewluen raytok :

io zerze magat az mondot farkainak eleybe menny Azt az polgárok 
meg ertuen mondnakuala пеку Attyamfya ferencz az kapukewl 
ne menye Mert az farkas ky ymmaran fok embereket megmart 
rnendeneftewlfoguan tegedet meg ewl De zent ferencz hyuen vr 
iefus criftufba ky menden tefty lelkefeknek vralkodoya nem payz- 

i5 ual fegyuerkeéedet auagy pykonhokual De zent kereftuek yegyuel 
yegyzuen magat ky mene az kapón: [mend] tarfaual menden byzo- | 
dalmat vete vr iftenbe kyk ewbenne byendnek tezy ewkewt menden 
feregnelkewl nyomtatny es yartatny bazalifcofon es [Es] yafpif- :
kyon nemczak farkafon De es orozlanyon es farkanyon Es ezkep- •

го pen criftufnak hywfeges zolgaya fferencz Nem panczelual ewltewz- 
tetuen auagy tewruel nem yuet vyfeluen auagy hady fegyuereket 
De zentfeges hytnek verteuel kereztnek yegyuel yegyzettetettuen

118 Ragada vtat eleybe Es ew felelmnelk||ewl alhatatoft kezde elmenny ] 
Es yme fokaknak latafara az lielyekrewl kykre nezny felbaktak- •

25 uala Az zewrnyew farcas mendeneftewlfoguan zava felnyttuan 
zent ferencz ellen futtuála: ky ellen zent fferencz vete kereztnek 
yegyett ew’tewdees tarfatoles farkaft meg ebnyettuen es fvtamafat \ 
meg tarta y.fteny erewnek myatta : es kemenen meg nytot zayat 
belrekezte Es annakutanna hozza hyuan ewtett monda пеку : yewry !

30 ydee Attyamfya ffarkas es criftufnak felewde paranczolok neked 1
bogy fém nekem fern egyebnek valakinek arcz : Chuda : legottan |
kerezt leuen bel rekezte ew zewrrnyew zayat: es az paranczolat í
leuen. legottan magat feye haytuan leteryezte zent ferencznek 
labayhoz: farkafbalpl lewm baran De ezkeppen fekewmek monda 

85 Attyamfya farkas te tewtell fok kart ez tartományban yzanyw 
gonoz tetelmeket tewkelletel: Teremtetteket yrgalmaRagnalkewl 
elueztuenDe nemczac oktalantermezeteket eFueztettel es megew- . 
lel [ewl] es meg maral De es embereket yftennek zemelyere terem-

7 2  EHRENFELD CODEX ( 1 4 6 — 148)
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tetteket Azért te m éltó nagy zewrnyew hálálnál m ykeppen gonoz 
tolnay gyol||kos : kyert mend te ellened ewuewltnek es zugnak Es 149 
teneked m end ez varas ellenffeged De A ttyam fyam  farkas en aka
rok tekewzted es ez emberekkewzt bekefeget tenny. Ygyhogy te 
tewled touaba megne ferteffenec E s teneked menden el m nlt vet- 5 
kedett m eg boczatyak vgyhogy fém  ebek feni emberek tuaba nem  
ewzewznek E s az farkas teftenec es farkanac es fyleynek. es feynek 
haytafaual m utattyauala m enden keppen fogadny azokot kyket zent 
ferencz m onduala Es monda zent ferencz Attyam fyam  farkas De 
hogy kelténeked ez bekefeget tenned, en fogadom te neked hogyio  
addeglan adatok neked eleg elefeget. ez varainak emberi m yatt 
m yglen elz Ygyhogy touaba ehfeget nem  vallaz Mert en hyzem  
hogy te valam yt gonozol tew te l: te[h]ehfegednek gyewlhewzfegeert 
tew ted : De en attyam fya farkas, myert en teneked kerefek yly  
kegyelm et akarom hogy fogagyad ennekem  hogy fonha valam ely 15 

lelkeit m eg ne fercz. auagy embert, fém  valam y kart m endenne- 
mew allatban tenny ne mery ffogadod ennekem  vgy E s az farkas 
tettetes yegyet kyt feye hay||tuan fogaduala tenny m end azt kyk 150 
пеку paranczoltatnakuala Es zent ferencz monda Attyam fya en 
akarom hogy te agyad ennekem  hitedet hogy byzuan hyhetnec 20 

annak kyt fogacz E s mykoron kyteryeztetteuala zent ferencz kezet 
h ytu ete lert: az farkas fel emele elfew yob labat es zepen vete z e n t . 
ferencznek kezebe az hogy yegyet adhattyauala Tehat zent ferencz 
monda Attyam fyay farkas en paranczolok fenek vr yefus criftuf- 
nak neuebe hogy yewel uelem  es ma fem m yt ne k.etelkegyel hogy 25 

m ennyewnkel ez bekefeget tenny vrnak neuebe E s az farkas leg- 
ottan el m egyenuala zent ferencznek vtanna mykeppen zeled ba- 
ran : kyt latuan az varafbelyek kezdenek ygen czudalkodnya Es 
az hyr legottan mend az varafzerte m eg hyrhewuek Ygyhogy mend 
aggok es hewfek ferfyak.es azony emberek nemefek es n em tele-30 

nek az varainak vczayara gyewlekezenek : holot zent ferencz lako- 
zykuala az farkafual De ez nepnek fokaffaga gy lek ezu en : felta- 
mada bodog ferencz ftewn czudalatos pm licaciot m ond u an : hogy 
lelkefek kewzybe yftentewl bewnert boczattatnak |j ylyen hálálok es 151 
hogy vezedelm efb legyen pocol tewzenek telhetettlen  langa ky val 35 

ewrewkewl ewrewke karhoztakot marny hodnem m ynt farkainak 
gyewlhewtfege ky lelket m egnem  ewlhet hanem czac teftet E s m ynt 
kel felny embernek pocol kynyaba m erew leftew : haegy kewfded
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lelkes ezenne fokatfagot yly felelemben es vezedelben tartuala 
Azért en dragolatofim fordolyatok yftenhez es tegyetek peneten- 
czet es afarkaftol meg zabadoyt tyteket vr yften ez vvlagan es 
yewuendewn meg maró pocolnak tewzetewl Es ez monduan: 

5 monda: halgaffatok en dragalatoffim ez farkas ky yt elejtetek al. 
fogada ennekem es fogadafabalol hytet ada: ty veletek bekeheget 
tenny Es fonha megnem fert tyteket valamyben ha mynden nap- 
pon fogattok пеку adnya eleg eledelt Es en az farkaiért kezeflezek 
hogy bekeffegnek kewtelett erewfen meg tartya Tehát mend az 

io gyewlekeztek : nagy evrneltefuel fogadak : egyetlenben eltetny az 
farkait: Es te attyamfya farkas fogadod tartany ez zegewdeft ez

152 polgároknak hogy fém lelkeit fém valamynemew || állatot meg ne 
fercz Es az farkas yelentnen feyenek haytafanal teftenek farkanak 
es fyleynek zep mutatafyual: magat yelennen mutattyauala az

is fogadaft tartany Es zent feréncz monda Attyamfya farkas en aka
rom hogy mykeppeu adad nekem hytewdewt mykoron meglen va- 
lank az varafnac capuya kevd azonkeppen yt mynd ez nepnek 
elewtte agyad nekem hvtedet hogy ezeket tarczad es engem te ér
ted kezefleuen el ne hagy Tehat az farkas yo laba fel emeluen ada 

2o hytytt zent ferencznek kezebe ew kezefenek : Mend ott állóknak 
elevtte Es levn oly czudalatoffag esewrevm zent ferencznec mynd 
yly aytatoffagaert es czudanak vyfagaert Es farkafnac es nepnek 
bekeffegert hogy mend evuewltenek hngyokra gyczerue es alduan 
vr iefus criftuft: ky boczata nekyk bodog ferenczet es evkewt ew 

25 erdelme. myatt az kémén gonoz vadnak zayabalol meg zábadoyta 
Es yly zernyew halaiból bekefegbe es nywgodalomba vette Azért 
az naptolfoguan az farkas es az nép. zent ferencznek myatta zer- 
zet bekefeget tá rták : Es az farkas két ezde eztendeyg einen az

153 varaf zerte aytorol aytora megyenua j| koldolny fenkyt megnem 
30 fertuala fém megnem fertettetykuala valakytewl: tyztefen eltetuen

Es hogy czuda fonha fém egyeb ew ellene nem vgatuala Az vtan 
az farkas meg aguan meg hala Mert ez mondot farkafnac bekefe- 
ges es engedelmes bekefegen az polgárok ygen bankcdanac: mert 
valamykoron zent ferencznek vczayan yaruala zent ferencznek 

35 yozagat es czudalatos zentfeget elmeyekbe hywyakuala iefos crif- 
tufnak gyczeretyre amen : —



EHBENFELD CODEX (153---155) 75

f e z e w l e t n e k :  y m a d k o z a f r o l

NEky nagy tevredelrneffegbe vettetet: alia fezuletnek elewte 
zenetlen ymaduan hogy ewtet az mondot tewredelmeffegtewl meg 
zabadoytana: ky ew kerelmenek lem egy haznalattyat aloytuan 
magat vallany ynkab es ynkab kezde bankodny: kynek az fzoka 5 

allonak zarmazak kereítfarol zozat mondnan : ky kewuettetyk : Es 
en te erted myt erdemlek figuen toluayok kewzt: ymadkozam fém 
vallam: halalnac poharat ynm meg Attyamnak tanulek keleny 
teftnec kynya myat Azért morgás ne zarmazzek || ky belewled ha-154 
nem lezen kyt kertel fém ymadafod fe hagyad yollehet nem val-10 

lottad Mykoron kyuanatofagban meg czalatol Adót nagyob yote- 
telre kewtelezteC En ram ha zemedet fel emeled lacz engemet 
ezewftewn el arolny es czokolafnak myatta el adny es kéményén 
fcydalmazny Es kevtelekuel kew kewtewzny Es verefegekuel vert- 
lenny engedelmnek tevruenyenel kewl. zeretewymtewl el hagya- 15 

tam. mykeppen ymar kyben femmy bizadalm nynczen vytetem 
pyfpekeknee kewtewzue mykeppen toluay ha kyket erewfben zeret- 
tem azoktól hamaraban meg vtaltattam es meg tagattattam Ott- 
uagyon ewuewltes meg mewuetes fennegetefnek kemenfege es few- 
nek bel fedefe : arczaknak verefe mynd haborgatanak engemet es20 
valamyt ennekem tewnek lattatek ennekem kyfdednek: bozzofa- 
gokual elegettetem. vytettetem. Pylatofhoz bozzofagokual meg- 
vyyoytuan : omolnak ram vadlany Es gyolkost el zabadoytyak es 
engemet vereft vernek Es kereftre ytelnek Ott femmy ygazfag 
fém eleue vetefnek tewuenye De ellenfeges ewuewltes hattalmazak25 

yngernen : fern feydelm ad fegedelmet: fém gondol j| *)

azoknac kyk ott alnakuala Mykoron hyrtelen bel effem hyuam  b o -155 
dog fferencznek fegedelm et: kyt bel effetnek ennekem  yelennen  
legottan ott lewn Es kezet nywytuan kewnuen m eg foga elfem  
hagya fonha adeglan m yglen veletekuel ewzuen ez kutbaloDo 
ky hoza

) Két levélnyi hézag.
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Az a z o n y r o l  ку b o dog  f e r e n c z n e k  a y o y t a t o f t  
z o l g a l u a l a : —

Maranos hegyenek var ab an beneuentum nevew varafhuz 
kewzel nemy azonember yelenfeges ayoytatofragual zent ferencz- 

5 hez zerkuen meg valtoztata menden tettnek v ta t: az az meg hala 
de dyakok egybe gyewlnen egy euel zolgalatra vygylyakra zoltar- 
eneklefekuel: mendennek nezefere hyrtelen fel emele magat az 
azon: es ottallokewzewl egy papot attyaya hyua monduan meg 
akarok gyouonnom. attyam halgafmeg: mert en meg holt kernen 

1 о tewmlewbe valec fogandó. mert az bynt melyet neked megyelen- 
tek : meglenfem gyouontamuala meg De zent ferencz monda 
ymadfagot en ertem: kynek mykoron Meglen elekuala ayoytatos || 

150 vonhual zolgalam Ma ennekem ew myatta engettetet tettembe 
temem hogy az bewn megyelentuen erdemlyek ewrewk etetett Es 

is yme ty lataftokra : myvtan azt meg yelentendem az ygeret nyw- 
godalmra megyek De az rezketew papnak gyouonuan odozaf vetel- 
ntan nugolomual magat agyba takara es vrban bodogfagoft el alu
liak Arnen dicamus semper cum Christo maneamus

A n y á n a k  es a t t y a n a k  e g y e t l e n e g y  l y á n y a - r o l

2o Aamplia orzagnak hegyeben ualo pomarko newew varaiban 
vala attyanac es anyanak egyetlenegy lyánya gyenge korbely. ygen 
felette zeretew: ky lyány nehez betegfeguel yuta halaira zewley 
más maradecot nem hyuen magokot azlyanban aloytyakuala íny
ként meg holtakot Azért [rdkjrokony es baraty evzue gyewytewzuen 

2 i[holotJnagy fjralmra holot az halót fekzenuala bodogtalan anya 
mondhatatlan ferelmekuel belteluen es nagy zomorofagokual me- 
rewluen: ezekrewl kyk leznekuala femmyt mendeneftewlfoguan 
ezebe nem vezenuala Azonkewzbe zent ferencz [czak] czak egy 

157 tarfaual meg yelenuen meltolewn meglatogatny || az bánatos 
•so azonyallatot kyt maganak efmertuala lenny ayoytatofnak. es kegyes 

bezedekuel ewtett onzolyanala monduan. ne fyrry:. Mert te zew-



EHRENFELD CODEX (157---158) 77

uednek ednek vylaga kyt fyraez[a] meg aln ttatt: en effederemuel 
vagyon neked meg adandó: llegottan fel kele az azonyallat Es 
kyket mondottuala zent ferencz пеку: mendennek meg yelentuen : 
nem hagya az meg alut teltet kyvynny az hazbalól De nagy hyt- 
uel zent ferencznek nenett hyuan : Es bolt lyányát felueuen ele- 5 

uenen: es egezen mendennek latafara es czudalattyara fel emele'

Az b a r á t o k n a k  m y a t t a  1 ewt  k e r e l e m r e w l  zewk-  
f e g e r t  n e m i  ya mb ő r t ő l

Mykoro'n az barátok zewkfegegrewl kernenek nemy zekeret: 
nemynemew Peter newew embertewl kynelkewlewn nemy keueffe 10 

zewkefek valanak Balgatagol feleluala nekyk az keret fegedelmert 
ewkewt meg poroytuan es Zent ferencznek tyzteffegere kewuetett 
alamifnaert ew neuet pcoczaluan(l) meg karomla: llegottan az ember 
megbana ew balgatagfaganak gonozfagat yfteny feleim rya jj zaluan 158 
Netalamtal vrnak kynzafa kewnetne engemet: . шукерреп lewtuala 15 

kewuettetett Mert legottan elfew fya meg betege wie kewfded ydew 
el muluan ky boczata lelket Bodogtalan attya heuer uala az fewl- 
dewn es yftennek zentett fferenczet nem zenykuala hyvnya kewn- 
uezefekuel ewuewltuala En vagyok ky bewnt tewk En vagyok ky 
gonozt zolek: kellettuolna gyewtewrnewd meg engemet tuiaydon 20 

zemelyemben Agyad meg ymmar bewne zantnak kyt el vewtel 
kegyetlen karomlotol Neked adom magamot ty zolgalatydr enma- 
gamot mendenkor ky uetem Es mert te neuednek tyzteffegeert: 
criftofnak mendenkoron adom gyczerettnek ayaytatof aldozaíat: 
Czudalatos allatt Es -ez bezedekre fel kele az gyermek es meg 25 

tyltuan az fyralmat: Byzonyoyta magat meg boltnak es meg ele- 
uenewltnek lenny bodog ferencznek myatta
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Z e n t  f e r e n c z n e k  my a t .  g e r m e k n e k  h a l o t t a y b a j ^ o l  
f e i  t a m a d a f a r o l

Eomanak varafabeli nemy notariufnac fiaczkaya meglen 
nagy elyg vala heted eny germeky erkewlczuel kyuana kewuetny

159 anyat zent Marc |j Egyházához menuen Mykoron anyatol ketele- 
neytetnek f maradna hon az palotának ablakarol ky uete magat 
es vtolfo nagy tewrefuel legottan meghala: De anya: ky meglen 
mézzé nem menttuala efefnek zozattyara gyanakoduan gyermeké
nek efefen: hamar meg tere. es fyat meglewluen yly naualyas

ío efefuel hyrtelen meg holtat: legottan vete ewnmagara kezeyt boz- 
zofaganak allafara Es ferelmes c kayaltafokual mend az zomzedfa- 
got fel rezzezte fyralomra De nemy nemew Eabo newew barat 
zent ferencznek zerzetebely oda menuen predicalnya az germekhez 
kewzeleyte Es hytuel telyes. monda, attyanak hyzed yftennek 

ís.zentet ferenczet hogy felkewlthety ty fyadot halotavabalol: az ze- 
retetert kyt myndenkoron vallott fezewlewt criztofhoz embereknek 
elety adafaert ky monda erewfen hynny magat es erewfen vallany 
Es hyuan zent ferencznek ewrewk zolgaya yewuendewben (lénnyé 
magat lenny igere: ha yftentewl ezen ayandekot ew erdelme 

го myat erdemlene vénnyé : le teryezte magat tarfaual ewzuen ymad-
160 tagban egyebeket kyk ot valanak rezzeztuen y||madafra ky leuen 

kezde az gyermek nemy keueffe afoytany Es zemey fel nyttuan es 
karyay fel emeluen fel ‘ygazoyta magat es legottan mendennek 
elewtte vara egezzen az zentnek cudalatos hatalma niyatt: eletnek'

25 es ewduewffegnek egyetlenbe meg adatak amen : —

E g y  nem  у n e m e w  g y e r m e k r e w l  ky h o l t u a l a  v y z b e

Caupue nevew varaiban mykoron nemynemew germek yacik- 
uala fok germekuel ^ulterim nevew vyznek partyan magat nem 
ouan effek az mely vyzbe: kyt az febes vyz gyarfan el nyeluen az 

so halottat eltemete az fewuen a la : De az germekek ewuewltuen kyk 
vele yaczottakuala. oda az vyzhez gyewlekezek embery fokaffag
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Es mykoron mend az nép alazatoí't es ayoytatoít hywnak bodog 
ferencznek erdelmett bogy пеку ayoytatus zewleynek hytett nez- 
nen: meltoltatnak megzabadoytany az germeket halalnac vezedel- 
mebelewl Nemynemew vzo taual nezuen ewueltefhaluan oda mene 
Es kefedelmeí kérdés vtan Annakutanna zent ferencz fegedelme 5 

hyuan meg j| lewle az helyet mynt vlna egy koporfo holot uala 161 
az germeknek tette el fedekezet az fewuen alaa: es ky hozuan az 
halottat bankoduan nezyuala. De yollehet az neppeknek kyk ott 
alnakuala lattattnak az germek mendeneítewlfognan meg holtnak 
lenny: De maga az nép fyruan es fohazkoduan ewuewltuala zent 10 

ferencz agyad meg attyanak az germeket: llegottan az germek 
mendennek ewrewlefere es czudalafara felkeluen egezlenAlazatoft 
kewuete vytettny magat zent ferencznek egyhazába hogy пеку 
ayo^tatoft halat adna kynek hatalmaual efmerteuala magat czu- 
dalatoft feltamadotlenny amen: — 15

Az g y e r m e k r e w l  ky me g  n y w m u a d o t u a l a  h á z  п а е
r o m l a  f a t o l

Suaffa nevew varainak vezayaban ky mondatyk labaknak 
Nemynemew ház hyrtelen le omoluan egy hewfet nyoma meg: 
hyrtlen meg ewle De ferfyac es azonallatoc az omlafnak zozattya- 20 

tol fel ebrewluen: yde ftoua fntuan. az kewueket es fakot yde- 
ftoua emelgetek es az naualyas anya||nak meg adak holt gyerme-162 
két De az azon keferewfeges zypegefekuel belteluen Mykeppen 
tehetyuala banatof zokual ky kayaltyauala: zent ferencz addyad 
meg ennekem en fyamot Nemczac az azzony. de mynd azok kyk 25 

ott ualanak kewuetykualá zent attyanak fegedelmet: De mykoron 
fern zaua fém erzety nem voltuolna: vetek az halottat agyba el 
temetny ewtett: mafod napot varuan De annya bizadalma vala 
vr yftenben zent attyanak erdelme m yatt: fogada bodog ferencz- 
nec oltárát vy gyolczual bel fedny: ha ew fyat пеку eletre hyvna so 
Es yme efelkoron kezde az hews afoytanya es tagy meg melegewl- 
uen eleuenen es egezzen fel keluen gyezeretekben ez bezedeket ky 
kayalta De es papott dyakot es ky|kloda gyewytewzewtuala es mynd
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kewz nepet fei rezzezte. yftennek. es bodog ferencznek elmenec 
vygfagaual gyczeretet. es halat adakozny Amen

Ne mi  f o t o  a l a t  n y o m o r o l o t  h e w f r e w l  

Nemy hews ragufyabalo zarmazando Gerlandus nevew hews ||

V .
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halando testbe előnec, de vg mint immár menorzagba orzaglonac 
Miért kedeg ez frater pacificus nem akara zertelen bodog afank- 
nac meg ielonteni ez zentfegős titkot, kezde vele zolni tauof való 
idegőn zocat Es egeb zo bezed közbe monda neki De en zerető 
at'am kerlec tegődet hog mongad meg ennekom bog mit aleytaz 5 

tenmagadrol, es minee hízod magad lenni iftennec, es embőrnec 
előtte: Felele bodog at'anc, es monda neki, Vg teccic ennekom 
zerető atiamfia, hog ez zelős velagba nincen nagob bynős ernbőr 
en nalamnal mert ha volt volna, az io kegelmes iften azt vőtte 
volna előue, es annac miatta zerzőtte volna ez három zent zerze-10 

tőket Kiből incab meg ielőntötte volna 6 nag irgalmaffagat kiuel 
vagon az zegen bynőfőkhőz. Es legottan jj hog ezt halla frater 2 
pacificus iften ottan meg ada efmerni hog az latas kit lata bizon- 
fag volna, es hog az volna a nag felfegös zek kit lucifer keuelfeg- 
nec miatta el vezte, es bodog atyanc ő melfegős alaza,toffagariak 15 

miatta maganac nere >

H a l g a s  i m m á r  ez m e l l e  p e l d a c a t ,  k i t  v e t e  b o d o g  
a t ' a n c  V f i a y n a c ,  l e a n i n a c  e l e i g b e  ez z e n t  a l a z a -  

t o f f a g r o l .  es az t о к e 11 e t_ő ng e d e l me  f f e g r ől
. m o n d u a n  20

TEkencetöc az zöld fara. es vegetöc példát v tőle Mert az 
zöld fa ki zejDŐn veragozic, es beuön gymőlcőt teryjnt, ez v neki 
vagon az v gőkereből, kit ala bocatot az főidre, es ez v neki lelke, 
es myndön zőldfege, veragozafa. .es v gymőlc terőmtefe ebből va- 
gion neki: Es meneuel incab az főidbe m'agat ala bocatta. es me- 25 

neuel incab faros ganeual fejj! be fedeztetőt anneual incab zőld- 
feget veragat || es gymölcet zebben, iobban. es beuöhben’-agga Az 3

6 *
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zöld fan'érced az io zerzetös embört, az fanac gökeren erced az ö 
tókelletös akaratyat, az földön kibe az fanac gökere tartatic erced 
az zenfaTázatoffagot, es az faaros ganeen erced magadnac meg 
vtalafat, es binöcnec meg eímeretit, es meneuel incab az tökelletyg 

5 akaratnac gőkeret az zent alazatofiagba meíebben ala bocatandod, 
anneual incab teneköd io miuelködeföknec töb gymölcet teremti, 

 ̂ Es meneuel incab magad meg vtabmdod byneidet meg efmerueen 
anneual incab ifteni iozagoknac veragaual diceködől, es fenöfködöl 
ruynd földön mennőn

io M as p é l d a  ez t ó k e l l e t ö s  z e n t  a l a z a t o f f a g r o l ,  k i t  
mi  z e n t  a f  a n c v e t e  yjn ö n m a g á r ó l ,  e k k e p p e n

m o n d u a n

IMe zeretö at'amfiai el közelget az capitolomnac ideie, Nem 
dtecpic enne[|köm .hog en legec kifieb at'afiu, hanem olan nem leien- 

i5 döc, kit im meg mondoc nectöc, Mert azt ioltuggatoc hog engőmet 
mynd az afafiac nag tiztöffeggel tartnac. es hozzam mynd aveta- 
toffaggal vannac. és engőmet vk be hynac az capitolomba. es en 
ö aietatoffagoknac eleget teuen be megöc Es vk engőmet azon 
kérnék hog en nekic iftennek igéiét hirdeffem es о когоЦес pre- 

20 dicalae. es en у akaratyoknac engeduen fel alloc es predicalloc, 
vg miképpen engőmet -zent lelőc taneyiot, Es lenne vg immár hog 
a predicacio el vegezuen mynd az en at'amfiai mennen a capito
lomba voltanac mynd en ellenöm feltamadnanae. es mynd egzőr 

5 azt caialtanac, mo/?duan, Nem akaryoc azt hog te mi||raytonc 
23 vralcoggal. es mynket te bir’, mert te nem vág bölcen zolo mikép

pen illenec eíen zentfegős gileközetnec feiedelmehőz, mert te vág 
eg igü. es igön tudatlan, es mi ezt igön zegönföc hog eíen vtalatos. 
es tudatlan feiedelmönc vagon: Es mondanac azt ennekőm hog 
ez naptolfogva foha többe ne merőzkőggel mondani azt hog mi 

so feiedelmönc vag: Es ezönkeppen engőmet ilen nag buzzufaggal. 
es zegőnfeggel közzülőc ki vetnenec, Nem teccic es ennekőm nem 
lattatic hog en volnec fráter minor, az az k-ifíeb atyafiu. es bizon 
alazatos. es bizon engedelmes, ha vig orcaual zent alazatoffagoß
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bekefeggel el nem zenvednem Mert ha orolec vigadoc. es generkó- 
dőm abba micoron engomet fel magaztalnac es tyztőlnec, Kibe 
kezdetic || a lelőknec vezedelme, Naggal incab kel en nekőm бгц1: 6 
nőm en lelkomnec haznalatyaba vigadoznom, es geiierkődnőm 
iduőffegebe, micoron engomet zidalmaznac, meg vtalnac. es megs 
vethnec, kibe vagoc a lelőknec nag feli e gőg, es bizonfagos nere- 
fege, Mert azt tugyatoc bog az feiedemfegbe tőrtenic az efees. es 
a diceredbe lezen niha ala vetees, de az zent alazatoffagba tartatic 
myndoncoron allelőknec nag herefege

H a r m a d  p é l d á t  v e t e  b o d o g  a t i a n c  az z e n t  al a- io 
z a t o f f a g r o l .  es a t ö k e l l e t ő s  e n g e d e l m e f f e g r ő l  az

h o l t  t e l t r ő l

Ug oluaffoc hog nemicoron ez zentfegős embőr vl uala 6 tarfi 
kőzöt es gonSolkodic vala zerzetőffegnec tőkelletöffegerőb igőn 
nagon fohazcodeec es monda, cac aleg. vagon ez velagba ol zerze- is 
tős embőr ki iol, es tőkelletőf||feggel engedelmes volna v feiedel- 7 
menec, es hog hallac ezt az at'afiac mondanac neki, Zerető at'am 
kerőnc azon tegődet, hog tanic meg mynket arra hog mi legőn az - 
tökelletős engedelmeffeg, es a bizoh alazatoffag. Es felele nekic, es 
monda En az bizon engedelmes, es alazatos zerzetőft hafonlom a 20 

meg holt tefthőz, vegec fel a meg holt teftőt, es valahoua akarod 
teged oda őtet, azt latod hog femmit ellenőd nem zool az fel vé
telről, es femmit nem morgodic azon hog hona viződ, es nem 
panazol femmit arrolees hog houa vtet teződ, ha vtet tel teződ az 
zegbe v onnét ala neez. es ha vtet őltőztetőd barfomba, es gongéi 25 

fizőt ruhaba azt latod hog ő incab meg heruad Ezőnkeppen a bi
zon engedelmes, es || alazatos zerzetős a kit micoron eg helből 8 
maiba viznec ezt meg itele miért tezic, es holot haggac awal fem
mit nem gondol, es hol el valtoztatyac, ez ellen femmit nem alh 
Es ha tiztöffegre vizic feiedelni£„ tezic, Azon meg zokot alazatof- 30 

fagba meg marad, es meneyel incab tiztöltetic, annejial incab ma
gát meltatlannac aleyfa. es iteli Azért ez [blabbizon alazatos. es 
bizon engedelmes, ki ezőnkeppen tezőn
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H a l g a f f o c  i m m á r  b o d o g  a t ' a n c n a c  6 a l a z a t o f f a -  j 
g a t, es 6 f i a y n a c  e n g e d e l m e f f e g ó k e t

Ug olvaffoc, hog frater Rufinus, kiuala affifbelieknec nómőfi * 
kozzil való. es az itteni gondolatba zőntelen valo edofkodefeiert of

5 igőn el meruit vala iftembe, hog ol mei kiuil való erzekŐnkótfeg(!), , 
es ez velaghoz való igekozet igon keues vala v benne, es predical- •:

9 lafra, es zolafra jj malaztya es batorfaga nem vala Miért immár az 
zolafnac tehetfeget el veztőtte vala: Bodog at'anc kedeeg nemico- 
ron paraneola neki hog menne be affifba. es oth annepnec predi- \

10 callana. es iftennec igéiét hirdetneie, Vg miképpen az vr iften neki j 
zaiba vetnee ;. Monda frater Bufinus Tiztólendő at'am bocas enne- j 
kortes ne kiig engomet ez elen dologra, mert miképpen iol tudod 
hog еппекощ nincen malaztom. es tehetfegom zolafra. es vagoc ; 
tudatlan, es eg igu. Azért kerlec zerető at'am hog ne banc engomet j

is az elen dologgal, mert nem vagoc alcolmas es eleg reaia Bodog ‘ 
at'anc kedeeg monda neki Miért te ennekom elő mondatomra nem I 
engedeel, Parahcoloc azért nekőd zent engedelmeffegre hog me- jj

10 ze^telen cak a kiffeb ruhádba || maraduan menbe az varofba. es 
valamel eghazban a nepnec mezeytelen predical vg miképpen meg ’

20 montam nekod, íme lafh alazatos engedelmeffegot, leg ottan le j 
vetkőzeek. es el mene mynt bizon engedelmes, es hog be ment : 
volna a varofba, latuan ftét a nepec. es a gemSkoc es az yfiac, , 
Kezdek vtet mouetnie. es rayta codalcodnac vala, monduan. íme . 
ezoc a nag kernen penitenciaba meg bolondultac. es eztelenne

25 lőttec Ezőnkozbe bodog át'anc meg gondolván ez zent at'afiunac 
v nag engedelmeffegeet. es vn maganac nag kernen parancolatyat, 
kezde magat nag kemenfeggel fegelmezni monduan, Honnat vagon 
tenekod ez §Ien nag batorfagod bemard fi peternec fia, hog te ez 
zent embornec elen nag !kemenfeggel parancol, ki affifbelieknec \

30 nőmoffi kozzil eg hog te vtet mezítelen kiidőd be az varofba, Kit
11 tennie tíztőffege nem agga vala. ielőn||nen azért miért onnat tá

madót. es oth vtet meg efmeric Azért iftenre mondom azt hog 
tennőmmagadon bizonoytom meg azt mit te mafnac parancolz 
Ezt meg monduan lelkenec nag buzgofagaval, leg ottan ruhaiat

35 levete magat meg mezitelenitte, es ezőnkeppen mene be affifba, 
vele viuen frater leoth ki az 6 capaiat. es frater Rufinus capaiac.
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vtannoc viuee, Kit latuan mezeytelen a varofbeliek, möuetic vala 
vtet miképpen bolondot, aleytvan vtet es frater Ruphinoft hog 
ez6c el vezöth volna az kemenfegos penitencianac m iatta: ílodog 
at'anc kedeg lele frater ruffinoft predicalvan. es nag bnzgofa^os 
ayetatoffaggal őzöket monduaw nag fel zoual О zeretö at'amfiais 
tanoztaffatoc el ez velagot, haggatok el abbint, aggatoc meg az 
maftol el vötte iozagot ha nem akartoc öröc tűzre men|[net5c Tar-12 
catoc iftennec parancolatyat. Zereffetoc az vr iftent. es at'atoc fiat 
hiuön tiztan. es igazan ha be akartoc menni az öröc hazban, tar- 
catoc penitenciat, mert el kozelget meniiecnec orzaga Ezonkozbe ю 
hog mynd ezőket caialtanaia ez frater Ruffmns Ime bodog at'ank- 
ees vgan mezeytelen ves az eghazban mas zegletibe fel alia, es 
kezde predicallani of nag buzgofaggal. es ifteni edoffeggel ez ve- 
lagnac meg vtalafarol. es az zent penitenciarol es az akarat zerent 
való zent zegenfegröl. es az mennei hazanac zent keuanfagarol. es 15 

a buzzufagnac bekeuel valo zenvedeferol. es a megfezilf criftnfnac 
keferűfegos kennarol, vghog mynd a kernen zyuü ferfiac. es azzoni- 
allatoc. kik oda giltenec vala nag focaffaggal, igon nagon el amul- 
codanac. es el codalkodanac, kezdenec nag keferűfegos firaft ten- 
nioc es hihetetlen ayetatoffaggal. es t5redel||meffeggel iftennec nag 13 
irgalmaffagat caialtanioc. es kernioc, vghog of mint elmeiőknec 
vyonnan valo el amulcodafara fordulanac. es terenec mynd: Es 
lön az napon affifba a nag varofba of nag ohaytas. es of igon - 
nag firas az predicacion valo nép közöt, hog foha a varoiba crif- 
tufnac kennarol, es halalarol ofian nem volt: Es ezőnkeppen a 25 

varofnac népét, es a criftufnac iohait micoron meg epeytöttek 
volna, es ifteni malaztnac iozagaual meg vigaztaltac volna, nag 
diceretós zoual mi vronc criftus iefufnac neuet diceruen. es meg 
aldvan bodog at'ankcat. es frater Ruffinoft fel öltözteteec ö ruha- 
iokba Es hog fel öltöztec volna dicerec fel magaztalac. es meg 30 

aldac az felfegős vr iftent. Azért hog vrn magocat efen nag vitéz- 
feggel meg gözec. es hog az criftufnac iohait ekkeppen meg epöy- 
tek II Es hog ez velagot az Ö mezitelenfegöknec miatta igön meg 14 
vtalandonac mutatae lennie, Es mynd azok meg leuen, a népét 
meg alduan. es ö tölöc bulcot veuen be terenec porciunculaba. Es 35 

bodognac aleytya vala magat az, ki cak az ö kapaioknac peremet 
illethetiuala
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Az z e n t  a l a z a t o f í a g g a l  v a l ó  en  ge d e l m  ef f e gn e c 
i o z a g a t  es z e n t f e g e t  m e l  i g ö n  f e l i  az ö r d ö g  hal -  

g a f f a d .  es  t a n o l y a d  me g

Ug oluaftatic, hog ez frater Enffinus v ziuenee nag tiztafag- 
5 val es ö lelkenec angali kieffegeuel myndöncoron iftenhöz ige- 

közöt, es ö benne edöfködöt. es ha valaki valamicoron neki zolt, 
auag vtet hitta, nag ért erkölcel. es edöffegös kegöffeggel felel vala 
neki. es lattatic vala, hog a mas velagrol terne meg Törtenec ke- 
deg hog nemicoron kildec vtet a varofba kyneret koldulnia, v ke- 

ío deg miképpen ||
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K e z d e t y k i f t e n n e k z v l e y e n e k  a z z o n  y o ja .  к z e p p 1 e v- 
t e l e n  Z Y Z  m a r i a n a k .  z e n t f e g e s  e l e t e n e k  e s  l e l k y  
j o z a g o s  m y  e l k  e v d e t y n e k  t у t к о ГГ a g a r o l  a n a g y  

z e n t f e r e v l  v a l ó  k e v n v  e z  k e p p e n . :  —

Elfev predicacyo. 5

Fyam  el ne hagyad az te anyadnak tevruenyet. hog adaffeek 
m alazt auagy kegyeim  te feyednek. Ez bezedevket m ongya 
falam on kevnyvenek elfev rezeb en : Mely jgygben bevlcheffeges 
falam on jnt mynket. zent leieknek jntyfe myat. hog am y annank- 
nak. az az. az aldot zvz m arianak tevruenyeet. az az. elety - 1 0  

nek regulayat el ne hagyvk de kevueffevk. Mert az zvz maria 
m ynekeynk lelky anyank. az vyonnan való zvletefnek. es az 
ifteny fyvfagnak valaztafa m yat. es m y vronk iefus criftufnak 
atyafyvfaga myat. zent anfelmofnak mondafa zerent. ky vgy mond. 
H a criftus my atyankfya. ky az zvz || mariatwl zvletet. tahat myre 2 . 
nem  volna my anyank az. aky zvlte amy atyankfyat criftuft. olyha  
az mondanaya. byzonyaban my anyank. Annak okáért byzonnal 
m éltán jntetevnk m ynd nyayan. az zvz m arianak eletenek zentfe- 
geet kevuetny. Mert tanalchozya nekevnk elevzer peldazatzerent 
való jras. Mafodzor példa zerent való term ezet. Harmadzor. ta- 20 

nolfag zerent való ertelm. Elevzer mondám, hog ezt tanalchozya  
mynekevnk peldazatzerent való jras. Mert iacob patriarcha kevuet- 
veen ev anyanak tanalchat. ennek m yatta nyere az atyay aldomaft. 
Ezenképpen m y es. ha akaryvk m eg nyerny atya iftennek aldoma- 
faat. tahat kevueffevk azmy anyánknak zvz m arianak tanalchaat. 25 

az ev eletyt kevuetueen. Mafodzer tanalchozya ezt mynekevnk  
példa zerent való [jras] termezet. Mert mykeppen |j nyluan való 3 
byzonfag vetellel tugyvk azt. hogy az atya nagyob zerelm el ne- 
uely targya fel az oly fyat m elyet laat hog hafonlatos ev hozya.
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hogne??i azt a ky hafonlatlan ev hozya. Ezen keppen az zvz maria 
az malaztnak anya eltet neuel ruynket lelek zerent alelkyekben. 
ha lezevnk ev hozya hafonlatofok. es be mutat mynket atya if- 
tennek. hog zereffen mynket. Ha kedeg hafonlatlanok lezevnk 

5 amy anyánkhoz mariahoz. jgeen keel feelmevnk hog el ne hagyon 
mynket amy kegelmes anyank zvz maria. Azért zeretevym kev- 
ueffevk az aldot zvz marianak tyztafagat. alazatoffagat. bekeffeeg 
tartafat. es egyeb jozagos myelkevdetyt. Annak okáért kyalt az ev 
fya vronk iefus monduan. Tanolyatok en tevlem. mert en keges 

ío vagyok es alazatos zyvev. es leltek nyvgodalmat ty telketeknek. 
4 Harmadzer tanalchozya ezt nekevnk. || tanolfagzerent való ertelm. 

Annak okáért vgy mond zent ambrus zvzeffegrevl való kevnyveben. 
monduan. legen ty nektek az zvz marianak elete. mykeppen keep- 
ben meg jrt. kytevl ky feenlyek mvkennen tvkerbevl tyztafag- 

iG nak zeepfege es jozagos myelkevdetevknek peldaya. Ynneet ve
gyetek eletnek peldayat. holot iamborfagnak mefterfygy ky irat- 
tattak. mykeppen egy nemes példán ky meg mutagya. mytkelyen 
el tauoztatny. .myt meg feddeny. myt meg tartany. Ezeket zent 
ambrus mongya. 0 . azért hyv lelek, ved ezedbe bevlchnek tanai - 

20 chat, fogagyad az ev jntefeet. ky azt mongya. ffyam el ne hagyad 
te anyadnak tevruenyeet. az az, marianak te anyadnak tevruenyeet. 
О idueífeges intees. о edeffeges tanollfag. О egeffeges tanalc. ky- 
nek ha engedevnk. tahat lezen hog adaffeek malazt vagy kegelm 
te feyednek. Azért ha malazt adatyk. adatyk dychevfeg es. es kev- 
uet||kevzev keppen adatyk mynden io. Mynek okáért azz!onynnk 
marianak eletet kevuetnevnk. annak okáért evrola három tanolfa- 
gok mondatnak, kykben meg - efmerhegyevk es kevuethegyevk az 
ev eletenek zentfegeet. Azért az elfev tanolfag mondatyk. irafze- 
rent való tanolfagnak. Mafyk mondatyk zentfegzerént való vetel- 

30 nek. Harmadyk mondatyk regulazerent való eletnek meg tartafa- 
nak. Az elfev tanolfag mondám, hog mondatyk irafzerent való el 
hagyatnak. Mert fokaktwl gyakorta kerdetevt. hog myre zent irat
ban. foha valamy nem irattatot azzonyonk maria zentfegereyl 
es myelkevdetyreyl. fém meg nem iratot az zent euangeliftaktwl 

35 valamy az eletenek iftoriayabol. fevt meeg chak tamadafarwl es.
vagy zdeynek zentfegavkrevl. Sem az ev dycheA f̂eges es felette 

■ chodalatos myelkevdetyrevl. Auagy ev halalarwh auagy az vy.tevr- 
ßveen bely zentfegevknek vetelerevl. byjjzonyaban nagy choia ez.



myre háttá el ezeket es el halgatta az zentjras.es iftennek feneffeges 
anyanak egyeb zentfeges myelkevdetyt es. Zent mathe jruan crif- 
tufnak nemzetiegerevl. chak ezt mongya. jacab zvle iofephet. ma- 
rianak jegyefeet. kytevl az az zvz mariatvl zvleteek iefus. ky hy- 
vattatyk criftufnak. Aleytom vala hog jg kellene mondany. Iacob 5 

zvle iofephet marianak ioachym leányának iegyefeet. melyet joa- ■ 
chym zvle zent anna azzontvl chodalatos keppen. angelnak hyr- 
detefe myat. ky vala tyztafagos zvz. Azonkeppen zent lucas es. 
chak ezenképpen mond. bochattateek gabriel archangalaz zvzhez. 
et cetera Megnem ira zent lucas. azzonyonk marianak tamadafat. 10 

fém az ev eleteet fém myelkevdetyt. fém az ev feneffeges zentfegeet. 
Ezenképpen vagyon az egyeb euangeliftakrol. eztevl meg valla, hog 
az euangeliítak meg iryak iften fyanak foganatyat zent lelek mya 
zvz mariatvl. Es chak azokat kyk illetyk iften fyanak || teftelevfet. 7 
es egyeb myelkevdetyt. Es ennek ellene nemelyek jg mondnak. 15 

Myert az enangeliftak kereztevlev zent janofnak tamadafat. es ev 
zvleynek meltofagat. az ev eletenek es zentfegeet. es az ev kernen 
es fenes myelkevdetyt meg Írtak, mynd az ev eletenek vegeyglen 
es martyromí'agayglan. Annak okáért nagyaljnkab meg kellet volna 
irnya iften anyanak tamadafat. zentfeges eletet, es dychevfeges 20 

halalat. kereztyen hytnek es erkevlchnek epevletyre. lattatyk azért 
hog az zent iras ezeket el hagyuaan. legen meg kyffebeytetevt. de. 
ennek jmez ellene vagyon, mert az iftennek zent embery zoltanak 
zent leieknek ihlefe myat. kyrevl vgy yr zent mathe kevnyvenek 
tyzed rezeben mondnan. Nem ty vattok kyk zoltok. de az ty atya- 25 

toknak lelke, ky ty bennetek zol. Annak okáért az zent leieknek 
taneytafa myat Írtak valamelyek meg vadnak iruan az zent iraf- 
ban. mely zent jrafban femmykeppen nem kellet hadny teuelgeeft 
auagy valamy meg kyffebeyteft. |j Mert pokalbevlc mondafa zerent. S 
iften es az termezet az az. az négy eltetev allat. nem beuelkevdnek 30 

az fevlette valókon, fém meg nem fogyatkozyk zvkfegevfevkben. 
fém teznek valamyt heyaban. ffelelek nagy albertnak es egyeb doc- 
toroknak mondafok zerent. hog jgeen okoffaggal levt ez. hog az if
tennek zvz anyarvl ezek zent jrafban el hagyattanak az zentektevl. 
feni valamy evrola nyluan nem iratot, hanem chak azok kyk vala- 35 

nak kyk iftenfyanak meg teftefevleferevl evtevle. Mert ezt teue zent 
lelek, az ifteny bevlcheffegnek chodalatos zerzefeuel. jelefevl három 
okáért. Elfev oka mondatyk felyevl vetefnek. Mafyk oka mondatyk

■
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aytatofí'agnak fel kevltefenek. Harmadyk oka mondatyk maga fel 
emelefnek meg nyomoreytafanak. anagy my meg alazafojiknak. 
Mondám hog az elfev mondatyk felyevl Teteinek. Az az. mert az 
iftennek anyanak zentfegenek fel magaztatafa es meltofaga. men- 

5 den kereztyen emberektevl méltán, mendeneknel iftennek alatta. 
9 felyeb vettetyk. || Annak okáért, mykeppen az eredőt femmy nemev 

enangeliomban iruan nem lelyevk. de miért erevffen kel hynny az 
eredőt, annak okáért az kereztyeneknek elmeyekben jrandonak fe
lette vagy fely ebkel egyebnelkel lenny az credonak. Ezenképpen iften- 

íonek anyanak iftoriayarol eletyreyl meltofagarol es zentf egere vl levt. 
zent leieknek jhlefebevl. Mert mykoronzent mathe eztmongya az 
iftennek anyarvl. monduan. kytevl zvleteek iefus. Ezeket monduan 
zent mathe hog evtevle zvletet iftennek fya. legottan mynd az 
tevbbyt es meg monta. Az az. az iften anyanak ev nagy zentfegeet. 

i5 meltofagat. es az ev nagy erdemynek es jvtalmynak felfeges voltat.
Ezenképpen az iftennek [az] anya. az ev edes fyarol dychyr- 

. -tetyk. mert az jo fanak jo dymevlche vagyon. Azért ha az fyv 
zentfeges es meltofagos. tahat az anya. es zentfeges es melto- 
fagos. jelefevl mykoron ev legen iftennek anya. kynel zentfegefb 

20 es meltofagofb nem lehet. Mert monduan evrola. hog ez zvlte felfe||-
10 ges iftennnk fyat. vagy hog malaztal telyes es ezhez hafonlok. re- 

uidjgenel elegfegefen mendeneket mond. Az az. hog az iftennek 
anya femmynemev malaztvl. femmynemev zentfegtevl. es feinmy- 
nemev erdemektevl es jvtalmaktvl jdegen nem volt. Mafyk oka

25 mondatyk. aytatoffagnak fel kevltefenek. Mert ennek myatta az 
kereztyen doctoroknak aytatoffagok felkevltetyk. ez dolgoknak ke- 
refefere bevlchnek mondafazerent mondua/o kyk eznek engemet. 
meeg es ehe-znek. touab efmeg vgy mond. kyk ky vilagofeytnak 
engemet. erek eletet válnak. Harmadyk oka mondatyk maga fel 

30 emelefnek meg nyomoreytafanak. auagy my meg alazafónknak. 
Mert az my liyv dychékevdefevnk meg nyomoreytatyk. hog 
amy io myelkevdetynket nagynak ne aleychvk. mykoron latyvk 
hog az bodog zvz marianak felfeges erdemyt fok zentfeges rnyel- 
kevdetyt. fevt nem chak' azzonyonk marianak myelkevdetyt.

11 de meeg my vronk iefufnak zentfeges myelkedetyt || mynd 
harinyc eztendeyg el veztegueen az zent iras el mulatuan el ha- 
gya. hog vezteguen olylia mondanaya mynekevnk az jgeket kyt 
meg irt zent lucac^keynyvenek tyzenheted rezeben monduan.
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Mykoron mendeneket meg teyendevtek melyek parancholuan vad
nak. mongyatok. hazontalan zolgak vágyónk, zent mathe es vgy- 
mond. Ne akaryad tronbytaba enekleny te elevtted. Eímeg my 
vronk iefus. es az my azzonyonk zvz maria, az ev tytkon váló 
zentfeges myelkevdetydet kyket evmagok tuttanak. nem akartak ev- 6 
nen magok mya ky ielenteny. bevlc falamonnak mondafazerent. kyt 
meg irt peldabezedrevl irt kevnyuenek lmzo’nheted rezeben. mond- 
uan. dycheryen tegedet jdegenelmek zaya. veztegyen az te zad. 
Azért az ev tytkon való myelkevdetyk nynchenek meg iruan. de 
azok meg vadnak jruan my epevletevnkre. kyket tevttenek azio 
apoftoloknak es az nepeknek ielenvoltokra. hog my es taneytaí- 
nank ezbevl. hog a my io myelkevdetyn||ket vgy tegyevk. hog azok-12 
bol kyvevl dychyreteket ne kereffevnk. Mert mykeppen zent ger- 
gely mongya. hog az menyey keuanfagnak zerelmeet. nem elegmeg 
evrzyny az gonoz lelkektevl. valaky ezeket embery dychyretektevl is 
einem reyty. Mert meg foztatny keuan az oly ember, ky az ev ken- 
cheet nyluan való vton vilely. Ezen keppen jgeen okoffaggal levt. 
zent leieknek jhlefe mya. hog az zent enangeliftak reviden akartak 
meg jrnya azokat, kyk vadnak iftenfyanak meg teftefeleíerevl. az 
hytnek tanolfagara es epevletyre. Azokat kedeg kyk tytkon tetet- 20 

tenek. es az apaítoloktvl es egyebektevl nem tudattak. Iollehet 
hog az tytkon való dolgy es vronknak es azzonyonk marianak na
gyok es chodalatoíok voltának^ menden zenieknek myelkevdety 
felet, de ezeket el veztegletteek ez felyevl meg mondot okokért. Azra 
kedeg jgy feleltetyk hol azt mongya. hog meg kellet volna jrnya 25 

azzonyonk marianak tamadafat. es ev zvleynek zentfegeet. Hog 13 
myert az ev zvley||nek dychevfege es meltofaga volt azzonyonk 
mariabol. mert azzonyonk mariaert volt eleytevl fogua valaztatot 
iftentevl az ev nemzete telyel'íeggel. Annak okáért nem kellet az
zonyonk marianak az ev zvley myat dychyrtetny. mykeppen crif- 30 

tus lem dychyrytetyk anyarol. hanem jnkab azzonyonk maria dy- 
chyrtetyk az ev zent fyanak zentfegerevl. Ezenképpen azzonyonk 
marianak zvley es. dychyrtetnek az ev leányoknak zentfegebevl. 
Efineg kereztevlev zent januí'nak tamadafarvl. eletyrevl. es halala- 
rvl jgy feleltetyk. hog ez jgeen okoffagai levt hog ezek meg jrattat- 35 

tanak zent ianofrol. mert ha megneni jrattanak volna, tahat ke- 
telkevthetnenek ezekrevl. Azzonyonk marianak chodalatos foga- 
natya kedeg. es vigaffagos tamadagya. zentfeges elete. felyevl mulo
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myelkevdety. es az dragalatofíagos es dychevfeges elete. azért nem 
jratot meg. Mert hyv kereztyenek kevzevt byzonfaggal hytetnek 
mendenek azzonyonk mariarol. valamy illic azzonyonk marianak ||

14 meltofagara. zentíegere. es felyevlmvlo tyzteffegere. Es ezek nyl- 
5 uan vadnak azoknak azzonyonk mariarol. kyknek egez hytyk va

gyon vronk iefufrol. О azért bynes lelek efmeryed meg. mert fem- 
mynemev villongafnak oka nynchen. azent irafnak ellene. Mert 
valamelyek meg vadnak iruan. mytanolfagonkra irattattanak meg. 
О kereztyen lelek ved ezedbe. mert nagy dolgok el hagyattattanak

io [ej veztezfeggel. ate tanolfagodert. hog tanoly nagyokat hynned 
azvz mariarol es az ev edes gyermekerevl vr iefufrol. es hog tanoly 
aytatoffon kereíuen es gondolkoduan erdemeket lelned, es az te 
myelkevdetydben tanoly alazatoffagot tartanod. 0 keges itten mely 
edefdedevn vonzaz mynket. mely kegyetlen táneytaz. es mely id-

15 uelíegefen akarz mynket meg alazny. hog ennek myatta mynket 
fel magaztas.: —

Mafod reze mondatyk ez predicacionak zentleg zerent való 
15 fel vetőinek. Mert azzonyonk marianak kellet fel venny || anya 

zent egyháznak menden пеку illendev zentfegevket fok okokért. 
2o nagy albertnak mondafa zerent. Elevzer kellet fel venny. evmaga 

meg alazafert. mert azzonyonk maria meneuel zentfegefb volt 
men den éknél, anneuál jnkab kellet evmagat meg alazny az zentfe- 
gevknek fel vetele-re. Mykeppen tevn [az] mykoron magat meg alaza. 
az о tevrvennek tyztulafanak tevruenye ala. Mafodzer. kellet fel 

25 venny. az parancholatnak be tellyefeytefeert. Mert az parancholat 
kevtelez’vala mendeneket az zentfegevknek fel vetelere. kyrevl vgy jr 
zent lands kevnyvenek harmad rezeben az kereztelefrevl monduan. 
Ha valaky vyonnan nem zevletyk vyztevleszentlelektevl. nemme- 
gyenbe menyeknek orzagaban. Harmadzer kellet fel venny. az gonoz 

so példának el tauoztatafaert. ky tamadot volna azbol kereztyenek 
kevzevt.lia azzonyonk maria fel nem vette volna anya zent egyház
nak zentfegyt. Negyedzer kellet fel venny érdemeknek bevevletyert. 

10 Evtevdzer. kellet fel venny azzonyonk marianak. az || erethnekfeg- 
nek el tauoztatafaert. Mert mongyak vala evtet lenny angelnak 

35 nem embernek. Hatodzer kel vala fel venny. az tevkelletevffevknek 
tanolfagokert. hog az aky zent. meges meg zentelteffeek. Hetedzer. 
az bynefeknek meg feddeffere. Mert az bynefek. mychoda magok 
menteeft mondhatnak azok kyk nem akaryak fel venny az peni-

:
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tencianak zentfegeet auagy egyeb zentfegevket. Mykoron halyak. 
hog meeg az menyeknek zentfeges kyralne azzonya es fel vette 
anya zent egyháznak zentfegyt. Byzonval meg íeddetnek ez il by- 
neíek errevl hog azzonyonk maria peldayaual fel nem vezyk az- 
zentfegevket. es hyvattatnak az ev peldayaual az zentfegevknek 5 

fel vetelere.
Ymmar jt vettetyk reez zerent való kerdees. anya zent egy

háznak menden zentfegerevl.
Elevzer. az kereztfegnek feel vetelerevl.
Mafodzer. az bermalafrol. 10

Harmadzer. az oltary zentfegnek vetelerevl. ||
Negyedzer. az penitencianak zentfegerevl. 17
Evtedzer. az hazaffagnak zentfegerevl.
Hatodzer. az vtolfo keneteefrevl.
Hetedzer. az zerzetnek zentfegerevl. 15

Annak okáért elevzer kerdetyk. hogha azzonyonk maria meg 
kereztelkevdevt. auagy nem. Mondhatnád te azt. hognem kevrez- 
telkevdevt. Mert bevlc embernek dolga az. hog femmyt heyaban 
netegyen, de heyaban vezen az oly ember oruoffagot. kynek nem 
zevkevs. Azért mykoron azzonyonk maria volt meg zenteltetueen 20 

meg anyanak meheben. nem volt zevkevs az kereztfeggel. Efmeeg 
mykoron azzonyonk maria volt malaztal tellyes. ha ev meg kerez- 
telkedet volna, mychoda malaztot vet volna az kereztfegben ha 
tellyes volt malaztal. Efmeeg ha azzonyonk maria meg kereztel- 
kedet volna, tahat anya zent egyháznak jnnepet kellene illeny az 25 

ev kereztfegerevl. Mykeppen jnnepet il anya zent egyház az ev 
tyztulafarvl. Ennek ellene ezenképpen vetekevttetyk. hog az pa- 
rancholat az kerezt||fegrevl kevtelez vala mendeneket az ev ky 18 
hyrdetefe vtan. hog meg kevreztelkevgyenek. Annak okáért azzo
nyonk mariat es. kevtelezte az kereztfegre. Efmeeg my vronk iefus. ao 
jóllehet nem valaevnekyzevkfeges.de maga meg kereztelkevdeek. 
Azért azzonyonk maria es meg kereztelkevdevt. noha nem volt 
zevkfeges. az bezedert kyt vronk monda zent janos irta meg kevny- 
venek harmad rezeben monduan. Byzon byzon mondom nektek, 
liaky megnem zvletyk vyonnan vyzbevl es zent lelektevl. nem me- 35 

gyenbe menyeknek orzagaban. Zent marc meg vgy jr. Valaky hy- 
end es meg kereztelkevdevt leyend. Idvezevl. Efmeg vettetyk az 
apoftolokrvl hog es meg kereztelkettek. mert vgy monda nekyk
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vronk. ky m eg m ofattot. nem  zevkes hog m eg mofattaffek. h a
nem  hog chak labayt m oha meg. Azért nagyaljnkab kelhynnevnk  
hog azzonyonk m aria m eg kereztelkevdevt. m ert ev vala tevkelle- 
tefíeggel való m eg tartoya az tanalchoknak es az parancholatok||-

19 nak. Mert nagy albertnak m ondata zerent hynnevnk kel byzonual. 
hog azzonyonk m aria m eg kereztelkevdevt. Mert ha [meg] m egnem  
kereztelkevdevt volna, tahat evrayta nem  volna az kereztyenfegnek  
jegye auagy bylege. kynel m eg valneek az fydoktevL.es poganoktvl. 
Sevt ennek felette, mykoron azzonyonk m aria felette jgeen alaza-

iod;os volt. alazatoffagnak fem m ynem ev garadychat einem  hagya. 
Annak okáért az ev alazatoffagabol m eg kereztelkevdevt azzo
nyonk maria, nem chak criftnfnak kereztfegeben. hanem  m eeg az 
kereztelev zent janofeban es. Mert zent tham as doctornak m ondafa  
zerent. m eeg az oly ember es. ky ev anyanak m eheben m eg zentel-

15 tetevt tartozyk fel venny az kereztfegevt három okokért. Elevzert 
az jegy[ek]nek auagy bylegnek m eg kerefefeert. kyvel zam laltaffek  
iftennek пере kevzyben. es olyha zamlaltaffeek az ifteny zentfe- 
gevknek vetelere. Mafodzer. hog az kereztfégnék m yatta. m eeg teft

20 zerent es. hafonlattaffeek criftus kenya||hoz. Harm adzer azért
20 az engedelm effegnek jauaert. m ert az kereztfegnek való parancho- 

lat adatot mendeneh. Mely engedelnieffegbevl azzonyonk m aria  
m alaztot kerefe. mert az kereztfegnek m yatta fel veue az byleget. 
kynek m yatta veue érdemeknek bevevletyt. Azrol kedeg hog myre 
nem  illy  anya zent egyház, az ev kereztfegenek jnnepeet ezenkep-

25 pen feleltetyk. hog egy oka ez lehet. Mert az ev kereztfege tytkon  
volt. de az ev tyztjal^fa nyluan volt. Mafod oka lehet, mert az ke- 
reztfeg ielefevl adatot byneknek bochanatyara. kybevl m eg tyztey^  
tatneek az kereztfegben. Azért azzonyonk m arianak kereztfegenek  
jnnepet nem  kellet zerzeny. hogne aleytatneek hog evneky byne volt

30 volna.' kybevl m eg tyztvlt volna az kereztfegben. H a kedeg Idue- 
zeytenknek kereztffegenek innepe tyzteltetevt. kjében fem m yne
mev byn nem  volt. Ez ennek okáért levt. m ert jduezeytenknek 
kerezffege volt az my kereztffegevnknek m eg zen te le fe .: — ||

21 Mafodzer kerdetyk az bermalafrvl. hogha azzonyonk maria
35 volt m eg beerm altatot. Es mondhatnád hognem  beerm altatot. mert

vr iefus. ky chak evnen m aga athatot volna azzonyonk m arianak  
tevruent. nem  oluaftatyk hog ez beerm a[fa]lafnak tevruenyet vronk 
zerzette volna. Azért azzonyonk m arianak fém tartozyk vala ez

9 8  C O R N I D E S  C O D E X  ( 1 8 — 2 3 )
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beemalafnak tevrvenyere. Eímeg az beermalafh arra zerzet zentfeg 
bog az [pile] pyfpekevknek keze reá veteíe myat. Zent lelek adaf- 
feek. kyvel ember meg erevfeytefíeek az lelky viafkodafban rabanuf- 
nak mondata zerent. de azzonyonk maria nem olnaítatyk. hog vala 
kynek kezenek reá veteíe mya vevt volna ze»t lelket. íem volt ev zev- 5 

kés zent leieknek erevíeyteíenel. Mert volt evnala malaztnak tel- 
lyeííege. azért nem lattatyk. hog myert kellet volna meg beermal- 
tatny azzonyonk marianak. Ennek ellene ezenképpen vetekettetyk. 
Azzonyonk maria volt tellyeffeggel es tevkelleteffeggel való kerez- 
tyen. de hog ember || leleffeek tellyeffeggel kereztyennek. ez lezen az 22 
beermalaínak [m] zentíegenek myatta. Azért mongya rabanus 
monduan. Menden hyv kereztyeneknek kel vennyk zent lelkeet 
az kereztíegnek vtanna. pyípekeknek kezeknek reá vetetek mya. 
hog leleffenek tellyeffeggel kereztyeneknek. Annak okáért azzo
nyonk maria es meg heermaltatot. ffeleltetyk nagy albeertiiak mon-ie 
data zerent. hog azzonyonk maria meg beermaltatot. Iollehet ne 
legen nyluan az zent jrafhan. Mert az beermalas iollehet 
ne legen altalyaban zevkfegnek zentfege. de haky meg vtalya. 
karhozatos. Arra kedeg hol az mondatek. hognem oluaftatyk hog 
vronk iefus zerzette volna az beermalaft. ezenképpen feleltetyk 20 

petrus aureolenfifnek mondata zerent. hog vronk iefus akoron 
kezde az beermalaft. Mykoron az ev aldot kezeet vete az kyfded 
gyermekeknek feyere. es meg alda evket. : .  —

Harmadzer kerdetyk. lioglia azzonyonk maria vette az oltary 
zentfegevt. auagy nem. Mondhatnád hognem vette azzonyonk || 25 

maria az oltary zentfegevt. Mert nem lattatyk myneme.v malaztot 28 
vet volna, ez oltary zentfegben. Mert ez oltary zentfeg zereztetevt. 
az ifteny zeretetnek bevevletyert. es az bochanando byneknek bo- 
chanatyaert. es az halálos bynektevl való meg oltalmazafert. es 
hog criftufnak kenyanak jegye meg emleyteffeek. kyrevl zent lukac 30 

vgy jr. Ezt tegyetek en meg emlejkézetevmre. de azzonyonk 
maria, ez oltary zentfegnek veteíe nekevl es. telyes volt [z] ifteny 
zeretettel. Byneknek bochanatyaual. es halálos byntevl való evry- 
zettel nem volt zevkes azzonyonk maria, mert foha nem vetkezevt. 
feni volt zevkés erzekenfegzerent való meg emlekevzettel criftus 35 

kenyarol. ky mindenkoron [hafonlatos volt cr'$\ egyenlev volt 
criftufhoz erzekenfegzerent. es egyenlev volt iftenhez. ertelm- 
zerent. Annak okáért nem kellet venny azzonyonk marianak

7
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az oltary zentfeget. de ennek ellene vetekevttetyk ezenképpen. 
24 hog ez oltary zentíeg. zerelm nek zentfege. auagy || ifteny ze- 

relm nek zentfege. azért jgeen nagyon kellet venny azzonyonk m a
rjanak az oltary zentfeget. mert ev vala jgeen nagy az ifteny ze- 

5 relmben. ffeleltetyk. hog azzonyonk mariadnak] gyakorta vette 
az oltary zentfeget. es es m eg byzoneytatyk zent jraffal. Mert m eg  
vagyon iruan apoftolok jarafarvl való kevnynek elfev rezeben 
monduan. valanak zevnetlen állok vagy m eg maradok jmadfagba 
az apoftolok iefufnak anyaual m ariaual. es az kenyérnek zegefenek  

10 oztogafaban. az az. az oltary zentfegnek veteleben. Ez zent jras 
vetetyk ez oltary zentfegrevl. niynd m agyerazas zerent. m ynd ke- 
deg nagy albertnak m ondafa zerent. Mert m enden hyv kereztye- 
nek tartoznak kom unykalny. anyazent egyhaztvl zerzet alkolm as 
jdevben. Iduezeytevnknek fentenciayanak kevtelezefebevl. kyt m eg 

is irt zent ianos kevnyvenek- [elfev] hatod rezeben. monduan. hanem  
5 eyendytyk ember fyanak tefteet. || nem  lezen  elet ty bennetek. An

nak okáért ha azzonyonk m aria nem  com unykalt volna, tahat ez- 
bevl egyebeket m eg tantoreytot volna, de azzonyonk m aria foha 
fenkyt m egnem  tantoreytot valam yben. azért tahat comunykalt. 

20 Alexander de hales .es vgy mond. hog azzonyonk maria, ez oltary 
zentfegnek vetelebevl vette ieles kyualtkeppen való criftus ken- 
yanak em lekevzetyt. m yelkevdet zerent való aytatoffagnak ehele- 
kevdefeet. es az ev edes fyanak teft zerent es lathato voltának  
el tauozafa ellen, vezen vala nagy edeffeges vigaztalaft. ev fyanak

25 ielen voltában, ky vezen vala ev hozyaya ez oltary zen tfegb en .:—
'Negyedzer kerdetyk az penitenciarol. hogha azzonyonk maria 

vette [vet] valamykoro/i az penitencianak zentfegeet. byzon tevre- 
delmeffegben gyonafban es elek teteiben. E s vetekevttetyk ezrevl 
hog nem  vette volna azzonyonk maria az penitencianak zentfegeet.

26 mert foha nem  vettezevt jj ha nem  vetkevzevt. tahat tevredelmef- 
feget fém vevt. Az tevrédelm effegnekevl kedeg nynchen m alazt az 
penitencianak zentfege m yat. tahat azzonyonk m aria ezenképpen  
nem  vette az penitencianak zentfegeet. es az ev m alaztyat. Efm eg  
az gyonafrol. ha az tevredelmeffegnek helye nem  volt. mert nem

35 vetkezevt. tahat m egfem  gyónt, eleg teteit fém tevt. Mert tev- 
redelemeffeg. gyonas. es eleg tetei nynchen egyebrevl. hanemchak  
bynrevl. Azért mykoron azzonyonk maria foha nem  vetkezevt. foha  
penitenciat fém tartót. Ezeknek ellene jm vlyen byzonfag vagyon.
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H ogy az gyonas volt oo tevruenben es. vy tevruenben es paran- 
cholatbol. azért m endenek tartoznak vala az gyonafra. Azért ha 
az páráncholatbol mendenek tartoznak vala az gyonafra. tabat. 
nem es azzonyonk maria es tartozót az gyonafra. Efmeg. az peni- 
tenciarol. az penitencia elfev iozagos m yelkevdet. mykeppen 5 

m ongya magyerazo || jras az jgeken. penitenciat tarchatok. Az- 27 
zonyonk mariaban m enden m alazt [volt] volt es m enden iozagos 
m yelkevdet. azért az penitencia es volt. mert elfev iozag. Efm eg  
azzonyonk maria tevtte m yelkevdetnek gyonafat. tartuan anagy te 
ilen gyonaft. es az m eg tyztulando bynefekert zerzet áldozatot al- ю 
dozuan. Mykeppen zent lukac jrya. kevnyuenek mafod rezeben. Azért 
ha azzonyonk m aria ez tyztulatnak tevrueny et m eg tartotta 0 0  tevr
uenben. m eg kellet tartany az vy tevuenben az zanak gyonafat es. 
ffeleluen kedeg nagy albertnak m ondafa zerent.hog azzonyonk m a
ria vette menden zentfegevknek m alaztyt. vagy evnen m agogban. 15 

vagy egyenlevkeppen m eltofagofban. Annak okáért azzonyonk m a
ria az penitencianak [es iozagos myelkevdet] zentfegeet es iozagos 
m yelkevdetevt vette m eltofagofban egyeb embereknek felette, mert 
egyeb emberekben az penitencianak m yelkedety nezy az bynt ky 
vagyon vagy volt emberben. || Az aldot zvz m ariaban kedeg ielennen 28 
való vagy el múlt byn nekevl volt. az penitencianak myelkevdety. Az 
penitencia kedeg femm y nem  egyeb. hanem  bynnek m eg vtalafa. - 
auagy bynt nem akarny tenny. de nem es azzonyonk m ariaban. az 
penitenciazerent való tevredelmeffeeg helyeben volt. az ev zent artat- 
lanfaganak m eg tartafa. es byn teteinek erekke nem. akarata. Ef- 25 

m eeg az gyonas helyeben azzonyonk mariaban vala. hala adas vr 
iftennek. az eleg tetei helyeben. vala az myelkevdetevknek m eg tev- 
beyteíe. de ezekrevl m eges marad nem evnem ev ketíeg. Az az. N e
mes azzonyonk maria m yt gyonhatot. hogha evm agaban femmy- 
nem ev bynt nem  efmert. kyben m eeg eliak bochanando byn fém 30 

volt. Erre felel nagy nagy albert ezenképpen monduan. hog barom  
keppen való gyonas vagyon. Egyk gyonas mondatyk. byneknek  
m eg vadola||fanak. Mafyk gyonas mondatyk. az iftentevl adatot 29 
ayandokokrol való. hala adatlanfagoknak m eg efmerety. harmad 
gyonas mondatyk. érdemeknek el'egtelenfege. E s ez harmad gyonas 35 

vala nem es azzonyonk zeplevtelen zvz m arianak tulaydon gyonafa. 
Kyuel gyonyk vala az vr iftennek nagy alazatoífaggal. hog ev az 
vr iftentevl illyen nagy m alaztot vet volna, m ely m alaztot ev íoha
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m elta nem  erdem elhetet volna m éltán, fevt m enden terem tet allat ' i 
fém  érdem elhette volna m éltán. M eges kerdetyk egy kerdees. f 
hogha jm m ar azzonyonk m aria m eg gyónt, ky volt evneky con- 
feffora. Es lattatyk hog zent peter volt az ev confeffora. mert 

5 zeer tartas vagyon az confefforok kevzevt. es az gyónók kevzevt. \ 

Azért m ykoron azzonyonk m aria nagy m eltofagbely zem ely volt. j 
kellet ev пеку nagy m eltofagbely confeffornak gyonny. Az nagy • 
m eltofagbely confeffor kedeg papa. de zent peter papa volt. azért I 
lattatyk hog azzonyonk m aria zent peter apoftolnak gyónt, de

30 ennek elle||ne ezenképpen m ondatyk. hog az felyeb való feyedelm - 
nek nem kel m agat be bochatny. az ev alatta valónak dolgában i 

auagy tyzteben. Példa róla. Az erfeknek nem kel m agat bebocbatny !] 
az ev alatta való zentelev pifpekeknek dolgában, hanem  chak el 
vegezet dolgogban. Azért mykoron nem es azzonyonk m aria volt

is volna ielefben kyualtkeppen ayanluan iduezeytenktevl zent ianos 
euangeliftanak. vgy kellet hog ev tevle vegye az egyhazy zentfegev- : 
két. Annak okáért engettetyk hynny. hog azzonyonk m aria zent ; 
janos euangeliftanak tevt gyonaft ez felyevl m ondot keppen. my- j 
keppen tulaydon confefforanak. E s ev tevle vevt egyhazy zentfegev- .

2o két. az ev zent fyanak lialala vtan. Ezeket nagy albert m o n g y a .: —  , 
Evtevdzer kerdetyk az hazaffagnak zentfegerevl. de ez kerdef- 

nek nynchen helye. Mert nyluan vagyon az euangelyom bol. hog azzo- ! 
nyonk m aria volt jegyeztetuen zent ioíephnek. hog zolgalna iduezey- 3 
tenknek. kynek m ondatyk vala aleytat zerent való atyanak .: —  ||

31 -Hatodzer kerdetyk az vtolfo zent kenetnek zentfegerevl. hogha ■ 
azzonyonk m aria vette az kenetnek zentfegeet. Mely kerdefre reuid , 
jgeuel reá feleltetyk illyen  okoffaggal. nagy albertnak m ondafa ze- i 
rent, hog azzonyonk maria vette az vtolfo kenetnek zentfegeet. Mert 
vgy m ond iaeab apóitól, ha valaky m ynd az te llyes tevrueut m eg

3o tartangya. egykben kedeg vetkevzendyk. bynes lezen m enden tevr- 
uenben auagy parancholatban. de m yert az vtolfo kenet volt pa- i 
rancholatbol zereztetuen iduezeytenktevl es anyazent egyhaztvl. 
Mykeppen zent mark jrya. hog vronk elkevlde az ev taneytuanyt 
m eg kerevlny varatokat, kyk m eg kenneyek olayal az betegevket.

35 es m eg gyogyvlnanak. Azért azzonyonk m aria es tartozyk vala az 
vtolfo kenetre, es ezbevl kevvetkevzyk hog fel vette azzonyonk m a
ria az vtolfo kenetnek z e n tfe g e e t .:—

H etedzer kerdetyk az papy zerzetrevl auagy zentfegrevl. ffe-
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leltetyk ezrevl nagy albertnak m ondafa zerent. hog azzonyonk || 
maria cliak ez papy zentfeget nem vette fém ev rayta nynchen az 32 
papy zentfegnek bylyege auagy iegye. Ez zentfeget kedeg azzo- • 
nyonk m aria azért nem veue fel. mert nem Шеек evneky fel venny. 
Elevzer nem  illeek fel venny azzonyonk marianak az papy zent- 5 

fegevt. az ev allapatyanak ellenkevdev voltáért. Mert az papy 
zerzetnek zentfege. embereknek kevlfev aleytafok zerent. mutat 
nem evnem ev m eltofagot. belevl kedeg byzonfag zerent. Шуе 
alazatos zolgalatra. Mafodzer nem  illeek fel venny az papy 
zentfeget azzonyonk marianak. alazatoffagnak okáért, es egyebio  
azzonyallatokhoz egyenlev voltáért. Mert azzonyallatok ez papy 
zentfegtevl ky rekeztetnek. az azzonyallaty term ezetnek mel- 
tatlanfagaert. es az byn teteinek nagyob gyarlofagaert. es m ynd  
azokért m elyek kevuetkevznenek. az ev alkolm atlan byro- 
rodalmakbol. de te Immár m ynd ezekbevl azt m ondhatnád, hog 15 

ezekbevl kevuetkevzyk. hog azzonyonk m aria nem  volt m alaztal 
tellyes. Mert ez pa|]pa zentfegnek m alaztya nem  volt evbenne. 33 
ffeleltetyk erre nagy albertnak m ondafa zerent. hog jóllehet, hog  
azzonyonk maria fel nem  vette az papy zerzetnek zentfegeet. de 
m aga valam ynem ev m eltofag auagy m alazt adatyk az papy zer- 20 

zetnek zentfegben. ez fele m eltofaggal es m alaztal tellyes volt 
azzonyonk maria, fevt m eeg felyeb. m ykeppen jde alab iobban m eg - 
mondatyk. Mert anyazent egyház zolgaynak az papoknak, ez 
papy zerzetnek zentfegeben adatyk corona auagy pylys. az ev tyz- 
tyknek m eltofaganak jegy ere. de azzonyonk marianak volt m éltó- 25 

faganak coronaya. nem  chak vitezkevdev anyazent egyházon vral- 
koduan. de ennek felette mynd az tellyes gyevzedelm  vevt zent 
egyházon vrolkoduan. az az m enyorzagon. Efm eg az papy zerzet
nek zolgay kezzevl az az. az papok kezzevl. ky ev keztek nagyob. 
hyvattatyk papanak. ky neveztetyk. iften zolgaynak zolgaya-eo 
nak. Azzonyonk zeplevtelen zvz maria kedeg. papanak es men- 
den angeloknak. es mynd || ez telyes velagnak azzonya es ky-34  
ralne azzonya. Efm eg ez papy zerzetnek zentfegeben. vagyon  
iftentevl adatot hatalm. es iftennek vicariofatvl adatot hatalm . ev 
alatta valóknak, de ez bodog zyz mariaban vagyon m enyey hatal- 35 

maffag. tellyeffeges es evrevk hatalm affag. az пеку adót hátaim ból. 
Efm eg ez papy zerzetnek zentfegeben vagyon, m eg kevtevzefnek  
es m eg oldozaínak m yelkevdety. az kvehoknak es papy hatalm ak-



nak m yatta. Azzonyonk mariabaw kedeg vagyon hatalm afiag vral- • 
kodny. m eg kevtevzeire es m eg oldozafra. parancholat m ya. Efm eg  
az papy zerzetnek [zerzetne] zentfegeben vagyon hatalm afiag. es 
papanak vagyon tellyes hatalm a de chak ez eletben. Es nynchen  

5 papanak hatalm a m enyorzagban. fern pnrgatoryomban. fern po- \ 

kolban. Azzonyonk m arianak kedeg vagyon [volt hata] tellyes ha
talm a ez eletben. m enyorzagban. purgatoryom ban. es pokolban. , 
Azért m ongya zent bernald. 0  zvz maria teneked adatot hatalm .

35 m enyen es fevldevn. es valam yt akarz. m eg tehetevd. Azért || nyl- 
10 nan vagyon, hog fem m ynem ev zentfeg nynchen es m alazt. ky az 

zvz m ariaban nem  volna. О azért zvz maria es felette aldot zvz. О 
dychevfeges azzonyom. О m eltofagos lean, edeffeges zvz maria. ] 
ky foghagya m eg elm eyeuel. ky ielenthety m eg nyelueuel az te 
m eltoíagydat. m alaztydat. es iozagos m yelkevdetydet. kychoda 

is dychyrhet tegedet m éltán, ha m yndenykevnknek ezer zaya volna.
E s m yndenykevnknek tyz ezer nyelue volna, tegedet dychyruen. 
nem  volnánk elegek te dychyretevdre. Chak ez egyet keryek о ke- 
geffeges zvz. egyetlen  egy remenfegevnk*. es m y zyuevnknek vigaf- 
faga. edes azzonyonk kenyergevnk tegedet. teneked hog te edes 

20 fyadnal. az edeffeges' iefufnal. m elyet nekevn idnezeytevyel attal 
az aldotr iefuft. hog erdem lyevnk te jm adfagyd[na]dal ev dyche- 
íegevdben rezeffek len n én k .: —

1 0 4  C O R N I D E S  C O D E X  ( 3 4 — 3 7 )



I t  k e z d e t n e k  a z  z e n t f e g n e k  r e g u 1 а у к у к n e к m у n- 
d e n y k e t  a z z o n  y o n k  m a r i a  n a g y  t e v k e l l e t e v  H e g 

g e l  m e g  t a r t  a . : —  ||

Zentfegnek elfev regulay m elyet nem es azzonyonk maria 36 
m ynd ev tellyes eleteben m eg tartót, m ondatyk gonozoknak el 5 

tauoztatafanak. az az. byneknek el tauoztatafanak. Azért m ongya 
danid propheta, hayolyal az gonoztvl. Mert az veteknek es az byn- 
nek gonozza. ellenkevdyk az evrek bodogfagnak zentfegnek es 
m alaztnak ellene, annak okáért egyevt nem  alkatnak, kynek oká
ért kyalt az vr iíten  ifayas propheta m yat monduan. Zevnyetekio  
m eg gonozokat tennetek, tanolyatok iot tennetek. Az tevrueen  
kevnben es. vgy vagyon m eg iruan. hog az artatlaníagnak zent- 
fege chak az jóknak illic. Az gonozok m ondatnak konkolnak. az 
jók m ondatnak buzanak. Azért idnezeytenk iefuftvl adatot fenten- 
ciaya m yat vgy mond. kevtevzyetek evzue az konkolt m eg egetefre. 15 

az búzát kedeg gyevhchetek az en zevrevmben. Ezekbevl kevuet- 
kevzyk. hog az aky gonoz. amyg gonoz. addeg nem  lehet zent es 
idvezevlendev. hanem  karhozando. Annak okáért ky akar zent 
lenny es bodog. zevkfeg hog elevzer el hayolyon az gonoztvl. es 
penytenciat tarchon az bynrevl. Iduezeytevnk||nek elfev predica- Ц7 

cyoya zerent. holot vgy m ond vala. Penitencyat tarchatok. mert 
el kevzeleyt m enyeknek orzaga. Ez zentfegnek elfev regulayat. az 
aldot zvz maria nagy felfegefen m eg tarta. Mert m ynd ev tellyes 
eleteben m eeg chak bochanando keppen fém  vetkevzeek .: —  Zent
fegnek mafod regulaya. lóknak m yelkevdety. azért m ongya zent 25 

dauid propheta, es tégy jot. Mert mykeppen zent gergely m ongya  
az confefforokrol való om elyaban monduan. keuef az hog ember 
chak gonozt ne tegyen, hanem  m eeg ennek felette ember erevkev- 
gyek jo myelkevdetekben es vereytezny vagy chelekevdny. Ez  
zentfegnek mafod regulayat es nagy tevkelleteffeggel m eg tarta so
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nem es azzonyonk zvz maria, mert m ynd ev tellyes eleteet kevlte 
zentíeges jo m yelkevdetevkben. Mert m ykeppen m ynd egyetem ben  
írnak azzonyonk mariarol. epiphany[mjus. germanus, jgnacius. es 
zent hieronim us. crom aciufhoz es helnidiuílioz jrt leuelekben  

5 m onduam  hog azzonyonk zvz m aria m ynd ev tellyes eleteken
38 illyen regulat || zerzet vala evm aganak. bog veternyenek jdeyen  

m enden napon felkelne, es m ynd reggelyg zevnetlen Imadkozneek. 
H aynaltvl fogua kedeg gondolkodyk vala. az ev zent fyanak tyt- 
koffagarol. az az. az ev zentíeges foganatyarvl. zvletefferevl. ke-

ío reztfegerevl. bevyterevl. keen zenuedeferevl halalarvl. eltem etefe- 
revl. fel tamadafarol. m enyben m eneferevl. Zent leieknek bocha- 
tafarol. es m enden egyeb zentíeges m yelkevdetyrevl. E s nagy  
halat add vala az vr iftennek. embery nem zetnek illyen kegyes 
m eg valtafarol. Mykoron az nap m eg vilagofodyk vala. m ynd  

is napnak harmad jdeyeyg. hierufalem hez kevzel való helyeket, 
es hierufalem ben belevl való helyeket, kykben criftus vronk 
m yelkevde embery nem zetnek Idueffegeet. ezeket azzonyonk  
m aria nagy aytatoffaggal m yelkevdet zerent m eg jarya vala. 
Napnak harmad jdeyetevl fogua kedeg m ynd nonayg. zevuefnek  

20 dolgában foglalya vala m agat. Mondatyk kedeg hog beechben  
vagyon e g y  ev vagy rnayc. kyt m ondnak hog-azzonyonk  maria

39 zevtte. E s valakyk lattaak az evuet || azt m ongyak hog foha annal 
zebbet ember nem  lathat. E fm eg nonatvlfogua. Im adfagtvl einem  
tauozyk vala m ygnem  az angyal пеку ielenyk vala. es étkét vezen

25 vala az angyal kezebevl. kyt zokot vala пеку hozny az angyal. Es 
vezy vala az augyaltvl azzonyonk maria, nagy hala adaffal. Sem  
choda ez hegy azzonyonk m aria étkét vezen vala az angyaltvl. 
m ert ha az vr iíten. izrahelnek fyayt eltette m ennaual nyegyuen  
eztendeyg' az kyetlenbeh. angely [ze] keznek zerzefe m yat. E s ha 

30 illyes prophetat eltette, oreb hegyere fel m enteben. m eneuel jnkab 
kel hynnevnk azzonyonk mariarol. Azért az étkét m elyet azzo
nyonk m aria vezen vala az angyal kezebevl. evm aga eltetyk vala  
vele. Mely etkeket kedeg vezen vala az papy feyedelm ektevl. azo
kat az zegyeneknek oztogatya vala. m eeg ennek felette valam yt 

35 keres vala azzonynk m aria kezy m ukayaual. azt es zegenyek- 
nek oztogatya vala. Sedulius es vgy mond. hog azzonyonk maria- 
nak ev agyanak feyenel vala egy zeek. m ely zeekben az zent

40 kevnyuek alnak vala. || Mely kevnyuekben oluaf uala azzonyonk
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maria, ev aalm at el hagyuan. Vala vgya?? ottan jmado hely es. hol 
azzonyonk maria zevnetlen jmadfagban es iíteny gondolatokban  
al vala. Annak okáért nyluan vagyon ezekbevl. bog fem m ynem ev  
jdev nem  volt. fem m y bora nem volt. kybe n e m e s . azzonyonk  
maria foglalatos nem volt volna iítennek zolgalatyaban. es erde- з 
meknek k ereíefeben .: —

Zentfegnek harmad regulaya. haborufagnakbekeffeggel való 
el zenuedefe. Azért m ongya dauid propheta, keres bekeffeget. Mert 
az bekeű'eguel való zenuedes. tevkelletes dolog. Ygy mond zent 
gergely. Zenieknek elete. ev ellenek való haborufagban. bekeífeg - 10 

uel való zenuedeíben efrnertetnek meg. Iduezeytenknek m ondata 
zerent holot vgy mond. ty bekeffegtekben byryatok az ty lelkete- 
k et.: . Ez regulát es jgeen nagyon m eg tarta azzonyonk maria, 
m ert az ev tevrefe vagy bekeffege m eg gyevzhetetlen vala. men- 
den gonoztvl. de valyon ky gondolhatnaya m eg eleg||fegefen. m en e4 í 
nagy tok keferevíeget zenuede nagy bekeffeguel az zvz maria. 
Mykoron lata az ev edes fyat az nagy keferev keen zenuedny. ky- 
nek keferevfegenek tevre az ev zyuet áltál jara. Sem  leleteek ev 
benne chak m entevl kyfíeb beketelen jge es. ky chak egy bezedeuel 
az ev fyanak m eg fezeytevyt. erdem lette volna iftentevl. hogy 20 

m ynd m eg evlettek volna. Mert ha illyes propheta egy jgeuel erdem 
lette. hog m enyorzagbol tevz zallyon ala. es m eg em ezze az evt- 
uen ember elevt jaro hadnagyot, es m ynd kyk ev vele valanak. 
Nagyal jnkab m eg tehette volna ezt az iítennek anya. de oluafd 
m ynd m eg az euangelyom okat. es byzonual nem leled  azt. hog az 23 

zvz m aria az ev egygyetlen fyanak keen zenuedefeert bonzonkodot 
volna jvevltevt volna. Vagy bozzv allaft keuant volna vagy kéért 
volna. Vagy chak egy jgeuel ellene m ondot volna. О azért zvz 
marianak. es ev zent fyanak vronk iefufnak bodogfagos bekeífeg 
tartaffok. kyuel ez velagnak elet adateek. 0  azért |j bynes embery 42 
allat. tanolyad kevuetned az ev kegyelm effegevket. kegyeffegevket. 
bekeífeg tartaffokat. es ev nagy zeledfegevket auagy egygyevgyev- 
fegevket. Zentfegnek negyed regulaya al. zyvnek es gondolatnak  
tyzta es zent keuaní'agaban. Az az. hogy fem m y fevldyekre ne 
jgyekezyek. fem m y teítyeket he kevanyon. hol az ev zyue m eg зз 
zepplevíevlne. az ev zerelmekkel. Ezt kyalgya az vr iften jfayas 
propheta m yat monduan. Mofogyatok m eg. legyetek tyztak. Vegye
tek el az gonoz gondolatokat, az en zem eym  elevl. Iduezeytenk
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es. az tyzta zyvev embereknek jgyerte iftennek latafat monduan. 
bodogok az tyzta zyvevyek. mert evk iftent latyak. Ez regulának  
oka kedeg vetetyk zent agoftontvl. zent ianofnak m ondafan holot 
vgy mond. M enden ember olyatan. m ynem evyeket zeret. ha fevl- 

5 det zerec. fevld vagy. ha m enyorzagot zereted. m enyorzag vagy. 
ha iftent zereted. nem  m ondom  en teneked, hog iften  vagy. de 

48 halyad m yt j| mond dauid propheta az föltár kevnben monduan. En  
mondám, iftenek vattok es az felfegeinek fyay m ynd nyayan •: • 
Ez regulat m ely nagy zerelm el m eg tarta azzonyonk maria, nyluan  

io ky ielentetyk zent ambrus bezederevl. kyt irt az zvzeffegrevl 
m onduan. Mychoda nem efb iftennek anyanal. m ychoda fenefb 
annal. kyt valaztot az erek feneheg. Mychoda tyztab az nah ky 
criftuft zepplev nekevl zvlte. zvz vala nem ehak teftel. de m eeg  
elm euel es. ky fem m yném ev chakardhfagnak gonoz keuanfagaual. 

is az ev tyzta keuanfagat m egnem  febhette vala. Efm eg vgy mond. 
az io gondolatok mendenkoron tarfy valanak az zvz marianak. 
zvvyuel vala alazatos. bezedeuel vala m eg eert erkevlchev. lelkeuel 
vala ezes. m endeneknel keuefebet zol vala. egyebeknél iobban 
tanol vala. kezy mukayara jgyekevzyk vala. bezedeben jgeen zemer- 

20 m es vala. chak az vr iftent zokta vala kerefny. es tellyes zyvyuel 
zeretny. vgyan ezenek m eg efm ertetnek zent anfelm os bezederevl 

.c es. ky azt m ongy. hog azzonyonk m aria anne tyztaffagual fenlyk ||
44 vala. kynel nagyob nem  erthethetyk iftennek a la t ta .: —

Zentfegnek evted regulaya al. jgaz es zent jgyekevzetben. 
25 kyuel ember regulaltatyk jgazgattatyk m enden jo m yelkevdetevk- 

ben. Mert m ykeppen iduezeytevnk m ongya. Zent m athe irta m eg  
kevnyuenek hatod rezeben m onduan. Az te teltednek zevuet- 
neke. az te zem ed. ha az te zem ed egygyevgyev leyend. nem yaluan  
fetetfegeknek valam ely rezeet. m ynd te tellyes tefted világos lezen. 

30 deha az te zem ed az az. az te jgyekevzeted alnok leyend. te tellyes  
tefted az az. m ynden m yelkevdetevt fetet lezen. Mert az vr iften  
jnkab nezy az jgyekevzetevt. hognem  az m yelkevdetevt. Vgy mond  
pogan bevlc. hog valam ynek az vege jo. az dolog evm aga es jo. 
de valam ynek az vege gonoz. az dolog ev m aga es gonoz. Zent pal 

35 apóitól es jgy jnt m ynket m onduan. M endeneket iftennek dychy- 
retyre teg y e tev k .: —  Ez regulat es m eg tarta nagy tevkelleteffeg-

45 uel azzonyonk maria. Mert mendenekben || fem m vt egyebet nem  
keres vala. es femmyre egyebre nem  jgyekevzyk hanem  chak iften-
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nek tyzteffegere. Mykeppen ev róla byzonfagot tezen zent ambrus 
doctor, zvzeffegrevl irt kevnyueben.: —

Zentfegnek hatod regulaya al. zent leieknek evttefeben. Mert 
az zent leieknek m alaztya nekevl. nem zenteltethetyk ember, ky- 
revl vgy mond zent pal apóitól, corintyolokhoz irt mafod kevny- 5 

nenek harmad rezeben. monduan. Nem bog my elegek volnánk  
valam y iot gondolny m y m agonktvl chak. de m enden my elegfe- 
gevnk. iftentevl vagyon. Az tevrueen kevnyben es jgy vagyon meg 
iruan. hog az iftennek m alaztya nekevl. az if tény parancholatok  
lem  tarthattatnak meg. M aívt efmeg vgy vagyon m eg iruan az 10 

tem en  kevnbe. hog az iftennek m alaztya nekevl. akar m ely jgeen  
tytkos helyek fém iduezevthetvk az lelket. Mert ember parady- 
chombol. es angyal m enyorzagbol vetkevzueen efeek le. Azért 
valaky zente akar lenny. tanolyon ez velagba elteben ifteny ma- 
laztot zorgalmatoffon kerefny es nagy zerelm el m eg tartany.-: — 1| 15 

Ez regula es meg leleteek nagy tevkelleteffeguel azzonyonk zepp-46 
levtelen zvz mariaban. mert ev tellves vala zent leieknek malaz- 
tyaual. Kyrevl vgy m onda zent gabryel archangyal. Iduezlegy  
maria m alazttal te lly e s .: —

Zentfegnek heted regulaya al. etelnek italnak iozanfagos 20 

m eg tartafaban. Mert vgy vagyon m eg iruan az tevruen kevnben. 
hog az torkoffag. fem m ynem ev m enyeyeket nem hagy gondolny. 
jduezeytenk iefus es vgy mond. zent lukac irta meg kevnyvenek  
húzón egyed rezeben m onduan. laffatok hog az ty zyuetek megne 
nehezevlteffenek torkoffagual es rezegfegúel. Zent peter apóitól 25 

efmeg vgy mond. Atyam fyay iozanok legyetek es vigyazyatok. 
mert az ty ellenfegtevk pokolbely evrdeg. m ykeppen az ordeyto 
orozlan kerenguen keres, m elyet be nyelyen. kynek ellene 
allyatok ereffen h y tb en .: —  Ez zenuedeteffegnek regulayat by- 
zonfagual m eg tarta azzonyonk zvz maria, m endenekben tartuan зо 
evm agat jgeen nagy m ertekletefíeguel. Kyrevl byzonfagot tezent 
zent ambrus doctor, zvzeffegrevl || irt kevnyveben monduan. My 47 
zolyak az zvz marianak eetkeynek zenuedeteffegerevl. es az ifteny  
elmeelkevdeffeknek beuelkedeferevl. Az eetkeknek zenuedeteffege 
vala az zvz mariaban. termezetnek felette. Az ifteny elm eelkevdees 35 

kedeg vala az mariaban. m enden jdevnek kevzben vetefe nekevl.
Es ha mykoron azzonyonk marianak etelre való akaratya lezen  
vala. az etek angeloktvl el hozatyk vala. Nem oly etek ky gyenye-



revfegevket zolgaltatna. hanem  ky az ev eleteet taplalnaya. Az zvz 
m arianak ev el alafa. jnkab volt zvkfeeg. hognem  gyerevfeg. de 
m aga m ykoron az zvz m arianak telte alozyk vala. akoron az ev 
elm eye vigyáz vala. E s [a] ev alm aban az m eg oluafot iraft vagy  

5 m eg elev m ongya vala. vagy az alom ból felferkenuen az irafokat 
oluaffa vala. ím e  zvz m arianak ev nagy iozan faga .: —

Zentfegnek nyolchad regulaya vagyon, ifteny zeretetnek ke- 
uanfagaban. Mert az az iíteny zeretet. kynekevl lem  hyt. fém  
Igaffag. fém io m yelkevdetek nem  haznalnak idueffegre. kyrevl vgy

48 m ond zent || pal apoftol coryntyofokhoz irt kevnvenek tyzenharm ad  
rezeben. m ondnan. ha embereknek es angeloknaknyelueuelzolyak. 
zerelm em  kedeg nem  ley end. olyan vagyok m ynd az pengev eerc. 
Zent bernald vgy mond. m enden leieknek zentfegenek m ene nagy  
volta [auag] m ertekletyk auagy bechevltetyk. az ifteny zeretetnek

is mértéké zerent. ky emberben vagyon. E s valakyben nagy auagy  
fok az ifteny zeretet. az oly lelek nagy. Yalakvben az ifteny ze
retet keues auagy kyfded. az oly lelek es kyfded. E s valakyben  
az ifteny zeretetben fem m y nynchen. az oly lelek es fem m y. 
erched az evrek idueffegre. Ez nyolchad regulat es Igéén nagyon

20 m eg tarta az zeplevtelen zvz maria, mert ev az vr iftent Igéén  
nagyon zerete. es az ev kevzeleet iftenert. Az zvz marianak 
iftenhez való zerelm e volt elevzer. term ezet zerent való. Mert az 
zvz m aria zerete criftuft m ykeppen anya. fevt m eeg jnkab hog  
nem  m ynt anya. Mafodzer az zvz m arianak zerelm e tellyeffeges.

25 mert fem m ynem ev terem tet allat tevkelletevfben be n em , tellye-
49 feytette ez parancholatot. zereffed te || vradat iftenedet te tellyes  

zyued(de]bevl. es te llyes lelkedbevl. es te tellyes elm edbevl. es 
m enden te erevdbevl. azzonyonk m arianal. criftuínak vtanna. 
Harm adzer az zvz m arianak zerelm e volt kyualt keppen való. az-

30 ért es. m ert az zvz m arianak nem  volt fém  vart lenny hafonlatos 
fyat criftufhoz. Azért es. mert az zvz m aria fem m yt egyebet iften- 
nek kyvevle nem  kerefet. hanem  chak tyztan az vr iftent. Negyed- 
zer volt az zvz m arianak zerelm e byzonfagos. Mert m ykoron egye- 
bekrevl jgy  legen iruan fyrak fya iefus kevnyuenek kylenched re-

35 zeben monduan. fenky nem  tugya hogha gyevlevfegre auagy ze- 
retetre legen m éltó. Ez bezedevknek nem  volt helye az zvz mari- 
aban. mert azzonyonk maria m enden ketfegnekevl byzonyos volt. 
iftennek kyvalt keppen való m alaztyabol. hog ev iftennek ze-

ПО CORNIDES CODEX (47— 52)
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reimeben volt. Azért mynd ezekbevl nyluan vagyon, hog azzonyonk  
m aria zentfeges volt mert iftennek zerelm eben v a la .: —

Zentf égnék kylenched regulaya al. alazatofí'agnak fundalafa- 
ban. kyrevl vgy mond iduezevtenk. Zent lukac irta m eg kevny-ue- 
nek tyzenheted rezeben m onduan. Mykoron m ende||neket m eg te- 50 
yendetek. m elyek parancbolnan vadnak nektevk. m ongyatok hazon- 
talan zolgak vágyónk. Efm eeg vgy mond. -valaky ev m agat m eg 
alazya. az fel m agaztatyk. Hugo es vgy m ond az alazatoffagrol 
[vgy mond], hog az oly ember nagyob m enyorzagban. ky ez velagon  
alazatofb.: —  10

Ez regulat es meg tarta azzonyonk zvz maria, m ert jgeen  
alazatos vala. Mely alazatoffagert levn iftennek jgeen kellem etes. 
hog lenne iftennek anya. Kyrevl byzonfagot tezen zent lukac m ond
uan. m eg tekente ev zolgalo leányának alazatoffagat. Ez alazatof
fagrol zent bernald es vgy mond. merem m ondanom , hog az zvz 15 

marianak zvzeffege. alazatoffag nekevl nem  volt volna kellem etes 
iftennek. Mely alazatoffagnak m yatta. erdende Igéén nagyon fel 
m agaztatny. de m yert azzonyonk m arianak mendeneknek felette  
fel kel vala m agaztatny m enyekben m enden angelok kara felet. 
Annak okáért kevuetkevzyk. hog volt m endeneknel alazatofb. 20 

m ynd zyvyuel. zayaual. es m yelkevdetyuel. Az zvz marianak ala- 
zatoffaganak iegye kyt vifel vala zyvyben || m entevljnkab ielente- 51 
tyk meg azban. Mert mykoron az zvz m aria valaztatneek aziften y  
anyafagra. ottan efmere m agat lenny zolgalo leannak. Annak oká
ért monda ím e vrnak zolgalo leanya. Az zvz marianak zayaban 25 

való alazatoffaga ielentetyk azban meg. hog mykoron az zvz maria 
az vr iftent nageytanaya. azkorön evnen m agat monda lenny  
[alaza] iftennek alazatos zolgalo leányának monduan. Meg tekente 
ev zolgalo leányának alazatoffagat. Az zvz marianak m yelkevdety- 
ben való alazatoffaga jgeen nagyon m eg ielenteteek ezben. Mert 30 

mykoron az zvz maria Volna iftennek anya. nálánál kyffebet m eg  
latogata. az az. Zent erfebet azzont. kynek ez alazatos zvz maria 
eleeb kevzevne. es három holnapyg пеку zolgala. О azért zvz m aria
nak chodalatos alazatoffaga. ím e angeloknak kyralne azzonya. ez 
velagnak azzonya. iftennek anya zolgal alab valónak. Azért о te ke- 35 

vely tanoly m eg alaztatny. az alazatos zvz marianak peldayaual.: —  
Zentfegnek tyzed regulaya al. kevzelevknek epevletyben. ky

revl vgy mond richardus || [kel embernek alkolm afon zentek lenny] 52
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kel zent embernek, alkolm afon zereztetnek lenny. meeg azokhoz 
es. kyk kyvevl vadnak, hog zent pal apoftolnak m ondata zerent. 
jókat tegyevnk. nem  chak itten elevt. de m eeg emberek elevt es. 
Az az. hog m ynekevnk legen epeytev nyayafíagonk. Mert keuefet 

5 háznál az hyttevl el nem  tauozny embernek evm aganak. es egye
beket az hyttevl peldayaual auagy jgeyeuel ky vetny. Zent gergely  
eím eg vgy mond. hog az feyedelm ek anne halálokra m éltók, m ene 
gonoz m yelkevdeteknek peldayat bochatyak az ev alattok valókra, 
m eeg ha az gonozokat az feyedelm ek foha fern tenneyek es. bevlc 

io aryftotyles es vgy mond. Igéén io ember az. ky nem  chak evmaga- 
hoz eeltetyk iozagos m yelkevdetekkel. de eeltetyk egybekhez es. 
Gonoz ember kedeg az. ky nem  chak evm agahoz eeltetyk gonof- 
faggal. de egyebekhez es. Azzonyonk maria kedeg foha fenkynek  
gonoz példát nem  adót. Mert m ykeppen zent ambrus m ongya. zvzef-

53 fegrevl jrt kevnben. hog az zvz m arianak || zem eyben fem m ynem ev  
hvnyorgas. auagi horgaffag nem  volt. auagy vizza nezees. Az zvz 
m arianak bezedeben fem m y aprofag auagy chvf fag nem  volt. my 
ném ev bezedekkel eelnek az gonoz erkevlchev azzonyallatok. 
Az zvz marianak evm aga vifelefe. nem  vala  tetoua zegdelev.

20 Az ev jarafa nem  vála tetoua haylodozo auagy tekergev. Az ev 
n^elkevdetyben. fem m y zegyenfeg nem  volt. es az ev zaua nem  
volt aprofagra jndeyto., Vgy hog az ev teftenek kylfev kepe. volt 
ev elm eenek abrazatya auagy m utatoya. es iam borfagnak peldaya  
auagy jegye. Zent hyeronym us es vgy mond az zvz m arianak zent 

25 eletyrevl. crom aciufhoz es heluidiufhoz Irt leueleben monduan. 
Az zvz m ariat fenky foha nem  latta  m eg haraguuan. gonoz beze- 
det m ondany. evtet fenky nem  hallotta gonozt mondany. M ynden 
ev bezede es m ynden ev m yelkevdety oly Igéén tellyes vala malaz- 
tal. hog efm ertetneek ev nyelueben iften. Byzonual az zvz maria 

30 epeyty vala ev io peldayaual ev kevzelyt. es haznalt evnekyk ionak
54 taneytafabaa Mert mykeppep zent hyeronym us m ongya || hog az 

zvz m aria zorgalm atos vala az ev tarfyrol. hog valam elyk ev kevz- 
zevlevk ne yetkezneek nyeluenek m yatta. Es hog valam elyk ne 
m ondana bozzv bezedet. auagy keuely bezedet az ev tartanak, de

35 m yndenkoron az vr iftent algya vala. E s hog az zvz m aria meeg 
chak az ev kevzevnetyben es. m egne zevnneek iftennek dychyre- 
tytevl. ha valaky evneky kevzevn vala. az kevzevnetnek fogadafa- 
ert felel vala. deo  g r a c ia s :  Az zvz m ariatvl jevue ez nem es tanolfag
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elevzer. hog mykoron az zent embereknek kevzevnnek. liog evk 
deo gráciáit m ongyanak. Az zvz marianak m ynden napon lattatnak  
vala angelok zolny. es mykeppen jgeen zerelmeffek engednek vala 
evneky. Ezeket zent bieronym us mongya. Ezeknek felette, az ev. 
nem es zent elete. m enden egyhazakat m eg velágofeyt. aduan lelky 5 
epevletnek peldayat. mykeppen enekly anyazent egyh áz.: —  Zent- 
fegnek tyzen egyed regulaj7a al. m enden lelky-iozagoknak ekeffe- 
geben. Azért m ongya zent bernald. Akar m ely Igéén oftorozyad 
auagy veryed || te magadat, akar m ely Igéén gevtevryed te m aga- 55 
dat. Az lelky iozagoknak vra. nem  agya teneked az ev bevfegeet. ю 
az az. te veled leteet. auagy ielen voltat, hanem ha, leyendez lelky  
iozagokkal m eg ekefevltetevt. Zent pal apóitól es vgy mond. Nem  
bezedben vagyou chak. iftennek orzaga. de lelky iozagban. lem  
eleg hog emberben chak egy lelky iozag legen, de zevkfeg hog m en
den lelky iozagok legyenek emberben, hog azoknak m yatta m yn- is 
den bynek ky evzeffenek. Mert mykeppen ez velagnak vitézé nem  
haznalatos. hanem ha m enden fegyvere leyend. Ezenképpen criftuf- 
nak [vize] vitézé fém  lehet haznalatos. ha evneky m eg fogyatkozyk- 
vagy evbenne nem leyend vala m ely lelky iozag. Azért m ongya  
zent gergely. Egy lelky iozag. egyeb lelky iozagok nekevl. anagy 20 

m yndeneftevl fogua femm y. auagy tevkelletlen.Tullius es vgy mond. 
ha vallód, hog tenalad egy lelky iozagos m yelkevdet nynchen. 
zevkfeg hog egy fe legyen tenalad. Ezt tu llius m on gya .: —

Azzonyonk maria ez regulat m eg tarta. mert ev m enden em 
bereknek felette fenlyk || vala m enden lelky iozagokkal. Azért ha 56 
az zvz maria m enden embereknek felette feenlet m enden lenky  
iozagokkal. tahat ev Igéén zentfeges vala. Ygy m ond zent hierony-' 
mus. ha zeretettel ezedben vezed. fem m y nem ev lelky iozag n yn 
chen oly. í'emmynemev fenefíeg. fem m ynem ev m alazt. femm yne- 
mev tyztafag nynchen oly. ky nem feenlet az zvz m ariaban.: —  30 

Zentfegnek tyzenkettevd regulaya al. az jóban vegyg való 
m eg maradafaban. Mert vgy mond zent gergely. hog heyaban  
m yclkevttetyk az jo. ha az eletnek vegezety elevt. auagy halala  
elevt el hagyatyk. Mert nem az iduezevl ky az iot el kezdy. hanem  
az iduezevl ky az iot el vegezy. Zent bernald vgy mond. Chak az 35 

ioban való vegyg m eg maradaas oly lelky iozag. kynek Igyrtetyk  
az evrek iutalm . kynekevl f'enky iftent nem  la ty a .: —  Az aldot zvz 
maria ez regulat es m eg tarta. mert ev m eg hayolhatatlanul mynd
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halalyg ragazkodeek az Iohoz. es m eg marada az m alaztnak tel- 
57 lyeffegeben. Azért az zvz m aria volt || Igéén zentfeges. Oh azért 

hyv lelek erevkevgyel kevnetned az zvz m ariat. az ev zentfeges 
eleteben. ha akarz m eg zenteltetny. ha akarz egyevt orzaglany az 

5 zvz m ariaual. E s ne hagyad az te anyadnak zvz m arianak elete- 
nek tevruenyeet. hog adaffeek m alazt auagy kegyeim  te feyed- 
n e k .: — У



Maiod predieacyo

K e z d e t y k  m y n d  z e n t e k r e v l  v a l ó  p r e d i c a c i o .

Gaudete et exultate. quoniam merces vestra copiosa est in celis. 
mathey [v] quinto.

Evrevlyetek es vigagyatok. mert aty jutalm atok bevfeges 5 

menyekben, zent m athe m ongya kevnyuenek evtevd rezeben.
Tugyatok zeretev atyam fyay. hog anya zent egyház ez m ay  

napon, tezen jnnepet mynd az m enyorzagbely zentekrevl. Mert az 
zentekrevl kepekre m yndenykrevl nem tehet jnnepet. az zenteknek  
fokafíagokert. hanem tezen jnnepet anya zent egyház k evzevnfeg-10 

gél. Vadnak kedeg az zenteknek kylenc rendek, kyket anya zent 
egyház ez m ay napon tyztel. Mely kylenc rendek vettetnek az 
kylenc refponforiumbokban. kyk ez eyel enekeltettenek. Azért ez 
may napon tezevnk jnnepet az felíeges zent haromfagnak. Az az. 
atyanak. es fyvnak es zent leieknek. E s ez m eg jegyeztetyk az 15 

. elíev refponforiumon. monduan. Summe trinitati simplici deo. vna 
diuitas et cet. Az az. felíeges zent haromfagnak. eegy iftennek. egy  
iftenfeg. egyenlev dychevfeg. egyevrevk felfeg || Atyanak. es fyv- 60 
nak. es zent leieknek, ky ez egez velagot ev byrodalma ala vety. 
vers. prcstet nobis gráciám deitas beata, et cet. Agyon my nekevnk 20 

m alaztot. atyanak fyvnak. es veledegybe kegyes zent leieknek  
bodog iftenfege. ky ez egez velagot ev byrodalma ala vety. Es 
m éltán tyztelendev my tevlevnk ez may napon es naponként 
fevldevn ez felíeges zent harom fag. hog jevuendevre erdemlyevk 
evtet menyekbe bodogvl nezny. Mert ez az evrek elet. hog néz- 25 

yevk az zent haromfagnak tevkevreet. Ennek okáért m ongya da- 
uid az foltarban. Mert ezer eztendevk te zem eyd elevt olyanok 
m ynt az tegnapy nap ky elm vlt. Es az iftennek latafaban. meg

i 8'
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efmerevwk m enden zentet m enyorzagban. es m yndenyk evrevl es • 
m eg oztya az ev erdemyt m afíal. Annak okáért m ongya zent an- j 
felm os, m enden zent annet evrevl az m as zentnek erdem erevl í 
m ynt zyntyn az ev tulaydon erdemerevl. ím e  azért m ely nagy  

5 zeretet vagyon az evrek m enyorzagba. es az akaratoknak m ely |
61 nagy egyenlevfegevk. || Mafodzer tezevnk jnnepet ez m ay napon  

azzonyonk zeplevtelen zvz m arianak. es ez m eg jegyeztetyk az • 
mafod refponforiomban. ezenképpen monduan. j f e l i x  n a m q u e  es 

s a c r a  v ir g o  m a r ia ,  e t ce t. Az az. bodog vagy es zent zvz maria, es .!
io m enden dychyretre m éltó. Mert te belevled tam adot az jgaffagnak ' 

napya xps my iftenevnk. Vers. Ó r a  p r o  p o p u lo . Az az. jm agy az ■* 
népéért, kevzbe jary az egyhazy emberekért, efedezyel az aytatos : 
azzonyallat term ezetert. Erezyek m endenek az te fegedelm edet. ; 
valakyk tyztelyk az te jnnepedet. Mert te belevled vagy te tevled  

is tam adot az jgaffagnak napya xps m y iftenevnk. kynek okáért m eg ; 
kel tudnonk. hog azzonyonk zvz maria, nynchen az zent három- ; 
fagnak zerebevl. Mert az zent harom fagban nynchenek tevb zem e- | 
lyek háromnál, az az. Atya fyv es zent lelek. Az zenteknek vagy |  
angeloknak zereben fynchen azzonyonk m aria, hanem  fel m agaz- | 

20 tatot m enden zenteknek es angeloknak felettek. Ennek okáért I
62 azzonyonk || m aria ez [maria] m ay napon nagy tyzteffeggel tyzte- j 

lendev m enden hyv kereztyenektevl. Mert ev m ynekevnk anyank. j 
es hyvfeges zok zolo. Ennek okáért hafonlattatyk az edes zvz | 
maria az haynalhoz. mert m ykeppen az haynal kevzepevt tart az •

25 nap -kevzevt es. az ey kevzevt. Ezenképpen azzonyonk kevzbe jár * 
iften  kevzevt es bynes emberek kevzevt. Annak okáért m ongya az , 
edes m ezzel folyo edes bezedev zent bernald doctor, bátor jarulafa ; 
vagyon embernek iftenhez. hol ev erette kevzbe jaro az fyv atyá
nak elevtte. es az anya fyvnak elevtte. Criftus m eg m ezeyteleneyt- i 

so uen ev teftet. m utagya az atyanak oldalát es az f ebeket, es a z ’ 
anya m utagya ev fyanak az em leyt. Azért nem  lehet ot valainy- i 
keppen való el evzes. holot evzve folnakzerelm nek enne nagy jegyey. ' 
H afonlatyk ennek felette azzonyonk maria az hodhoz es. m ert , 
m ykeppen az hód egyeb ehyllagoknal. az fevldhez kevzelben v a - : 

35 gyón. Ezenképpen azzonyonk m aria es. m enden zenteknek felette. || 1 
65 kevzelben vagyon m enden bynefekhez. az ev irgalm affagaual.. 

Azért m ongya anya zent egyháznak velagoffaga zent agofton* 
doctor. Maria az. aky m enden zenteknek felette, haladékot nyer



MINDSZENTEKRŐL VALÓ PRÉDIKÁCZIÓ. 1 1 7

az parancholai tevrev bynefeknek. hog ellene mongj^anak az ev 
teuelygefeknek.

Harmadzer ez may napon, tezevnk jnnepet m ynden zent 
angeloknak. ky m eg jegyeztetyk az harmad refponforiom on. mond- 
uan. Te sanctum dominum in excelsis laudant et cet. Az az. Tegedet 5 

zent vrat magaffagogban dychyrnek m enden angelok m onduan. 
Tegedet vr iften illet dychyret es tyztefi'eg. Vers. Cerubyn es fera- 
phyn fanctuft auagy zentet kyaltnak. es m enden m enyey zer 
monduan. Tegedet vr iften illet dychyret es tyzteffeg. Ez iftennek  
zent angely т у  tevlevnk m éltán tyztelendevk. mert zolgalnakio  
mynekevnk m enden helyen es m enden jdevben. Annak okáért 
adatyk angyal evryzetre menden[den] embernek anyanak meheben. 
hog pokolbely erdegtevl m eg ne foytaffek. |j ky jevuen anyanak me- 64 
hetevl. hog az kereztfegnek m alaztyatvl m egne bantaffek. Ez velag- 
ban eluen. hog fok byneknek m yatta m egne haboreytaffek. Es 15 

ky menuen halainak m yatta ez velagbol. hog halalanak jdeyen. 
hytben ne keferteffek. auagy rem entelenfegben be ne vontaffek.
Es hog gyonafaban pokolbely evrdegtevl halala koron m egne 
bantaffek. Ez velagbol ky m ulafa vtan kedeg. hog pokolbely erdeg- 
nek tevretevl meg ne fogaffek. 20

Negyedzer ez m ay napon tezevnk jnnepet. m enden zent 
patriarchaknak es m enden prophetaknak. ky m eg jegyeztetyk az 
negyed refponforiomon. ky enekeltetyk zent janos babtyftarol 
m onduan. Inter natos mulierum non surrexit maior iohanne bap
tista. et cet. Az az. Azzonyallatoknak zvletty kevzet nem tamadot 25 

nagyob Ianos baptyftanal. ky vrnak vtat m eg zerzette az kyetlen- 
ben. Vers. Volt ember bochattatot iftentevl. k yva la  neue janos. ky 
vrnak vtat m eg zerzette az kyetlenbe. Mert ez zent Ianos baptifta  
nagyob pro||phetanal. Mert azt kyt az egy eb prophetak prophetala- 65 
nak auagy jevuendevnek m ondanak, azt ez zent janos baptifta 30 

vyaual m utata meg. m onduan. ím e hol vagyon az iftennek bá
ránya. ky el vezy ez velagnak bynet. Ennek felette zent janos 
baptifta criftuft m eg kereztele. Tyztelendevk azért т у  tylevnk  
ez m ay napon nagy tyzteffeggel. m ynd az о teruenbely zent 
atyak. Mert criítus az т у  edeffeges meg váltó iftenevnk az pat- 35 

riarchaknak es prophetaknak gyevkerekbevl zvletevt т у  erettevnk.
Evtedzer ez may napon tezevnk jnnepet m enden zent apo- 

l'toloknak. ky m eg jegyeztetyk az evtevd refponforiomon. mond-
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nan. Qui sunt isti. qui vt nubes volant, et cet. Az az. kychodak ezek. ; 
repeínek. m ynt az kevdevk. es m ykeppen az galam bok az ev ab
lakokra. vers. feyerbek az hónai, tyztabbak teynel. pyroíbak az о 
ebvr tetem neel. Es m ykeppen galam bok repeínek az ev ablak- ;

5 yokra. Ez zent apoftolok ez m ay napon nagy aytatoífaggal tyzte- < 
66lendevk || m y tevlevnk. mert ez zent apoítolok nagyob zentek \ 

m enyorzagban. Ennek felette az zent apoftolok plantaltanak es 1 
taneytottanak m ynket. az kereztyen hytben. E s az hytnek tyzen- 
keet agazatyt. az az az eredőt, vronknak m enbe m enety vtan az 

10 elfev concilium ban zerzeek. Mely hytnek tyzenkeet agazatyt. tar- j 
tozyk m enden ember m eg tanolny es hynny. Mert valaky az hyt- i 
nek agazatyanak chak egykben teuelgene. ez evrekke karhozneek. 
Annak okáért jgeen m egkel embernek m agat oltalm azny hog az 
hytnek valam ely agazatyaban ne ketelkevgyek. H atodzer ez m ay na- 

15 pon tezevnk jnnepet. m enden zent m artyroknak. kyk eriftufert es 
az kereztyen hytert. az ev vereket ky ontottak, ky m eg jegyeztetyk  
az hatod refponforiom on m onduan. Lauerunt stolas suas et candi
das eas fecerunt. ' et cet. Az az. Meg m ofag az ev ruhayokat. es meg i 
fenefeytek evket. az artatlan barannak verebem vers. Ezek azok

67 kyk jevttenek nagy.nyom orufágból, es || m egm oftak  ev ruhayokat.
Az artatlan barannak verebem Ez zent martyrok ez m ay napon  
m éltán, [m] tyzteltetnek. m y tevlevnk nagy aytatoífaggal. Az zent 
martyroknak nagy fok voltokért, m ert m ykeppen zent Ieronim us 
m ongya. hog eztendevben m enden napon leletnek evt ezer mar-

25 tyroknak neuek. Zent ieronim us jdeytevl fogua tevb martyrokat ■ 
es m ärtirizaltak vagy m eg evltek. E s evk az az. az zent martirok , 
m ykeppen kazdag erevs vitézek, eriftuínak hytyert ev jozagokat. j 
telteket, es eleteket veteek. Ezben adnak nekevnk példát az zent ' 
martirok. hog m yes veffevk eletevnket az hytert. Annak okáért vgy ] 

3o jrattatyk az tevrven kevnyben. hog anne nagynak kellenny az ke- j 
reztyen hytnek alliatatoffaganak. hog elevzer veteffeek el az elet . 
em bertevl. hogneni az hyt. Ez fynehen m eltathlan. mert valaky az 
kereztyen hytert eletyt vety eriftufert. ez il em her legottan fel re- 
pevl m enyekben. Annak okáért Irattatyk az tevruen kevnyben. hog i

68 valaky eriftufnak neueert m artirom fagot || zenuednek. azok ketfeg- ; 
nekevl az evrek eletet m eg пз^егук. Hetedzer ez may napon te- • 
zevnk innepet m enden zent confefforoknak.-ky m eg jegyeztetyk az 
heted refponforiom on m onduan. Sint lumbi vestri precincti. et lu- :



■

cerne ardentes jnmanihus vestris, et cet. Az az. legyen az ty derekatok 
m eg evuedevzuen. es egev zevvetnekek ty kezetevkben. Es ty ha- 
fonlatofok vattok az emberekhez, kyk varyak ev vrokat mykoron- 
m eg teer az menyekzevkrevl. vers. vigyázzátok azért, mert nem  
tugyatok m ely horaban. az ty vratok jevnendev legen. Es ty hafon- 5 

latofok rieztek] vattok az ember[hez]rekhez. kyk varyak ev vrokat. 
mykoron m eg teer az menyekzevkrevl. Ez zent confefforok es nagy  
tyzteffeggel tyztelendevk ez m ay napon my tevlevnk. mert az id- 
ueffegnek vtat. es menden jozagos m yelkevdeteknek vtat. predical- 
lak m ynekevnk jgeuel es jo példa adatokkal. Mert m eeg elveen ez 10 

jelen való velagon. az zent confefforok voltak alazatofok. bevlchek. 
zemermefek. tyztak. józanok es nyvgodalmafok. Ennek felette, jm- 
mar menyeknek orzagaben lenen, efedeznek my erettevnk. E s nyer
nek m y nekevnk irgalm affagot. es || m alaztot es dychevfeget. Nyol- 60 
chadzer ez may napon tezevnk jnnepet m enden zent zvzeknek. Ez 15 

m eg jegyeztetyk az nyolchad refponforiom on. m onduan. Audiui 
vocem de celo venientem, venite omnes virgines sapientissime, et cet.
Az az. halleek zozatot jevny m enyorzagbol m onduan. levyetek  
m enden bevlcheffeges zvzek. Olayt reychetek az ty edentekben. 
myg az vev legeen el jev. vers. Eyfelnek jdeyen'jvevltes levn. jm e 2o 
az vev legeen el jevt. Olayt reychetek az ty edentekben. m yg az 
vev legeen el jev. Ez zent zv[ke]zek es nagy tyzteffeggel tyz
telendevk m ytevlevnk ez m ay napon, mert criftufnak iegyefy  
es m enyorzagnak kyralne azzony. Mert criftus az nagy pap. 
kyrevl vgy irattatyk m oifefnek egy kevnyvenek huzonegyed r e - 25 

zeben. hog az nagy pap zvzet vegyen maganak felefegge. Es 
ezbevl kevuetkevzyk. hog az zvzek [meny] kyyralne azzonyok. 
mert criftus dychevfegnek kyralya evnekyk jegyetek. Annak  
okáért m ongya zent dauid az foltarban m onduan. Allapeek  
kyralne azzon te jogodról, meg aranyazot ruhában. Zent cipri- 30 

anus es vgy mond || zvzeffegrevl való kevnyveben. monduan. Az 70 
zvzeffeg menden angeloknak húga. fertezeteffegeknek gyevzedelm e. 
Iozagos m yelkevdeteknek kyralne azzonya. es m enden jóknak by- 
rodalma. Kylencliedzer ez m ay napon tezevnk Innepet. m enden  
valaztottaknak nem einek es nem telenevknek. gazdagoknak es ze- 35 

genyeknek. jffyaknak es veneknek. rokonfagynknak. fyaynknak es 
leanynknak tyzteffegevkre. kyk jm m ar orzagolnak m enyorzagban  
criftuffal. Es ez m eg jegyeztetyk az kylenched refponforiomon

MINDSZENTEKRŐL VALÓ PRÉDIKÁCZIÓ. 1 1 9
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m onduan. Concede nobis quesumus domine veniam delictorum, et in
tercedentibus sanctis quarum hodie solemnia celebramus, et cet. Az az. 
Engegyed kerevnk vram m ynekevnk bynevnknek bochanatyat. es ez 
zenteknek efedezefe m yat. kyknek ma Innepeket tyztelyevk. Agy 

5 m ynekevnk oly aytatofíagot. bog erdem lyevnk az ev tarfofíagokra 
jvtnya. vers. Segelyenek m ynket az zenteknek erdemek. kyket meg 
hantnak tulaydon bynek. M enchen m eg m ynket ez zenteknek efe- 
devzefe. kyket az az. abynefeket vádol [amy] az m yelkevldet. es ky 

71 attadaz zenteknek az ш е||пуеу gyevzedelm  vetetnek palmayat. ne- 
íokevnk m egne tagagyad bynevnknek bochanatyat. Agy m ynekevnk  

oly aytatofíagot. hog erdemlyevnk az ev tarfofíagokra jutnya. Azért 
m éltó m ynekevnk fevldevn tyztelnevnk m ynd az zenteket. hog az 
zentekes efedezyenek m y erettevnk. E s nyeryenek m ynekevnk ma- 
laztot ez ielen  való velagban. es dychevfeget az jevvendev velagon. 

is Azért m ongya zent ieronim us. lehetetlen  fókáknak Imadfagoknak  
m egnem  halgattatny. íevt jnkab lehetetlen, m ynd az zenteknek  
es m ynd az angeloknak m egnem  halgattatny. E s ha egy jo ember 
ez velagon m alaztot nyerhet iftentevl. tahat m yt tehetnek m eny- 
orzagban m ynd äz zentek. E s ha az zentek ez velagban eeluen. az 

2 o ev jmadfagokkal halottakat tam azthattanak. poklotokat tyzteythat- 
tanak. Vakokat vilagofeythattanak. byzonyaban m attan es m enyor- 
zagban m ynd az zentek kyknek m a jnnepet tezevnk. nyerhetnek  
nekevnk iftentevi m alaztot. Mert az zentek az zerelm ert. m ely  
zerelmek vagyon am y idueffegevnkhez. zorgalm atofok m ynket fe- 

25 geyteny az ev Im adíagokkal az vr iftennek elevtte m ehden Idev- 
nek korában . : . —  II
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Ессе Euangelizo vobis gaudium magnum, quod erit omni populo, 
quia natus est vobis saluator mundi, luce secundo.

Yme hyrdetek nektek nagy evrevmet. mely[rt] lezen m enden  
nepnek. Mert zvletevt tynektek ez velagnak iduezeytev. Ezeket 5 

zent lucach m ongya kevnyvenek inafod rezeben. Mynd az tellyes 
eztendevnek vigaffagos innepy kevzevt. criftufnak zvletefenek in- 
nepe anneual vigaffagofb. m énénél iduezeytenk iefufnak gyermek- 
fegenek innepe edefb. Annak okáért ez m ay nap jgeen vigaffagos. az 
m y edeffeges iduezeytevnknek zvletefebevl. Annak okáért m ongya 10 

zent leo papa. femm ykeppen nemkel ot lenny zomorufagnak helyé
nek. hol vagyon eletnek zvletefe. Azért m onda az angyal az paztorok- 
nak monduan. ím e hyrdetek nektek nagy evrevmet. m ely lezen m en
den nepnek. Mert zvletet tynektek ez velagnak iduezeytev. Annak  
okáért ez jelen való predicacyoban harmak leznek mondandók. E lfev 15 

lezen az euan||geliomnak iftoriayarol. Maíod lezen ez zentfeges In- 73 
nepnek evruendetes voltáról. Harmad lezen criftufnak es az evzen t  
anyanak zegeenfegekrevl. Elevzer zoluan ez m ay euangelyom rol. 
liolot mondatyk. ky m ene az parancholat auguftos chazartvl. mert 
ez parancholatrol jrattatyk fcolaftica iftoriaban. hog octau ianu s2u 
chazar orzaglot negyuen keet eztendeyg. Es ev halalanak elevtte 
tyzenkeet eztendevuel. anne nagy bekeffeget zerze m enden orzagok- 
ban. kyk romay chazarfagnak alatta valanak. hog betev zerent lattat- 
neek be tellyeffcdny ifayafnak m ondafa m onduan. Evzue veryk az ev 
tevrevket zanto vafnak. az az zanto vafat chynalnak belevle. Es az ev 25 

zuchayókból farloot. Es vgyan ottan m ongy ifayas propheta. Nem  
em el tevrt egy nem zet m ás nem zet ellen, es ez volt az idev kyben kel
let zvletny ez velagra. m endeneknek iduezeytevenek. Mykeppen zent 
dauid eleue meg latta vala m onduan. fel tamad ev napyban igaffag. 
es bekeffegnek beuelkevdefe. de myert akara iduezeyteynk ez nagy 30 

bekeffegnek ideeben zvletny. ezt m eg m uta||gya tyztelendev b eda 74
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m onduan. zvletendev teltben iftennek fya. m ykeppen zvztevl zv- 
letet, ennek m yatta m eg m utatta hog evneky jgeen kedues kelle- 
m etes az zvzeffegnek ekeffege. Ezenképpen nagy bekeffegnek idee- 
ben zvletek. ky az bekeffeget kerefny taneytot. es az bekeffegnek 

5 kevvetevyt ev m alaztyanak m yatta m eltoltatyk m eg latogatnya. An
nak okáért mykoron illyen  nagy bekeffeg volna m ynd velagot mya. 
tahat octavianus romay chazar. akara m eg tudny orzagoknak 
zam yt. es varatoknak varaknak faluknak zamyt. Ennek felette 
akara tudny m enden embereknek zam yt. kyt ev alatta valanak. 

ío Ennek okáért m ongya az euangelifta. ky mene az parancholat 
augoftos chazartvl. bog m eg Irattatneek m ynd az kevzevnfeges 
velag. az az hog regiftrom ban vetetneek m ynd ez velag. az az m en
den emberek, m ynd nemeffek es nem telenek, mynd kazdagok es 
zegenyek. m ynd varafy polgárok, es az parazt népek, kyk valanak

75 ev vrafaganak alatjjta. Es m egyen vala kykymynd ev varafaban. 
nyluan m ongya hogy kykymynd evnen feyeert m egyen vala. az az 
hog ev feye el ne vetetneek. es ad vala egy ezevft pénzt, ky tezen  
vala tyz jaro pénzt. H og ezenképpen vallaft tenne, nem  cliak za- 
yaual. hanem  ayandokaual es auagy adoyaual es. hog engedelm es

20 rom ay chazarfagnak. E s e l veuen ev tevle az pénzt, m enden em 
bernek neuet m eg jryak vala. hog az m eg irt neuek be vitetnének  
romában, es chazarnak elevtte m eg oluaftatnanak. annak okáért 
hog chazar m eg tudhatnaya embereknek erdemeket es m eltofago- 
kat. E s ezzel evzue hog m eg tudhatnaya az ev hatalm affagat es. 

25 Annak okáért ir fim on de caffia zent lucach mondafan. H og 'octa- 
uianus chazar fel emelkevdeek keuelfegben. fel em elt zybevl. es 
paranchola m ynd ez velagot m eg irnya. Ez m eg iratban nagyob
ban vetkezeek octauianus. hognem  dauid kym eg irata izrahel

76 пере zam at, M ykeppen m eg vagyon iruan mafod kyrály kevn||nek  
30 hvzon negyed rezeben. Érmek okáért Dauid es izrahelnek пере.

Igéén nehezen m eg veretteteek iftentevl. Annak okáért kerdy. fym on  
de caffia. hog myert nem verettetet m eg iftentevl auguftus chazar 
valarny nem év chapaffal. Mykoron auguftos chazar nagyobban  
vetkezet iftennek ellene ez nepnek m eg jrattatafaban. hognem  da- 

s ; uid. ffelel erre evnen m aga fimon de caffia. hog az vr iftent ezert 
nem  fedde m eg valam ely chapaffal. Mert auguftos chazar pogan  
vala. es m éltatlan vala ez velagzerent való ifteny chapafra. de 
dauidot az vr itten m eg akara verny valam ely chapaffal. mykeppen
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zerelm es fyat. hog ev tevle evrekke ne verettetneek. Mert vadnak  
nem elyek zent agoftonnak m ondafa zerent. kyk m éltatlanok ez 
velagzerent való chapafra. kyknek evrek lezen karhozagyok. Ennek  
okáért byzon jegye az evrek karhozatnak, ez velagyaknak zevnet- 
len való zerencheye. Ielefevl bynefeknek. m ykeppen zent agofton 5 

inongya. affuerofrol kynek mendenkoron jo || zerencheye vala. Es 77 
ez ellen  hefternek m endenha ez velagy d’olgogba zerenchetelenfege 
vala. es olyha m endenha íyralm ban es fazkodaíban vala evma- 
gaert es az iftennek népéért.

Mafod reze ez predicacionak, ez m ay napnak evruendetes 10 

voltáról. Mely evrevm et hyrdete gabriel archangyal criltuínak  
zvleteferevl. ez vala nagy evrevm m ynd ez tellyes velagnak. Sem  
clioda ez evrem. mert m ynekevnk zvletet idnezeytev. ky m ondatyk  
iefus criltuínak. Ez evrevm m el nem  chak fevldiek evruendenek. de 
az m enyey lelkek es. az az az angelok es nagy evrevm m el evru en -15 

denek. Mert m ykeppen landulfus m ongya. hog az evrevmmel hyr- 
detev angelhoz tarí'olkodanak nagy íok angelok. [ej m eg erevfeytuen  
az angelnak mondafat. Ennek vtanna az angelok m eg terenek 
m enyorzagban nagy evruendetes enekleffel. es ez vigaffagos zvle- 
teí't m eg hyrdeteek az ev m enyey polgár tarfoknak. Ezeket haluan 20 

az zent angelok. tahat meg evrevle ky jelenthetetlen nagy evrevmmel 
tellyes m enyorzagnak || vduara. Es tevnek nagy jnnepleít es nagy dy- 78 
chyretet. es nagy hala adafokat az angelok atya m endenhato iften- 
nek. ez vigaí'íagos zent zvletefrevl. Es nagy tyzteífeget teuen a ty a -. 
m endenhato iftennek. es jevvenek m enden m enyey angely feregek az 25 

ev rendek zerent nagy vigaffaggal, latnya ev vroknak iefufnak or- 
chayat. Es jmadak m ynd az zent angelok iduetenk iefuft. es az ev 
zentfeges zvleyet zvz mariat nagy tyzteffeggel. es. mondnak vala 
es enekelnek vala nagy edeffeges m enyey enekeket. О ky volt volna 
az angelok kezzevl. ky halla iftenfyanak zvletefeet. es nem  jevt зо 
volna evtet latnya. byzonual m ynd el jevttenek vala nagy vigaí- 
fagal. Vgy mond landulfvs, О aytatos lelek m enyei te es látnod, 
az te erted levt jgeet tefte. es tereire efuen jm agya ate vradat es 
ev anyat. es nagy tyzteffeggel kevzevny az zent veen Iofephnek. 
Ennek vtanna ote aytatos lelek chokolyad m eg az jazolba fekev 35 

gyermek iefufnak edes labayt. es keryed áz zvz m ariat. hogy agya 
neked vagy liagya fel venned az jazolbol az ev || zent fyat. Vegyed 7 9  

azért о aytatos lelek te hozyad ez zepfeges gyermek iefuft. es te
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karyayd kevzevt tarchad. zorohad zyvedhez. Nezzed zerelm eft az ev 
zepfeges orchayat. es chokolgattad nagy tyzteffeggel. es gyenyerkev- 
gyel [te zyuedbenjevbenne.E s [zy] b yzodalm aszyueltehetevdezeket. 
Mert bynef ekert jevt es zvletet. ky evm agat ada abynefeknek elede- 

5 levl az oltary zentfegben. Annak okáért ez kegyelm es vr m eg en- 
gedy. hog akaratod zerent tapogattad es gyenyerkevgyel ev benne. Az 
fém tulaydoneytatyk vagm erevfeknek. hanem  zeretetnek. demaga 
ezeket mendenkorow nagy feleim et es tyzteffeggel tegyed. Mert ev 
az zenteknek zente. Ennek vtanna agyad m eg evtet az ev zvlee- 

íonek. es nezzed nagy zerelm el. m ely nagy zerelm el es bevlcheffeg- 
gel targya es zolgalya ez zepfeges gyerm eket az ev zent anya zvz 
m aria. Aly te es ot oaytatos lelek, es légy kéz zolgalnod ez edes 
iefufnak. es fegely az zolgalatba az zvz marianak. E s em lekevzzel 
ezekben gyenyerkevdny. evrevlny. es zevnetlen gondolkodny. Es me-

80 nyere У tehetevd aly nyayafon ez azzonnak az az azzononk m aria
nak elevtte es az gyermek iefnfnak elevtte. E s nezzed gyakorta ez 
edeffeges gyermek iefufnak. zepfeges orchayat. kyre angelok keuan- 
nak nezny. de m aga mendenkoron tyzteffeggel es nagy felelm ei, hog 
onneet el ne evzeffel ez zepfeges gyerm ektevl es az ev zvleyetevl.

20 az te mereffegedert. mert m éltatlannak kel m agadat veined, iften  
fyanak es ev zent anyanak nyayaffagara. Annak okáért m ongya  
zent anfelm us. О aytatos lelek, keferyed az zvz anyat betlehembe 
m enden aytatoffaggal. es be teruen az ftallochkaban aly ev vele. 
es zolgaly az zvzen zvlev zvz marianak. es helyheztetuen az gyer- 

25 mek iefuft az jazolban. ettel vigaffagnak zozatyara. es jvevlcjfayas 
prophetaual monduan. kyfded zvletet mynekevnk. es fyv adatot 
mynekevnk. E s evlelgeffed az ifteny edes jazlot. Meg engeztelye  
az zem erm effeget az zerelm . az feleim et el evzze azkeuarcfag. hog 
az gyerm ek.iefufnak edeffeges labayhoz fyggezzed ayakaydat. es 

so chokolgaffad az ev keet zentfeges labachkayt. Annak vtanna
81 elm edben forgattad az || pa'ztoroknak vigyazafokat. Chodalyad 

az angeloknak futofo feregevket. Yetted kevzbe az te kevnyer- 
gefydet. az inenyey eneklefeknek. egyetem ben zyueddel es zad- 
dal enekelueen G ló r ia  in  e x c e ls is  d eo . E t  in te r r a  p a x  h o m ib u s

35 bone v o lu n ta tis .  Az az. dychevfeg magattagogban iftennek. Es fevl- 
devn beketteg jo akaró embereknek. Ygy m ond gregorius nazanze- 
nus. Az paftorokkal tyztelyed az gyermek iefuf-t. az angelokkal 
eneket dych}Tretet m ongy. es archangelokkal az kart vifelyed vagy
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byryad. Evrevly. hanem  evrevlhech vgy. m ynt zent janos anyanak  
m eheben. byzonual evrevly. mykeppen danid vigada az iftennek  
zekrenyenek m eg adafaba. Tyztelyed az zvleteft. kynek m yatta  
m eg zabadultal az fevldy zvleteítevl. de m aga jevjel m enden n a
pon. hog latiad iefuft az lelky jazolban. az az. az oltáron, hog az 5 

i efus az ev zent teftenek buzayaual. m eltolyon az [zent leiekkel me] 
lelkes állatokkal tegedet m eg elegeyteny. Vgy mond crifoftom us. 
hog ez may napon evrevlny kel m enden jgaznak. m ert zvletét az 
ev jgaffaganak m eg ayandekozoya. Evrevly on az bynes. ky j| az ev 82 
byneyrevl tevredelmeffeget vevt. mert ez eyel zvletet criftus. ky 10 

jevt jdnezeyteny azokat kyk ev zyvekben tevredelmeffeget vettek  
ev bynekrevl. Mert ha az zvz m arianak zvletefe evrevm et hyrde- 
tevt ez velagnak. nagyal jnkab evrevmet hyrdet m ynd ez zeles 
velagnak. iftennek es embernek iefufnak criftnfnak zvletefe. Azért 
monda az angyal, hyrdetek tynektek nagy evrevmet. Mert ez evrevm 15 

oly nagy vala. hog fel m ene m ynd m enyorzagyg. es iftent angelo- 
kat es m eg vigaztala. Annak okáért ez m ay napon anne nagy 
evrevmmel telenek m eg az angelok. hog m enyorzagbol le zallanak. 
es az ev evrevmevket ez velagnak m eg jelenteek. Mykeppen az 
evrevmmel tellyes ember, nem  tartoztathagya m eg m agat. hanem 20 

meg jelenty egyebeknek es. Efm eg oly nagy evrevm levn criftnfnak 
zvletefe. hog áltál hata poklokat, es az lym bos hely zent atyakat 
ky jelenthetetlen evrevmmel be tevlte. Efm eg oly nagy evrevm  
levn ez. hog ky teryede m ynd nap keletyg. Annak okáért az b a
rom у kyralyok kyk lakoznak vala nap keleten, anne nagy evrem- 83 
m el telenek meg. hog el hagyak az ev orzagokat. es m enenek az 
zvletet gremeket kerefny. Ennek felette ez oly nagy evrem levn. 
hog ky teryede mynd nap nyvgatyk. Annak okáért romaba ez may 
napon, az napban lattateek zvznek kepe. Ennek okáért auguftos 
chazar oly nagy evrem m el evtletek meg. hóg evneky az az. az zvz- зо 
nek tyzteffegere tem yent fystele auagy ayandokoza. Efm eg oly nagy 
levn az evrem. hog m ynd ez velagot be [tele] tevlty. Ky ezbevl by- 
zoneytatyk meg. mert ez m ay nap nem  eleg ez evrevmre. hanem  
az ey es ez nagy evremben foglaltatyk. Soha eztendev áltál három  
myfe egy paptvl nem  mondatyk. fém eyel myfe nem  mondatyk. 35 

hanem chak ez evruendetes zent zvletefnek napyan. Azért m ongya  
guiellinus. hog telefphorus papa zerzette m ondany karachon nap
yan az három m ifet. annak jegyefere. hog criftnfnak zvletefe idue-



zeytette az tem en  elevt való zent atyakat. Az tevrhveen alat való 
zent atyakat. es az tevrveen vtan való atyakat es. Efm eg m egkel ||

84 .tudnonk. hog m enden embernek evrevlny kel lelekzerent. Elevzer  
azért kel evrevlny mert itten emberre let. hog ember lenne itten.

5 Mafodzer azért, hog az wr levt zolga. hog az zolga lenne wrra es 
m enyorzognak kyralya. Harmadzer azért, mert itten m enyorzagbol 
le zallot. hog ember fevldrevl menyekben fel m enne. Negyedzer 
azért, [hog ember levt] m ert itten levt embernek fya. hog em 
ber lenne iftennek fya. Evtevdzer azért, mert az halaltalan itten

10 levt halaloffa. hog az halálos ember lenne halaltalanna. Hatod- 
zer azért, mert az kazdag itten, levt zegyenye. hog zegen em 
ber lenne zakdagga. Azért m ongya zent pal apoftol. Mykoron 
volna gazdag, levn zegennye. hog az ev zegyenfegeuel gazdagok 
lennek. Harm ad reze ez predicacyonak. criftufnak es az ev

is zent anyanak zegenfegekrevl. Kyrevl m egkel nekevnk tudnonk. 
hog criftus idnezeytenk ev zvletefeben az ev zegenfegeet negy-

85 ben ■ m utata m eg. Elevzer criftus m utata az ev zegeenfeget || az 
ev zallafaban. kyrevl vgy enekeltetyk. Az jazolban tetetyk az. 
ky ez velagot targya. Azért m ongya zent bernald. Latiad embery

20 allat. m ykeppen zvletet te ' erted. ha ev kyraly. hol az kyraly pa
lota hol az kyraly zeknek magaffaga. Az kyraly palota es az 
kyraly zeknek magaffaga nem  egyeb. hanem  az jazol. holot 
m egkel tudnonk. hog az hely m ykeppen az iftorya m ongya hol 
criftus zvletet. volt be fedezveen keet haaz kevzevt nyluan való

25 vton. onnan, muloknak be fógadafara hév jdevn. auagy efíevs jdevn. 
es vala ot egy jazol az lelkes állatokért. Es ez haznak vala mynd  
keet félévi ky m enete es be jevuete. rekeztees nekevl. Auagy mon- 
dadhatyk. hog iofeph chynalta ot az jazolt az evkerert es az za- 
marert kyket vele hozot vala. Az zamart hozta vala az zvz maria-

30 nak zarandokfaganak fegedelmeert. mert nehezkes vala. Az evkret 
kedeg hozta vala az adónak m eg fyzetefeert. es az zentfeges zvle- 
tefre való kevtfegert. Mely jazolban az aldot zvz m aria teue az ev

86 edeffeges fyat az zamarnak es az || evkernek eleyben. kyt ez kep- 
pen akara lenny az ifteny bevlcheffeg. hog be telneek abakvc

85 prophetanak mondata, m aas m agyerazas zerent m onduan. Keet 
lelkes állatok kevzevt efm ertetevl. E s vgy m ondnak nem elyek. hog 
az zamar es az evkevr terdre efenek criftus elevt. m utatván evneky 
zolgalatot. hog be tellyefedneyek Ifayafnak m ondata ky jgy mond.

C O E N ID E S  C O D E X  (83— 88)



Meg efmere az evkevr az ev byroyat. es az zam ar ev vranak jazolat. 
izrahel kedeg engem m egnem  elm ert, az az nem  akart m eg ef- 
merny. de ha mondanád myert teue azzonyonk zeplevtelen zvz 
maria az ev zentfeges fyat az iazolban. Erre feleltetyk ez keppen. 
hog azzonyonk zeplevtelen zvz maria az zentfeges fyat azért teue 5 
az jazolban. mert nem  vala egy eb hely az ftalloban. Ez helyen  
kedeg azért akara zvletny. hog m utatnaya m agat ez velagon  
nem  fokayg maradandónak. E s hog m yes aleychvk m agonkat ev 
peldayaual. lenny ez velagon zarándokoknak. Annak okáért m ongya  
zent pal apoftol. Nynchen jt m eg ma||radando varafonk. Azért 87 
m ongya zent dauid. jevueuen vagyok en es zarándok, mykeppen  
m ynden en atyaym. Efm eg ezben hog criftus akara zvletny az 
ftalloba m eg feddetyk azoknak balgatagfaga. kyk chynalnak ev 
magoknak nagy es zeles hazakat, kykben reuidjdeyg m eg m aradan
dók. Az m enyey házról kedeg keuefet auagy fem m yt nem  gon d o l-15 

nak. Mert ha anne nagy zorgalmatoffagok volna az m enyey lako
dalmakról m ynt ez velagrol. О ky nagy kazdag m enyey polgárok 
lennenek m enyorzagban. Ennek felette nem elyek nagy es zeles 
hazakat byrnak. de criftufert chak egy zegeent fém fogadnak ha- 
zokban.Ezeknek jgeen kellene felnyk az vtolío jtyleten való fenten- 20 

cyat. hol criftus ezt mondandó. Zarándok valek. es be nem foga
datok engem et. menyetek el atkoztak az evrek tevzben. M afodzej 
criftus zegeen vala ev agyaban. mert teteteek az zenara. fém  vala  
evneky vankofa. hol ev feyet le haytanaya. Annak okáért m ongya 
nem ely doctor, О aleythatatlan zegeenfeg. az paztornak fya zvle- 25 

tyk. es vánkos tetetyk alaya. de iftennek fya zvletyk. es az kémén  
jazolban tetetyk le auagy helheztetyk. || Azért m ongya zent dauid 88 
az foltarban. zegeen vagyok en. es mukakban en jffyvfagomtvl 
fogua. Ezben taneyt m ynket criftus. agynak lagyfagat el tauoz- 
tatny. es felette valókat. Mert az agynak lepelnek dragalatoffagyt. so 
m eg feddyk my bennevnk criftufnak hytuan poztochkay. Az agy
nak lagyfagat meg feddyk mybennevnk. az kernen zenakyn criftus 
fekvueek. Az agynak nagyfagat es zeleffegeet m eg feddy az jazol- 
nak zoroffaga. Ezt azok nem  vezyk ezekben, kyk ev alayok három  
parnakat es teznek. es feyek -ala három vankoft. es ezben eleget 35 

teznek az ev keuanfagoknak es tefty gyenyerevfegevknek. Ezek  
nem járnák az zoros vton. ky az evrek eletre vizen. Harmadzer 
criftus zegeen volt etelben. annak okáért enekeltetyk ev róla
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m onduan.-K eues teyel elteteek. hol az zvz m aria taneygya az az- 
zonyallatokat. hog az ev kys gyerm ekeket evnen teyekel tarchak. 
Negyedzer criftus zegeen volt ev ruhayaban. Mert hytuan poz- 
tochkakba takartateekbe. Kynek okáért m egkel tudnonk hog  

5 [criftus] azzonyonk m aria fogada criftuft április hauanak nyolchad  
89napyan. es zvle |j januarius hauanak nyolchad napyan. Es ezen

képpen volt jduezeytevnk ihs. azzonyonk m arianak m ehehen keet 
zaz es hetuenhat napyg. Azért m yert iduezeytenk iefus enne jdeyg  
volt az ev anyanak m eheben. byzonual levt az zent m ehe. kegyef- 

ío fegnek kwt feye tyztafagnak tevkevre. zvzeffegnek edenye. Efm eg  
m egkel tudnonk. hog egyeb azzonyallatoknak ev zvlefek elevt 
nagy felelmek vagyon, mert fókák el veznek vagy m eg halnak zv- 
lefben. Az zvlefhen es vagyon nagy faydalmok. es zvlefek vtan  
nagy betegfegek. de nem es azzonyonk zeplevtelen zvz maria nem  

is zenuede ez neuolyakat. Nem  fele azzonyonk maria, mert iften- 
nek fyat vifele ev m ehehen. Azonkeppen zvlefeben fém zenvede 
faydalm at. mert bynnekevl fogada. Zvlefe vtan fém zenuede beteg- 
feget. mert orvoffagot zvle. ky m enden betegfeget m eg vigazt. Ezt 
es megkel tudnonk. bog azzonyonk zeplevtelen zvz maria zvle az 

2o ev zentfeges fyat vafarnapon eyfelenek jdeyen. es latuan az gyer
m eket ev elevtte. legottan  m eg efmere lenny iftennek. es ev egyet-

90 len egy fyanak. kyt zent lelektevl fo||tevl fogadót. Annak okáért 
azt am elyet zvle legottan  jmada. Ennek vtanna az zvz es anya. 
az zvz maria, veueen az gyerm eket be takara evtet. hytvan es о

25 poztochkakban. fokra m óngya poztochkakban. bog m eg mut'atnaya 
az zvznek zegeenfegeet. Mertjnem vala az iftennek anyanak meny- 
orzagnak kyralne azzonyanak _egy poztoya kyben elegfegzerent 
be takarhatta-volna atyanak bevlcheffeget es ev egyetlen egy zep 
fyat. hanem  folt poztochkakban takara be evtet evnen m aga. Mert 

30 fem m ynem ev azzonyallat nem  vala m éltó evtet illetny. fém fo- 
gadny fern vifelny. es nekevnk zvlny jdueffegevnkre. Es leteue az 
jazolban. az két lelkefek kevzyben. mert nem vala hely az ftallo- 
ban. ím e criftufnak nagy zegeenfege. m ert nem cliak hog nem  
levn ev zvletefenek tulaydon haza. de m eg az kevzevnfeges ftallo- 

35 ban fém  levn alkolm as helye. Annak okáért [be] m eg byzoneytatek  
ez m ondás, rouazoknak lykok vagyon, madaraknak fezkek vagyon, 
embernek fyanak kedeg nynchen hol ev feyetr le haycha. Azért

91 m ondhagya vala jduezeytevnk || iefus. dauidnak mondafat. Mykep-
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pen barom lettem  te nalad.Vgy m ond zent anfelmus. О zeretendev es 
chodalando meltoí'ag. Az m érhetetlen[itten] dyehevf égnék iítene. nem  
vtalal lenned vtalatos fereg. mendeneknek vra. zolga tarínak akaral 
jelenned, kenetnek lattateek teneked jo iefus hog hozyank hafon- 
latos légy. de akaral lenny m y atyankfya. Te vr itten k yaz  fevldets. 
markodba tartod, be takartatuan hytuan poztochkakban letetettek  
az jazolba az zenara. azt es ate anyad az lelkes allatoktvl kevl- 
ehevn kerte. Annak okáért vigaztaltafíatok meg. vigaztaltaffatok  
meg. kyk zegenfegnek zennyeben neueltettek. mert veletek vagyon  
vr itten az zegenfegbe. Nem nyvgozyk az itten az gyenerevtegeg- ю 
ben íenlev agyon, fém leletyk fevldevn edeffen elevk kevzevt. Myt 
dychekevdevl tahat kazdag. fevldeden. Azért m ongya zent bernald. 
Nem  vigaztalya m eg eriftuínak gyerm ekfege. az fok [főt] zoíokat 
nyeluefeket. nem vigaztalyak m eg eriftuínak kevnhullafy. az haho- 
talokat. Nem vigaztalyak m eg eriftuínak poztochkay. draga ruha is 
vifelevket. nem vigaztalyak m eg az ftallo es az || lazo l azokat kyk 92 
gyevlekevzetekben elfev zekeket zeretnek. Az vigyázó paztoroknak 
hyrdettetyk az vilagoffagnak evrevme. es az zegyeneknek es mukal- 
kodoknak mondatyk. hog zvletet az iduezeytev. nem az kazdagok- 
nak kyknek jt ez velagon vagyon vigafíagok. Efm eg zvletek iftennek 2o 
fya. kynek akaratyaban vala. valam ynem ev jdevt akarna valaztany. 
valazta azért azt amy az tettnek nehezzeb fanyrvb. jelefev az ev 
gyenge gyermekl'egenek. es az ev zegeen anyanak. Annak okáért ote 
tefty ember fvffad el az tefty gyenyerevfegevket. mert halai vettetevt 
aztefty  gyenyerevfegevknek be menetere. Tarch penitencyat. mert 25 

ennek m yatta kevzeleyt menyeknek orzaga. Az penitencyat predi- 
calya az ftallo. azt kyalgya az jazol. azt hyrdetyk nyluan az gyer
meknek gyenge tagyay. azt mongyak az gyermeknek kevnhullaíy es 
kevuekevlyfy. vgy mond zent bernald. О en zyuem nek nagy kemen- 
fege. о en vram itten, m ykeppen az Ige let tette, ezenképpen legeen 30 

tettette az en zyvem es. Mert ezt m eg jgyrted propheta myat mond- 
uan. el vezem  ty tevletek az || kev zyuet. es adok nektek deft zyvet. 93 
Láttád ez zentfeges feyedelmnek az az lefutnak tamadafat. Láttád  
egyetem ben az m enyey kyralne azzonnak zvlefeet es. es mynd ez 
kettevben kemenfeges es zoros zegeeníeget láthattál. Ez zegenfeg- 35 

nek jo zaga. az euangelyom y dragalatos kev. kynek m eg vételéért 
\ es bevchevlefeert. mendenek el arulandok es el adandók. Ez zent 

zegeenfeg. menden lelky epevletnek elfev fondamentoma. ||

K A R Á C S O N  N A P J Á R A  V A L Ó  P K É D I K Á C Z IÓ . 129

уN Y ELV E ML É K T Á lt. V II .



94 K e z d e t y k  a z  l i v f u e t h  n a p y a y  p r e  d i c a c i  о.

Н е с  e s t d ie s  q u a m  f e c i t  d o m in u s , e x u lte m u s  e t le te m u r  in  ea . Az 
az. Ez az nap m elyet terem tet vr iften. evrevlyevnk es vigagyonk  
evbenne. Ezeket irta m eg zent danid az föltár kevnnek zaz tyzen- 

5 heted rezeben. Megkel tudnonk zeretev atvam íyay. hog ez m ay  
jnnep felyevl m úl egyeb jnnepeket. jnnepleffel es vigafíaggal. An
nak okáért enekletyk mynd ez tellyes hetecchaka ez felyevl m on
dót jge. Ez az nap m elyet terem tet vr iften. evrevlyevnk es v iga
gyonk evbenne. Es. jóllehet hog m enden napokat az vr iften te 

lő rem tet. dem aga ez napot kyvalt keppen m eltofagoffa es evruende- 
teffe tevtte az ev fel tam adafa m yat. Azért m ongya zent agofton. 
criftufnak fel tam adafarvl való predicacyoyaba. H og mykeppen  
eriftufnak dychevfeges zvz anya. feyedelm fegevt tart m enden az- 
zonyallatok kevzevt. Ezenképpen m enden napok kevzevt. ez fel 

is tamadafnak napya m enden napoknak anya. Zent ambrus vgy mond.
95 Critufnak fel tamadafa. az m eg holtaknak elet. az penitencia tark ók 

nak bochanat. az zenieknek dyclievfeg. Annak okáért m éltán kel 
evr] m ondatyk. Ez az nap m elyet terem tet vr iften. evrevlyevnk es 
vigagyonk evbenne. Evrevlnevnk kel ez m ay napon, mert az felfevk.

20 az az. az angelok evrevlenek ez may napon embery nem zetnek  
m eg valtafarol. es az ev rómlafoknak m eg epevletyrevl. es criftuf
nak ev nagy m eg dycheveleferevl. Mert m enden angoloknak, fel- 
fevknek. álfoknak, kevzebfevknek. nagy evrevmeknek kel lenny. 
es jgeen evrevlnek embery nem zetnek m eg valtafarvl. Annál na- 

25 gyob evrevmevk vagyon, az ev efefeknek m eg epevletyrevl. I)e é n 
nél es nagyob evrevmevk vagyon, criftufnak nagy dychevfegerevl. 
Azért m ongya zent gergely. az hvfuety om elyaban monduan. Az 
m y m eg váltónknak fel tamadafa. levn my jnnepevnk. m ert m yn- 
ket halaltalanfagra hoza meg. levn angeloknak [es] jnnepek es. mert
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mynket m eghy van az m enyeyekreaz. angely zamot vr iíten b e  tevlte. 
Efm eeg evrevlenek ez may napon az állok, az az. az lym bos bely 
zent atyak. mert valanak nagy puztulafban. Es valanak jgeen ala||- 
valo helyen, kyknek kel vala lenny felfev helyen az az. m enyorzag- 00 
ban. Efm eg erevlnek vala. mert evk valanak homályban, kyknek § 
kel vala lenny iítennek fenes lataíaban. Ezek az az. az zent. atyak 
meg vigaztaltatanak criftufnak lynbofban való ala zallaía mya. es ev 
fel tamadafa mya. Ygy mond zent jfayas propheta. Evrevm et es vi- 
gaffagot valnak. es el fwt az keferevfeg es az nyevges. Annak oká
ért enekly anya zent egyház. El jevttele keuanatos. m elyet várónk 10 

vala fetetfegegben. Zent agoí'ton vgy m ond. My vronknak es idue- 
zeytenknek parancliolatyara. m enden vas zauarok m eg tevrete- 
nek. E s hertelenfeggel zenteknek zam lalhatatlan пере, kyk hala i
ban íogua tartatnak vala. az ev jduezeyteyeknek eleyben teerdre 
elének, fyralmas kevnyergeffel keryk vala m onduan. El jevttele ez 15 

velagnak m eg valtoya. el jevttele m elyet keuanuan naponként vá
rónk vala. E l jevttele. m elyet nekevnk jevvendevnek hyrdetevt 
vala az tevruen es az prophetak. E l jevttele. aduan teltben elevknek 
byneknek bochanatyat. meg ol||dozuan holtakat, es pokolnak fog- 07 
lyayt. Azért ezek m ynd ez may napon criftufnak fel tam adafan 20 

Igéén evrevlenek. mert evket criftus az ala való helybevl ky vona. 
es az ev m enyben m enetyn evket fel viue m enyorzagban. es ev- 
nekyk m eg m utata evrekke az ev bodog latafat. Ennek felette 
evrevle ez may napon nagy evrem m el az zeplevtelen anya zvz 
maria. Mert mykoron az mariak el mentek volna az koporfohoz. 25 

bog m eg kenneyek criftufnak tefteet dragalatos kenettel, hog- 
m egne rodhadna. Azzonyonk m aria nem  mene el velek. mert tu- 
gya vala hog az zent leieknek balfam aval oly jgeen  meg kentetet. 
hogha criftufnak tel'te tyz ezer eztendeyg allot volna fevldben. 
fém rodhadot volna meg. Azt es tugya vala hog criftufnak tefte зи 
nem  volna az koporfoban. de m ert Immár az halaltalanfagra es 
rodliadatlaníagra fel tamadot. de myert az keges zvz m aria latta  
vala az ev egyetlen egy fyat. m eg tartatny. m eg oítoroztatny. es 
m eg fezeytetny. Ezeket m eg gondoluan. az ev gyenge zent 
kezeyvel. very vala az ev gyenge||feges m elyet verueen. Es 08 
ev m agat nagy banattal. vigyázatokkal es bevytevkkel gyev- 
terveen. Im m az ereeben m endeneftevl el fogyatkozot vala. 
egyedevl az hazban tytkon evl vala. es azokról kyk az ev edes

9*
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fyanak tevrtentenek vala kefereg es íyr vala. Azért ezenkép
pen azzonyonk maria jmaduan. es kevnhullafokat edeííen ky- 
bochatuan. ím e herteleníeggel el jevue az edes iefus az dychev- 
íegnek es az feltam adafnak feyeríeges ruhayaban. E s az ev 

5 vyonnan való feltam adafanak vidám  orchayaual. Igéén zepfe- 
ges. dychevíeges. nagy evrevmmel az ev m eg keferevdevt anyanak 
m eg ieleneek. Azzonyonk maria legottan jmada az ev zent fyat. es 
fel kelueen ev nagy evrevm enek ínyatta fyralmakkal m eg evlele az 
ev zerelm es fyat. es m enden ev keferevfege fordula nagy evrevmre. 

i u  Annak vtanna le evlenek m ynd ketten, azzonyonk m aria nezy  
vala jduezeytenknek orchayat. es az ev telten  való evt m ely febe
ket az egyeb febekkel. Nagy zerelm el kerdevzuen hogha m enden  

90 kenők el m últak volna jm m ar ev tevle. О m ely nagy evrevm||mel 
telyekbe eZ aldot zvz anya maria, m ykoron nezy az ev zvlevtteet 

is hog ev jm m ar keen zenuethetlen. Es nem  chak evrekke. gyev- 
zedelm  veuevt. de ennek felette m enyen es fevldevn es m enden  
terem tet állatokon evrek tevruenyel vralkodoot. Álnak azért es 
egybe bezelnek evrevlneen. es az hvfuetet nagy zerelm el es gye- 
nyerevfeggel vifelyk. Ezeknek vtanna m eg jelente iduezeytenk az 

2o ev zent anyanak. hog mykoron az ev lelke ev teftetevl el valek. 
m ykeppen legottan le zalia lynbofra angeloknak fokaffagaual. es 
m ykeppen poklot m eg tevre. es az zent antyakat kyhoza. E s meg 
m utata az ev zent zvleyenek az ot allo angeloknak feregyt. es 
m ynd az zent prophetakat pátriárkákat es m enden valaztottakat. 

25 E s tab af jarulanak az angelok azzonyonk m arianak eleyben kev- 
zevnueen evneky m ondanak. A u e  re g in a  ce lo ru m . a u e  d o m in a  a n g e lo 

ru m . Az az. Iduezlegy m enyeknek kyralne azzonya. Iduezlegy an
geloknak azzonya. Yduezlegy zent gyevkeer. kybevl tamadot ez ve- 
lagnak velagoffag. Evrevly dychevíeges. m endeneknek felette zep- 

100leg es . Maragy bekeffeggel Igéén ekeffeges. es my || .ertevnk eriftuft 
m endenkoron jm agyad. Ennek vtanna eleyben m ene adam es Eua 
m ondanak: Aldot vagy te vr iftentevl m y leanyonk. mert te 
m yattad rezefevltevnk eletnek dymevlcheben. es terdre eí'ueen 
azzonyonk m aria elevt bochanatot kerenek azrol. hog evk vetkez- 

35 ueen. okay voltának eriftufnak jllyen keferevfeges kenyanak hala- 
lanak. es zvz m arianak keferevfegenek. Efm eg-elev m enek az p át
riárkák m onduan. О  g lo r io s a  d o m in a  e x c e lsa  s u p r a  s y d e r a . e t ce t. Az 
az. О dychevíeges zent azzon. chyllagok felet m agaztatot. ky tege-
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det teremte nagy bevlchen. zent em levyddel emtetted. Melyet zo- 
morv eua el vezte. te m eg leled te zent zvlefeddel. bog m enyben  
m enyenek fyralniafok. menyorzagnak kapuya. levl. Te vagy kyral- 
nak [kapuya] aytoya. es velagolTagnak fenes kapuya. elet adateek  
zvz m yat. m eg váltót nepek vigagyatok. Ennek vtanna elev me- 5 

nenek az prophetak izralielnek m enden valaztot fyayval monduan  
azzonyonk marianak. Te vagy hierufalemnek dychevfege. te v a g y . 
izralielnek vigaffaga. te vagy || my nepeVnknek tyztefíege. m y 101 
tegedet hyrdettevnk m yndeneknek felette dyclievfegefnek. E zek
nek vtanna elev m enenek azzonyonk maria eleyben az vyio  
tevruenbely zentekes. Az az. zent ianos baptifta. zent iofepli 
azzonyonk maria iegyefe. Zacarias. Sym eon. Zent anna áz
zon. az apró zentek. E s ev kevztek az toluay. kynek criftus m on
dotta vala az kereztfan. Ma velem  leez paradychomban. Ezek  
mynd nyayan eneklenek azzonyonk maria elevt m onduan. felix 15 

namque cs sacra virgo maria et omni laudi dignissima, quia ex te 
ortus est sol iusticie xps deus noster. Az az. Bodog vagy es zent 
zvz m aria es menden dychyretre m éltó, mert te tevled tamadot az 
jgaffagnak napya criftus my iftenevnk. kynek m yatta iduezevltevnk. 
de lia te mondanád. ínyképpen latta mynd ezeket az zvz maria, fe- 20 

leltetyk erre nagy albertnak mondafa zerent. Hog azzonyonk m a
rianak oly m alaztya volt iftentevl. bog az angolokat es az bodog 
lelkeket gyakorta latta tulaydon zem elyek zerent. Zent ambrus es 
vgy mond. bog az archangelok ielefevl gabriel archangyal. es az 
zent И prophetak zoktak vala m eg elegeyteny azzonyonk m a -102 
riat jgekkel vagy bezedevkkel. Mynd ezekre m onda nem es az
zonyonk maria. Magnificat anima mea dominum. Az az. Na] 
M agaztagya en lelkem  vr iftent. Es m eg erevle en lelkem  
en iduezeytev iftenem be. Mert m eg tekente ev zolgalo leányának  
alazatoffagat. ím e ezbevl bodognak mondnak engem et menden 30 

nemzetfegevk. Mert tevn en velem nagyokat, ky hatalm as es zent 
ev neue. Es evneky irgalmaffaga nemzetrevl nem zetre, az evtet 
felevkre. Tevn batalm abagot ev karyaban. el ózta az keuelye- 
ket. ev zyvenek elm eyevel. Le vete az hatalm atokat ev zekykbevl. 
es fel m agaztatta az alazatoffokat. A z  ehezevket be tevlte jókkal. 35 

es az kazdagokat el hagya evreffen. ffogada izrahelt ev zolgayat. 
m eg emlekevzeek ev irgalmaffagarol. M ykeppen zolt my atyaynk- 
nak. abrabamnak es ev m agzatyanak evrekke. Ezeknek vtanna
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monda vronk xps az ev odes zvleyenek. 0  en edes tyztclendev  
anyam  evrevly. j_my] mert on tegedet fel m agaztatlak m enyorzagban  

103 m enden || angoloknak os m enden zenteknek felette, mykeppon il- 
lety  iftennek anyat. Es az en evt m oly febeym bevl. kyken en edes 

5 anyam  nagy keferévfeges banattal bankodal. adok en teneked 
evt ieles ayandokot. az te neuednek evt betevyenek ertelm ezerent 
bog mendenek kyk az te neuedet hyvyak jduezeyteffenek. Elevzer 
tezlek tegedet jrgalm affagnak es m alaztnak anyaua es m enden  
m alaztnak kvtfeyeue. Mafodzer confirmallak tegedet kenanatos 

io auagy lelky anayvl. es kereztyeneknek fegeyteveue. hog fuffanak 
te hozyad m yndenek. m enden zevkfegevgben. Mert az kereztfan es. 
m enden hyueket ianoí'nak kepeben teneked ayanlottam  fyvul. bog  
az ev idueííegevknek gongyat vifelyed. m ykeppen anya. Es adok 
teneked hatalm at, m endeneket m elyeket akarz m eg nyerned. H ar

is madzer tezlek tegedet es confirmallak. angeloknak kyralne az- 
zonyaua. azzonyoknak azzonyaua. es m ynd ez velagnak azzo- 
nyaua. hog tyztelyenek tegedet es engegyenek teneked m endeneket. 

104Negyedzer adok teneked en zerelm es anyam . m eg nyerefnek || ayan- 
dokat. m endeneken valakyket akarandaz. hog iduezehed kyket 

2o akarz. Evtevdzer akarom hog te légy. m enden byneknek. es m en
den bynes embernek zozoloya. Ennek vtanna Iduezeytenk iefus 
m eg evlelueen es m eg chokoluan az ev edes zvleet zvz m ariat. Es 
bvlchvt veneen. el m ene iduezeytenk iefus az ev zent zv lee tev l.: —  

Ennek felette, evrevlenek ez m ay napon az zent azzonyalla- 
2 s tok. ielefevl maria m agdalena. ezenképpen. Mykoron ez may napon  

jduezeytenk iefus jgeen reggel, angeloknak es zenteknek nagy fo- 
kaffagaual fel jevue lynboíbol. az coporfohoz. E s mykoron m en
denek aldanayak iduezeytenket. m endeneknek elevtte criftufnak 
lelke az teftét fel veueem coporfo be rekeztuen ky jevue. Es. zent 

so vince doctornak m ondafa zerent. az m eg dychevfevlt tért meg 
alia az coporfon. es az ev zentfeges febeyt m endeneknek m eg 
m utata, m onduan. ím e laffatok m ykeppen váltottalak m eg tyte- 
ket. taliat m ynd az zentek le teryezkevduen mondanak. G ló r ia  

t ib i  d o m in e . ■ q u i s u r r e x is t i  a m o r tu is . Az az. dychevfeg teneked 
105 vram. ky fel tam attal halottaydbol. |f Taliat levn nagy fevld 

jndulas zent m athe m ondafa zerent. Ennek okát kedeg ez kep- 
pen m ongya m onduan. Yrnak angela le zalla m enyorzagbol 

. es ezenképpen az angelnak ereeuel levn ez fevld-jndulas. ludolfof-
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nak m ondafa zerent ez teue az angyal evrevmnek iegyere. Es ja- 
ruluan az angyal el veue az kevuet az coporforul. es evle az kevre. 
Bedanak es liray m iklos m eíternek m ondalok zerent. Ezt teue azért 
az angyal, hog m eg m utatnaya criítuínak az koporíobol ky jevve- 
feet. ky jm m ar fel tamadot vala. es hog az fel tamadafnak iegyets  
m utatnaya. es az evres coporfot m eg m utatnaya. Yala kedeg az an- 
gelnak tekentete mykeppen vellam as. es ev ruhaya mykeppen ho. Az 
angyaltvl való teltekben kedeg. az evryzevk [levne] m eg rettenenek. 
es levnek ínyként m eg holtak. Crifoftomofnak mondafazerent. ez 
fevld jndulafra. fel ferkenenek az zent azzonyok. E s kyk eftue vet- ю 
tek vala draga kenetevt. elm enenek m eg kenny iefufnak tefteet. 
Yalanak kedeg ezek az azzonyallatok. az az. Maria magdalénak 
zent iacab anya maria, es falóm énak felefege maria. Es ev velek || 
fok egyeb azzonyallatok. mykeppen mondatyk zent lukac k evn y-106 
uenek vtolfo rezeben. de zent marc chakez három azzonyallatokat 15 

neuezy. mykeppen ielefbeket. E l jevuen kedeg ez azzonyallatok  
az coporfohoz. mondnak vala egy m ainak, kychoda vezy el az kev
uet az coporfonak zayarol. Es mykoron kevzeleytettek volna az 
coporfohoz. tekentenek es lataak hog el vetteek az kevuet. zent 
agoftonnak m ondafa zerent. lataak az angyalt evlny az kevuen. 20 

ky monda nekyk. Ne akaryatok felny. mert tudom  hog az iefuft 
kerefytevk aky m eg fezevlt. fel tamadot mykeppen m eg m on
dotta. jevyetek es lafíatok az heit hol tetetevt vala. E s  beme- 
nenek az coporfoban az azzonyallatok. latanak m aas angyalt" 
jogrol evlueen. evltevzueen feyer ruliaban. es m eg chodalkozanak. 25 

Ky monda nekyk. Ne akaryatok m eg jyednetek. az m eg fezevlt. 
nazaretbely iefuft kerefytevk. fel tamadot nynchen jt. ím e az 
bel evres. de m enyetek el m ongyatok az ev taneytuanynak es 
peternek. mert elevl vezen tyteket galyleaban. ot evtet m eg latya- 
tok mykeppen meg m onta. Es ez azzonyallatok ha||marfagual ky 107 
menenek az coporfobol. feelueen hog az coporfo evryzevk ne ta- 
madnanak ev ellenek, kyk ot fekeznek vala m ykeppen holtak. Ta- 
hat mykeppen crifoftomos m ongya aleyta vala maria rnagdalena 
bog criftusnak tefteet egyebevue vittyk. annak okáért; futa az taneyt- 
vanyoklioz. hog auagy ev velek kerefneye. auagy ev vele bankod- 35 

nanak. Taliat juta maria rnagdalena peterhez es ianofhoz monda 
nekyk. E l vetteek vronkat az coporfobol. es nem  tugyvk hol tetteek  
evtet. El futa peter es ianos az coporfohoz. de ianos iuta elevzevr



az coporfohoz. mert iffyab vala. E s be hayla janos es be tekente 
az coporfoba. es lata az lepevdevket le teueen. es az kezkenev ky- 
len al vala maganak. kyuel azzonyonk m aria be kevtevtte valavronk  
ieíufnak zent feyet. Es m eg vara ianos petert. es egyetevm ben be 

5 m enenek az coporíoban. es jgeen cliodalkozanak es elm enenek. 
Ezen jdev kevzben az coporfo evryzevk jevuenek az varaiban ieru- 
falem ben. es m eg hyrdeteek az papy feyedelmeknek az fevld jndu- 
laft. es bog angyalt látták volna, es hog az coporfo hézag volna.

108 es hog criftus fel tam adot j| volna. Az papy feyedelm ek kedeg ada- 
ío nak pénzt az evryzevknek hog hazvdnanak m onduan. hog myko-

ron evk alonnanak. criftufnak tefteet el vroztak. de az ev hazvg- 
l'agok ellen, fok zentek tam attak vala fel criftuffal. kyk bem enenek  
ierufalem ben. es fókáknak ielenenek. m eg byzoneytuan criftufnak 
feltam adafat. Ezen jdevben maria m agdalena az zent azzonyokkal 

is m eg terenek az kerthez m eg zom orodot elm euel. hol vala ciftuf- 
nak coporfoya. Yme keet angelok fenes ruhában, m egallapanak  ev 
m elletek. Es az azzonyallatok le haytak ev orcliayokat az fevldre. 
az azzonyallaty zem erm effegbevl. E s mondanak az angelok. myt 
kerefytek az elevt. az holtakkal. Em lekevzyetek m eg m ykeppen  

20 zolt nektek monduan. mert embernek fyanak kel m eg fezeytetny. 
es harmad napon fel tam adny. Maria m agdalena kedeg m enueen  
az coporfohoz. al vala kyvevl fyruan. Es fyruan le h ay tam agat.es  
tekente az 'coporíoban. es lata keet angolokat feyer ruhában evl- 
ueen. egyk fevtevl mafyk labtvl. hol tetteek vala iefufnak tefteet.

109 E s m ondanak пеку az angelok. azzony ailat || m yt fyrz. es ev monda. 
Mert el vetteek vram at. es nem  tudom  hol tettek evtet -oly azt 
m ondanaya. Myre ne fyrvak. ha en az m endeneknek felette zerel- 
m es vramat keretem, es m egnem  lelem . 0  io iefus ky ielen vagy 
es keez az óeged kerefevknek. mutaffad m eg m agadat ez teged ke-

30 refev es keuano. l'yralmas azzonyallatnak. Es mykoron maria m ag
dalena efmeg az coporfoba nézné, m ert zent agofton m ondafa ze- 
rent. hol az zerelm. ot az zem. Tahat jm e iefus m eg alia maria 
m agdalenanak hata m eget. az angelok latuan iefuft fel kelenek  
es jmadak iefuft Aranzayv zent ianofnak m ondafa zerent. maria 

3o m agdalena hatra fordula. hog la tn aya  kyt tyztelnenek az angelok. 
Es latuan iefuft m égnem  efmere. hanem  aleyta evtet lenny  
kerteznek. ky monda пеку. A zzonyallat m yt fyrz. felele maria 
m agdalena. Aram ha te vetted evtet. mond m eg ennekem. es en

136 CORNIDES CODEX (107--- 112)
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el vizem evtet. 0  ez azzonyallatnak m ely chodalatos az ev 
kegyeffege]. О m ely jgeen chodalatos iefus criftufnak ev ke- 
gyeffege. kerteznek kepeben ieleneek azért, mert az ev lelkenek  
kerteben. hytet akara plantalny. || О chodalatos ez azzonyallatnak 110 
ev zerelm e. m ely zerelm el kezereytetyk ev ereyefevlevt. tenny es 5 
fogadny monduan. En el vezem evtet. mykoron eleg nem  volt volna  
[illyen1 evm aga illyen nehez teftevt el vinny. lem  gondola az fy- ■ 
dóknak haragos evldevzeíevket. Ygy mond zent agoíton. Az zere- 
tevnek fem m y nem tecchyk neheznek. Maria m agdalena efmeg for- 
deyta az ev zem eyt az coporfora nezny. monda iduezeytenk iefus. in 
Maria. E s legottan meg el'mere maria m agdalena iefuft az ev igey- 
nek edeffegebevl. E s forduluan m onda пеку, raboni, az az. mefter. 
es le teryezkevdeek iefufnak labaynal. Monda пеку iefus. ne akary 
engem  illetned, ezt kedeg monda пеку iefus zent agofton m ondata 
zerent. az hytnek fogyatkozafaert. Auagy egy eb doctoroknak m on - 15 

dalok zerent. hog ezbevl maria m agdalena ne keuelkevdneyek. 
hog evneky ielent elevzer iduezeytenk ihs. Monda пеку iefus. 
Menyei es m ongyad az en atyamíyaynak. fel m egyek az en atyám 
hoz es a ty atyatokhoz, en iftenem hez es ty iítentekhez. es el 
enezeek. Azért maria m agdalena el m ene nagy vigaffaggal az zent 20 
azzonyokhoz. kyk m eeg || nem mentek valaky az kertbevl. es m eg [ \ [  

ielente evneky melyeket latot vala. Es legottan eleygben ievue 
iefus monduan. Iduezevk legyetek, es evk Imadak evtet es m eg 
tárták ev labayt chokolgatuan az zentfeges febeket. Tahat az 
zent azzonyok elm enenek es m eg hyrdeteek ezeket az taneytua- 25 

nyoknak es peternek. Peter kedeg gondoluan azt. hog criftufnak 
kegyefl'egebevl hyrdettetevt m eg evneky ielefhen criftufnak fel 
tamadafa. hog keetfegben ne efneek. Ludolfofnak mondafa ze
rent kezde. fyruan m enny zent peter az coporfohoz. auagy az verem 
hez holot peter íyratya vala az m eg tagadafnak byneet. Es ezen- 30 

keppen az vton az coporfohoz m enueen. auagy az veremben m eg 
ieleneek vronk ihs zent peternek. E s le teryezkevdueen zent peter 
jmada vronkat. es bochanatot kere az meg tagadafrol. Es iduezey
tenk iefus пеку m eg bochata. es m eg alda ev tet.: —

Evrevlny kel azért ez may napon m enden fevlden lakozo 35 

embereknek. Elevzer azért kel evrevlnevnk. mert am y atyanfya. 
az az criftus. ky m eg holt vala. m eg eleuenedet. Kyrevl vgy ir zent 
lukac. ffyam evrevlned || kel. mert az te atyadfya ky m eg holt vala. 112
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m eg eleuenevdevt. Ezenképpen mond az evrek m endenhato atya  
iften menden kereztyennek. hog kedeg criftufnak atyafyay legyevnk. 
Ez m eg m utattatyk az euangelyóm ból, kyt m eg irt zent janos kevny- 
uenek lmzad rezebea hol criftus az ev fel tam adafa vtan monda 

5 m aria m agdalenanak. M enyei az en atyam fyaylioz. es m ongyad  
nekyk. fel megyek az en atyám hoz, es ty atyatokhoz. Mafodzer 
azért kel evrevlnevnk. mert az m y byneynket m eg bochatta ez 
zentfeges bevhtnek jdeyeben. az penitencianak m yatta m elyet tar - 
tottonk. Harmadzer kel evrevlnevnk. mert m ynket etetet es jtatot 

ío az ev dragalatos zent tefteuel es vérénél, kyben egyefevltevnk if- 
tenhez. Annak okáért m éltán kel evrevlnevnk. m ert vgy mond 
zent pal apoftol m onduan. Evrevlyetek vrban myndenkoron. 
efmeg m ondom  evrevlyetek. Mert jndeyhtnak m ynket evruen- 
detevffegre ma m enden terem tet állatok, mert criftufnak fel ta- 

io m adafaban m endenek m eg virágoznák es evrevlnek. kyrevl vgy
113 en ek eltetyk -E l íj jevt az nap. kyben m endenek m eg virágoznák. 

Az nap nagyob vilagoffaggal feenlyk. Zent m axim us vgy mond. Crif
tufnak fel tam adafaban m enden eltetev állatok dychekevdnek. 
mert aleytom  az napot es. nagyob feneffeggel feenleny ez m ay na-

20 pon. hognem  egyeb. koron. Mert zevkleg hog az nap criftufnak fel 
tam adafan evrevlyen. ky az ev keen zenvedeíen bankodeek. Efm eg  
ez fel tamadafnak jdeyeben. az eeg m eg vidamul. fevldnek fay es 
virágy. viragozny kezdnek. Az madarak es enekleny kezdnek. 
kyk m ynd m ongyak m ynekevnk evrevmnek es vigaffagnak fel 

25 kevltefeet. Megkel kedeg m ynekevnk tudnonk. hog criftuf
nak fel tam adafa. az. my ieuuendev fel tamadafonknak pél
dává. Mert mykeppen criftus fel tamadot. ezenképpen my es 
fel támadónk, de kerdetyk hpg vronk criftus. m yert ielente m eg 
elevzer az ev feltam adafat azzonyallatoknak. ffeleltetyk erre. hog 

so ezt teue vronk iefus elevzer m eltofagnak okáért, bog ezben ^dha 
nekevnk példát, hog az zeplevtelen zvz m arianak iftennek anyanak

114 tyztefí'egeert. m enden azzonyallatokat |j tyztelnenk. Akar hazafok  
legyenek, akar evzuegyek. akar zvzek. Mert az halait, m elyet ^eua 
azzonyallat hoza. azt az zvz m aria azzonyallat el tauoztata. Annak

35 okáért enekeltetyk ez keppen. Paradisi porta per euam cunctis 
clausa est. et per mariam virginem iterum patefacta est. Az az. pa- 
radicliomnak kapuya eua m yat m endeneknek be rekezteteek. 
es zvz maria m yat efmeeg m eg nyttateek. Mafodzer teue ezt idue-
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zeytenk azért, mert azt akara hog az ev fel tamadafa m eg ielentet- 
neek egyebeknek. De invert azzonyallatok tytkot nem tarthatnak, 
de valam yt halnak azt legottail meg ielentyk egyebeknek. Azért 
akara vronk ilis az ev fel tam adafat elevzer m egielenteny azzony- 
allatoknak. hog hamarab ky liyrdetteffeek. Ezrevl illyen példás 
oluaftatyk. Nem ely claftrom ban valanak apachak. kyk evnen kevz- 
tevk ezt elvegezeek. hog ev kevzzevlek el bochatnanak kettevt. kyk 
el mennenek romában vr papahoz. Es hog papatvl m egnyerneyek  
ezt evnekyk. hog evk egymafnak az apachak m egy gyónhatnának. 
M éltatlan n ak  aleytaak azt. hog az ev tytkyokat es gyarlofagokat 115 
egy ferfyvnak. az az egy papnak ky ielencheek. Azért mykoron ez 
apachak iutottak volna papahoz. es kevnyergevttek volna papá
nak az confefforfagert. Haluan ezeket papa. es m eg ertuen ez apac- 
chaknak egygyevgyevfegeket es pokolbely erdegnek chalardfagat. 
Ada evnekyk egybe rekeztet zelencliet m onduaa. m enyetek el az zal- is 
lafra es vigyetek oda veletek ez zelenchet.es holnapon reggel ezen 
képpen berekeztuen m eg hozyatok. es m yt [kérnék] kertek m eg nye- 
rytek. Tahat evk elm enenek az zallafra. kezdeek nezegetny forgatny 
az zelencheet. es Igéén evrevm eft m eg nygyak vala. Yegezetre ke- 
deg monda az egyk apaccha. nyffnk m eg az zelenchet es laffuk meg 20 

m y vagyon benne, ffelele az mafyk. ne nyffuk fel mert papa pa- 
ranchola. de m aga vegezetre m eg gyevzetenek kefertetnek my- 
atta es m eg nytak az zelencheet. akaryak vala meg azonkeppen be- 
rekezteny. Azért mykoren fel nytottaak volna, legottan  egy madar 
repevle ky az zelenchebevl. kyt az papa rekeztet vala bele. || Ezt 116 
latuan az apacchak m eg rettenenek. es mykoron reggel m eg teer- 
nenek papahoz es meg tutta volna az papa hog el zalaztcttaak  
volna az madarat, m onda nekyk. Ezben efmertetyk m eg az ty al- 
hatatlanfagtok es gyarlofagtok. mert ezenképpen tennetek egyk 
m aitoknak, ha ty egy m ás gyonafat halgatnatok. Mert mykoron az 30 

egytek m aitokat m eg bantanaya. femm ykeppen az evneky m eg  
gyónt m ainak by net m egnem  tarthatnaya. hanem  haragyaban ky 
m ondanaya. Ezenképpen az tarfokhoz heiion terenek meg. az ze- 
geen confeffor an yaym .: —

Efm eg m ás példa oluaftatyk ez keppen. Vala nem ely barat. 35 

m ely barat zerze ev m agat comunikalafra aytatoffon menere ev te- 
hete. Es mykoron ez barat agnus dei vtan fekenneek Im adfagban. 
tahat lata ez barat az papnak kezeben az gyermek iefuft. olyba
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kereztfan fyguen. es m enden ev febey verrel folnak vala. Azért az 
barat ezeket latuan m eg zom orodeek es meg jyedé. m éltatlannak

117 aleyta m agat. es nem  com nnykaleek egyebekkel. Az m yfe || kedeg 
m eg leuen. Mykoron az barat volna Im adfagban. пеку ieleneek

5 azzonyonk maria m onduan пеку. Myert nem  vetted ma hozyad az 
en fyam nak tefteet. felele az barat. azért nem  vettem  hozyam . 
mert vagyok m éltó. Monda azzonyonk maria, te tem agadat m él
tatlannak gondolyad. valyon fky lehet arra m éltó, de keryed evtet 
hog tegédet m eltoua tegyen, es laffad bog ezt touabba ne te- 

lo gyed.: —
Efm eeg vala egy pifpek. ky hufueet napyan kere vr iftent. 

hog az vr iften пеку m eg ielenteneye. kyk m éltán com unikalnak. 
E s mykoron m endenek m ennenek az zent egyházhoz, lata az 
pifpek hog nem elyek vereffek. nem elyek kedeg feneffek. térnek  

iá vtanna fok azzonyállatok ievuenek. es valanak kevlemb kevlemb 
zynyevyek. kyk kevzevt lata keet nyluan ualo paraznakat. kyknek 
vala jgeen feketefegev orchayok. Mely paraznak m ifenek vtanna  
oly jgeen fenefeknek ielenenek. hog fem m ynem ev zepplev ev orcha-

118 yokon nem  vala. Mykoron az pifpek ezeken || Igéén nagyon cho- 
20 dalkozneek. jevue ev hozya iftennek angela m onduan. Azok kyk

nek fenes orchayok vagyon, ezek azok kyk zentfegeffen es jgazan  
élnék ifteny zeretetben. Kyknek vevrevs orchayok vagyon, azok ra- 
galmaffag[zook"igot. m eueteeft. heetfagokat. hevfagos zolafokat ze- 
vetnek„kyknek.kedeg fekete orchayak vagyon, azok paraznaak. gyol-

25 kofok. vforafok. ky be vadnak foglaltatuan halálos bynekben. Az 
keet parazna azzonyallat kedeg kyk be jevnenek az egyházban, 
akoron tevredelm effegevt vevnek. es fogadaft tevnek hog tyztan  
eelnenek. es az vr iften m enden ev byneket m eg bochata. Tahat 
az pifpek az nepeket m ynd evzve hyva. es ez dolgot nekyk m ynd  

3o m eg ielente. E s az пере к m ynd nvayan tevredelm effegevt vevnek  
es m eg gyonanak es levnek feneffek. es ezenképpen iarulanak ayta- 
toffon vrnak azta lah oz.: —-
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Ecce ascendit quasi aquila, et expandit alas suas super hasra, 
liie re n d e  quadragesimo nono. Az az.Yme fel m egyen m ykyeppen || ke-HO 
felyev. es ky teryezty az ev zarnyayt bofrara. Ezek m eg vadnak 
iruan bierem yas propheta kevnyuenek negyuen kylenched rezeben .5 
Ez felyevl m eg m ondot igegben. mynekevnk kettevk ielentetnek. 
Elfev vronk iefufnak menbe menete, holot azt m ongya. fei m ene 
mykeppen kefelev. Mafodyk zent leieknek bochatafa. holot azt 
m ongya. es ky teryezty az ev zarnyayt bofrara. Mert bofra m agyá- 
reztatyk zomorufagnak, es jegzy criftufnak taneytuanyt. kyk v a la - lu 
nak zomorufagban es meg liaboroduan criftufnak elm eneferevl. 
de vronk xps akoron teryezte ky az ev zarnyayt az taneytuanyokra. 
mykoron nekyk bochata zent lelket. Meg kel azért m ynekevnk  
tudnonk. hog vronk xps hafonlattatyk az kefelevhevz. az kefelevnek 
fok tulaydonfagyert. Elfev tulaydonfaga az kefelevnek. hog ev b e v 15 
adomanyv. Mert az kefelev oly jgeen bev adomanyv. hog az ev 
eetkeet m enden 'maraj madarakkal kevzly ozgya es eeltety evket. 
Ezenképpen tezen az nem es kefelev. az az criítus. ky az ev bev- 
feges adomanyabol eeltety mynd ez tel||lyes velagot. Mert ezt iol 120 
lagyvk. hog az vr iften menden terem tet állatokat, terem tevt m y 20 
eletevnkre es my[hazla"diaznalatoffagonkra. Az terem tet vr iften egy 
madarakat, tengernek .es egyeb vizeknek halayt. kylemb kylemb  
dymevlchevknek m agyayt. kyk az fevldnek dymevlcheet eztendev- 
keent ky hozyak. Es mynd ez nem levn eleg az vr iftennek. hanem  
hog adnaya mynekevnk az zent tefteet eetkevl. es az ev zent v e -25 
reet italvl. Annak okáért vene iduezeytenk ihs az kenyeret m eg  
zege. es m eg alda. es ada az ev-taneytuanynak monduan. Vegye
tek es egyetek, ez az en teftem . Ezenképpen veue az kelyhetes 
mynek vtanna voc-horalt volna monduan. Igyatok ezbevl mynd  
nyayan. ez az en verem. Ezenképpen eeltete evket akoron az e v 30 
zent tefteuel es vereuel. m aftan es eeltet m endeneket naponként
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kyk m éltán vezyk criftuinak zentvereet es teíteet. Mafod tulaydon- 
í'aga az kefelyevnek ez. hog ev m agafban repevl egyeb madarak
nak es m agafb helyen chynal fezket. Ezertkeppen vronk criftus ||

121 ez m ay napon felyeb repevle m enden emberneel. az ev emberíege 
5 zerent. Mert m enden angely karoknak felette repevle. Ez repevlet-

revl m ondatyk iob prophetanak kevnyuenek barm yc kylenclied 
rezeben m oaduan. Az te parancholatodra fel em eltetyk az kefelyev. 
es m agas es kernen helyeken vety az ev fezkeet. Ez kefelyev nem  
egyeb hanem  vronk criftus. ky az atya m endenhato iftennek pa- 

io rancholagyara. m enyorzagbol fevldre le zalla. Es may napon m en
den angelok kara felet, fel repevle. E s  ot chynala teue az ev feez- 
keet. es az ev lakodalmat kernen auagy nagy helyeken. Az az. az 
ev zent atyanak iogyara. kyuel egyenleven orzagol. de m yert teue 
Iduezeytevnk ihs. hog illyeh Igéén magaffan chynala az ev fezkeet. 

is Byzonyaban ezt nem teue egyebert. hanem  chak azért hog az my 
keuanfagonkat es zerelm evnket. huznaya ev vtanna. Ezrevl vgy ir 
m oifes propheta m onduan. Mykeppen az kefelyev hyvya az ev 
fyayt repefefre. es ev reyayok gyakorta repevlueen. ev zarnyayt

122 ev reayok ky teryezty. Ezenképpen |j criftus m y elettevnk m ent 
20 fel. es ev-zarnyayt ky teryeztette m y reánk, hog m y es kyk ev fyay

vágyónk, ev vtanna repevlyevnk. Mert keet zarnyak vadnak, kyk- 
nek m yatta nekevnk repevlnevnk kel criftufnak vtanna. Az az. 
ifteny zerelm nek es atyafyvy zerelm nek zarnyayual. m ely zarnyak 
nekevl.fenky criftufhöz nem  m ehet. Ez zarnyakrol irattátyk zent 

25 ianos latafarol való kevnynek tyzenkettevd rezeben monduan. 
hog egyeb cliodak kevzevt ielentetet auagy m utattatot meg. n é
m ely zevlev azzonyallat. es nem ely nagy farkany. kynek vala heet' 
feye. Ez farkany m eg vara ez azzonyallatnak dym evlclieet auagy  
gyerm ekeet. hog m ynek vtanna zvlnee. az farkany be nyelnee. 

ao Takat ez azzony allatnak adatanak keet zarnyak. es el repevle. 
Ez zevle azzonyallat iegzy. az hyv zent lelket, ky akoron zevl. 
m ykoron io m yelkevdetnek dym evlclieet tezy. de ez farkan ez heet 
feyekuel. az az. az .erdeg az heet fev halálos bynekuel. erevkevdyk  
az io m yelkevdetek[uel]et m eg bantany es fem m ye tenny. H a kedeg

123 a.z hyv К es zent lelek akarya el tauoztatny erdegnek m enden cha- 
lardfagyt. tahat fel kel venny az kefelyevnek"keet zarnyayt. Az az. 
az ifteny es atyafyvy zerelm nek zarnyayt. E s tahat az erdeg nem  
íoythagya m eg az ev io m yelkevdetynek dym evlcheet. es ez keet
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zarnyalmal az aytatos lelek repevlhet m enyorzagban eriítuílioz. 
kyrel vgy m ond zent agofton. Yalaky zeretendy iftent es atyafyat. 
az oly embernek vagyon zent zeretettel tallas zarnyv.. zabádon  
repevlev lelke menyorzagban. Yalaky kedeg ez velagnak zerelme* 
nel leyend be foglaltatok az oly embernek fogyatkozás vagyon ev 5' 

zarnyayban. az az. az il'teny zerelm nek es atyafyvy zerelm nek  
zarnyayban. E s akar az ifteny zerelm nek zarnya. akar kedeg az 
atyafyvy zerelmnek zarnya kynel nem leyend. az menyorzagban  
fel nem repevlhet. Harmad tulaydonfaga az kel'elevnek ez. hog 
ev latafanak velagoffagaual felyevl mwl egyeb madarakat. Mert 10 

ev velagofban lagya az napot, bőgném  m ynt egyeb madarak. 
Annak okáért olvafta||tyk az kefelevrevl. hog az keíelev zokta 124 
az ev fyayt m eg keferteny. allatuan evket az napnak vilagoffaga 
auagy feneffege ellen. Es ha az kefelevnek ev fya tyztan íeneí- 
fen nezy az napfennek fenefl'egeet. tahat m eg efinery ev fya vagy 15 

ev fyay legyenek. Az oly fyat kedeg ky az napnak fenenek fenef- 
fegeet nem nezhety. azt le hagyegya az ev fezkebev ínyképpen jde- 
gen fyat. Ez tulaydonfagot m eg lellyevk ez m y kefelyevnkben ie- 
fufban criftufban. kynek jgeen tyzta es bátor nezefe vagyon. Ky- 
revl zent pal apoftol vgy mond. m endenek nyluan es m ezeytelen 20 

vadnak ev zem ey elevt. mert femm y nynchen ez velagon oly t y t - . 
kon. kyt az vr itten m ynd tellyeffeguel ne laffon. Es nem  cliak az 
m yelkevdeteket lagya vr iften. de meeg chak m entevl kyffeb gon
dolatot es. es az zyveknek keuanfagat es meg nezy. Mykoron vala  
m ely ember latya. más embernek gonoz m yelkevdetyt. tahat kyalt 25 

m onduan. jay m yt m yelz. Ezenképpen az kefelyev criftus. ky 
myndeneket lat. kyalt az bynefeknek monduan. О ty byneffek myt 
myeltevk. es ezeket m ongya az vr iften az predicatorok || m yat. 125 
auagy belevl az lelky efmeretnek mardofafa m yat. Ez kefelyevrevl 
jrattatyk zent ianos latafarol való kevnyvnek nyolchad rezeben so 
monduan. Latam  es haliam  m ennek kevzepette. egy repeíev ke- 
felyevnek zauat. ky kyalt vala es mond vala nagy zoual monduan. 
lay . jay. jay. fevldevn lakozoknak. az az. Azoknak kyknek zyuek 
liaylot az fevldyekre. es nem az m enyeyekre. Ezeknek m ongya  
haromzer. lay . jay. jay. E levzer jay az zyvnek byneert. Ma- 3 5  

fodzer jay az zanak byneert. Harmadzer jay az tetem ennek  
byneert. Az zyvnek byney ezek. Az az. az gonoz gondolatok, 
gonoz keuanfagok. keuelfeg. jregyfeg. harag, gyevlevfeg. fef-
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uenfeeg. hyv dychevfeg. es ezekhez hafonlok. zanak hyney ezek. 
rvt es gonoz bezed. hazvgfag. ragalmaffag. ham ys efkees. es ezek
hez hafonlok. Az tetem ennek byney kedeg ezek. orfag. gyolkofl'ag. 
ragadozas. toluayfag. vfnra. paraznafag. torkoffag. es ezekhez ha- 

5 fonlok. Ez illyen  bynek es mendenek egyebek nyluan es m ezeyte- 
120 len vadnak iftennek elevtte. || akar m ely jgeen tytkon tevrtennye- 

nek. Ezrevl illyen  példa oluaftatyk. Yala nem ely thais nevev  
parazna. ky oly igen zeep vala. bog fok emberek ez tays parazna 
zerelm eert. m enden iozagokat el arulyak vala. es ivtnak vala vtolfo 

ю zegenfegre. chak bog ev vele elhetnenek akaratyok zerent. Sok 
emberek kedeg ez tbays paráznáért, egy m aft m eg evlyk vala. Es 
ezenkeppen tbays fok lelkeket ad vala evrdevgnek. M elyet bálnán  
nem ely zent apat. vevn ev reá velagy ruhát, es m ene ez tbays pa
ráznához. aduan evneky pénzt. Thays kedeg aleyta hog ez zent 

i5 apat akarna ev vele vetkezny. be viue evtet nem ely tytkos hazban. 
Monda thayfnak ez apat. nynchene valahol tytkofb hazad ezneel. 
bol fenky nem  latbatna. ffelele thays. It ez hazban m ynket fenky 
nem  lathat. ha kedeg iftent feled, nyncben lohol oly hely. oly 
jgeen tytkos hely. ky el tytkoltaffeek iftennek zem ey elevl. Kynek  

ao m onda ez zent apat. fhyzede lenny iftent. hogky m endeneket 
m eg laffon. m elyek ez velagon tevrtennyenek. ffelele thays. hyzem . 

127 Kynek m onda ez zent apat. |j H a hyzed. tahat myre kárhoztattad  
el az te lelkedet, es nagy embereknek lelkeket. Mert nem chak te 
m agadért, de m eeg rhynd azoknak lelkekert es. ok adandó vagy  

•25 iftennek elevtte. Mely bezedeket halnan ez zegeen parazna. tevre- 
delm effeget vevn. es efeek ez zent apainak labayhoz. es fyralmak- 
kal bochanatot kere. E s veueen m enden ev iozagyt. es;viue az 
varainak kevzepyre. es m endeneknek elevtte m eg egete m onduan. 
Ievyetek es laffatok mykeppen egetem  m eg azokat, m elyeket vet- 

3o kezuen nyertem . Ezek m eg leueen. el m ene thays az zent apát
hoz. es bochanatot kere. Es ez zent atya be rekezte evtet nem ely  
cellában barom eztendeyg. Ennek vtanna m eg ieleneek ez zent 
atyanak. hog az vr iften  el vette volna az ev penitencyayat. es 
m enden byneet m eg bochatta volna, es ennek vtanna ky hoza  

3 3 evtet az cellából. E s tyzen evt napoknak vtanna. thays ky m uleek  
ez velagbol. es veue az evrek eletet. [Go'g] GTondolyad m eg azért 
о emberi allat. hog az vr iften m endeneket oly igéén nyluan lat. 
m ykeppen ha zyntyn elevtte volnának. : —  |j
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Factus est repente de celü sonus tanquam adnenientis spiri
tus vehementis, et repleuit totam domum vbi erant apostoli sedentes. 
Actuum secundo. Levn hertelen zozat rnenyorzagbol. m ykeppea 
hertelen ievuev leieknek zozagya. Es m eg tevlte mynd az tellyes 5 

hazat, hol valanak evluen az apoítolok. Ez igeek m eg vadnak 
im án  apol'tolok iaraíarol való kevnynek mafod rezeben. Ezevnk- /  
ben kel vennevnk mynekevnk. hog az zent lelek íok abrazban 
kevldetevt. auagy bochattatot. Elevzer bochattatot zent lelek  
zelnek abrazaban auagy kepeben. mykeppen ez may euangelyom ba. 10 

holot m ondatyk hog zent lelek ievt. hertelen zelnek haíonlatolía- 
gaba. Ez kedeg levt aznak iegyere. hog az zent lelek kyket be tevlt. 
kevnyeve auagy ferennye tezy io myelkevdetevkre. Magerazo iras 
vgy mond. hog az zent leieknek m alaztya nem  twd kefedelmet 
tenny. Annak okáért nylnan való iegye. hog ez illyen em berneel 15 

zent lelek vagyon, valaky || kevnyev anagy feren az io m yelk evd e-120 
tevkre. Zent pal apóitól es vgy mond. Valakyk iítennek lelkeuel 
myelkevdnek. azok iítennek íyay. de vadnak nem elyek. kyknel 
vagyon zent lelek, es ky evzyk evtevlek fertezetes gondolatok  
mya. [kyk vadnak ertelm  nekevl] hazontalan gondolatok m ya. 20 

Es íertezetes es hazontalan myelkevdetek m ya. Ygy mond 
bevlc. Az zent lelek el vezy evm agat. az oly gondolatoktvl kyk 
vadnak ertelm nekevl. Es ky evzetyk az zent [lelek] lelek, az 
ev reá jevuev alnokíagtvl. es ez illyenek érdemelnek evrék halait. 
Ygy mond zent pal apóitól. Valaky m eg tevry m oyíeínek tevrue- 25 

nyet. az m eg hal. Meneucl jnkab aleygyatok. hog gonozb kenokat 
erdemel. ky iítennek íyat m eg nyom odangya. es az zent lelek ma- 
laztyanak bozzviagot teyend. Ezrevl példa vagyon iudaíban. ky 
vette vala zent lelket, es bynheduen ky evzy ev tevle zent le két. 
Maíodzer. volt adatuan zent lelek tevznck abrazaban. annak iegyeye no

N Y K L V E M L K K T Á Il. V II . 10
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hog azoknak zyveket ifteny zerelmre m eg gyogya. kyket be teel 
m alaztal. kyrevl vgy m ond zent lukac. tevzet ievttem  bochatny

130 fevldre. es m yt akarok egyebet, hanem  chak hog || eegyen. Zent 
bernald vgy mond. Tevznek abrazaban ieleneek m eg zent lelek.

5 auagy tevznek abrazaban jevue. Mert m enden zyvtevl ky evzy. az 
hydegfegnek lankatfagat. m elyet az zent lelek be tevlt ev malaz- 
tyaual. es embernek keuanfagat meg geryezty. es tezy fel m enny. 
Annak okáért jgeen byzonfagos jegy ez. hog valakynel vagyon  
zeretet. annal vagyon zent lelek. Efm eg ievue zent lelek tevznek  

ío abrazaban azért, m ert m ykeppen az tevz ham va tezy azokat, kyk 
ev beleye tetetnek. Ezenkepjjen az zent lelek kyket be tevlt. alaza- 
toffa tezy es vtalatoffa az ev aleytafa zerent. Ygy oluaftatyk ab- 
raham patriarcharol. hog mykoron zolna vr iftennek. vgy monda. 
Zolok en vram hoz. m ykoron legyek ham v es por. Azért valaky 

is akarya veniiy zent lelket, kel evneky lenny alazatofnak. es nem  
keuelnek. Kyrevl vgy jrattatyk zent peter elfev kevnynenek evtevt 
rezeben. es zent Iacab negyed kevnynenek. Az keuelyeknek iften  
ellenek al. az alazotoŰ'oknak kedeg agya ev m alaztyat. Mert my-

131 keppen az vizek el hagyak az hegyeket, es ala folnak || vevlgyekre. 
20 Ezenképpen az zent leieknek m alaztya el hagya az keuelyeket. es

foly az alazatos zyuekre. Azért m ongya zent agofton. Maria mag- 
dalena. m eneuel alazatofban evl vala vrnak labaynal. anneual 
jnkab fyr vala. Mert az vyz ala foly alazatoffagra. az hegynek  
teteyrevl. Ygy fyrac fya iefus kevnyuenek harmad rezeben. Me- 

25 neuel nagyob vagy alazad magadat m endenekben. es nagyob ma- 
laztot lelz vrnak elevtte. Példa nekevnk iftennek anyaban zvz 
m ariaban. mert m yert ev alazatos vala azért m ongya vala evneky az 

. angyal. Zent lelek felyevl jev te beled. Zent bernald es vgy mond.
Az zvz marianak alazatoffagarol iol merem m ondanom , hogha az 

so zvz m aria alazatos nem volt volna, az ev zvzeffege fém volt volna  
iftennek kellem etes. fém iftennek fyat ev m eheben nem  fogatta  
volna. Efm eg m ykeppen az tevz jgyekezyk mendenkoron fel. ezen
képpen valakynel zent lelek vagyon, m endenkoron jgyekevzyk az

132 m ennyeyekre, Mert|j m enden fevldyeket ollyanoknak aleytnac my- 
35 keppen ganeet. mert az ev nyayaffagok m enyekben vagyon, jóllehet

hog ev magok teft zerent fevldevn legyenek. Mert keuannak m eg fef- 
leny az teftbevl halai m ya. es lenny criftuffal- Azért m ongya zent 
pal apóitól rom ayakhoz irt kevnyuenek heted rezeben m onduan.



En bodogtalan ember, kychoda zabadeyt m eg engem et. ez halai
nak teftetevl. Annak okáért byzon iegye ez annak kynel zent lelek  
vagyon, hog m ely ember nem gondol ez fevldyekkel. lem  fely 
vetny az ev eleteet iftenert. Harmadzer ieleneek zent lelek n yelv
nek abrazaban. annak iegyere hog valakyket az zent lelek be tevlt. 5 

tezy evtet ev kevzelynek kedueffe. es tezy evtet zolny ifteny dol- 
gokrvl. Magerazo iras vgy mond. M ykeppen‘regen ez vala annak 
iegye kykneel zent lelek volt. hog evk zolnanak m enden nem ze
teknek nyeluekkel. Ezenképpen m aftan ez annak iegye kykneel zent 
lelek vagyon, hog evk bekeffeget zolnak ev kevzelevkkel. es tar- 10 

gyak evzue az bekeffeget. Mert melyek iftene azokat zolyak es 
tanalcholyak. || mert zent lelek ievt nyelvnek kepeben. azért hog Ш  
emberek zolnanak m enden nem zeteknek nyelueuel. tevzes igékét.
Es hog az tevzes tevrueent. tevzes nyeluekkel predicalnayak. Valaky 
kedeg leyend rágalmazó es hazug nyelv, es ky iftenrevl nem zol. 15 

annal nynchen zent lelek. Negyedzer jelent zent lelek lehelletnek  
keppen. kyrevl vgy irt zent ianos kevnyuenek huzad rezeben. re- 
ayok lehelle es monda, vegyetek zent lelket. Akara vr iften leh el-, 
letnek m yatta iegyezny. m ely lehellet vontatyk az zyvhez. hog meg 
ielentetneek zent leieknek zentfeges volta. Mert mykeppen az teft 20 

nem elhet lelek nekevl. ezenképpen az lelek nem  elhet zent lelek  
nekevl. Kyrevl vgy mond dauid propheta. El vezed ev lelkeket, es 
meg fogyatkoznak. Efm eg vgy mond. bochaffad az te lelkedet es t e - ' 
remtetnek. Zent Ianos es vgy mond. lelek az. aky meg eleueneyt. Es 
myert illyen jgeen zvkfeges az zent lelek, kel m ynden zerelm el meg 23 

oltalm azny. hog az zent lelek m eg ne bantafíeek az my zy vevnktevl. 
Kyrevl vgy mond falamon. menj|den evryzettel evryzyed meg tarchad 134 
az te zyuedet. mert az zyvtevl zarmaznak. mynd az elet mynd az h a
lai. Gyakorta meg kel mynekevnk nytnonk az my zankat. az zyv- 
nek keuanfaga m yat. E s jm aduan gyakorta kel az my lelkevnketeo 
meg vonnonk. az bynelmek geryedeteffegytevl való m eg kyyefey- 
tcffre. Ezrevl m ongya dauid propheta. O s m eu m  a p e r u i . 'e t  a t t r a x i  

s p ir i tu m .  Az az. E n  zamat meg nytottam . es lelket huzeek. Evtevd- 
zer ielent zent lelek galambnak kepeben. mykoron criftus m eg ke- 
reztelkevdeek. annak iegyere. hog valakyk akaryak venny zent lel- 35 

két. kel evnekyk olyatanoknak lennyk ev eletekben, m ynt az ga
lambnak. Az galamb epe nekevl vagyon, ezenképpen valakyk akar
yak venny zent lelket, kel evnekyk lennyk. haragnak, gyevlevfeg-
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nek es jregylegnek epeye nekevl. Ez harag iregfeg gyevlevfeg. m on
datnak epenek. az keferevíegert. Mert ez bynek oly jgeen keferevk 
m ynt epe. Azért m onda zent peter fim on m agolnak, ky m eg akarya 
vala venny zent lelket. Latom  hog te vagy epenek keíerevíegeben. 

J35 mert íj ev tellyes vala irygíegnek epeeuel. Mert jgeen irylly vala  
az apoftolokat. hog evk zent leieknek m yatta illyen nagy íok d ió 
dákat teznek vala. Es íim on m agos m eg akarya vala venny az 
apoftoltvl az choda tevev zent lelket, de m yert ev benne irygfeg- 
nek epeye vala ev benne, nem  vehete m eg ev tevlek zent lelket, 

ío Ezenképpen m y es. ha akaryvk venny zent lelket, le kel vetnevnk  
zyvnek m ynden keíerevfegeet. Kyrevl vgy m ond zent pal apóitól. 
Menden keíerevfeg. harag, es m eltatlankodas. kyaltaas es karom- 
laas el vetefíeek ty tevletek. m enden gonozi'aggal. legyetek kedeg 
egym afhoz kegyellek es irgalmatok, adakozuan egym afnak. »my- 

i5 keppen adót nekevnk es itten , criftufban. E s tahat ezenképpen ve- 
hetytek zent lelket. Mafodzer valakyk akaryak venny zent lelket, 
kel evnekyk ollyanoknak lennyk ev eneklefekben. m ynt az galam b
énak. Mert az galam bnak nyevgefe vagyon, az eneklees helyeben. 
Ezenképpen kel nekevnk es tennevnk. mert am y byneynkert

136 nyevgnevnk es fyrnonk kel. Ezrevl vgy m ond || y íayas propheta 
kevnyuenek evtuened kylenched rezeben. monduan. Ordeycbonk 
m ynd nyayan ínyképpen medueek. es gondolkoduan nyevgyevnk  
m ykeppen az galambok. Itidorus es vgy mond. nyevgnevnk kel es 
fyrnonk. m eg em lekevzven m ely jgeen nehezek az bynek kyket tet-

25 tevnk. Mely jgeen gyenyerevfegefek az m enyey evrevmek. kyket el 
veztettevnk. E s m ely jgeen retteneteffek az pokolbely kenők, m elye
ket erdemlettevnk. Crifoftomus efm eg vgy mond. Meg kel gondol- 
nonk. m ely nagy bodogfag legyen ez. lenny m yndenkoron egyevt vr 
iftenuel. Meg kel gondolny. m ely nagy neuolya legeen elny ez velag- 

3o ban. Es [na] m ely nagy haborufag vezedelm . gyevtevrtetny pokol
ban myndenkoron. Ezbevl tamad az fyralm. Ky erdem ly zent leiek
nek vigaztalafat. Kyrevl vgyjr zent m atbe kvvnyvenek evtevd reze
ben. bodogok kyk íyrnak. m ert evk meg vigaztaltatnak Harmadzer 
valaky akarya venny zent lelket, kel evneky feezkezny kev zyklaba

137 m ykeppen az galambnak. Mert az ga|jlamb zokot feezkezny kev 
lykakban. Az kev zyklan iegyeztetyk criítus. az kev zvklanak ly- 
kayn. iegyeztetnek criftufnak febey. kyket az -kereztfan zenuede. 
Mely feliekben kel lakozny az bodog leieknek, criftufnak kennyanak
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zevnetlen való em lekevzety niyat. Annak okáért m ongya az vev 
legen az az criítus. az leieknek, kyt meg irt falam on egy kevny- 
venek mafod rezeben monduan. Ievyel en iegyefem. en galambom, 
az kev zyklaknak lykayban. olylia azt m ondanaya. Veffed az te 
zyuedet. es az te gondolatydat az en febeymben. gondoluan m ely 5 

nagy kenokat te erted zenuettem . Vgy mond origenes. Oh en le l
kem lia te nyvgodalm at keuawz. ha te batorfagot keuanz. Vegy 
tallakat auagy zarnyakat. m ykeppen az galamb, es repevluen cliy- 
naly feezket criftufnak febeyben. Sem m ynem ev helyen nynchen  
keduefb nyvgodalm . fem m ynem ev helyen nynchen batorb bátor - 10 

fag. Mert ot leled m eg ot tanolod meg. m yt predicali az keuelyek- 
nek. mert criftuf||nak nem vala hol ev feyet le haytanaya. Ot t a - 138 
nolod m eg criftufnak febeyben. myt predicaly az haragotoknak. 
Mert criftus azonkeppen viteteek az halaira, m ykeppen az baran.
Es mykeppen az baran megnem  nygya ev zavat az nyerevnekis 
elevtte. ezenképpen criftus az kenzoknak elevtte m egnem  nyta  
panazra. az ev zayat. mykoron ev gonozvl kegyetlenevl kenzatneek.
Ot tanolod m eg myt* predicaly az jrygyeknek, mert criftus az ev 
m enyey zent atyat jm ada az m eg fezeytevkert monduan. Zent at
yám  bochas evnekyk. mert nem tugyak m yt teznek. Ot tanolod 20 

m eg m yt predicaly az refteknek. mert criftus fyete az halaira em- 
bery nem zetnek m eg valtafaert. Annak okáért monda iudafnak. - 
am yt teez. tét hamarab. Ot tanolod m eg m yt predicaly az fefue- 
nyeknek. mert criftus m ezeytelen fygge az kereztfan. Ot tanolod  
meg myt predicaly az torkoffoknak. mert criftus jtateek ecettel es 2; 

epeuel. Azért myert iduezeytenk criftufnak m ynden tagyay folj|nak 139 
irgalmaffagual. ot vadnak az nem es chatornak es. az az criftufnak 
zent febey. kyknek altala folnak m y reánk iftennek irgalmaffagy. 
Mert vgy mond vronk. m eg afaak en kezeym et es en labaym at. es 
en oldalam at. Mely zentfeges tagokhoz es zentfeges febekhez le- 30 

gyen mynekevnk folyamafonk. az ev zent kennyat gondoluan. es 
m eg lelyevk zent leieknek m alaztyat. Mely zent leieknek bevfeges 
m alaztyat engegye my nekevnk valhatnonk. atya fyv zent lelek  
egy evrek iftew. Ámen

0



E z  a z  z e n t  b a r o  m ta g ir ó l]  n a p y a r o l  v a l ó  
p r e d i c a c i o .

Gracia domini nostri iésn cristi. et caritas dei patris, et cornu- 
nicacio sancti spiritus, sit semper cum omnibus vobis.

5 My vronk iefus criftufnak m alaztya. es atya iftennek zerelme. 
es zent leieknek egygyefevlete. legyen m yndenkoron ty veletek. Eze-

140 két zent pal apóitól irta m eg || coryntyofíokhoz irt mafod kevny- 
uenek vtoli'o rezeken. Ez felyevl m eg m ondot jgegben zent pal

- apóitól ielenty mynekevnk. Zent harom fagnak io teteleet. kykm y-  
10 nekevnk adattanak atyanak. fyvnak. es zent leieknek m yatta. liog 

m y az io teteleket em lekevzetevnkben tartanoyok. es el ne feledne- 
yevk. Keuanuan Azért m y valam yt m ondanonk zent haroml'agnak 
tyzteííegere. Elevzer zolyonk atya iítenrevl. Maíodzer íyv iítenrevl 
barm adzer zent lelekrevl. Az elievrevl az az atya iitennek zerel- 

i5 m erevl ezevnkben kel vennevnk. hog atya iitennek zerelme; baromba 
al. Elevzer ezben. bog az m y ell'ev zvleynk az parancholat tevref- 
ert. oly jgeen el tauoztatuan valanak iítentevl. nem  chak árny eliev  
zvleynk. de m eeg m y es", el vágyónk tauoztatuan m ézzé el evzet- 
uen paradyehom tvl es m enyey dyclievíektevl. kyrem ynket terem- 

2o tét vala az vr itten. Az atya vr itten kedeg kenyerevle my raytonk. 
m ykoron l'ynkynek egyebnek m yatta my m egnem  liozadhathatnak

141 az m enyey dyeheviegre || hanem  cbak ev m yatta. Az ev evrek zerel- 
m et kyuel m ynket zeretet. nekevnk m eg m utata, es m ynket hozya  
livza. Kyrevl vgy jr hierem yas propheta. kevnyuenek harm yc egyed

25 rezeben. monduan. Evrek zeretetben zerettelek tegedet. azért h ú z
talak tegedet en bozyam . kevnyerevluen te raytad. Es nem chak 
buzot vont m ynket akoron. de m attan es húz vonzon m ynket ze- 
relm nek m yatta. m ykeppen az atya ev zerelm es fyat. mykoron m y  
ev tevle el tauozonk. Ez az am yt idueze^deviTk iei'us monda zent 

sojanos irta m eg kevnyuenek hatod rezeben. íenkv en bozyam  nem
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ievhet. hanem ha az en atyam  huzangya evtet. ky engem et bocha- 
tot. Mykeppen huzyon kedeg valakyt atya itten, m eg m utagya 
ofeas propheta monduan. Adamnak kevtelyben húzlak tegedet. Az 
az. zerelmnek kevtelyben. Adamnak kevtely valanak ezek. Oftorok. 
nyvmorufagok. betegek, zom yvfagok. Ezek m ondatnak adamnak 5 

kevtelynek. mert ezeknek m yatta oftoroztateek meg. az ev byneert.
Es ezeknek || m yatta lm zattateek iftenhez penitencianak m yatta. 142 
Ez illyetenek m ondatnak zerelm nek kevtelenek. mert illye- 
neket bochat az m enyey atya itten az ev ifteny zerelm ebevl 
az ev fyaynak. kyrevl zent pal apoftol vgy mond. Melyet a z v r i o  
itten zeret. m eg gyevtri mert meg oftorozya m enden fyat. m e
lyet hozya vezen. Példánk vagyon ezrevl az tekozlo fyvrol. 
ky az ev atyatvl el mene. de kezereytetuen [he] ehfegeknek zevk- 
fegyuel. meg tere ev atyahoz. Atya iftennek ez illyen  nagy zerel- 
m et. m y em lekevzetevnkben kel tartanonk. Es evneky halat ad - 15 

nőnk. zent palnak mondata zerent. halat aduan m endenkoron men- 
denekert. Az az. halat aduan nem chak az io zerenchekrevl. de az 
haborufagokrol es. Mykeppen zent job propheta tezen vala. ky íny
nek vtanna m enden jozagyt el veztette volna, monda. Yr itten atta. 
vr itten el vette, legen aldot vrnak n eu e.:. Mafodzer atya itten 20 

ezben m utata m eg mynekevnk az ev zerelmeet. hog az m y m eg 
valtafonkert. ada my nekevnk az ev zent j| fyat. Kyrevl vgy irt ЦЗ 
zent ianos kevnyuenek harmad rezeben. Ezenképpen zereteh itten  
ez velagot. hog ev egyetlen egy fyat adnaya. hog m ynden ky ev benne 
hynne. el ne vezne de lenne evneky evrek elete. Zent gergely vgy 25 

mond. 0  ifteny zeretetnek aleytattatlan zerelme. hog az zolgat m eg 
valtanad. te zent fyadat adad halaira. Byzonyaban nagy zerelm  
volna valam ely nagy feyedelm tevl. hogha az ev fyat adnaya fog- 
tagban. zolgayanak m eg zabadeytafaert. de énnél es nagyob zerelm  
volna, ha fyat halaira adnaya zolgayaert. Ezenképpen tevn atya за 
m endenhato itten, mert az ev zent fyat ada halaira, nem  chak zol- 
gayort de fevt ellenfegyert. Ygy m ond zent janos elfev kevnyue
nek negyed rezeben. Ezben jelent my bcnnevnk iftenneb zerelme. 
mert az ev egyetlen egy fyat bochata ez velagban. hog ev m yatta  
elyevnk. Az az. az ev halala mya-t. Illyen zerelm et kel tartanonk 35 

az my zyuevnkben. hog az vr iftent az ev my hozzánk való nagy 
zerelmeert zerefíevk. Mert ev zeretet m ynket elevzevr. fem m yt 
egyebet az vr itten m y tevlevnk nem  keuan. || hanem  chak hog 144
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zereffevk evtet tellyes zyvenkbevL Mert az vr iften zent dauid pro- 
phetanak m ondafa zerent nem zevkfeges az m y jo m yelkevdetynk- 
kel. de chak amy zyvevnket keuanya. Kyrevl vgyjr falam on példa  
bezedrevl irt kevnyuenek huzonharm ad rezeben. m onduan. fiyam  

5 agyad nekem  az te zyuedet. Iduezeytenk ihs vgy mond zent ma- 
the irta m eg kevnyuenek huzonkettevd rezeben. Zereffed te vradat 
tellyes lelkedbevl. tellyes elm edbevl. Zereffed tellyes lelkedbevl. 
ertelm re. ZereKed tellyes elm edbevl. m yelkevdetre. Az ev zev- 
netlen  való em lekevzetyre. m yndenevt azt m ongya tellyes. Azért 

io m ongya hog tellyes zyuevnkbevl. tellyes lelkevnkbevl. es tellyes 
elm enkbevl. hog fem m y m y bennevnk ne m aragyon, kyuel ev
tet ne zeretneyevk. es ky az atya iftennek zerelm ere ne fordey- 
tatneek. Harm adzer atya iften m utata m ynekevnk ezben az ev ze- 
relm et. hog nem chak hog. az ev zeretev fyat nekevnk ada. 

lő de m eeg ennek felette m ynket fyayua keuana auagy valazta  
145 lelky fyaffagra. Kyrevl || vgy ir zent janos elfev kevnyuenek  

harmad rezeben. m onduan. Laffatok m ynem ev zerelm et adót 
m ynekevnk atya iften. hog iften fyaynak neuezteffevnk es le- 
gyevnk. Zent pal apóitól vgy mond az galatom belyekhez irtkevny- 

20 uenek harmad rezeben. Mynd nyayan iftennek fyay vattok hytnek  
m yatta. .iefufban criftuíban. H a kedeg iftennek fyay vágyónk, 
tahat lezevnk evrevkevfevk es. m enyekhnek orzagaban. My- 
keppen m ongya zent janos elfev kevnjm enek harmad rezeben. 
monduan. zeretevym  m aftan iftennek fyay vágyónk, es meeg 

25 m egnem  ielent mychodaak lezevnk. tugyvk azt. mert myko- 
ron m eg ieienendyk. hafonlatoffok lezevnk ev hozza, myko- 
ron m eg lagyvk evtet. ínyképpen vagyon. Yr iftennek ez illyen  
nagy zerelm eet kel m ynekevnk my em lekevzetevnkben tartanonk. 
hog iftennek fyay vágyónk, es hog el ne vezeffevk m y tevlevnk az 

3o ev ifteny atyafagat. E s hog m y tevlevnk el ne veteffeek az m enyey  
dyehevfégnék evrekfege. ínyképpen paraznafagbely fyaktvl. Vgy  

Iдо mond zent ianos elfev kevnyuenek ma||fod rezeben. fyachkaym  m a
ragyatok evbenne. hog mykoron m eg ieienendyk. legyen byzodal- 
nionk es m eg ne zegyenevlteffevnk ev tevle ev jevuetyben. Ez m eg  

35 m ondottakból nyluan vagyon, atya iftennek m y hozzánk való  
nagy zerelm e.:  —

Mafodzer kel m ynekevnk em lekevzetevnkben tartanonk. fyv 
iftennek m alaztyat m elyet m ynekevnk m utata. Elevzer ezben mu-
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tata m eg m ynekevnk az ev m alaztyat auagy zerelmeet. bog my 
erettevnk akara fel venny az embery term ezetet. Ez m alaztroljrat- 
tatyk zent lukac kevnyuenek elfev rezeben mondua?*. Iduezleg  
m alaztal tellyes. byzonyaba nagy m alazt nagy zerelm volt ez. bog 
az felí'eges iftennek fya illyen jgeen m eg alazza ev m agat. bog evs  
emberre akara lenny. es ev m agat nekevnk m eg m utata. Mert my- 
koron zent haromfag tanalchot tartana embery nem zetnek m eg  
valtafarol. Monda fyv iften. jme en. en zent atyam  keez vagyok  
m eg váltanom  embery nem zetet en kenom m al. bocbaffal engem, 
ffyv iften ez illyen nagy || m alaztyat kel m ynekevnk m y zyuevnk- 147 
ben tartanonk. es evneky zevnetlen való bala adafokat adnonk. 
Mafodzer fyv iften ezben m utata m eg nekevnk az ev m alaztyat 
auagy zerelmeet. bog ez jdev zerent akara zegeen lenny. hog ínyn- 
ket meg kazdageytana m enyorzagnak evrekfegeben. Kyrevl vgy ir 
zent pal apoftol corintiofokboz irt mafod kevnyuenek nyolchad 15 

rezeben. m onduan. Tugyatok m y vronk iefufnak criftufnak m a
laztyat. m ertm ykoron ev kazdag volna, m y erettevnk zegeen levn. * 
bog m y az ev zegeenfegeuel kazdagga lennénk. E s ez vala nagy  
m alazt. hog m ennek es fevldnek vra lenne emberek kevzevt ze- 
geenb. hog m ynket meg kazdageytana. es m eg hyvna m enyeknek 20 

orzagara. Mert ezben. hog iftennek fya let m y atyankfya. m y let- 
tevnk menyorzagnak evrevkevfy. Azért m ongya zent pal apof
tol. tytufhoz jrt kevnyuenek harmad rezeben m onduan. Meg ielent 
my iduezeytenknek emberfege es kegyelmeffege. hog m eg jgazod- 
uan ev m alaztyaual. legyevnk evrev||kevíevk az evrek eletnek r e -148 
m enfege zerent. Ez m alaztot auagy zerelm et m endenkoron emle- 
kevzetevnkben kel tartanonk. az az. hog iftennek fya azért let 
zegyenye. bog m ynket m eg kazdageytana. Kyre jnt mynket hiere- 
m yas propheta, fyralmarvl való kevnyuenek harmad rezeben 
monduan. Em lekevzzel m eg az en zegeenfegem revl. m elyet te erted зо 
zenuettem . hog m yes evrevmeft zenuegyevk ev erte az zegeeníeget. 
vgy mond zent bernald. Nagy vtalatoffag. es byzonual jgeen nagy. 
bog az neuolyas feergecke embery allat akar lenny kazdag. kyert az 
nagy felfégnék iftene let neuolyaffa es zegeen ye.: —  Harmadzer 
fyv iften  m eg m vtata az ev m alaztyat m ynekevnk ezben. hog am y 35 

byneynkert m eg halny akara. hog annak m yatta mynket iduezey- 
tene. vgy mond zent pal. romayakhoz irt kevnyuenek harmad reze
ben monduan. Mert mendenek vetkeztenek. es zevkevfevk iftennek
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m alaztyaual. az m eg valtafnak m yatta ky vagyon iefus criftufban. 
m eg jgazvltak jngyen ev m alaztyam yat. Efm eg vgy mond zent

149 pal. epheíom belyekhez irt || kevnyuenek elfev rezeben m onduan. 
Kyben vallónk valtfagot ev verenek m yatta. byneknek bochanatyat

5 ev m alaztyanak kazdagfaga zerent. ky beuelkevdyk m y bennevnk. 
E s jól m ongya bog ev m alaztya beuelkevdevt m y bennevnk. Mert 
az beuelkevdev m alazt ez. m ykoron az io barat m eg hal io bara- 
tyaert. ffelette beuelkevdev m alaztya criftufnak kedeg volt my ben
nevnk. ky nem  chak baratyert. de m eeg ennek felette ellenfegyert 

io halait zenvedet. Azért m ongya zent pal apóitól romayakhoz irt 
kevnyuenek evtevd rezeben m onduaa. Mert m ykoron ellenfegek vol
nánk, m eg egyeffevltettevnk iftenuel ev fyayanak halalafban] myat. 
Ez m alaztot kel m ynekevnk m yndenkoron m y em lekeyzetevnkben  
tartanonk. Mykeppen ezrevl jrattatyk íyrak fyá iefus kevnyuenek  

is húzón kylenched rezeben mon-duan. Az te kezefednek m alaztyat 
io teteled eine felegyed, m ert atta az ev lelkeet az az ev eleteet te 
erted. Ez kezes nem  egyeb hanem  crií'tus vronk. m ynd ez tellyes 
velag az elfev embernek byne m yat el karhozot vala. es vettetevt

150 vala pokolbely || erdegnek hatalm a ala. E s fém egy embernek my- 
20 atta. m eeg akar m ely nagy zent embernek m yatta fém  valthatliatyk

vala meg. Es kenyerevluen iftennek fya. Ievue ez velagban. es levn  
embernek kezeíe. Lehet kedeg. hog nem ykoron ember oly nagy  
okért lehet kezees. hog evneky ezert el kel hadny hazat nem yko
ron. Nemykoron kedeg evrekfegeet. nem ykoron eleteet es. Ezenkep- 

25 pen tevn criftus az m y kezefevnk. Azért irattatyk hierem yas pro
pheta kevnyuenek tyzenkettevd rezeben m onduan. E l hagyam  en 
hazam at, az az menyorzagot. E l hagyam  en evrekfegem et. az az. 
az finagogat. Adam az en zeretev lelke met. az az. az en eletem et. 
En ellenfegym nek kezeben. Ezenképpen jm m ar eleeg nyluan va

so gyón ez felyevl m eg m ondottagbol. fyv iftennek m alaztya zerelm e 
io tetele m y h ozyan k .: —  ' •

Harm adzer vety mynekevnk zent pal. zent leieknek egygyefev- 
lefeet. kyt m yndenkoron kel tartanonk my em lekevzetenvkben. 
Mert az zent lelek egygyefeyty vagy kevzevfeyty my nekevnk az ev 

35 zent heet ayandokat. az heet halálos bynek ellen. E lfev halálos byn
151 keuel||feeg. Zentagofton  vgy mond. Az keuelfeg. ev m aganak tulay- 

. dón fel m agaztatafanak zerelme. Auagy jm ezenkeppen magyeraz-
tatyk. Az keuelfeeg mondatyk nem evnem ev m ereeffegnek. kyuel
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ember iftennek felelme nekevl meery tenny azokat, kyket twd lenny  
iftennek ellene ev terem teenek ellene. Es ennek okáért mondatyk az 
keuelfeeg. m ynden bynnek kezdetynek.Ygy mond ifidorus. Az keuel- 
feg m ynden bynnek kezdete, mert m enden [bynne] byn tam ad es 
kezdete vagyon azbol. hog ember mery azt tenny. metyek vadnak a 
iftennek ellenne. Ez keuelfeeg. evrdevgnek byne. m ely keuelfegnek  
bynyert ky vetteteek menyorzagbol. azért hog meere m agat vetny  
iftennek ellene. Es m yert pokolbely erdeg ez keuelfegnek byneuel 
efeek. ennek okáért embereket ev es jnkab kefeert vele. de mykoron 
ember meery azokat tenny. kyk iftennek ellene vadnak, tahat az vtan io 
keez lezen haylob lezen. mynden gonoz tetelre. Ez gonoz keuelfeg
nek byne ellen, zent lelek agya az ev ayandokat. az az. az iíteny  
feleimet. Ez feleim nek anne nagy ereye jozaga vagyon, hog embert 
oly jgeen felel-meffe || tezen. hog mynd ez tellyes velagert. esm ynd 152 
ev tellyes eletyert. nem akarna valam yt tenny. m elyet elm erne 15 

lenny iftennek ellene. Es ez illyen ember m enden ev myelkevctetyt 
tezy féléim éi, es m enden ev jgey t [tezy] zollya féléim éi. Yob 
propheta vgy mond kevnyvenek kylenched rezeben monduan. 
Zegyenlem  vala menden en m yelkevdetym et. Azért ha teneked 
oly m alaztod vagyon, hog menden te jgedet féléim éi m ondod 20 

ky. feelueen myndenkoron hog az vr iftennek kellem etlen lehec. 
es feelz hog te kevzelevdnek arthac. jegye az hog tenalad vagyon  
zent leieknek elfev ayandoka. az az. az feleim. Efm eg ha te' 
menden io m yelkevdetydet akar m ely io m yelkevdetydet. m yn
denkoron féléim éi tezed. feelueen hog az te io m yelkevde- 25 

tyd iftennek nem kellem etevfevk. es hog ne legyenek oly tevkelle- 
tefek m ykeppen kellene. E s hog az jók nem tetettenek anne nagy 
zerelm el. m ykeppen illeneek. fém anne nagy ifteny zeretettel nem  
tetettenek. m ynt az vr iften m éltó volna reaya. Ezek iegyey hog 
nalad vagyon az feleim nek ayandoka. Efm eg ha annera feled || 30 

m eg bántanod te iftenedet. hog nem akarz m enden kazdagfagokat 153 
venned, de jonkab akarz m enden keent zenuedned. hognem  m ynt 
zantzandokkal te iftened ellen veetkevzned. nyluan való iegye ez 
hog nalad vagyon zent leieknek elfev ayandoka. az az. az feleim. 
Zent leieknek ez elfev ayandoka jgeen zevkevs embernek. Mert 35 

vgy mond fyrak fya iefus kevnyvenek elfev rezeben.Yalaky iftennek  
felelm e nekevl vagyon, keez haylo m enden gonoz tetem enre. Sala
m on vgy mond. bevlcheffegnek kezdete vrnak felelm e. Efm eg vgy
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mond vrnak felelm e ky evz bevnt. E fm eeg valaky felelm ne- 
kevl vagyon, m egnem  igazvltathatyk. az az. nem  jduezevltet- 
lietyk. Mafod halálos bevn [jg] jrygfeeg. Zent agoftoa vgy 
m ond. hog az jrygfeeg. m ás embernek bodogfaganak auagy  

5 elév m enetynek banatya. Az jrygfeeg fok gonozokat tezen  
embernek. Elevzer embernek zyueet m eg kem enyhty. hog ev 
kevzelenek gyevtrelm en ne kenyerevlheffen. Mafodzer be re- 
kezty ev zem eyt. hogne lathaffa egyebeknek bodogfagokat auagy

154 zerencheyeket. Harmadzer jj be rekezty ev fevleet. hogne halhaf- 
lo fon jókat zolny mafrol. Negyedzer be rekezty ev kezeyt. hogne ad-

haffon alam yfnat az zevkevfevknek. Evtevdzer m eg zoreygya ev 
labayt. hogne m eheffen ev kevzelenek haznalatoffagara. H atodzer 
be rekezty ev zayat. hogne zolhaffon egyebrevl jót. Ezeket tezy  
embernek az irygfeeg. Ez jrygfegnek bevne ellen  adatyk zent le- 

i 5 leknek mafod ayandoka. az az. az kegyeffeg. Zent gergely m ondafa 
zerent. az kegyeffeg vgyan azon. ky az irgalm affag. Ez kegyeffeg- 
nek vagy irgalm affagnak ayandoka. tezen embert irgalm affa es 
kenyerevleteffe ev kevzelynek zevkfegyben. Azért az irgalm affag 
nem  egyeb. hanem, egyebnek gonozyn auagy haborufagyn való 

2o zomorufag. Zent agofton vgy mond. Mychoda az irgalmaffag. h a
nem ehak m afnak neuolyaffagan való zyben nem y nem ev kenye- 
revlet. Azért ha teneked vagyon illyen m alaztod. hog m ykoron la 
tod te kevzelevdet-m eg gyevtretuen vagy m eg haboroduan. eskeez  
az te zyued fohazkodafra es kenyerevletre. Az te zem eyd kezek

155 fyralmra. kezeyd kezek adomanra. Az te zaad |j keez io' tanaié  
adafra auagy taneytafra. Az te labayd kezek, m eg latogatafra. fev- 
leyd kezek, te kevzelevdnek zauat m eg halgatny. es zem eyd kezek  
m eg latogatny te kevzelevdnek faydalm at. Az te karyayd kezek az 
te beteg kevzelevdet fel em elefre. es el viteleefre. H a ezek m ynd

eo te benned vadnak, byzon iegye ez. hog tenalad vagyon zent leiek
nek mafod ayandoka. az az', az kegyeffeeg. Mert m ynd ez felyevl 
m eg m ondottak fenkynel nem  lehetnek, zent leieknek ieles ma- 
laztya nekevl. H a kedeg. m ykoron latod te kevzelevdet m eg habo
roduan. es az te zyued annera m eg kem ényedet, hog az te kevze- 

35 levdnek keferevfegeen ev uele evzue nem  fahazkodhatol es nem  
bankodhatol. es az te zem eyd nem fyrliatnak. Az te nyelued nem  
tugya te kevzelevdet hata m ege m enteny. de jnkab am yt egyebek- 
tevl hallottal azt tudod beueytened ky ielentened. E s nem ykorom  az
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hallót dolgokat nem meg kyffebeteny.de jnkab m eg beneyteny.H a az 
te illatozafod zegenyeknek dohát einem  zenuedhety. de jnkat el for- 
deytod te magadat ev elevle. olyha techchyk neked m eg dohofultnak.j|
Ha az te zemeyd nem lathagyak az betegnek íebeyt. es te kezeyd 156 
nem tapaztalhagyak. es te karyayd fel nem  em elhetyk vagy einem  5 

liordozhagyak az zegeen beteget, m ynt zent erlebet azzonrol oluaf- • 
tatyk. H a mynd ezeket nem teheted, ennek az iegye hog tenalad  
nynchen zent leieknek mafod ayandoka. az az. az kegyeffeeg. Es 
ha ez kegyeffegnek vagy irgalmaffagnak ayandokaual nem  leyen- 
dez m eg holt. femm ykeppen nem iduezevlz. Mert az irgalm atok-10 

nak mondatyk. jevyetek en atyamnak aldoty. byryatok en atyam- 
tvl nektek zerzet orzagot.: —  Harmad háláló bevn harag. Az h a 
rag elmenek zem eet m eg vakeygya. az harag, bozzv altatnak  
keuanfaga. Az harag embernek fok gonozokat tezen. elm enek  
auagy okoffagnak zem eet m eg vakeygya. Az harag embernek e r - 15 

telm eet es okoffagat el vezy. es bolonda tezy. mykeppen zent agof- 
to/i mongya. Az harag embernek nyelueet jngerly hyvya vetekev- 
defre. es atkozodafra [Zayat hyvya embernek az harag] Az harag 
embernek zayat kefereyty bozzv mondatra, es m eg chufolafra. ke- 
zeet verekevdefre. es m aga hanyafra. Az harag nem  enged || fém 157 
atyanak. fern anyanak. fern ev iftenenek. fém ev tulaydon idueffe- 
genek fém tyzteffegenek. Ygy mond zent agofton. Az haragos em- . 
bér inenden gonozra keez es haylo. Ez gonozokat mynd az harag 
tezy. Ez haragnak gonoz byne ellen, adatyk zent leieknek harmad  
ayandoka. az az. az tudom ány. Ez tudomannak ereye iozaga ez. аз 
hog embert m eg taneyt jgazan elny nyayafkodny. gonoz vyzzafor- 
dvlt emberek kevzevt. Zent agofton vgy mond. Az tudoman. ifteny  
es embery állatoknak m eg efmerety. Ez igeegbevl vetettetyk. hog 
az tudomannak ayadoka al ezben. hog ember tugya. m ykeppen  
kel emberekkel ez velagb.an nyayafkodny eelny. vgy hog az ev elete зо 
iftennek kellem etes legyen, es azzal eg}Tetevmben meg jgyzhetetlen  
m eg fegyethetetlen eletet vifelyen emberekkel. Ygy hog mendenek  
kyk evtet lagyak es halyak. az ev eletybevl meg epevlteffenek. 
Azért m ongya iduezeytevnk zent mathe irta meg kevnyuenek  
evtevd rezeben. Ezenképpen vilagofogyek az ty vilaffaktok em be-зз 
reknek elevtte. hogy laffaak az ty jo m yelkevdetteket. es dychev- 
fyhyk az У ty m enyey atyátokat ky m enyekben vagyon. Zent pal 158 
apoftol es vgy mond. Eleue meg latuan iokat. nem chak itten elevt.
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de es m enden emberek elevt. Nem eleg ezben. hog ember chak if- 
tennek zolgalyon. de.es hog embereknek io peldat es io eletet mu- 
taffon. de vadnak nem ely emberek kyknel vagyon illyen m alazt. 
hog iol tudnak elny ez velagban emberekuel. E s ezzel egyetevm - 

5 ben vagyon evnekyk illyen zerenclietelenfegevk. hog nem  tugyak  
m agokat m eg evryzny es el tauoztatny bynektevl. hanem  m eg zepp- 
levfeytetnek bynekkel. Az ev eletek iftennek vtalatos. Iollehet hog  
emberekkel m alaztofon kedvefevlm eellyenek. Efm eg vadnak ném e
lyek. kyk io es zent eletet vitelnek es iftennek kellem eteffek. es 

io vagyon evnekyk illyen zerenchetelenfegevk. bog nem  nyayafok. 
nem  ekefen bezellevk. oly haragotok, oly reftek ev m yuelkevdetevk- 
ben es oly otrombák ev erkevlchevkben. E s oly jgeen alkolm atla- 
nok m endenekben. hog íenky ev uelek nem  nvayafkodhatyk. fenky 
az ev nyayaffagokbol nem  epevltetyk. vgy hog valakyk evket lat- 

159 yak vagy halyak vagy ev velek nyayafkod||nak vagy eelnek. meg 
vnnyak evket. de maga azért ez illyen emberek jók es zent emberek 
iften elevt. E fm eg vadnak nem elyek. kyk jo es zent eletet vitelnek, 
es ezzel evzue vagyon evnekyk illyen  zerenclieyek. hog emberek 
zeretyk evket. es ev. velek evrevm eft nyayafkodnak es evket evrev- 

2om eft latyak, evrevm eft halyak. E s  valam yt zolnak ezek. valam yre 
taneytnak, valam yt predicalnak auagy teznek. mynd kellem etes 
embereknek. E s mendenek ev belevlevk m eg feddyk ev eleteket. 
Mynd ezek leznek zent leieknek ez harmad ayandokabol. az az. az 
tudom anbol. Negyed halálos bevn reftfeg. ky embernek fok gono- 

25 zokat tezen. Mert az reft tunya ember morgodas nekevl nem  zen- 
uedhet kernen dolgokat. Az reft ember, egy jgeet el nem tevrhet 
iftenert. Nem beytevlhet. nem  oluafliat. nem  jmadkozhatyk. nem  
vehet difciplinat. Zent egy házban nem  m ehet gyakorta, nem kel
het veternyere. predicacyot iftennek igeyet nem  halgathagya. Sem- 

3o mynemew kaart auagy oftort iftentevl. auagy betegfegevt faydalm at 
bekeffeggel el nem  zenuedhet. keues kaarert. iften  ellen  m orgodvk. 

16« ez ve||lagban való eelteet m eg vnta. Evnen m agat atkozya. m agá
nak halait keuan. es m enden gonozokra keez. m enden jókra kefe- 
delm es. Ez gonozokat m ynd az reftfeg tunyafag tezy. Ez negyed  

35 halálos bevn ellen  adatyk zent leieknek negyed ayandoka. az az. az 
erevffeeg. Zent leieknek ez ayandoka tezen ember erevffe m enden  
haborufagolm ak el zenuedeíere. kevnyeve tezy m enden io tete- 
m enyre. es ad bekeffegevt m enden ellene valókban, kefertetevkben.
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oftorokban es betegfegevkben. Zent agofton vgy mond. hog az 
erevffeg az zeretet. kyuel mendeneket kevnyen el vifel azért aky 
zerettetyk. Ez ereffegnek ayandoka mynekevnk jgeen zevkfeges. 
mert ha nem  lezevnk erevffek jo m yelkevdetevkre. es tevrefre. 
nem lezen nekevnk erdemevnk m enyorzagban.: —  Evtevd halálos з 
bevn fefuenfeg. Zent agofton vgy mond. hog az fefuenfeg ez. ío- - 
kákát gyevhteny. es az felette valókat zegenyeknek nem  adny.
Az fefuenfeg tezen embert mendeneket keuanny. m endeneket 
gyevhteny. foha nem beuelkevdny. myndenkoron m arhayanak el 
fogyafarvl feelny. kevzeleet || meg chalny. Az zegenyeknek keuefet 161 
auagy fem m yt adny. mynden ev rem enfegeet ez el m ulandokban  
vetny. Tevbbet gondolny az ev jozagyrol kazdagfagyrol. hognem  
iftenrevl. fevt gyakorta az vr iftent el feledny. Ez velagy bevlchef- 
fegben jgeen tanolny. m ykeppen kazdagfagokat gevhchevn. E s az 
ev lelkeet evrek karhozatra adny. mykeppen gyakorta tertenyk az is 
fefuenfegnek bevneert. Mynd ez gonozokat tezy az fefuenfegnek  
bevne.: —  Ez fefuenfegnek bevne ellen adatyk zent leieknek  
hete] evtevd ayandoka. az az. az tanaié. Ez tm alchnak ereye 

iozaga ez. hog m eg taneyt embert, mykeppen tugyon tanalchot va- 
logatny bevlcheben liaznalatofban. fókák kevzevt. Példa. Ez velag au 
az tanalchot agya. hog kazdagfagokat. hatalm afagokat.tyzteffegev- 
ket. meltofagokat. feyedelmfegevket keres. Az teft ez tanalchot agya. _ 
hog gyenyerevfegeffen eely. jól egyel, jól jgyal. fokayg. alogy. edeffen 
fekegy evly. es chak egyzer fe hagyad az te labadat kéményén  
nyomodny. hog fem m yt kedued ellen valót ne zenuegy. es valam yt аз 
keuanz. m enden m eg legyen, hog teltedet lágy ruhaual evltevztef- 
fed. es teltedet || gyakorta ferezyed. Soha feeh ezn y fe  zom yvhozny 162 
ne hagyad. Hog az te gonoz keuanfagydat m ynden koron be tevl- 
ched. es foha m agadat m egne zenuetteffed femm y gonoz keuan- 
fagtvl. Az pokolbely erdeg az tanalchot agya hog keuel légy. jregy зо 
légy. haragos légy. es hog effel bevnrevl bevnben. Mer ev bevnnek 
m yatta efet ala m enyorzagbol. annak okáért mendenkoron bevnt 
es efetet tanalchol. Azért monda az erdeg criftufnak. Ezeket 
mynd neked adom. ha le efueen jmadandaz engemet. Az go- 
onoz emberek adnak gonoz tanalchot. az or ember orfagra. azss 
ragadozó toluay. ragadozaffra toluayfagra. Az vfuras vfuraffagra. 
Ezenképpen m enden gonoz ember az ev gonoffaga zerent ad ta 
nalchot. Az vr iften kedeg ad teneked tanalchot. hog el agyad if-
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tenert ez el m úlandó kazdagíagydat. hog vegyed az evrek kazdag* 
fagokat. Es hog keuefet. es veeg zaz anneet. hog ez velagon zegen  
legy evrevmeft. es m enyorzagban legy m enden kazdag. Tanalcholya 
az vr il'ten touabba. hog ez velagon zenuegy reuid nyóm orufagot. 

5 es m enyorzagban veegy evrek vigaffagot. hog ez velagon zenuegy  
103 byneydert reuid peuitencyat. || es el tauoztaffad pokolnak auagy 

purgatoriomnak evrek kennyat. Efm eg vgy mond jduezeytevnk zent 
m athe irta m eg kevnyuenek tyzen kylenched rezeben. Menyei es 
arulyel m endeneket kyket byrz. es agyad zegenyeknek es kevues 

io  engem et. es lezen kenched m enyorzagba. Efm eg vgy mond. Myn- 
den valaky el hagyangya hazat, vagy atyafyayt es hugayt. auagy 
atyat annyat en neuem ert. Zaz annyet vezen es az evrek eletet byrya. 
Efm eg vgy mond vronk zent lukac irta m eg kevnyuenek tyzenha- 
tod rezeben monduaa. Tegyetek m agatoknak barátokat az alnok- 

iö fagnak kenehebevl. hog m ykoron m eg fogyatkozandotok. be ve
gyenek be fogyanak tyteket az evrek haylokokban. ím e azért em- 

. bery allat hallottal fok tanalchokat. ha ez tanalchok kezzevl twc 
iobbat vagy jobban ezefben valaztanod es kevuetnevd. ez vagyon  
zent leieknek evtevd ayandokabol. az az. az tanalchbol. de halyad  

20 tobyafnak m ondafaat. • M ynden jdevben ev benne az az iftenben  
m aragyanak te tanalchyd. Vgy mond fyrac fya iefus kevnyuenek ha
tod. rezeben. Legen teneked, ezer kezzevl egy tanalchofod. olyba  

164 azt m ondanaya. Ezer tanalchofok kezzevl. valaz j| m agadnak egy 
tanalchoft az az vriften t. Hatod halálos bevn torkoffag. az torkoffag 

25 tezy embernek hog tom pa elm eye legen, vgy mond zent hironim us. 
Az kevuer has. nem  tezen' nem  nemz gyors elm eet. Vgy mond ez revl 
fyrak fya ihs monduart. gondolám  hog en teltem et m eg vonnám  az 
bortwl. hog ezenképpen változtatnám  en telkem et az bevlcheffegre. 
Az torkos ember fem m yt egyebet nem  gondol, fernrüyt egyebet nem  

so tanol. hanem  chak azt mykeppen hafaat tevlclie. kykrevl vgy mond  
, zent pal. Ezek azok kyknék hafok iftenek. E s mye-rt az ev hafokat 

valaztottak m agoknak il'ten gyanayan. az ev ertelmek oly jgeen  
m eg tom pul, hog az vr iftent keueffe gondolyak auagy ertyk. Ez 
torkollag ellen adatyk zent leieknek hatod ayandoka. az az ertelm. 

35 Ez érteimnek ayandokanak arme ereye iozaga vagyon, hog em ber
nek elm eyet m eg elefeyty. hog az terem tet altatóknak m yatta ky
ket laat. tugya m eg efmerny az ev terem teyet -kyt nem  laat. Vgy 
mond zent pal. iftennek lathatatlan allatyh. ez velagnak terem tet
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allatytwl. azoknak m yatta kyk lettek, ertelm el meg lattatnak vagy 
m eg efmertetnek. Példa róla. latonk az eegben es ez velagban  
nagyfagot. ennek || m yatta meg eerthegyevk. hog az eegnek es ez 165 
velagnak terem téye. nagy es foghatatlan legen. H a latonk az 
nappban az hódban az chyllagogban feneífeget. ennek m yatta m eg 5 

eerthegyevk bog az ev terem teyek fokkal feneíb legen. H a latonk  
az rofaban zepfeget. lylyom  veragban es violában, ennek m yatta  
m eg eerthegyevk. hog az ev terem teyek fokkal zeeb legen. H a la 
tonk valam ely terem tet alkatban bevlcheffegevt. m ykeppen az ke- 
gyoban. az bakaiban es az galamba. ennek m yatta m eg eerthe- ю 
gyevk. hog az ev terem teyek fokkal bevlcheb legen. Ygy m ond job 
propheta, keerd meg az barmokat, es m eg taneytnak tegedet. keerd 
m eg az repefev madarakat, es m eg ielentyk neked. Zoly az fevld- 
nek. es m eg felel teneked, es ielentyk teneked az halak. Azért 
mynd ez terem tet állatokból m eg efm erhetevnk valam yt. iftenrevl 15 

es az m envey evrevmrevl. H a valam ely ember hal vala m ely mar- 
kaat edeffen enekleny m ynt az fylem yle. vagy egyeb madarka. es 
jgeen gyenyerkevdyk benne, ennek m yatta m eg eerhety. hog 
m enyorzagban nagyob evrevm es gyenyervfeg vagyon, holot éne
kelnek anne nagyfok angeloknak es zenieknek kary. j| 20

Ezrevl illyen példa oluaftatyk. Egy frater argentynaban ném a 166 
zerzetbevl. evl vala az frátereknek dymevlc kerteben egy fanak 
alatta. Ez fráternek uala io zaua. es kezde enekleny. Ezt meg halla  
egy fylem yle madar. oda repevle es zalla egy fara. Es kezde ter- 
m ezet zerent ez fylem yle enekleny erevffen ez frater ellen. Melyet 25 

haluan az frater, kezde az ev zauat felyeb fel em elny. Az m a
dar es felyeb kezde ev zauat em elny. es annera kyalta jvevlte  
enekle az fylem yle. hog m eg foytatuan le efeek az farvl az frá
ternek evleben. ím e azért ha ennere gyenyerkevdyk egy oktalan  
madarka. embernek eneklefeben. tahat m ynem ev gyenerevfeeg 30 

lezen menyorzagban. holot anne fok angelok zentevk es zvzek éne
kelnek. Mynd ezekben es ezekhez hafonlatofiókban kyket latonk  
es hallónk, m eg eerthegyevk az felfevket es az menyeyeket. de vad
nak nem elyek oly jgeen paraztok gorombaak. hog ez illyeneknek  
m yatta fem m yt nem eertnek. hanem mykeppen oktalan barom. 35 

chak az fevldyekben foglaltatnak, kykrevl vgym ond zent dauid 
propheta az foltarban. Ne akaryatok lenny olyanok m ykent lo es 
zamar. kyknek nynehen erte lm ek .: —  Heted halálos bevn pa||-

N Y K L V EM LK K TÁ R . V II . 11
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167 raznafag. auagy tefty  gyenerevfeeg. ky embernek tezen fok 
gonozokat. Em bernek elm eyet m eg vakeygya. iftennek zerel- 
m eet m eg kyffebeyty. iftent efmerny nem  hagya. es az ev 
terem tev iíteneet vele el felettety. Vgy m ond zent gergely. My-

5 koron az te íty  gyenyerevfeg embernek elm eeben be menend, 
íem m ynem ev jót nem  hagy gondolny. Innocencius papa vgy  
mond. fertezeteffegnek bevne. m ynden jdev kort m eg ront. men- 
den ertelm et m eg zegyeneyt. m enden zerzetet m eg feyt. m enden  
allapatot vizza fordeyt. Vgy mond zent bernald. Az fertezeteffeg 

ío az tefteet m eg erevteleneyty. az lelket m eg evly. jo hyryt el vezty. 
kevzeleet m eg bangya. iftent tevle el vezty. elm eet m eg tom peygya. 
embert barom m a változtat, fevt fertezeteffegnek m yatta ember 
bárom nál alab való lezen. Mert az barom ev term ezetynek jdeyet 
targya. de ez fele ember m enden borában gonozt keuan. Mynd ez 

is gonozokat tezy embernek az tefty gyenyerevfeg. Ez bevnnek ellene 
adatyk zent leieknek heted ayandoka. az az. az bevlcheffeeg. Az 
bevlcheffeg m on d atyk . jo evzev bevlcheffégnék, es vagyon ev 
benne lelky edeffegnek nem evnem ev jo jze. m elyet erez az aytatos

168 ember, az menyey.]| elm eelkevdefben. Ygy m ond jfydorus. Az bevl- 
2o cheffeg chak az evrevkevket elm eelkevdy. es azokban gyenyerkev-

dyk. Zent leieknek ez ayandoka vala zent agoftonnal. mykort azt 
monda. Be vyz engem et vram nem ykoron. jgeen zoktalan ke- 
uanfagban belevl. nem  tudom m ynem ev edeffegben. Mely edeffeg 
ha m eg tevkelletyk en bennem , nem  tudom  m y legen egyeb az 

25 evrek elet. ha ez nem  leyen. Ez ayandok adatyk tefty gyenyerev- 
fegnek ellene. Zent gergely vgy m ond. Mykoron az lelek meg gof- 
tolya az lelky edeffeget. ottan ky m egyen m enden tefty gyenyerev- 
feeg. Mert valaky egyzer koftoland az bevlcheffegbevl. az. az. az 
jo jzev tudom a/ibol bevlcheffegbevl. m ynden tefty gyenyerkevdet 

3ojzetlen lezen. Mykeppen ky [egyzer ezykl m ézét ezyk. annak vtanna  
egyeb eteknek jzeet nem  jgazan erzy. Vgy mond fyrak fya iefus. 
Az en lelkem  m eeznel edefb. es az en erekfegem. a za z . az enerek- 
fegevmnek elm eelkevdefev edefb m eezneel es lépés m ezneel. : —  
Aue m aria. Pater nosier.



E z  a z  v r  n a p y a n  v a l ó  p r e d i c a c i o .  ||

Cenantibus illis accepit iesus panem benedixit ac fregit, dedit-169 
que discipulis suis et ait: Accepite et comedite hoc est corpus meum. 
Mathey sexto decimo. Item luce vicesimo secundo, additur quod pro no
bis tradetur. [Mathey quorto decimo.] Marci quarto decimo. Et accepto s 
calice gracians agens dedit illis dicens. Accipite et bibite ex hoc om
nes. hic est enim calix sanguinis mei noui testamenti qui pro multis 
effundetur„ Vachoraluan evk. veue iefus az kenyeret, m eg alda es 
meg zege. es ada ev taneytvanynak es monda. Vegyetek es egye
tek. ez az en teltem . Ezeket zent m athe m ongya kevnyuenek ty - 10 

zenhatod rezeben. Zent lukac kevnyuenek húzón kettevd rezehen. 
ez hozya adatyk. m ely ty eertetek el arultatyk. Zent mark kevny
uenek tyzen negyed rezehen kedeg vgy mond. E s veueen az kelyhet 
halat ada. nekyk ada monduan. Vegyetek es jgyatok ezbevl m ynd. 
mert ez az en veremnek pohara, vy tevrueenben. ky fókákért ky *5 
evttetyk. Ez m eg m ondot jgeek criftus vronnak bezedy jgey. kyket 
monda ev taneytuanynak || m ykoron az veeg vachoran evnekyk 170 
ada az ev zent tefteet es vereet. Mely jgeegben jduezeytevnknek  
zerelmenek keet jegyeyt vehegyevk ezevnkbea. kyuel m ynket zere- 
tet. Zeretetnek elfev iegye ez. H og my ertevnk atta criftus az ev 20 

tefteet. mykoron azt m ongya. Vegyetek es egyetek ez az en teftem . 
Zeretetnek mafod iegye. mykoron criftus my ertevnk ada az ev 
zent vereet. mykoron azt monda. Ez az [en] en veremnek pohara vy 
tevruenben. ky fókákért ky evttetyk. Azért, m eg tudnonk hog criftus 
keet keppen atta my ertevnk az ev zent tefteet. E levzer ada az ev 25 

zent tefteet mynekevnk eetkevl etelre. kyrevl m ondatyk ez felyevl 
meg m ondot jgeekben monduan. Vachoraluan evk. veue iefus az 
keneret es m eg ada es m eg zege. Es ada ev taneytuanynak és 
monda. Vegyetek es egyetek ez az en tefteem . Mert jduezeytenk ie
fus zerze akoron ez oltary zentfegevt. m ykoron az ev taneytuany- 30

1 1 *
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twl te lt zerent el m enne. Az zeretetnek jegyere. kyuelm ynket zere- 
tet. B yzonyaban nagy zeretetnek jegye volna, ha ember ev baratya- ' i 
nak zevkfegeben rnynden ev jauit ev baratyanak kevzevfeyteneye ;

171 adnaya. Mynt olnaítatyk [job] tobyafrol || [prophetarol] ky m ykoron [ 
á volna fogfagban. m endeneket kyket valhat vala. kevzevfeyty vala az

fogíagban ev atyafyaynak. Nagyob zeretnek iegye volna, ha valaky j 
ev atyafyanak zevíegeert. adnaya ev fyat m eg etelre. Ez illyen  do- J 
log oluaftatyk negyed kyraly kevnynek hatod rezeben. H og myko- < 
ron íam ariat ellenfeegek m eg zallottak volna, egy azzonyallat 

ío m eg fevze ev fyat. es az kyralyal m eg eue ev fyat. Ygeen nagy ze
retetnek jegye volna, mykoron ember ev baratyanak tulaydon tef- 
teet adnaya eetkevl. Ezt tezy criftus naponkeent m ynekevnk az 
oltary zentfegben. Azért m ongya zent bernald. Tanold m eg kerezt- 
yen ember, m enere kel criftuft zeretned. ky atta teneked az ev 

is zent tefteet eetkevl. az ev zent vereet jtalw l. az ev zent 
lelkeet jutalm wl. es eleteet valtfagra. Az ev oldalának vyzeet m eg 
m ofafra. az az. az kerezt vyznek m yatta való. vyonnan zevle- 
tefre. Agya criftus m ynekevnk az ev zent tefteet eledelevl. elfedele- 
zet tevrtenetek alat. az az. kenyérnek zem elye alat. neeg okáért. 

20E levzererdem ert. m ert zent gergelynek m ondafa zerent. az hytnek j
172 ot У nynchen erdeme. hol az embery okoffag efmeretet aad. Ma- 

fodzer agya m ynekevnk criftus az ev teftet kynyernek zem elye 
alat. az gonozoknak m eltatlanfagokert. példánk vagyon m ynekevnk  
ezrevk betfam ytaakban. kyk m eg verettenek azért hog vrnak zek-

25 renyek be fedetlen lataak. mert m eeltatlanok valanak. Harmadzer 
agya m ynekevnk criftus az ev tefteet kynyernek zem elye alat. em 
bereknek erevtelenfegevkert. Mert nem  lathatnoyok az m eg dy- 
chevhevlt teltnek feneffegeet. ínyképpen ez nyluan vagyon az 
apoftolokban. kyk iduezeytenknek zyne valtozafa jdeyen fevldre 

30 le efenek, az ev orchayanak nagy feneffegeert. Ennek felette meg 
ielentetyk m oyfes prophetaban es. kyt izrahelnek fyay nem  neez- 
hetnek vala. hanem ha be fedy vala ev orchayat. Negyedzer hog 
ember m eg ne rettetne. ha criftufnak elev tefteet fogayual ragnaya. 
Annak okáért jóllehet hog ot az oltary zentfegben legen az kynyer- 

35 nek zem elye. de m aga byzonfaggal ot vagyon criftufnak zent tefte. 
azonkeppen m ykeppen az kereztfan fygget. es m ykeppen maftan

173 vagyon menyorza,gban. Yalaky kedeg kevlem ben hynneye || m él
tatlan volna criftufnak zent teftenek vetelere. Vgy mond m oyfes
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propheta kevnyuenek tyzenkettevd rezeken monduao. A z  jdegen  
nem zet ne egyek ev belevle. az az. kynek maas liytv vagyon, de 
m ynek okáért criítus atta m ynekevnk ev zent teíteet. m eges zerze. 
bog m enden kereztyen ember, egyzer hanem tevbzer eztendevben  
m eg zerezze arra bog m éltán venne criítufnak zent teíteet. Mert 5 

valaky ok nekevl es ev feyedelmenek plebanoíanak aldomafa 
nekevl el hadnaya. ennek ky kellene tyltatny zent egyházban  
való be m eneítevl. Es ev halala jdeyen zentelt íevldben nem  
kel temetny. mert ez il ember elm etendev [az] anya zent egyház
nak egyeíegetevl. mykeppen m eg rothadot es m eg azot tag. Valaky ю 
kedeg m éltán vezv. az oly ember criítus ieíu ínak tagya. Mykeppen 
zent pal m ongya. criítufnak tagy vágyónk. Az tagokat kedeg tap- 
lalny kel eledellel, az az criítus ieíuínak teftenek eledeleuel. H a 
kedeg az tagok nem taplaltatnak criítufnak zent teíteuel. tahat az 
tag meg rothad, mykeppen az oly tag emberben, kyben az tefty 15 

eledel nem  m egyen .: -— Mafodzer criítus atta [nekevnk] m y ertevnk 
az ev teíteet halaira verefíegre. Kyrevl vgy m pn d jíayas|| propheta 174 
vronknak kepeben mondua/í. Az en teltem et adam engem verevk- 
nek kezeben. es orchamat m eg verevknek. E ím eg nagy zerel- 
nek iegye volna, ha ember egy tagyat adnaya ev baratyaert. de 20 

criítus nem egy tagyat íevt menden tagyayt. es m ynd tellyes tef- 
teet ada my erettevnk gyevtrelmre. az ev iíteny zerelmebevl. 
Mert hagya az zent feyet tyuyíkeknek áltál gyakdofny. ev zent ze- 
meyt hagya be fevdevzny. orchayat hagya m eg pevkdevfny. es ev 
orchayt verny. Az ev nyakat hagya nyakon verny. es ev za y a t25 

epeuel itatnv. Az ev kezeet hagya áltál furny. labaat kereztfahoz 
zegezny. es mynd ev tellyes teíteet az kev ozlophoz kevtevzny es 
hoftorozny. Mert labanak talpatwl íogua. feyenek teteeglen nem  
vala ev benne egefíeg. Vgy mond zent bernald. ha criítufnak anne 
tagyay voltának volna Шепе cliyllagok az egen vadnak, mynd 30 

enne fok tagokat criítus m y erettevnk halaira atta volna. ínynek  
elevtte cliak egy lelket hagyot volna pokolba. Byzonyaban nagy 
zeretet volna, ha az atya annera zeretneye ev íyat. hog ev erte 
akarna m eg halny. Mykeppen dauid ky vgy monda, abíolon en 
fyam ky agya ennekem hog en meg lialyak te eretted. de énnél es 35 

nagyob zeretet volna, ha az zolga annera || zeretneye ev vrat hog 175 
ev erte m agat halaira adnaya. Mykeppen tevn Ionataínak fegyuer 
vifelevye. kyrevl vgy oluaftatyk elfev kyraly kevnynek tyzenne-
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gyed rezeben. Hog m ykoron ionatas kym ent volna chak az ev • 
fegyuer vifeleveuel. es latta  volna az jazoknak nagy feregevket 
m onda ionatas. M enyevnk el ev hozyayok. talam  legel vyafkodyk  
az vr iften. M ert nem nehez evneky m eg zabadeytany keuefekben  

5 auagy fókákban, ffelele az fegyuer vifelov. tégy m indeneket kyk kel- 
lem etevfevk teneked. M enyei azért houa akarod, en teueled lezek. Es 
be m enenek chak ketten az hadban, es m eg verenek hwz ferfyakat. 
es m vnd az tellyes haad elfuta. M elyet latuan az izraliel fyay evl- 
dezeek evket. es veryk vala evket nagy febekkel. Valanak kedeg 

io az jazoknak hadaban. harm yc ezer zeker. hat ezer louagok. es 
kevz nepnek veghetetlen  vagy zam lalhatatlan zam uan. Ezenkép
pen byzoneytatyk m eg az fegyuer vifelevnek hyvfege. hogky illyen | 
vezedelm re vete magat ev vraert. de jgeen nagy zerelnm ek iegye 
volna, ha az kyral adnaya ev eleteet az ev zolgayaert. Es ezt teue 

15 codrus nevev kyral. kynek athena nevev varafa ellenfegtevl m eg  
17ßzallatot Л vala. feletet vevn apolynus baluantwl. h ogaz varas meg- 

nem  zabad eytatliatneyek egyeb keppen. hanem  ez codrus кзтга1- 
nak halala m yat. E s ez kyraly oly jgeen  zerete az ev varafat. hog 
ev erte halait zehuede. de m endeneknek felette való zeretnek  

20 iegye volna, ha valam ely ember m eg halna ev ellenfegyert. Ez ze- 
relm nek'iegyeet m vtata m ynekevnk criftus. kyrevl vgy jr zent pal 
rom ayakhoz jrt kevnyuenek evtevd rezeben. monduan. Mert m yko
ron ellenfegevk volnánk, m eg egyeffevltetevnk iftenuel. ev fyanak  
halala m yat. Mert ha iduezeytenknek iefufnak ev tefte m egees ha- 

25 lando - volna, az ev nagy zerelm enek ni}ratta m egees halaira  
adnaya em bereit. Mykeppen zent dyenes m ongya irya. hog 
vrnak m enbe m enete vtan. Iduezeytenk m eg jelenuen nem ely  
carpo nevév zent embernek m onda, keez vagyok Iduezevlendev  
emberért keent zenuednem . ím e m ynd ezekbevl nyluan vagyon  

. so criftufnak m y hozzánk yalo nagy zerelm e. : —- Zeretetnek mafod 
jegye hog criftus my erettevnk ada az ev zent véreet. keet keppen. . 
Elevzer hog bekeffeget tenne iften kevzevt es ember kevzevt. m y
keppen zent pal m ongya. Meg bekeltetueen ev kereztenek vere 

177 myat. auagy m elyek m ennyek||ben vadnak, auagy m elyek fevldevn.
35 Zokaas volt regeen nem ely poganoknal. hog bekeffegnek zerzefe- 

ben. val ím ely lelkees allatnak vereet es vyzeet evtnek vala ky. An
nak iegyere. hog valaky az meg zerzet bekeffeget eltevrneye. az ev 
vere azonkeppén ky evttetneek. m ynt az veer es az vyz. Azért

16(b
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oluaftatyk fcolaftica iftoryaban. hog m ykoron m oyfefnek m eg kel
lene halny. evzue hyuan menden népét. bekeíTeget tevn ioíue kev- 
zevt es izrahel fyay kevzevt. hog touabba el nem  tauoznanak ev 
tevle. Ez bekefíegnek zerzefenek iegyere. ioíue vizet evtte ky né
m ely edenbevl. Egyéb nem zetek zoktanak ky evtteny véért, de 5 

izrahelnek fyay vizet evttenek ky. mert mykoron az vyz ky evttetyk • 
az edenbevl. íem m y az edeenben nem marad, de mykoron veer .evtte
tyk ky az edeenbevl. m eg marad valam y az edenben. hanem  tevb  
chak az vernek zyne. de mykoron vyz evttetyk ky. es az edeenben  
íem m y nem marad, olyha azt m ondanaya. Ez bekefíegnek tellyefíeg - 10 

gél es zepplevtelenevl m eg kel tartátny. es valaky ez bekeffeget m eg 
tevrendy m yndeneítevl es tellyefíeggel le vakartatyk vagy m eg evle- 
tyk. Azért mykoron criítus vronk || akarnaya m eg epeytehny az b e - 178 
keffegevt. iften kevzevt es ember kevzevt. Nem evtteky valam ely le l
kes allatnak vereet. de az ev tulaydon zent vereet. es ezzel egyetem -15 

ben vizet es evtteky. Kyrevl vgv jrt zent ianos kevnyuenek tyzen- 
kylenched rezeben monduan. E gy az vitezevk kezzevl. lanchaual 
m eg nyta ev oldalát, es legottan ky jevue ev zyuebevl ky jevue  
veer es vyz. Annak okáért valaky ez bekeííegevt m eg meerneye 
tevn iv . ha ezenképpen m eg halna, taliat m endeneftevl fogua el 20 

vezne. Es myert illyen jgeen gyarlók vágyónk, hog ez bekeffeget 
m enden napon tevryevk. atta m ynekevnk az ev zent verenek 2ent-_ 
fegeet. hog m enden napon aldoztaffeek my erettevnk atya iftennek. 
es el ne vezzevnk. Zent agofton vgy mond. Myert m enden napon  
efevnk bevnben. annak okáért criítus rnynden napon aldoztatyk 25 

az oltary zentfegben. Ygy mond zent ieronym us. Sem m ynem ev  
áldozat es zentfeg nynchen. ky olyan jgeen haznalyon bevneknek  
bochanatyara. es kenoknak m eg oltaífara. m ynt criítus teítenek  
aldozatya || ha m éltán aldoztatyk. Mafodzer ky evtte criítus az uv 179 
zent vereet my erettevnk. azért hog mynket meg zabadeytana po- 30 

kolbely evrdegnek hatalm ából, kyrevl vgy jr zakaryas propheta 
kevnyvenek kylenched rezeben m onduan. Te az te teftam ento- 
modnak vereben hoztadky az foglyokat, az neuolyafíagnak helye- 
revl. az az pokolnak helyerevl. kvben nynchen irgalm aííagnak  
m eg kyeíeytev vize. Mely m eg kyefeytev vizet keer vala az fefuen 30 

kazdag. mykoron m onda abrahamnak. Bochaííad el lázárt, hog inar- 
cliabe az vyzben e V  vyanak vegeet. hog meg kyefyhe az en nyelue- 
met az vyzzel. de nem valhata egy chep vyzet. Keres azért irgal-
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maffagot. nem  pokolban, hol m egnem  lelhetevd. de kereffed az 
irgalmaű'agot ez velagon mvg eelz. mert pokolban egy chep vyz 
m eg tagattatyk. Ez velagon eriftuínak vere beuen adatyk. pokol
ban kedeg abraham az kazdagnak egy chep vyzet m eg tagada. Ez 

5 velagon az bynefeknek criítus verenek cheppey. fevt nem  chak 
chevppey de folyo vizey folvanak. Ygy mond zent bernald. E lég  

ISO volt volna embery nem zetnek meg valtaíara. m y vronk iefus || crif- 
tufnak dragalatos zent verenek e g y  m entevl kyffeb verenek chep- 
penety. de nem  egy chep adateek. hanem  az ev dragalatos zent 

ío verenek bevfege. hog az io teteinek bevfegebevl. ky nylatkozneek  
az zeretevnek iozaga. Kyrevl vgy m ond zent dauid az foltarba. 
A p u d  d o m in u m  m is e r ic o r d ia ,  e t c o p io s a  a p u d  eu m  re d e m p c io . Az az. 
vrnai vagyon az irgalm afíag. es bevfeges evnala az m eg valtaas. 
Mert egy chep veer, hanem  veernek arradafa vagy folyaía zarina- 

15 zeek folya. m y vronk iefus eriftuínak zent teftenek evt chatornayn. 
az az. az ev zent evt m ely febeyn. Azért ez zent veernek m yatta  
vágyónk m eg zabaduluan. kyk valank m eg kevtevztetuen pokolnak  
pochatekaban. Ygy oluaftatyk fcola ítica  iftoryaban. hog falam on  
kyraly. egy ftruc madarnak fyat kerekezte egy jueg edenben. Me- 

20 lyet m ykoron latot volna az ftruc inadar hog ev fya berekeztue 
volna, vevn ez ftrwe madar nem ely feerget. es az feregnek vereuel 
m eg kene az jueget. az jueg m eg tevreek. es ezenképpen az ftrvc 
madarnak fya m eg zabadeytateek. Ezenképpen criítus m eg tevre 
poklot az fergechkenek vere m yat az az. az ev teftenek vere mvat. 

181 es m ynket m eg zaba||deyta pokolbol. kyben be valank rekeztetuen. 
Mert jduezeytenk ihs.. az 'ev kennyaban haíonlatos vala fergechke- 
hez. kyrevl vgy mond dauid p/uplieta az foltarban vronknak kepe
ben monduan. E g o  su m  v e rm is  c t пои h om o. Az az. En fereg vagyok  
es nem  ember. Az az. En vagyok nagy erevfíen m eg nym ottatot 

3o m ykynt fereg es nem  ember, oly jgeen erevfíen m eg nyom ottatam . 
m yntha en fereg volneek. és nem  ember. Pokol kedeg gyarló erev- 
telen  vala ez fergechkenek vere ellen  m ykynt az jueg. de az pokol 
az karhozták ellen nem  jueg. hanem  vas. Mert foha onnat ky nem  
zabaduinak. Criítus poklot m eg kene az ev vereuel. es az evueyt 

35 m eg zabadeyta. Vgy m ond zent agofton. 0  dragalatos lelek nem  
vagy m eg valfcatuan aranyai es kazdagfagokkal. de vagy m eg val- 
tatuan az artatlan barannak vereuel. Gondolyad m eg о dragalatos 
lelek, m ely jgeen draga vagy. es m ely jgeen nagy draga allat te

1 6 8  X
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erted adateek. Goadolyad meg. liog efm eg m agadat ne agyad vc- 
zedelmre. kyert crii'tus az ev zent vereet ky evtte. Igéén draga levl 
te criftuí'nak о te dragalatos lelek, ky tegedet illyen jgeen dragala- 
latos al||lattal m eg valta. Ygy mond zent bernald. О io ieíus. m ely 182 
nagy m ondhatatlan zerelm nek evlelefeuel evlelteel m eg engem et s 
az kereztfan. hol az kereztfan te zyuedbevl veer jevueky. te olda
ladból vyz jevueky. es te teí'tedbevl te zent lelked ievueky. Ygy mond  
zent bernald. О io iefus. m ely jgeen nagy zerelm nek evlelefeuel 
evlelteel m eg engem et az kereztfan. hol az te zyuedbevl veer jev 
ueky en zerelmemert es m eg valtafom ert. Azért en bodogtalan m yt i o  
tegyek, houa fordoham m agamat, ha en il dragalatos nagy keen- 
chevt az en lelkem et. tevrtenendyk reften tunyafagual evryznem. 
fevt illyen jgeen dragalatos keenchet az en lelkem et. Melyet criftus 
evnen dragalatos vereuel valta meg. Efm eg vgy mond. О ha en. 
en vramnak iefufnak az kereztfan chevpevkev zent vereet m égis  
gyevytevkettem  volna, ez es zentfeges veer le tetetevt volna en nalam  
egy jueg edenben. Mely zent véért kellene ennekem gyakorta el oz- 
togatnom  egyebeknek, valyon myt volneek teyendev ez illyen nagy 
feleimben, vagy mely jgeen feelneek ez oztogatafban. hog ennek 
m yatta ne jvtneek valam y vezedelmre. ha iol e nem evryzneem  ez 20 

enne К zentfegevt. de azt vettem  en az en evryzetevm ben az az. az 
en lelkem et. kyert atya iftennek evrek bevlcheffege az ev zent1 ve- J83 
reet ky evtevtte. de ez dragalatos kéne az az. az en lelkem , ky 
iftentevl adatot en nekem, hog en evtet kaar nekevl m eg evryzzem  
Vagyon vettetueen rom landó fevld edenben. h o b t  vadnak fok kev- 25 

lemb vezedelmek es felelmek. Vgy kvgo. criftus vronnak kepeben  
m onduan. Okereztyen ember, tarchad m eg evryzyed m eg az te le l
kedet. En meg holtam  az te lelkedert. ha te el veztevd az te lelkedet, 
en jmmar tevbbe m egnem halhatok az te lelkedert. Keryevk azért 
az vr iftent. hog az ev zent dragalatos zent teftert es véréért, agyon 30 

nekevnk oly m alaztot. hog az m y dragalatos kenchevnket az my 
lelkevnket. kyt m eg valta az zent halalaual. m eg eryzheffevk tyz- 
tan es zepplevnekevl. az evrek eletnek meg nyerefere es vallaffara 
erekkevl erekke. Amen.



li у t к e z cl e t у к e l  a z  m у  n d z e n t  n a p y a n  v a l ó  
p r e d i с a c i o. ||

184 B e a ti  q u i p e r s e c u tio n e m  p a t i u n tu r  p r o p te r  iu s t ic ia m . q u o n ia m  
ip s o ru m  e s t re g n u m  c e lo ru m . M a th e y  q u in to . : —

5 Bodogok kyk evldezeeft zenuednek igafíagert. mert evueek 
m enyeknek orzaga. Zent m athe irya kevnyuenek evtet rezeben. 
Ved jól ezedben atyam fya. bog az m enyeknek orzaga. fok nem bely  
embereknek adattatyk. E lfevk kyknek adattatyk m enyeknek or
zaga. azok kyk evldevzeeft es nyom orufagot zenuednek. kykrevl 

io m ondatnak ez felyevl m eg m ondot igeek. Ezerkrevl vagyon  
iruan az apoítolok iaraí'arvl való kevnynek tyzen negyed rezeben 
monduan. Sok nyom orufagoknak m yatta kel be m ennevnk m e
nyeknek orzagaban. Zent pal es vgy m ond. thym otheofhoz irt 
mafod kevnyvenek mafod rezeben. ha zenuedendevnk. tahat 

is orzaglonk.es. Yduezeytenk iefus es vgy m ond. Zent lukac irta  
m eg kevnyvenek húzón kettevd rezeben monduan. Ту vattok kyk 
m eg m arattatok en velem  az en nyomoruí'agymban. es en m eg  
zerzem tynek||tek. m ykeppen m eg zerzette ennekem  az en atyam  
bog egyetek es igyatok en aztalom on en orzagomban. Ez' m ódón  

aokerefteek m ynd az zentek iftennek orzagaat. Ygy m ond zent h ie- 
ronim us. kyehoda koronaztatot m eg az zentek kezzevl nyomoru- 
íag  nekevl. Mafod zerbelyek azok kyknek adatvk menyeknek or
zaga. kyk zegeen eletet vitelnek, kykrevl m ondatyk ez m ay  
euangelyóm ban monduan. Bodogok az lelky zegenyek. mert 

as evueek menyeknek orzaga. Vgy mond zent bernald. Nem az 
zegeenfeeg neueztetyk lelky [zegeenfegne] jozagnak. hanem  az 
zegeenfegnek zerelm e. Byzonual bodogoknak iteeltetnek. nem  mar- 
haual zegeenyek. hanem  leiekkel zegeenyek. Magyerazo iras ezrevl 
vgy mond. leiekkel zegeenyek azok. kyknek fem m yek nyn- 

30 d ien , es m endeneket byrnak. Zent iacab vgy mond. Nemdee az 
vr itten valaztotta az zegeényeket. hog kazdagok lennenek hyt- 
ben. es m enyorzagnak evrevkevfy. Zent agoíton es vgy mond. Ze-
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geenfeggel vetettetyk meg m enyorzag. m enyorzag anneet eer. mene 
tehetl'egevd vagyon. Harmad zerbelyek azok |j kyknek adatyk m e -180 
nyéknek orzaga. kyk evm agokat m eg alazyak. Ygy mond iduezey- 
tenk ieí'us. zent m athe irta meg kevnyuenek tyzenkylenched rezé
ben m onduan. Hagyatok en hozzam  jevny az kyídedevket. az az. az 5 

alazatoffokat. mert illyetenevke m enyeknek orzaga. E ím eg vgy  
m ond zent mathe kevnyuenek tyzen nyolchad rezeben. Iarulanak  
az tanevtuanyok iefufhoz m onduan. M elyet aleytaz lenny na- 
gyobnak m enyeknek orzagaban. es hyuaan iefus egy kyfded gyer- 
m ekevt. m eg allata evtet ev kevzettek. es m onda nekyk. ha m eg - 10 

nem fordulandotok. es nem  leyendetek olyanok m ykent kyfde- 
devg. [ha] az az., ha nem  leyendetek alazatoffok. nem  m entek  
be m enyeknek orzagaban. Zent bernald vgy mond. Az alazatoffag 
az wt m enyeknek orzagara. m enyfel azért az m agafíagra alazatof- 
fagnak m yatta. mert ez az wt es nynchen lem  egy egyeb. Es valaky 15 

egyeb vton m egyen m enyorzagban. ez illyen ember jnkab efyk. 
hognem  m egyen m enyorzagban. Yegy példát lucyperevn. ky keuel- 
i'egnek m yatta le efeek m enyorzagbol pokolban. || Negyed zerb e-187 
lyek azok kyknek adatyk m enyeknek orzaga. kyk ií'tennek akara- 
tyat tezyk. Vgy mond zent m athe kevnyuenek heted rezeben 20 

monduan. Nem m enden m egyen be m enyeknek orzagaban. ky azt 
m ongya ennekem vram vram. de az megyenbe m enyeknek ofzaga- 
ban. ky tezy en atyamnak akaratyat ky menyekben vagyon. Ezrevl 
vgy mond magerazo iras. Iftennek vta az engedelmeffeg. My legen  
kedeg iftennek akaratya. erre m eg taneyt zent pal apoftol. teffalo - 2 3  

nyayakhoz irt elfev kevnyuenek negyed rezeben m onduan. [Az ty] 
Iftennek akaratya az ty zentfegtevk. az az. az ty tyztafagtok. Zent 
m athe vgy mond kevnyvenek evted rezeben. Bodogok az tyzta  
zyvevyek. mert evk if tent latyak. Zent dauid es vgy mond az fö l
tár kevnybon. kychoda m egyen fel vrnak hegyere. Auagy ky aal ev 30 

zent helyen. Evnen maga reá felel monduan. Ártatlan kezev. es 
tyzta zyvev ky nem vette heyaban az ev lelkeet. feni efkevt cha- 
lardfagban ev kevzenek. Efm eg iftennek akaratya ez. kevnyerevlny  
ev kev||zeleen. Zent mathe ezrevl vgy ir m onduan Irgalmaffagot 188 
akarok, es nem áldozatot az az. jnkab akarom az irgalmaffagot. 35 

hognem  valam y áldozatot irgalmaffag nekevl. Ygy mond bevlc 
példa bezedrevl irt kevnyuenek húzón egyed rezeben m oaduan. 
Irgalmaffagot tenny. jnkab kellem etes iftennek hognem  az áldozat.
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Azért valaky iftennek akaratyat teyendy. iftennek orzagat byrya. 
Mykoron ez zo m ondatyk пеку. Ievyetek el en atyawnak aldoty. 
E hezeem  es ennem  adatok ennekem . Evtevd zerbelyek azok kyk- 
nek adatyk m enyeknek orzaga. kyk penitencyat tartnak ev bevnek- 

5 revl. Vgy m ond iduezeytenk ezrevl zent niathe irta m eg kevnyue- 
nek harm ad rezeben. Penitenciat tarchatok, mert el kevzeleyt m e
nyeknek orzaga. E zechyel propheta es vgy mond. H a az kegyetlen  
penitenciat tartaná az ev hevnerevl. es teyend igaffagot es ityletet. 
elettel eel es meg nem  hal. Ezrevl példánk vagyon az toluayban.

189 kv azt monda. Vram em lekezzel || m eg en rólam, m ykoron iutan- 
daz te orzagodban. kynek monda iduezeytenk iefus. byzon m ondom  
neked, ma velem  leez paradyehomban. H atod zerbelyek azok kvk- 
nek adatyk m enyeknek orzaga. kyk iftenrevl gondolkodnak. Vgy

. m ond bevlc kevnvuenek evtevd rezeben. Az igaz emberekrevl 
is m onduan. Az ev gondolatyok az felíeges ií'tenneel vadnak, annak  

okáért vezyk ekeffegnek orzagaat. es feneffegnek. nemeffegnek. 
dychevfegnek koronayat iftennek kezebevl. Salam on vgy mond. 
Meg adatyk az igazaknak az ev keuaníagok. Syrak fya es vgy 
mond. jevyetek en hozzam  m ynd. kyk keuantok engem et. es 

го az en nem zetfegym bevl te llyetevk m eg. H eted zerhelyek azok 
kvknek adatyk menyeknek orzaga. kyk vegyg m eg maradnak 
az ioban. kyrevl vgy m ond iduezeytenk iefus. Zent lukac 
irta m eg kevnyuenek huzonkettevd rezeben. Ту vattok azok 
kyk m eg marattatok en velem  az en nyom orufagym ban. es en m eg 

25 zerzem tynektek az orzagot. m ykeppen ennekem  meg zerzette en  
m enyey zent atyam . Vgy zent bernald doctor, cliak evnen m aga

190 kyualt keppen va||lo leanya az felfeges kyralnak. az ioban való ve
gyg m eg maradaas. Mert cliak evnen maga. az m enyey orzagnak 
evrevkevfe.- Vgy m ond zent dános latafarvl való kevnyvenek mafod

so rezeben m onduan. Leegy liyy m ynd halalyg. es byrod eletnek coro- 
nayat. Iduezeytevnk iefus es vgy mond. Zent m atlie irta meg 
kevnyuenek tyzed rezeben. Valaky m eg m aradand az ioban m ynd  
vegyg. az iduezevl. az az. az vezy m enyeknek orzagaat. : —

Az mend zenteknek jnnepe neeg okokbol tyzteltetvk vagy  
35 jnnepletyk. Elevzer az mynd zenteknek napva tyzteltetyk. nem ely  

tem plom nak m eg zentelefenek em lekevzetyre. Mafodzer az el ha- 
gyot ioknak betellvefeytefere. Harmadzer. az tunyafagoknak meg 
tyztulafara. Negyedzer. az m y jm adfagvnknak kevnyeben való
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m eg halgatafara. Mondám hog az mynd zenieknek jnnepe zerez- 
tetevt. nem ely tem plom nak meg zentelefenek emlekevzetyre. Mert 
az rom mayak mykoron m ynd ez velagzerte vralkodnanak. raka- 
nak nem evnem ev || nagy tem plom ot. E s az tem plom ban fel alia- 191 
taak ev baluanyokat. es zerzeek az ev baluanyok kernyevl allany. 5 
m ynden orzagoknak baluanyt. kyk nezneek az romayaknak b a lu a -. 
nyat. Ha valamykoron kedeg valam ely orzag el bayol vala vagy el 
akar vala hayolny romayaknak vrafaganak hatalm a alól. Tahat 
az orzagnak baluanya. az rom ayaknak baluanyahoz hattal fordul 
vala. m utatuan azt hog az ev vrafagok alól el m ent volna. Ezt w 
latuan az romayak hamarfaggal hadat zereznek vala. es ev- 
ket efm eg ev vrafagok ala vetyk vala. Ennek felette m ynden  
baluannak kynalt keppen való tem plom ot zereznek raknak 
vala. de ínyért az baluany ifteneknek fokaffagaert. m ynden baluan  
iftennek kyualt keppen való tem plom a nem lehet vala. Azért az ro- is 
m ay poganoknak nagyob bolondfagoknak m eg m utatafara. egyeb 
tem plom oknál chodalatofb nagy tem plom ot rakanak. m enden bal
uany ifteneknek tyztefíegere. Es neuezeek pantheonnak. az az. 
tellyes iftenek. vagy tellyes ií'tenekkel. || Az baluan imádó papok 192 
kedeg az nepnek nagyobban való meg chalafokert. azt m utagyak 20 

ielentyk vala. hog evnekyk volt volna parancholuan cybela neuev 
iften azzontvl. Mely cybelat hyvnak vala menden erdegegnek 
anyanak. hogha az romayak akarnanak m enden nem zetekrevl gyev- 
zedelm et venny. tahat az ev fyaynak tyzteffegevkre egy igéén nagy  
tem plom ot raknanak. Az tem plom nak kedeg ev fondam en torna 2у 

keregdedevn chynaltateek. hog az kerek abrazbol. az ifteneknek  
evrekfege m utattatneyek m eg. de myert az templom  bolgyanak ze- 
leffege. m eg nem alhat vala. azért hog az rakaffal egy keueffe fel 
m entek volna’ belevl az templom nak rakafaat m ynd be tevltyk  
vala fevldel. Es ínyképpen m ondatyk hog az fevldel egye- 30 

tevmben pénzt es hannak vala az fevld kevzyben. es ezenkép
pen az templom ot chodalatoffon el vegezeek. Tahat adateek 
áldom ás az nepnek. hog valaky az tem plom ból az fevldet ky hor- 
danay. valam eny pénzt az fevldben lelne, az mynd evue lenne. 
Azért az fok neep fyetue m egyen vala az || fevldet ky liordany. 193 
es nagy hamar ky hordák. Ennek vtanna az romayak reezbevl 
es m eg aranyazot chyboryom ot faraganak. es az tem plom nak te- 
teyn fel teueek. E s vgy mondnak hog ez chyboryomban c-hodalatos
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keppen valanak ky faragtatuan m enden tartom ányok m enden or- 
zagok. Vgyhog ha valaky romában iev vala. m ely fele volna az 
orzag honnat ev ievt az chyboryom hol m eg efmery vala. de maga 
idev iartara ez chyboryom  onnat le efeek. annak okáért ez m eg 

б m ondot helyen az tem plom nak teteyn nagy nylaas marada. Azért 
foka chazar ideeben. m ykoron romafag jm m ar regeen vronk iefut
nak hytyt fel vette volna. Negyed bonifacius papa az nagy gergely  
papatvl fogna, m ykoron irnanak vr zvletety vtan hat zaz es evt 
eztendevben. Meg kere ez bonifacius papa ez felvevl m eg m ondot 

ío tem plom ot foka chazartvl. es m eg tyzteytuan az tem plom ot 
m enden baluanyoknak fertezeteffegegtevl. M ayos hauanak n e
gyed napyan m eg zentele. azzonyonk m arianak es m enden  
bodog martyroknak tyzteffegevkre. Es az belt neueze fancte 
marie ad m artyres, az az. zent m arianak egyhaza az martyrokhoz. 

líU k y m a fta n  kerek bodog azzonnak neueztetyk. || Mert az confeffo- 
roknak innepek anya zent egyhaztwl nem tyzteltetyk vala. de myert 
ez innepre nagy fokaffag folyam yk vala. E s m yert m ayos hauaban  
elefeegnek fogyatkozafaert. az innepleefben m agokat nem foglal- 
bagyak vala. Annak okáért nem elv gergely neuev papa. ez innepet 

го nouem ber hauaban zerze illeny. Mykoron eledelnek es bornak na- 
gyob bevfege lattatneek lenny. es zerze ez papa bog m ynd velagot 
m ya ez jnnep m ynd zenieknek tyzteÜ’egere zereztetneek illeny nagy  
jnnepleffel. E s ezenképpen az tem plom  ky vala faragtatuan m en
den baluanyoknak. m aftan jm m ar zen teltetet m enden zenteknek. 

25 bog hol elevzer tyzteltetnek  vala baluanyoknak fokaffagy.. ot jm 
mar dycbyrteffeek aytatoffon zenteknek fokaffaga. Mafodzer tyz
teltetyk az m ynd zenteknek jnnepe. az el hagyottak be tellye- 
feytefere. Mert m y  fok zenteket el hagyonk. kykrevl fem m y- 
nem ev jnnepet nem  tezevnk. fevt m eeg chak em lekevzetet fern 

30 tezevnk. Az zenteknek fok voltokért, m ert az zentek fokán vadnak.
es olyba veg lietetlen  zam m al vadnak. Az m y gyarlofagonkert es. 

195 mert gyarlók es erevtelenek vágyónk, fém lehe||tevnk elegek enne 
fok zenteknek jnnepeknek illefere. Az idevnek reuid voltáért es. 
m ert az idev fém  volna eleg reá. bog enne fok zenteknek jnnepet 

35 illeneenk. Mert ínyképpen zent hieronym us m ongya nem ely epif- 
tulayaban ky az ev kalendaryom aban felyevl vettetyk. bog egy nap 
lynchen kys karachon napyatvl m eg valua. Mely napon tevb nem  
leletyk jrua. evt ezer m artyrnak napyanal. Annak okáért okofí'on
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bevlchen teue zerze anya zent egyház, hog myert m ynden zeniek
nek jnnepet nem  tehetevnk ky vált keppen. akar chak egyetevm ben  
az zenteket kevzevnfeggel tyztellyevk. Myert zereztetevt kedeg hog 
az zenieknek jnnepek tyztelteffeek fevlden. ennek hat okai vety 
altifiodorenfis hely vilhelm us m eíter. Elevzer tyzteltétnek fevl-5 
devn az zentek az ifteny felfegnek tyzteffegeert. Mert myko- 
ron az zenteknek tyzteffeget tezevnk. akoron az vr iftent 
az ev zentyben tyztelyevk. es az vr iftent az zeniekben cho- 
dalatofnak predycalyvk. Mert valaky az zenteket tyztely. azt tyz- 
tely ky az zenteket m eg zentelte. Mafodzer tyzteltetnek az zentek. м 
az my erevtelen||fegevnknek. nagy gyarlofagonknak fegedelmeert. 196 
Mert my m agonk m ya nem  iduezevlhetevnk. annak okáért zevke- 
fek vágyónk zenteknek efedevzefevkkel. kyktevl hog fegeytetny er- 
demlyevnk. m éltán illic evket tvztelnevnk. Harmadzer tyztelnevnk  
kel az zenteket. az m y batorfagonknak bevevletyert. hog az zen- is 
teknek dychevfegek m ya. ky m ynekevnk az ev innepeken m eg pre- 
dicaltatyk. ennek m yatta amy rem enfegevnk es batorfagonk meg 
bevevlteffeek. Mert ha az halando emberek kyk myhozzank hafon- 
latofok voltának, illyen nagy m eltofagra fel m agaztattak ev érde
mek m vat. My es ezenképpen fel m agaztathatonk. mert neuydevlt 20 
m eg iftennek io voltának hatalm a m ynekevnk es. Negyedzer tyz
telnevnk kel az zenteket. az my kevuetefevnknek peldayaert. Mert 
mykoron az zenteknek jnnepek em leytetyk. akoron az zentek
nek eletekre hyuattatonk. Az az. hog az ev peldayoknak m y
atta fevldyeket meg [vtalyanak] vtalyonk. es az m enyeyeket keua- 25 
nyvk. Evtevdzer kel tyztelnevnk az zenteket. az adoffagnak m eg 
fyzetefeert. || Mert az zentek my rolonk jnnepet teznek. mert evrev -197 
mek vagyon iftennek angelynak es az zent lelkeknek. egy peniten- 
cia tartó bevnefnek m eg fordulafarol. Azért hog az zenteknek illyen  
jnneplefevket meg fyzeffevk. m éltó igaz hog m yert evk my го-зо 
lónk jnnepet teznek menyorzagban. My es ev rolonk jnnepet te- 
gyevnk fevldevn. Hatodzer az zenteket kel tyztelnevnk. az my 
tyzteffegevnknek zerzefeert. Mert mykoron az zenteket tyztelyevk. 
akoron az my dolgonkkat zerezyevk. es az íny tyzteffegevnket my- 
elkevgyevk. auagy zerezyevk hozza latonk. Mert az zenteknek jnne- зг, 
рек. az m y tyzteffegevnk meltofagonk. Mert m ykoron tyztelyevk  
az my atyankfyayt. my magonkat tyztelyevk. mert az zeretet men- 
deneket tezen lenny kevzevnfegeffe. Menden my evrekfegynk.
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m enyeyek. fevldyek. es evrekek. Ez hat okoknak felette, vagy ez 
hat okok nekevl veet egyeb okokat iohannes damafcenus. negyed  
kevnyueben. heted capitulom ban. H og az zentek. es az zenteknek  

198tefteek. anagy ereklyeyek. m yert tyzteltetnek. || Mely okoknak 
5 nem elyk vetetyk az zenteknek m eltofagokra. nem elyk kedeg 

az zenteknek telteknek dragalatoffagara. Az zenteknek mel- 
tofagok m ykeppen vgyan ottan m ongya damafcenus neegy  
keppen való. Mert az zentek iftennek baraty. iftennek fyay. 
iftennek evrevkevfy. és m y vezerynk. Az elfevrevl vgy yr zent 

ío ianos. monduan. Immár nem  mondlak tyleket zolgaym nak. 
de baratymnak. Az m afykrol es vgy m ond ezen zent Ianos m ond
uan. Adót evnekyk hatalm at, iftennek fyaynak lennv. Az harm a- 
dykrol vgy mond zent pal m onduan. H a fyak. tahat evrevkevfevk  
es. Az negyedykrevl vgy mond damafcenus. О valyon m enet mun- 

15 kalkodnal. bog tem agadnak oly vezeert lelneel. ky tegedet be vynne  
halando kyralnak eleyben. es te erted az kyralnak zolna. Azért 
nem dee m éltán tyztelendevlie tellyes embery nem zetnek vezery. 
kyk zozolok my erettevnk iftennek elevtte. byzonual igéén tyzte- 

199 lendevk. tem plom okat fel em elueen. j| iftennek es az zenteknek  
20 em lekevzetyt tyzteluee.n. Efm eeg nem ely okoknak nemelyk vetetyk. 

az zenteknek telteknek dragalatoffagara. E s veth neegy okokat 
ezen dam afcenus. Zent agofton aad evtevd okot hozza. Mert az 
zenteknek ev teftek voltának iftennek taar hazy. Criftufnak tem 
plom y. Zent leieknek kenetenek auagy m alaztyanak alabaftrom  

25 zelencbey. ifteny kwt feyek. Zent leieknek algyvy. E levzer az zen
tek voltának iftennek taar hazy, azért m ongya. Mert ezek az az. az 
zentek lettenek iftennek fok vachoralo hazay. vagy fok lakodalmy. 
Mafodzer az zentek criftufnak tem plom y. azért m ondatyk. bog  
érteim nek m yatta. az vr iíten  lakozot az ev teltekben. Kyrévl vgy  

30 mond zent pal apoftol. Nem tugyatok mert az ty teftetevk. áz ty 
bennetek lakozo zent leieknek tem plom a. Azért m yert nem  volná
nak tyztelendevk. az m eg lelkei évit iftennek tem plom y. az az. az 
zenteknek teftek. Crifoftomus és vgy m ond. ember gyenyerkevdyk  

290 kev falaknak rakafyban. iften  ke||deg gyenyerkevdyk zenteknek  
35 nyayafkodafyban. Azért m ongya dauid propheta az foltarban. 

Yram zerettem  te hazadnak ekeffegeet. m ynem ev ekeffegeet zeret-
ч

• • ted dauid. Nem zerettem  vram az te hazadnak-oly ekeffegeet. m e
lyet tezen niaruan kevueknek kevlem b kevlemb fenlev volta, hanem
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azt zeretevm  m elyet ad elevknek m alaztynak kevlemb kevlemb 
volta. Harmadzer az zentek zent leieknek m alaztyanak alabaítrom  
zelenchey. azért m ongya damaícenus. Az zentek io illatnak кenety. 
Negyedzer az zentek ifteny kwt feyek. Azért m ongya damafce- 
nus. az zentek eelneen byzoníagban. mykoron zabádon alnak if- 5 
tennek elevtte. idueffeges kwt feyeket adót m ynekevnk vralkodo 
criftns. az ev zentynek ereklyeyt. kyk m ynket m eg evtevznek kev
lemb kevlemb io tetellel. Evtevdzer az zentek zent leieknek al- 
gyvy. kyrevl vgy mond zent agofton. Nem meg vtalandook az zen
ieknek teltek vagy ereklyeyek. hanem  nagy tyzteffeggel tyztelen- ю 
devk. kyknek teltekkel eeltetet zent lelek, menden io dolgogban. 201 
mykeppen nem evnem ev || algyvkal. az zenteknek ez velagban eel- 
tevkben. Harmadzer tyzteltetyk ez m ynd zenteknek jnnepe az tu- 
nyafagoknak m eg tyztnlafara. Mert iol lehet zenteknek kenes jn- 
nepevket tyztellyevk. de maga meeg az keuefeket es tunyán reiten 15 

tyztellyevk illyevk. E s fokakat ot el hagyonk tudatlanfag myat 
vagy el m ulatas m yat. Azért az zenteknek innepe napyan vala- 
m yt el hagyonk. az zenteknek kevzevnfeges jnnepe napyan m eg 
tellyefeythegyevk. : —

Negyedzer zereztetevt az mynd zenteknek jnnepe. az m yjm ad - 2 0  

fagonknak kevnyeben való m eg halgatafaert es m eg nyerefeert. 
H og mykeppen my m yndnyayan ez may napon kevzevnfeggel az 
zenieket tyztellyevk. ezenképpen az zentek es mynd egyetevm ben  
my erettevnk efedevznek. hog ezenképpen iftennek irgalmaffagat 
kevnyeben nyerheffevk. Mert ha lehetetlen  fókáknak kevnyerge- 25 

fevket m eg nem halgatny. jgeen lehetetlen lezen. az m y erettevnk 
kevnyergev mynd zenteknek jmadl'agokat meg nem halgattatny. 
H og kedeg ez may napon m ynd az zentek evzue gyevlyenek kev||- 
zevnfeggel eíedevzny my erettevnk. Ez meg m utattatyk az latafbol. 202 
ky tevrteneek ez jnnepnek zerzefe vtan való eztendevben. Mert 30 

mykoron ez mynd zent napyan. Zent peter egyhazának cuftofa 
aytatoffagbol menden oltárokat m eg kerevlt volna, es hyvta volna  
menden zenteknek fegedelm eet. E s vegezetre m eg teert volna az 
peter oltárához, ot egy keuefet nyvgouan. ev m aganak kyvevle 
ragattateek. E s jme lata ez cuftos kyralyoknak kyralyat allany. 85 

m agaffagos zekben. E s ev kevrnyevle m aradny m enden angelokat. 
Tahat el ievue az zvzeknek zvze zvz maria, nagy fenlev coronaban. 
kyt kevuetnek vala zvzeknek zam lalhatatlan fokaffaga. hazafok-

N Y E L V E M L K K T Á R . V II. 12
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nak nagy fokatfagaual. Ez zvznek eleyben legottan kele. es zeket 
teuen ev m elleye evltete. Ennek vtanna ievue nely teneknek zevre- 
ben evltevzevt ember, kyt kevuetnek vala tyztelendev yeneknek  
fokaffa. Ennek vtanna el ievue nem ely m aas es. pyfpeky vagy pa- 

5 pay evltevzettel ekeíevlt. kyt kevuet vala ev hozza liafonlatos kar.
203 Ennek vtanna kedeg ievue vite||zeknek zam lalliatatlan fokaffaga. 

kyknek vtanna ievue kevlemb kevlemb nepeknek veeglietetlen  
ferege. Azért m ynd enne nagy fokfagv íeregevk. m enenek az ky- 
ralnak zeky eleyben. es az kyralt terdre efueen imadak. Az kedeg

ío ky az pyfpeky ruhában vala. az veternyet el kezde. es tevbby 
vtanna m onda. Az angyal kedeg ky az cuftoft vifely vala. ez lataft 
пеку m eg m agyeraza. E s az zepfeges zvzet m onda lenny az iften- 
nek anyanak. Az teue zevrben evltezet embert, m onda lenny zent 
ianos baptyftanak. m ynd az prophetakkal es patryarchakkal. Az 

15 pifpeky ruhaba evltevztet m onda lenny. Zent peter apoftolnak az 
egyeb apoftolokkal. Az tevb feregevket kedeg monda lenny. az zent 
vitézeknek, martyroknak. confeff or oknak, es m enden bodogoknak. 
Kyk m ynd azért ievttenek az kyralnak eleyben. hog halat adnanak 
az vr iftennek az tyzteffegrevl. kyt ez m ay napon tevttenek evne- 

2o kyk halando emberek. E s hog im ádnának, mynd ez zeles velagert. 
Ennek vtanna az angyal viue evtet m aas helyre, holot lata ferfya-

204 kát es azz'onyallatokat. N em epyeket lata aranyas agyakon nyv- 
godny. ném elyeket lata aztalnal kevlemb kevlemb gyenyerevfegevk- 
kel evrevlny. E s ném elyeket lata m ezeytelenevn es zegenyevn

25 fegedelm et kvlduluan. Es m onda az angyal ez helt lenny. purga- 
toryomnak. az lelket kedeg kyk gyenyerevfegevkkel beuelkevdnek. 
m onda azokat lenny. kyknek io baratytol fok jm adfagok m yfek  
alam yfnak bevfeggel fegeinek vala. Az m ezeytelen zegenyek kedeg 
válanak azok. kyknek fem m y nem ev fegedelm  nem  adatyk vala. 

so Paranchola azért az angyal az cuftofnak. hog ezeket m ynd m eg 
m ondanya papanak. E s hog az papa m ynd zentek jnnepe vta. 
zerzene napot vagy jnnepet m enden purgatoryom bely lelkeknek. 
hog akar chak kevz ym adfagogbol lenne fegedelm  az zegeen pur
gatoryom bely lelkekert. kykert nem  lezen kyualt keppen való fe- 

35 g ed e lm .: ||
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Izrahelnek fyay vegyenek az barannak verebevl. es veffeek 
az ev hazoknak felfev kyzebere. Lezen kedeg nektek iegyevl az 
veer, az hazakban kykben leztek. Es m eg latom  az véért es el 5 

m úllak tyteket. lem  lezen ty bennetek el puzteyto chapaas. myko- 
ron m eg oftorozom egyptomnak fevldeeth. Ezeket irta m eg moy- 
í'es propheta egyk kevnyvenek tyzen kettevd rezeben. Ygy oluaf- 
tatyk ezen felyevl m eg m ondot m oyfes kevnyueben. Hog az izrahel 
fyay valanak foglyok pharao kyralnak hatalm a alat fok eztendeyg. ю 
es valanak nagy gyevtrelm ben. E s evk kyaltanak vr iítenhez. hog 
bochatna evnekyk zabadeytot. Yr iften  kedeg kenyerevle ev 
raytok. kevde m oyfefhez m ondua/г. Lataam  az en nepemnek_ 
gyevtrelm eet. es m eg haliam  az ev kyaltafokat. es ievyel hog m eg 
zabadoham evket pharaonak kezebevl es be vyzem  evket az fevldre. 15 . 
ky foly teyel es m eezzel. Akarom kedeg elevzer pha||raot es m ynd 212 
egyptom nak fevldeet m eg oftoroznom. de tynektek izrahel fyaynak 
kel vennetek valam ely barannak vereet. es azzal m eg kel jegyeznetek  
az ty hazatoknak aytoyat. Es mykoron el ievuendevk es meg oíto- 
rozandom  egyptom nak fevldeet. Valam ely hazat lelendek ez b aran 2o 
verrel m eg iegyezueen. az hazat m egnem  oftorozom. Yzrahel fyayn  
kyk valanak pharao kyralnak hatalm a ala egyptomban. iegyeztet- 
nek ezen embery nem zetek, ky vala pokolbely erdegnek hatalm a  
alat. egyptombely kyralnak hatalm a alat. az az fetetfegnek kyra- 
lyanak hatalm a alat olylia evt zaz eztendeyg. es fenkynek m yatta 25 

m egnem  zabadulhatnak vala. Es kyaltnak vala az regy zent atyak 
vr iftenhez. hog bochatna nekyk m eg zabadeytot. Vegezetre az 
kegyelm es irgalm as vr iften. irgalmaffagra indultatuan le zalla es 
m eg zabadeyta evket erdegnek hatalm ából. Ez artatlan barannak

12



vereen ertetyk. ieíus criftálnak zent vere. Azért m ongya zent peter
213 apóitól elfev kevnyuenek elfev rezeben m onduan. || Nem vattok 

m eg valtatuan rom landó arannyal es ezevftel. de vattok m eg val- 
tatnan az artatlan barannak ieíus criftufnak vereuel. Ez az artatlan

5 baran. m ely artatlan barant reegtevl fogua keuant vala jfayas pro
pheta monduan. Bochaífad el vram iíten  az fevld zabadeyto barant. 
Ez az baran m elyet kereztelev zent ianos. jm m ar ez velagnak el ievt- 
nek m utata m onduan. Im ehol vagyon iftennek baranya. ky el vezy ez 
velagnak bevneet. Ez az artatlan baran. ky ez may napon my eret- 

io tevnk az ev zent vereet ky evtte. bog m ynket be vynne m eezzel es 
teyel folyo fevldre. az az menyeknek evrek evrevmere. Meg kel 
kedeg m ynekevnk tudnonk ezt. liog ez aldot artatlan baran my 
erettevnk heetzer hullatta az ev zent vereet. hog m ynket m eg  
m ofna az beet halálos bevnekbevl. kykkel evtet oh iay gyakorta 

is m eg bangyvk. Elevzer ez artatlan baran ky evtte az ev zent vereet 
ez m ay napon az kernyevl m etelefben. E s ezt teue az elfev halálos

214 bevn ellen, az az. az keuelíeg ellen. Mert az || elfev ember adam  
fel em ele ev m agat iften  ellen, keuelíeg m ya. keuanuan liafonlat- 
tatny iftenhez. Criftus vronk kedeg ez ellen hafonlattata bevneí-

20 hez evm agat. akoron mykoron ev m agat m eg alaza annera. hog 
akara kevrnyevl m eteltetny m ykeppen bevnes. Nem hog valam y- 
nem ev bevnt vet volna fel iduezeytenk ihs. hanem  chak az bev- 
nefnek iegyet. az az. az kernyevl m eteleeft. Mert az kernyevl me- 
telees zereztetet volt az eredendev bevn ellen, azonkeppen mykep- 

25 pea m aftan az kereztfég. hanem  chak hog az kernyevl m etelees 
nem  nytotta m eg embereknek m enyorzagot. de kevldette az lelke
ket abrahamnak kebeleben. hol varyak vala az m eg valtaft. Criftus 
vronknak kedeg nem  volt eredendev bevne. m ert bevn nekevl 
fogantatot es zvletet. Annak okáért nem volt zevkes kernyevl me- 

30 teleeffeh de m aga hog eleget tenne az my keuelfegevnkert. ennek  
okáért evm agat alaza az kernyevl m eteleefben. es az ev zent

215 artatlan vereet ky evtte m y erettevnk. || Maíodzer ky evtte az ev 
zent vereet ez artatlan baran. az ev im adfaganak ideyen. Ezrevl 
vgy yr zent lukac kevnyuenek húzón kettevd rezeben. m onduaa.

35 Mykoron el kevzeleytene ev kenyanak horaya ideye. m onda ev 
taneytuanynak. Evlyetek  jt addeg. m yglen el m enyek es jmad- 
kozyam . E s el m ene ev tevlevk egy kev hagyhtafnera. es ev teer- 
deyre le teerdepelueen. Im agya vala ev zent atyat m onduan.

180 C O E N J D E S  C O D E X  (212—218)
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Atyám ha lehet mulyeek el en tevlem  ez pohár, clemaga byzon  
nem mykeppen en akarom, de mykeppen te akarod. Es levn ev 
vereyteke. mykeppen fevldre folyo veernek eheppey. Ez ev zent 
vereet evtte kv ez artatlan baran. az mafod halálos bevn ellen, az 
az. az reítfeeg ellen, kyuel az vr íftent gyakorta meg bangyvk. 5 

Yduezeytenk ihs jmadkozyk vala. nem azért hog ev jm adfaggal 
zevkes volt volna, de azért jmadkozeek. hog m ynekevnk jmadko- 
zafnak formayat m ogyat adnava m utatnaya m ynt magyerazo yraas 
m on gya .: —  || Harmadzer ky evtte az ev zent vereet ez artatlan 21G 
baran. az ev meg oftorozal'aban. Mykoron evtet m ezeytelen az kev 10 

ozlophoz kevtevzeek. es vezzevkkel es oftorokkal evtet oly igéén  
vereek. hog talpatwl fogua teteyglen evbenne egeez nem marada.
Ez oítorozas bely zent vereet hullata criftus az harmad halalalos 
bevn ellen, az az. az buyafag ellen. Mert iduezeytevnk ieíus az ev 
tefteet annera gyevtre. hog m enden ev tagybol véért bochataky. is 
Es ez vagyon az fertezeteffek ellen, kyk teltnek m enden gyenye- 
revfegeet be akaryak tellyefeyteny. es az ev telteket femm yben  
nem  akaryak meg gyevtreny. Negyedzer ky evtte az ev zent vereet 
ez artatlan baran az tevvifíel való coronazaíban. Mert m ynek  
vtanna meg oltorozak evtet. evltevzteteek evtet veres ruhában. 20 

mykent kyralt. m eg chufoluan evtet. E s . evlteteek evtet zeekre 
vagy zeekben. es tevnek ev feyeben tevuys coronat. E s az ev z e n t .  
feyet veryk vala az naddal. ezenképpen || az igéén elevs tevuyí'kek 217 
az ev aldot feyet áltál hagyak vala. Es az ev zent vere ala folyo 
vala az ev orchayara. meg elegyevdvoen az vtalatos nyallak kyt25 
pevkdevl'tek vala az ev keuanatos orchayara. Vgy hog az ev aldot 
orcliaya lattatyk vala lenny m ykynt poklos. Es m eg chufolyak  
vala evtet teerdeket haytuan es monduan. Yduezlegy fydóknak ky- 
ralya. es mynd ezekre fem m yt nem felele. de bekeffeggel el zen- 
uede. Azért m ongya zent hierem yas propheta kevnyuenek tyzen- зо 
egyed kevnyueben monduan. Mykeppen az baran zeleed baran ky 
vitetyk az áldozatra. Zent jfayas es vgy mond. Mykent az baran 
az nyrevnek elevtte. ev m agat meg nym eyta. Ez coronazaíban 
való zent vereet evtteky az negyed halalalos bevn ellen, kyuel az 
vr if tent gyakorta meg bangyvk. az az. az harag ellen. Mert ez 35 

artatlan baran mykoron atkoztatneek. nem atkoza 1‘enkyt. Mykoron 
verettetneek nem  || vere íynkyt meg. Ky vagyon az haragotok 218 
ellen, kyk femm yt nem zenuedhetnek el mykoron m eg haragoznak.
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de legottan bozzwt akarnak allany. Evtedzer ky evtte ez ev zent 
vereet ez artatlan baran. az ev kezeynek m eg ívraíaban. Az az. 
Mykoron az aldot kezeyh. vas zegekkel az kereztfahoz zegeztete- 
nek. es valanak áltál zegeztettek áltál furattattak az vas zegekkel. 

5 Mely zegezeeíben ez aldot crií'tus nagy keent zenuede. es az ev 
zent kezeynek lykabol bevíeggel ky bochata az ev zent vereet. 
Azért hog embernek kezebentenereben. nagy fok erek jevnek evzue. 
Az ev kezeynek zentfeges vereet bochataky ez artatlan baran. az 
evtevt halálos bevn ellen, az az. az feíüenfeg ellen  kynek m yatta  

í o  az vr iftent gyakorta m eg bangyvk. Ygy m ond zent bernald. 0  em 
ber laffad az kereztían fyggev iefus criftufnak zyneet. Kezey vad
nak m eg fwruaaii az ev nagy bev adom anyanak iegyere. mert keez 
adnya valam yt kerendevnk. Ky vagyon az feíuenyek ellen, kyknek

219 ev kezek || niendenkoron kezek el vetelre. de nem  adatra. E s my- 
i 5 keppen adam ky teryezte ev 'kezeet az parancholatnak tevrefere.

ezenképpen criftus ev kezeet ky teryezte m eg fvrafra .: —  Hatod- 
• zer az ev zent vereet ky evtte ez artatlan baran. az ev labaynak  

m eg zegezefeben. Az az. Mykoron az ev aldot labay vas zegekkel 
az kereztfahoz zegeztetenek. kyben es iduezeytevnk nagy kent zen- 

20 uede. E s az ev zent vereet nagy bevíeggel ky bochata. azért hog  
ot es emberben nagy fok erek es jnak evzue ievnek. Az ev zent 
labaynak vereet evtteky az hatod halálos bevn ellen, az az. 
az torkoffag ellen. Mert adam labayual m ene az fahoz. hol az 
torkoffagot tene. M ely torkoffagert valank m ynd nyayan m eg 

25 atkoztak, es criftus az' ev labayt az kereztfahoz zegeztete. hog  
eleget tenne az my bevnevnkert. m elyet tettevnk torkoffagnak 
m yatta. E s hog m ynket m eg zabadeytana az atokbol kyben  
eítevnk vala torkoffagnak m yatta. Ky vagyon az oly bevneíek

220 ellen, kyknek || ev labok keezek az torkoffagra. Az az korcho- 
30 mara zabalaíra. es egy eb bevnekre menny. Kykrevl vgy mond

bevlc falam on példa bezedrevl irt kevnyuenek elfev. rezeben. Az 
ev labok gonozra fw tn ak .: —  H etedzer es vtolzer az ev vereet ky 
evtte ez artatlan baran. az ev oldalának m eg nytafaban. Mykoron 
az ev zyveet longynus áltál evklele. es legottan viz es veer ievueky  

35 az ev zent zyuebevl. Ez ev zyuenek vereet evtteky iduezeytevnk  
az heted halálos bevn ellen, kyuel az vr iftent gyakorta m eg ban
gyvk. Az az. az jrygfeeg ellen. Ygy m ond zent bernald. Ü ember 
laffad az kereztfan fyggev criftuft. Vagyon az ev oldala nytuan.
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tevkelletes zeretetnek iegyere, Mert byzonual azért evtetteky az 
ev vereet az ev zyuebevl. bog ennek m yatta meg m utatnaya. hog 
mynket tellyes zyvybevl zeretne. Es bog ev keez m ynden bozzv 
allaí'at ev zyuebevl m eg bochatny. ha my bochanatot kerendevnk  
ev tevle az my bevneynkrevl. Ezt igéén iol m eg m utata longinus s 
vitézén, ky mykoron vak vol||na. es illette volna az ev zem eyt 221 
criftufnak vere. legottan  m eg velagofeytateek. E z vagyon az iry- 
gyek ellen, kyk nem zeretyk ev kevzelevket. Ezenképpen immár 
nyluan vagyon, m ykeppen evtteky.az ev zent vereet m y erettevnk  
ez artatlan baran. az az. criftus iftennek fya. hog m ynket m eg za - 10 

badoytana evrdegnek hátaim ból. Ez zent verrel kel m eg iegyez- 
nevnk vagy bechetlenevnk az m y zyvevnknek aytoyat. hog be 
m enueen es ky ievueen m y zyvevnkbevl. m yndenkoron laffvk crif- 
tufnak kennyat. Es legen zevnetlen m y em lekevzetevnkben criftuf- 
nak kennya. gondoluan hog az ev halala es vere hullafa m yat. is 
vágyónk meg zabaduluan. evrdegnek hatalm ából. E s vágyónk be 
hozatuan az my evrekfegevgben. kybevl ky valank v e t t e t u e e n .—  
Példát vehetevnk nem ely zvzrevl. kyrevl vgy oluaftatyk. hog né
m ely kyraly erevuel ky vete ez zvzet az ev zvleynek evrekfegevg- 
bevl. Mely zvz mykoron az ev fevldeben fém egy oltalm at vagy 20 

fegedelmet nem lelne, tevrteneek hog nem ely iffyv ievne || jdegen 222 
orzagogbol. es fel veue az zvzert az hadat, yl zerzees alat. hogha- 
ez iffyv az hadban m eg halna. H og ez zvznek kellene ez iffyvnak 
ev veres fegyueryt es ruliayt fel tenny az ev camorayaban. H og  
ez zvz latuan ez iffyvnak verevs fegyueryt es ruhayt. mendenkoron25 
meg em lekevzneek az ev hyvfegerevl. m ellyet пеку tevt vala. Es 
ha az ev baraty keerneyek ez zvzet hog hazaffagra menne, ezen
képpen mondana nekyk. En meg akarom m agamat gondolnom , 
es taliat be menne ev kamorayaban. Es m eg neznee az veeres 
fegyuereket. es m eg em lekevzneek ez iffyvnak hyvfegerevl. hog ev 30 

erte holt volna meg. Tevrteneek azért hog ez iffyv addeeg hadako- 
zeek. hog az zvznek erekfegeet meg nyere. es evm aga az hadban 
m eg hala. Az zvz kedeg mind meg teue. valam yt fogadót vala. Es 
mykoron el jevnek vala ez zvznek baraty. keerueen evtet hog ha
zaffagra menne. Ez zvz be m egyen vala ev kamorayaban. es lat- 35 

uan az veeres fegyuereket. íem m ykeppen nem akar vala || liazaf- 223 
fagra m enny. Ez zvzen ertetyk tellyes embery nem zeet. m ely em- 
embery nem zet volt ky e vzetueen paradyehombol. az ev evrekfe-
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gebevl. evrdegnek chalardfaganak m yatta. E s az embery nem zet- 
l'eg m ynd ez tellyes velagban í'em lele m aganak fegedelm et. Taliat 
ievue ném ely iffyv vendeeg orzagbol. Az az. ievue iefus criftus ez 
zeep iffyv m enyorzagbol. E s halaira vete m agat. es az ev halala  

5 m yat az m y evrekfegevnket m eg lele. az az. m enyorzagot. Azért 
m yes tarchvk az my zyuevnknek kamorayaban ez zeepfeges iffyv- 
nak iefufnak m eg veerefevlt fegyueryt. Es az ev hyvfegeet fólia  
foha ne akaryvk el feledny. E s fém egy egyeb zeretevt ev felette 
zeretny. kyt my nekevnk engegyen tehetnevnk angeloknak liatal- 

ío más kyralya iefus xps. A m en .: —



K e z d e t  у к v у z k e  г e z t  n a p y a n  v a l ó  p r e d i c a c i o .

f f a c tu m  e s t a u te m  r t  b a p t i z a r e tu r  o m n is  p o p u lu s , e t ie su  b a p 

t iz a to  e t o ra n te  a p e r tu m  es t cé lú m . E t  d e s c e n d i t  s p i r i tu s  sa n c tu s  c o r 

p o r a l i  sp e c ie , s ic u t co lu m ba  su p e r  ip s u m . || e t v o x  d e  celo f a c ta  e s t . T u  224 
es f i l iu s  m eu s d ile c tu s , in  te  c o m p la c u it m ic h i. E t  ip s e  ie s u s  e r a t  in -  5 
c ip ie n s  a n n o ru m  q u a s i t r ig in ta  v t  p u ta b a tu r  f i l iu s  io se p h . luce te rc io .  

Levn kedeg hog kereztelkevdneek m enden neep. es iefus kereztel- 
kevdueen es jm aduan. Meg nyleek m enyorzag. es le zalla zent 
lelek teíty  abrazban ev rea mykeppen galamb. Es zozat levn  
m enyorzagbol monduara. Te vagy en zeretev fyam. te benned let en ю 
kellem eteffegevm  [ ] Es az iefus vala el kezduen olyha harmyc ez- 
tendevket. hog aleytatyk vala iofeph fyanak. Zent lukac irya kevny- 
uenek harmad rezeben. Meg kel tudnonk nekevnk hoga ez eyel 
anagy ez may napon, keet jnnep vagyon, kyket tyztel anya zent 
egy ház. Elfev jnnep jmadafnak innepe. mykoron az kyralyokis 
jmadaak iduezeytevnk iefuft. es ayandokokkal m eg ayandokozak. 
Mafod innep. az kereztelefnek jnnepe. mykoron zent ianos m eg ke- 
reztele vronkat. Mert vronk iefus mykoron volna tyzenharom  пару 
gyermek, ievuenek az kyralyok. es jmadaak evtet. es ayandokok||kal 225 
m eg ayandokozak. Vgyan azon napon egyhean harmyc eztendevk el ao 
m uluaan. es tyzenharom  napok el m uluaan. Meg kereztelkevdeek 
vronk iefus zent ianoftvl. Ez keet jnnepekert oluaftatyk ez may 
napon keet euangelium . Az egyk euangelium  oluaftatyk enekeltetyk  
eyel. chak conuent helyekevn. Az mafyk euangelium oluaftatyk  
enekeltetyk. menden egyhazakban. Az elfev euangelium  vagyon 25 

vronknak kereztfegerevl. mykeppen evtet zent ianos meg kereztelte.
Az mafyk euangelium vagyon azrvl. m ykeppen az kyralyok jm a
daak. Az elfevrevl meg kel tudnonk m ykeppen zent lukac m ongya. 
hog zent ianos volt az kyetlenben ev eletenek harmychad ezten-
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deyglen. Es tahat gz idevben levn zozat zent ianofnak iftentevl. 
hog el m enne es predicalnaya az kereztfegnek penitencyayat. es 
kereztelne. E s m ene zent ianos iordan vize m elle, es kezde pre- 
dicalny es kereztelny. Levn kedeg hog kereztelkevdneek m enden  

5 neep zent ianoftvl. el ievue vronk ieius es. hog m eg kereztelkevd-
220neek zent ianoftvl. Zent || janus m eg tylta evtet. Az az m eg alaza 

m agat monduan. Énnekem  kel te tevled kereztelkednem. es te ievz 
en hozzam  hog m eg kereztellyelek tegedet. ffelele iefus. hagyad el 
m attan az az. hagyad en nekem  be tellyefeytenem  azt. amniyre 

ío ievttem . Mert ezenképpen kel m ynekevnk be tellyefeytenevnk. 
m enden jgaffagot. az az. Énnekem  es teneket ezenképpen kel 
be tellyefeytenevnk az tevkelletes alazatoffagos. Tahat zent ianos 
m eg kereztele vronk ieíu ft iordannak vizében, es ievne zent lelek  
galam bnak kepeben jduezeytenkre. Es atya iftennek zaua halla- 

15 teek monduan. Te vagy en zeretev fyam. te benned let enkellem e- 
teffegevm . Mattan azért m eg kel latnonk. m yert akarta zent lelek  
fel venny galam bnak zem elyeet. Meg kel ezt tudnonk. hog ezt 
azért teue zent lelek. Mert m endenek kyk akaryak venny zent le l
ket. kel evnalok lenny [zent leieknek] az galam bnak zem elyenek  

20 abrazanak. Vagyon kedeg az galam bnak heet tulaydonfagy. m ely 
tulaydonfagoknak kel my bennevnk lenny. ha akaryvk venny zent

227 leieknek heet ayandokyt. Elfev tulaydonfaga az galamb||nak. hog 
evneky nyevgefe vagyon, az eneklees helyeben. Mert az galam b  
nem  zokot vígan enekleny. m ynt egyeb madarak, hanem  zokot

23 nyevgny vagy fyrnya. Ezben [zokot] adatyk értény, hog valakyk akar
yak venny zent lelket, azoknak el kel futnya ez velagnak evrevmeet 
es gyenyerevfegeet. es kel lenny m endenkoron fyralmban. Zent ifa- 
yas vgy mond.. ínyképpen az galamb nyevgueen fyruan gondolko
dom. Yfydorus es vgy mond. m yg ez velagban vágyónk, menden- 

30 koron nyevgnevnk fyrnonk kel. Meg em lekevzueen azrol. m ely n a 
gyok nehezek az bevnek kyket tettevnk. Mely edeffek az m enyey  
evrevmek. kyket az bevnnek m yatta el veztettevnk. E s m ely rette- 
netefek az pokolbely kenők, kyket az bevnnek m yatta erdemlettevnk. 
Azért m ongya zent bernald. Menden te m yelkevdetydben о ember 

83 m eg em lekezzel te vtolfo idevdrevl. az halainak retteneteffegerevl.
228 az ityletnek felelm es || rettenetes voltáról. Az evrek tevznek gyevt- 

relm erevl. ez velagbely eletnek neuolyaffagarvl. es te tulaydon  
gyarlofagodrol. Azért te embery allat ha ez illyen fele gondolatok-

CORNIDES CODEX ( 2 2 5 —  2 3 0 )
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ban m aradandaz meg. nem hagy legedet lenny az vr itten lelky  
vigaztalas nekevl. es be tellyefevdyk tebenned az. m elyet az by- 
zonfag igyert m onduan. bodogok kyk i'yrnak. mert evk meg vigaz- 
tatnak. Ez illyeten nyevgefekbevl tyralmakbol kereftetyk zent leiek
nek elfev ayandoka. Mely ayandok mondatyk zent agoí'tonnak 5 

m ondata zerent gonoztvl való el tauozas. Az az. bevntevl. Ez ke- 
deg akoron lezen mykoron ember kezdy feeln’y az vr iftent. ínykép
pen ev edes atyat zeretetbevl. es m eg oltalm azya ev m agat. bog  
az ev zerelm es atyat m egne bancha vala m ely bevnnek m yatta. 
Ygy mond falamon, bevlc ember feel, es el tauozyk az gonoztvl. 10 

E z feleim nek ayandoka jgeen zevkes embernek idueffegere. |j Ky- 220 
revl vgy ir fyrac fya iefus kevnyuenek elfev rezeben monduan. ky 
felelm nekevl vagyon az m egnem  ígazvltathatyk. az az. nem  idue- 
zevlhet.:. Mafod tnlaydonfaga az galam bnak ez. hog ev az más 
galam bnak fyayt fel targya. mykoron latya hog el hagyattattanak 15 

ev zevleyektevl. Az az. mely galam b fyayak ev atyok m eg evletet 
vagy m eg fogatot vagy holt. Ezben adatyk nekevnk tanolfag. hog  
m endenek kyk akaryak venny.zent lelket, kel evnekyk evrevmeft 
eeltetny zegenyeket aruakat zarándokokat es el hagyattakat. E s 
kel az ev zevfegevket m eg zerzeny. Ennek m yatta nyerettetyk ke- 20 

reftetyk zent leieknek mafod ayandoka az az. az kegyeffeg. Zent 
leieknek ez ayandoka hyvya embernek zyvyben az kenyej'evletet. 
hogha ember latya ev kevzeleet bando bankodny. ev vele evzue' 
bankogyek zyvnek kevnyrevlety m yat. E s ha latya hog ev kevzele 
fyr. vele evzue fyryon. m ykeppen criftus tevn. ky lata m aria mag- 23 

dalenat fyruan. ev es fyra ev vele evzue. || Es ha valakyt lat ev230 
tefteben gyevtretny. ev es tellyes zyuebevl keferegyen. Zent leiek
nek ez ayandoka jgeen zevkes embernek idueffegere. mert az irgal
matok irgalmafíagot k evuetnek .:. Harmad tulaydonfaga az ga
lambnak zeleetfeeg. mert az galamb zeleed lelkes allat epe nekevl 30 

es chalardfagnekevl. Ezenképpen kel lenny az oly embereknek, 
kyk akaryak venny zent lelket. Kyrevl vgy mond iduezeytevnk  
zent m atlie irya kevnyuenek tyzed rezeben monduan. legyetek ze- 
ledevk mykeppen galambok, bevlc vgy mond. zyvnek zeleedfege- 
ben keretietek evtet. Zent m atlie vgy ir. ha az te zem ed egygyevgyev 35 

zeleed leyend. mynd az te tellyes tetted fenes lezen. Az az. ha az 
te igyekevzetevd egygyevgyev zeleed lezen  es chalardfagnekevl. 
inenden te m yelkevdetyd iok lednek. Ennek m yatta kereftetyk zent
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leieknek harmad ayandoka. az az. az tudom annak ayandoka. zent 
leieknek ez ayandokanak tulaydonfaga ez. taneytany embert igazán  

31 elny vizza fordult gonoz emberek kevzevt. || Azért m ongya zent agof- 
ton. Az tudom an az embery esy ften y  állatoknak m eg efm erety. az az.

5 hog ember tugyon valogatny az io kevzevt es az gonoz kevzevt. Az 
embery es ifteny dolgok kevzevt. es tugyon ez zerent ez velagon  
eelny. Vgy hog iftent m egne bancha. es ezzel egyetem ben m eg igyz- 
hetetlenevl elny es m utatny evm agat ez v e lagb an .:. Negyed tu lay
donfaga az galam bnak ez. bog ev evrevm eft zokot lenny lakozny az 

io kev zyklaknak lvkayban. Ezen iegveztetyk ez. hog valakyk akaryak 
venny zent lelket, evrevm eft kel evnekyk lakoznyk gondolatnak  
m yatta az kev zyklanak lykayban. az az criftus febeynek lykayban. 
Mert zent pal apoftolnak m ondafa zerent. criftus vala az zykla. 
Azért m ongya criftus az bodok leieknek, bevíc falam on irta m eg 

is kevnyvenek mafod rezeben m onduan. Ievyel en barátom , en ga
lam bom  az kev zyklanak lykayban. olyha azt m ondanaya. Yeffed 
az te gondolatydat az en febeym ben. gondoluan m ene fok kenokat

232 zenuettem  te erted. || Azért m ongya zent bernald. houa vigyem  az 
en erevs nyugodalm am at, hanem  chak criftufnak febeyben. Mert

2o ot criftufnak febeyben anneual batorb lezek auagy bátorban lako
zom. m enquel criftus hatalm afb jduezeytefre. E n n ek  m yatta ke- 
reftetyk nyerettetyk zent leieknek negyed ayandoka. az az erevf- 
fegnek ayandoka. Mely ayandok tezen embert erevffe el zenuednv  
m ynden bozzvfagokat. Ygy m ond zent bernald. Akarya az keges 

25 hercheg vagy vezer az aytatos vitéznek zem eyt fel em elny. az ev 
febeyben. hog ezbevl.az vitéznek lelkeet fel em elye. E s az ev pel- 
dayaual tegye erevfbe zenvedeefre. Azért m ongya zent gergely. lia  
criftufnak kennya embernek em lekevzetyben hozattatyk. fem m y  
nynclien .oly nehez vagy kém én hogy ky egyenlev leiekkel el ne 

зо zenuetteffeek .:. Evtevd tulaydonfaga az galam bnak ez. hog ev 
zokta az gabona zem nek az iauat valogatny. es az gonozat el vetny. 
Ezen ezek iegyeztetnek. hog m ynden emberek kyk akaryak vem ty 
zent lelket, kel ev nekyk yob tanolfagokat valaztany. Kel ez illyen

233 embereknek, m ynden embereknek tanolfagokat || hallany. es nya- 
35 nyaffagokat eleteket latny. E s m ynd ezekbevl yobbat valaztany.

m elyet kevueffevn. E s ezbevl kereftetyk zent leieknek evtevd ayan
doka. az az. tanalchnak ayandoka. Mert az "tanaié ig jrattatyk  
m onduan. Az tanalc ez. az m eg hant vetet ok. vagy m eg gondolt

CORNIDES CODEX ( 2 3 0 ----2 3 5 )
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ok. valam yt tenny vagy nem tenny. kevlem b kevlem b emberek, 
kevlem b kevlemb dolgokra taneytnak es tanalchoznak. hog ember 
m ynd ezekbevl valaztany tugyon iobbat. ez az tanalchnak ayan- 
doka. Azért m ongya fyrac fya iefns kevnyuenek hatod rezeben. 
Tanalchofod legyen teneked egy. ezer kezzevl. olyha azt monda- 5 
naya. Ezer doctorok kezzevl valaz egyet kyt kevues. az az. eriftuft. 
Tobyas es vgy mond. Az te tanalchod m endenkoron criftufban  
m aragyon .:. Hatod tulaydonfaga az galam bnak ez. hog ev zokot 
evlny vizeknek m ellette, hog latuan.az heyanak arnekat az vízben 
el fuffon ev elevle. Az vizeken iegyeztetyk az zent iras. m ely viz- ю 
nek az az. az zent iratnak m ellette kel evlnevnk. Evrevm eít hal- 
gatuan es oluafuan az zent iraft. hog ev benne m eg lathaffvk az 
heyanak arnekat. az az. az erdegnek arnekat. ky akarya || el ra- 234 
gadny az my lelkevnket. Az erdegnek arneka kedeg nem  egyeb 
hanem  az bevn. Mert valahol lattatyk az korvoly madarnak arneka. is 
ot kevzel vagyon az kom oly madar. Ezenképpen valahol bevn  
vagyon, ot ielen  vagyon pokolbely erdeg. Es ez hlyen arnekot. az 
az. az bevnt az zent iratban efmerhegyevk meg. azt es my legen  
az bevn. E s ennek okáért m y nekevnk evrevm eít kel evlnevnk  
m ykeppen az galambnak az vyz m ellet, az az. az zent iras m ellet. 20 

Azért m ongya criítus az bodog leieknek, falam on irta m eg kevny
uenek evtevd rezeben monduan. Az ev zem ey olyanok m ykepen . 
galambnak az vyzeknek folyafyn. Ennek m yatta kereftetyk zent 
leieknek hatod ayandoka. az az. érteimnek lelke anagy ayandoka.
Az az hog ember tugya m eg értény ez fevldyeken kyket laat. az 25 

m enyeyeket kyket nem  laat. Az az. hog ember m eg erche m eg eí- 
merye az ev terem teyet m elyet nem  laat az terem tet állatokon  
m elyeket laat.. Példa róla. Mykeppen || ha ember laat valam yne- 235 
mev fenefíegevt valam ely terem tet állatokban, m ykeppen az napp- 
ban hódban es cbyllagogban. Ezen m eg erthety. hog az ev terem - 30 

teve fokkal fenefb legyen. Ha ember laat zepfeget az virágban, 
ezen m eg erthety hog az virágnak terem teye fokkal zeeb legyen.
H a ember laat bevlcheffeget az kegyoban vagy az hangyaba. ezen  
meg erthety hog az ev terem teye bevlcheb legen. Ezenképpen ért
het egyeb terem tet állatokról. Vgy mond ezrevl zent iob propheta 35 

kevnyuenek tyzenkettevd rezeben monduan. Keergyed m eg az 
barmokat, es m eg taneytnak tegedet. Keergyed m eg az egy repe- 
íev madarakat, es m eg ielentyk teneked. Zolv az fevldnnk. es meg

VIZKEEESZT NAPJÁBA VALÓ PEÉDIKÁC1ZIÓ.
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felel teneked, es m eg ielentyk teneked ezeket, tengernek halay. 
E s az érteim nek ayandoka. hog ember ezeknek m yatta kyket 
laat. m eg erthefíe az ev terem teyet. m elyet nem  laat. vgy dauid 
propheta az foltárban. Ne akaryatok lennetek olyanok m ykynt lo 

5 es» evzueer. kykben nynchen ertelm .:. —  |j
236 H eted tnlaydonfaga az galam bnak ez. liog m ykoron ev nyv- 

godny akar. tahat az ev feezkere repevl. vagy kedeg ablachra. 
M ykeppen nyluan vagyon noenak galam byarol. ky mykoron ky 
bochattatot volna. nem lele helt hol az ev laba m eg nyvgodneyeek.

ío de m eg teere az barimnak ablakara. Annak okáért tenger elue való 
orzagogban. mykoron ellenfegtevl valam aly varas m eg zallatyk. 
Vadnak ezekneel m aas varas bely galam bok, kykre leneleket kevt- 
nek. es el revpeytyk evket. es ez galambok foha nem  nyvgoznak. 
m ygnem  az ev ablakokra ivtnak. vagy teernek. Ezen iegyezte- 

15 tyk ez. hog valakyk akaryak venny zent lelket. Nem kel azoknak 
nyvgodnyok. vagy nem  kel nyvgodalm at kerefnyek ez velagy el 

. m úlandó marhákban, de kel evnekyk repevlnyevk aytatos gondo
latnak m yatta az ev feezkevkre honnat ievttenek volt. az az. kel 
evnekyk repevlnyevl az m enyey állatoknak gondolafara. es az edes

237 vr iftennek zeepfegss zynynek latafanak gondolatyara. j| Mely vr 
iftentevl ievttenek. es kynek zynynek latafara terem tettenek. ot 
lelnek m agoknak nyvgodalm at. es lohol nem  egyebevt. Kyrel vgy  
m ond zent dauid propheta az foltarban. Ky ad ennekem  zarnyakat 
mykeppen galam bnak, es el repevlevk es nyvgozom . Azért т о н -

25 datyk az iftenrevl elm elkevdevkrevl ezkeppen. Kychodak ezek kyk 
azonkeppen repefnek m ykeppen kevdevk. es m ykeppen galam bok  
ev ablakokra. Ennek m yatta kereftetyk zent leieknek heted ayan
doka. az az. bevlcheffegnek ayandoka. az az io izev tudom annak  
ayandoka. Az az m ykoron ember az m enyey gondolatokból, kezdy 

so erzeny es vallany az m enyey edeffegevt. Vgy m ond ifydorus nevev 
doctor, az bevlcheffeg chak az m enyeyeket gondölya. es azokban  
eruendevz. Ez bevlcheffegnek ayandoka vala zent agofton doctor- 
nal. m ykoron ezt m ongya vala. be vyz engem et vram nem ykoron  
igéén zoktalan keuanfagban belevl. nem  tudom  m ynem ev edeffeg- 

35 ben. Mely edefíeg ha m eg tevkelletyk en bennem , nem  tudom  т у
238 legyen egyeb az erek elet. || ha ez edeffeg nem  leyend az erek elet. 

Példa oluaftatyk ezrevl. keet aytatos zeztrakröl Kyk zoktak vala  
evlny chak evm agok fafangban. nem ely hytuan nadas hazachka-

COKNIDES CODEX ( 2 3 5 ----2 3 8 )
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ban. es fevtnek vala tykot. Es kezdenek iftenrevl zolny. oly igéén  
nagy edeíí'eggel bezelnek vala. hog lem  ehezenek fém zomehozanak. 
fém fem m y t nem  erzenek. de nem ynem ev evrevm m el evlenek m ynd  
az tellyes nagy bevhtben. mynd hufuetyk. Tahat tevrtenet zerent 
ievne nem ely ember ez nadas hazachkaban. es be m elle monduan. б 
Myert evltek it be rekeztuen. felelenek az zeztrak. fal'ang vagyon. 
E s akaryvl el tauoztatny ez velagnak hevfagat. kv ez idevben ie- 
lefben zokot lenny. Monda azért ez ember, tenelygeteg nynchen  
mal'tan fafang* m enyetek ky mert ma hufueet napya vagyon. ím e  
azért m ykeppen m eg tarta az iftenrevl való edes bezellees ez keet 1 

zeztrakat. ezenképpen m ynket es m eg tart az lelky edeffegben vr 
iften. ha feezkezevnk es nyvgozonk az edes ihefufnak feb eyb en .: . ||



230Y t k e z d e t y k  z e n t  d o r o t h e a  a z z o n n a k  z e n t f e g e s  
e l e t e .  es k e m e n í e g e s  m a r t y r o m f a g a  ez k e p p e n

m o n d u a n .

Halgaffatok engemet ifteny dymevlchevk. es mykeppen vi- 
5 zeknek folyafyn plantaltatot rofak dynievlchezjetek. Ezek meg 

vadnak irnan fyrac fya iefus kevnyvenek harmxc kylenched rezé
ben. Ez bezedek ilnek vetetny. zvz zent dorothea azzonrol. Elevzer 
az jegyzetnek okáért, mert mykeppen zent gergely mongya. bog 
az rofanak viraga illatozyk az martyrokban. mert az ev vereknek 

i о chodalatos illatyanal fenelnek. Annak okáért az rofanak piroffagan 
iegyeztetyk az martyromfag. es az rofanak virágzó zepfegeen az 
tyzta zvzefeg. Bodogfagos zent dorotea azzon kedeg levn mártír 
es dychevfeges zvz. kynek okáért méltán illic jegyeztetny az rofan. 
Mafodzér ilnek vetetny ez felyevl meg mondot igeek zent doro- 

15 thea azzonrol. az levt chodanak okáért. Mert oluaftatatyk az ev 
legendayaban. bog mykoron zent dorothea azzon volna'az nyak 

210iiago helyen, criftns evneky para||dychombol kevlde rofakat es 
almakat. mykeppen ide alab iobban meg mondatyk. Harmadzer 
ilnek ez jgeek vetetny zent dorothea azzonrol. példának okáért. 

20 Mert ez.rofanak felyevl . meg mondot chodaynak hyre. mynd az 
tellyes fevldet kereztyen hytnek kevuetefenek peldayara fordeyta. 
Es mykeppen az rofa az ev illatyaual embereket gyenyekevttet. 
ezenképpen my es halgaffvk myt mond zent dorothea azzon men- 
den kereztyeneknek ez felyevl meg mondot igegben monduan. Hal

as gaffatok engemet. az az. engeduen halgaffatok engemet. az az. 
kevuetuen engemet ifteny dymevlchevk. az az. taneytuanyok ke- 
reztyenek. Kyk vattok criftufnak zent verenek myatta. ifteny ke
reteinek dymevlchy az menyey dychevfegre. Es mykeppen vizeknek 
folyafyn evltetet rofak. kyk zepek. tyztak es pyrofíak. dymevlchez-
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yetevk jo myelkevdetben. tyztafagban es ifteny zerelmbe. Azért m él
tán vetetnek ez felyevl m eg mondot igeek zent dorothea [azzonrol] 
azzonnak dychyretyre. Mely igeegbevl vegyevnk barom tanolfagot. 
kykbevl ielefevl dychyrtetyk zent dorothea azzon. Elevzer zolok || az 241 
róla virágnak tyztafagarol. hol azt mongya. mykeppen rólak vize- a 
ken. Mafodzer az rofay pyroffagnak zeretetyrevl. hol azt m ongya. 
plantaltattanak. az az. zeretetben. Harmadzer az rofay fenefíegnek  
bodogfagarol. hol azt m ongya. dym evlchezyetek. az az. dychev- 
fegre. Az elfevrevl. az róla virágnak tyztafagarol kerdetyk. hog 
honneet illic vala. hog az tyztafag az rofan iegyezteffeek. ffelelte- ю 
tyk. hog zent dorothea azzonnak zvzey tyztaffaga m éltán jegyezte- 
tyk az rofan. egyeb veragoknak felette, fok okoffagokkal. Elevzer 
zepfégnék okánál. Mafodzer az ev io illatyanak edeffegeuel. Har
madzer tyuyfkes voltának okaual. Negyedzer m eg hyvefeytev joza- . 
gos voltaual. Mondám elevzer. hog zent dorothea azzonnak zvzey iá 

tyztafaga m éltán iegyeztetyk az rofan. zepfegnek okaual. mert az 
rofa igéén zeep. kyualtkeppen való zepfeggel. Annak okáért mon- 
datyk. virágoknak viraga az rofa. Arra m ongya zent ambrus. zvze- 
fegrevl irt kevnyveben. kychoda aleythat || nagyob zepfeget. zvzef-242  
fegnek zepfegenel ekeffegeneel. hogky zerettetyk az kyraltvl az az 20 

criftuftvl. m eg byzonyeytatyk az byrotvl. es m eg zenteltetyk az vr 
iftentevl. Ezrevl m ongya bevlc es. oh m ely jgeen zep az tyzta  
nem zetfeg az feneffeggel tyztafaggal. Mert halaltalan az ev emle- 
lekevzety. m ely efmeretes iftennel es. embereknél es. Mely bevlch- 
nek bezedebevl ezevnkben vehegyevk. hog az tyztafag m eg ze- 25 

peyty embernek lelkeet criftufnak hytyben. fok keppen. E levzer  
paradychomy artatlanfagnak zepfegeuel. mert m ykeppen damaf- 
cenus m ongya. Az zvzeffeg kezdettevl fogua. az az. artatlanfagnak 
allapatyaban embereknek term ezetyben plantaltatot. Mert ember 
zvz fevldbevl terem tetevt. es chak egyedevl zvz adam tvl eua terem- so 
teteek. Annak okáért az tiztafagnak m yatta. ember byrya az pa
radychomy tyztafagot. Arra mondatyk bevlchnek ez felyevl m eg  
m ondot bezedeben monduan. Oh m ely jgeen zep az tyzta nem zet
feg. Mafodzer || meg zepeyty az tyztafag embernek lelkeet az 243 
m enyey zepfeggel. kynek okáért m ondatyk ez felyevl m eg mondot 35 

bezedevkben. О m ely jgeen zeep az tyzta nem zetfeg. az feneffeggel 
tyztafaggal. Mert vgy mond zent ieronim us paulahoz es evfto- 
chyum haz irt epiítulayaba monduan. Teltben teft nekevl elny.

N V bL V E M L É K T A It. V II . 13
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nem fevldy elet. hanem  m enyey elet. Mert m enyorzagban fém  ha- 
zafvlnak. fém hazaieytatnak. Harmadzer az tyztafag. m eg zepeyty  
em bernek lelkeet. angely zepfeggel. Azért m ongya bevlc. halalta- 
lan az ev em lekevzety. az angelokhoz byzonual hafonlatyk az ha- 

5 laltalanfag. Vgy mond aranzayv zent ianos. zent m athe m onda
fan. Menden iozagos m yelkevdetevk lelky állatok, de m aga ielefevl 
az tyztafag angeli allat. Mert chak az tyztafagnak m yatta. kyualt- 
keppen hafonlatnak emberek angelokhoz. es az term ezet m eg  
gyevzetyk az iozagos m yelkevdetevkkel. Negyedzer az tyztafag  

io m eg zepeyty embernek lelkeet. ifteny zepfeggel. mert hafonlatyk  
criftufhoz iftennek fyaboz. es az ev zvz anyához zvz mariahoz.

244 Annak okáért m ondatyk ez felyevl m eg j| m ondot jgekben. Mely 
efm eretes iftennel es. em bereknél es. m eg byzoneytas m ya. auagy 
joua hagy as m ya. Ezért lakozyk ieleíben kyvalt keppen az tyztak-

i 5 ban az vr iften. kyrevl v g y jr  zent pal apoftol. corintiofokhoz irt 
elfev kevnyvenek hatod rezeben. Nem tngyatoke. mert aty tagytok  
zent leieknek tem plom y. 0  azért m ely jgeen bolondok azok. kyk 
az zent tyztafagnak jozagat m eg vtalyak. es evm agokat teft zerent 
m eg zeplevfeytyk. Mert byzonual ez illyen  emberekben, nem  chak 

20 oktalan állatoknak rutfaga vagyon ev bennevk. de meeg ennek  
felette az bynnek es. az dohos devgnek es. rutfaga vagyon ev ben
nevk. Azért m ongya zent gergely. az baromnak m eg rodhadny ev 
ganeyaban. illyetenek az tefty emberek kyk az ev eleteket ferteze- 
teKegben vegezyk el. Ennek felette ez illyen embereknél vagyon  

25 pokolbely es evrdevgy rutfag. Kyrevl vgy mond zent iaüos latafa- 
rol váló kevnyuenek húzón egyed rezeben. Az fertezetefeknek

245 reze vagyon, az egev tevznek es keenkevnek allo ta||uaban. 
Azért m éltán m ondatyk az tefty zerelm. dohofnak. rútnak, es 
fertezetefnek. Mafodzer az tyztafag jegyeztetyk az rofan az ev

3oedes illatyanak okáért. Mert m ykeppen az rofa jgeen edes 
illatv. azonkeppen az tyztafag edes illat az vr iftennek. es ange- 
loknak es azbodog telkeknek. Annak okáért m ongya az bodog lelek  
az jgeket kyt m eg jrt falam on egy kevnyuenek elfev rezeben  
m onduan. Vongy engem et te vtannad. futónk te kenetydnek illa t- 

85 yara. Ennek felette m ondatyk criftus eltetny gyenyerevfegefen. 
tyztafagnak liliom y kevzevt. Aranzayv zent ianos es vgy mond. 
iftennek elevtte. es angeloknak elevtte. az jo es tyzta akaratok, 
ollyanok m ykeppen az jo illatv gyenyerevfeges virágok. Harmad-
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zer az tyztafag iegyeztetyk az rofan. az ev tyvifkes voltáért. Mert 
az rofa egyebevt nem tamad. fém neuekevdyk. fém vegyg m egnem  
marad, hanem  tyvifkek kevzevt. Ezenképpen az tyztafag nem  
zvletyk fém neueltetyk. hanem  chak eletnek kem enfegeben. es 
teftnek m eg nyomoreyta||faban. Ygy mond zent bernald. az tyzta- 240 
fag gyenyerevfegben el veez. Crifoftomns vgy vgy mond. az tyzta
fag az ev tarfy nekevl. az az. bevthnekevl es •mertekleteffegnekevl 
hamar el jzamyk. H a kedeg ezekkel m eg erevfeytetevt leyend íny
képpen tamazokkal. tahat jgeen kevnyen coronaztatyk. Ezek m ynd  
meg leletenek zent dorothea azzonban.Negyedzeraz tyztafag jegyez - 10 

tetyk az rofan, az ev hyvefeytev iozagos voltáért. Mert az rofanak 
vagyon hyvefeytev jozaga. hevfeg ellen, m ykeppen nyluan való by- 
zonfag vetel vagyon az rofa vizrevl. Ezenképpen kel az tyztafagnak  
m eg hyvefeyteny. menden gonoz keuanfagnak hevfegeet. Kyrevl 
vgy m ond firak fya iefevs. kevnvenek tyzen nyolchad rezeben. Ne is 
jary az te keuanfagyd vtan. mert teeznek tegedet [evgevdevt] ev- 
revmme te ellenfegydnek. Neegy dolgok vadnak, kyknek m yatta em 
ber m eg maradhad tyztafagban. hog ne effeek. E lfev dolog ez. bog 
ember tegyen aytatos. es fyralmas jmadfagot. kyrevl vgy m ond bevlc. 
Tuttam mert egyebkeppen || nem lehetek tyzta. hanemha [iftennek1 247 
iften adangya nekem. Ygy mond zent agoíton. Yram iften tyztafa- 
got parancholz. agyad am elyet parancholz. es parancholyad m e
lyet akarz. Mafod dolog teftnek gyevtrelm e anagy ehneytefe. ky- ' 
revl vgy mond zent pal apoftol. corintiuffokhoz irt elfev kevnyue- 
nek kylenchedrezeben. mondua». Gyevtrevm az en teftem et. es zol- 20 

galatra alazom. hog mykoron egyebeknek predicallandok. ne talam  
en magam m eg vetevt legyek. Harmad dolog, mukanak gyakorlafa. 
Mert az evrefkevdes es gyenyerkevdes. az ag ellenfegnek fegyvery. 
az neuolyas leieknek el ragadafara. Zent jeronimus ezrevl vgy m ond. 
Mendenkoron valaniy jót tégy. hog tegedet az evrdeg mendenkoron 30 

foglalua lelyen. Negyed dolog, az erzekenfegevknek evryzety m eg 
zabolazafa. Kyrevl vgy vagyon m eg im án  fyrac fya iefus kevnyve- 
nek kylenched rezeben. fordohad el az te orchadat. az m eg ekefevlt 
azzony [allatnak] allattvl es ne nezyed kevrnyevl az jdegennek  
orchayat. Mert zent hie||rernyas proplietanak m ondafa zerent. kyt 248 
m eg jrt kevnyuenek kylenched rezeben monduan. Mert az halai 
bem ent amy ablakynkon. az az. az evt erzekenfegevnkevn. Annak 
okáért m endenfelevl m eg evryzendevk m ynden erzekevnfegevnk.

13*



nem chak az kylfevk. de meeg az belfev erzekenfegevnkes. 
Vgy mond zent bernald. femmy olyan haznalatos oruoffag menden 
kefertetek ellen, mynt criftus kenyanak emlekevzety. Azért о em- 
bery allat ezeket tarchad. es nem jzamol. Ezeket mynd zorgalma- 

5 tohon meg tarta zent dorothea ázzon, annak okáért meg ekefeyte- 
tevt tyztafaggal mynt rofa. viragozuan zvzefeggel. pyrofoduan mar- 
tyronfaggal. Annak okáért erdemiet roiakat. Mafodzer zolokaz rofay 
pyroffagnak zeretetyrevl. hol azt mongya plan [taltatotltaltattanak. 
az az. zeretetben. bodogíagos zent dorothea ázzon vala tevkelletes 

io zerelmev criftufnak malaztyaban. es viragozeek mykeppen az piros 
rofa. ky meg byzoneytatyk fok keppen az ev eletybevl. Keerdevm 
hog honneet byzoneytatyk meg emberben, az if tény malaztnak es 
ifteny zeretetnek. telly es volta, ffeleltetyk erre. hog jelefevl ez ||

249 negyeknek myatta. Elevzer vgy olnaftatyk zent dorothea azzonnak 
is eletyrevl. hog ev tellyes volt zent leiekkel, azért tevkelletes volt

criftufnak zerelmeuel. Mert vgy mond zent pal romayakhoz irt 
leuelenek evtevd rezeben. Iftennek zerelme el ozlot my zyvevnk- 
ben. Zent leieknek myatta ky adatot my nekevnk. Ez jmmar az 
legenda. Oluaftatyk. hog bodogfagos zvz zent dorothea ázzon es 

го martyr, zvletevt romay nemes fenatoroknak nemzetfegebevl. Az 
ev atyanak vala neue dorus. az ev anyanak thea. Az jdevbe kedeg 
vala kereztyeneknek kemeny evldevzefek. az rornay chazaroknak 
myatta. Kynek okaert dorus. zent dorothea azzonnak atya ev fele- 
fegeuel es keet leanyual kyket zvlt vala. criftennel es kalixtennel 

25 az baluanyokat meg vtaluan. Es el hagyuan romában valo evrek- 
fegeet. mayor hazayt. zevleyt. zanto fevldeet. Hazayt es varat. El 
mene capadocyajbajnak orzagaban. es lakozeek cefareanak varafa- 
ban. es ot zevleek ez nemes magzatot zent dorothea azzont. Me
lyet az ot vala zent pifpek meg kereztelveen. ada evneky neuet

250 atyanak anyanak || neuebevl. es neueze dorotheanak. Ez zent 
gyermek kedeg meg telye'k zent leiekkel, es menden jozagos myel- 
kevdetevkkel. es meg taneytateek kereztyenfegnek menden jo er- 
kevlchere. Es zeep vala az orzagnak menden leanyfelet. de nagyal 
zeeb vala hyttel es criftufnak zerelmével. Mafodzer vala zent do

ss rothea azzon tevkelletes zerelmev criftufnak malaztyaval. mert
criftufnak zerelmeert meg vtala menden fevldyeket es teftyeket. 
Hogky nagy tevkelleteffegnek dolga. Mert mykeppen mongya zent 
agofton. hog ot orzagol az tefty gonoz keuanfag. hol nynchen az

1 9 6  COENIDES CODEX ( 2 4 8 — 2 5 2 )
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ifteny zerelm. Nevekevduen kedeg az ifteny zerelm. m eg kyffebeyte- 
tyk az gonoz teíty  [zerel] keuanfag. Mert akoron tevkelletes ember
ben az iíteny zerelm. mykoron íem m yt egyebet nem keres, hanem  
chak criftnít. Ezenképpen tevn zent dorothea azzon es. mert po- 
kolbely eyrdeg meg jrille. zent dorothea azzonnak tyztáfagat es 5 

zentíegeet. az fevldnek feyedelmeet fel jndeyta zent dorothea az
zonnak zerelmere. hog evtet keuannaya gonoz keuaníaggal. Mely 
feyedelm  kevldueen dorotheaert. hog evtet venneya maganak há
zas tarívl. jgyr||veen evneky adny jegy ruhayaert zam nekevl való 251 
nagy fok marhakat. M elym arhakat vagy kazdagíagokat zent doro- 1 0  

thea azzon meg vtala m ykeppen íaart. azonkeppen az teíty  haza i- 
fagot es m eg vtala. Es evm agat feleim  nekevl valya vala criftufnak 
iegyefenek. m elyet m yndeneknek felette zeretevt es valaztot. Har- 
madzer vala zent dorothea azzon tevkelletes zerelmev iftenhez. 
mert nagy fok fele kenokat zenuede criftufnak zerelmeert. vgy v a - 15 

gyón m eg iruan az tevruen kevnben. hog az ifteny zerelm. tezen  
bynnek ellene allany m ynd halalyk. tezen jo m yelkevdetevkben  
beuelkevdny. ez velagnak hyzelkevdefeet meg vtalny. es m endene- 
ket m elyek embery gyarlofagnak nehezek, azokat m eg tevkelleny. 
Annak okáért mykoron fabricius feyedelm  latnaya. hog zent doro- 20 

thea azzont hyzelkevdefekkel es ez velagy jgyretekkel el nem ve- 
hetneye criftuftvl. Haraggal fel gyvlada es hagya zent dorothea 
azzont. forro ónnal tellyes kadba bebochatny. de zent dorothea 
azzon. criftufnak evryzety myat. ferelmnekevl marada m eg. m y
keppen ha balfam om mal kentetneek meg. || Sokak kedeg az poga- 2 5 2  

nők kezzevl. latuan ez chodat criftufhoz fordulanak. ffrabrieius 
hyue hog ezeket zent dorothea azzon tenneye evrdevgy tudom á
nyai. berekezte evtet az tevm levcben. es tarta evtet kylenc napyg  
etel jtalnekevl. de zent dorothea azzon eelteteek angeloktvl. es 
mykoron ky hozattateek az tevm levcbevl az byro zeky eleyben. 30 

zebnek lattateek hognem annak elevtte. Ygyhog mendenek cho- 
dalkoznanak ezen. hog enne napyg etel jtalnekevl maraduán illyen  
zepnek lattatneek. Monda fabricius. ha az ifteneket ezennel nem  
jmadandod. keenzo fanak keennyat el nem  tauoztatod. Em eltetet 
vala kedeg fabricius vgyanottan egy kevlabat. es az kevlabra bal- 35 

uant. ffelele zent dorothea azzon. Menyeknek ifteneet jmadom. 
nem az evrdevgevket kyk vadnak az baluanyokba. E s jm ada zent 
dorothea azzon legottan. hog vr criftus az ev m endenhato hatal-
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m at m eg m utatnaya. es hog chak evnen maga volna iften. E s jme 
angeloknak nagy fokfaga nagy hertelenfeggel jevnen. az baluant 
az kevlabbal evzve el tevreek. annera bog chak egy kys reez fem  

2531eleteek m eg benne. Ezen jdevben hallateek || evrdevgevknek za- 
б uok az eegben m onduan. dorothea myre hog m ynket ezenkeppen  

puzteytaz el. Ezeket haluan poganoknak ezery fordulanak meg. es 
m artyrom fagot zenuedenek. de fabricius ezeket mynd tulaydoneyta  
evrdevgy tudom ányoknak, es paranchola zent dorothea azzont 
keenzofara felkevtny. az ev tefteet vas gerebenekkel zaggatny es 

io m eg oftorozny. Az ev zvzey em leyre paranchola egev faklyakat 
kevtny auagy bozya tenny. es bolt eleuenevl az tevm levcben be- 
rekezteny. M aiodnapon kybozattateek az tevm levcbevl az feyedelm- 
nek eleyben. es fem m ynem ev ferefnek jegye ev rayta nem ielenek. 
Kyrevl m ykoron meeg az feyedelm es cbodalkozneek. monda zent 

is dorothea azzonnak Ymmar m aftan teer m eg о zepieges lean, mert 
elegge verettettel. Es el kevlde az feyedelm  zent dorothea azzont 

. az ev keet nenyliez criftenhez :es kalixtenhez. kyk halaltvl valo 
felelmert, criftuftvl el tauoztak vala. bog az ev keet nenj^e zent 
dorothea azzont criftuftvl el fordeytanayak. de zent dorothea 

го azzon zoluan az ev keet nenyenek. criftufhoz tereyte evket. Kyt 
haluau fabricius. zent dorothea azzonnak az keet nenyet kyk crif- 

254 tuflioz fordultának || vala. paranchola evket hattal evzve kevtny. 
es tevzben vetny es m eg egetny. Es m onda fabricius zent doro
thea azzonnak. ne akary m ynket touabba vontatnod bezeddel. 

25 auagy aldozyal az ifteneknek hog ely. auagy halainak fenten- 
cyayat vezed hog m eghaly. Zent dorothea azzon nagy vígan  
felele monduan. Yalam yt akarz hog zenuegyek keez vagyok en 
vram criftufert az en j egyefem ert zenuednem . Kynek kerteben 
rofakat. alm akkal gyevhtevk auagy zedek. es vigadok evrevkke. 

30 Tahat az feyedelm paranchola. hog zent dorothea azzonnak zeep 
orchaya iftapokkal es palchakkal annera verettetneyek. hog az ev 
orchayanak chak nyom a vagy jegye fe ielenneek. es m eg tevmlev- 
cheztete. Mykoron az alnokfagnak zolgay fokayg verteek volna ez 
zentfeges zvz zent dorothea azzonhnak zeepfeges orchayat. es 

35 jgeen m eg farattak volna, es ez zent zvzet az verefeknek evtefebevl 
jgeen m eg eekteleneytetteek volna tellyeffeggel. Az feyedelmnek  
parancholatyabol efmeg az tem lechben vetteteek. Azon eyel meg 
ieleneek iduezeytenk edes iefus az ev zeretev iegyefenek zent do-
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ro||thea azzonnak. es tellyesfeggel meg vigazta evtet. Mafod napon 255 
ky hozattateek zent dorotliea azzon az tem lechbevl az feyedelm- 
nek eleyben. es lattateek m enden ferelinnekevl. Negyedzer vala  
zent dorotbea azzon tevkelletes zerelm ev iftenbez. mert criftufnak  
zerelm eert halait zenuede. ez kedeg jgeen tevkelletes zerelm. Mert 5 

ínyképpen magyerazo jras m ongya zent pal mondafan. hog tev- 
kelleteí'b zeretet nynchen fém egy énnél, am ely zeretetre az zent 
martyrok ivtottanak. hog az vr iftenert m eg halanak. Ezenképpen  
zent dorotbea azzon es. halait zenuedeh az vr iftenert. Mert zent 
dorotbea azzonra adateek fentencia. hog az ev zentfeges feye el 10 

vagatneek. E s mykoron az varainak kevfalanak kyvevle ky vitet- 
neek zent dorothea azzon. Latuan evtet teophilus az orzagnak 
fev jtylev m eftere. olyha m eg m euetuen kere zent dorothea az- 
zont. bog evneky kevldene az ev iegyefenek kertebevl rofakat es 
almakat. Zent dorothea azzon kedeg fogada hog m eg kevldy. M y -15 

koron zent dorothea azzon jvtot volna az nyak vago helyre, kere 
az vr iftent mendenekert. hog valakyk az ev || kennyanak meg em- 256 
lekevzetyre az ev jnnepeet tyztelneek. vagy az evkennyarol még 
emlekevznenek. mendenben iduezeytetnenek m eg halgattatnanak.
E s ielefevl hog zem erem tevl. ham ys hyntevl m eg zabadaytatnanak. 20 

Gyermek zevlev azzonyallatok kedeg az ev neueet hyuan. az ev 
faydalmakban erezzenek hamarfaggal való fegedelmet. Es mende- 
nek kyk az ev háláról kennyarol m eg emlekevznek. haláloknak  
jdeyen nyeryek m enden bynekrevl való tevredelmeffeget es bocha- 
natot. Es jme zozat hallateek m enyorzagbol mondnan. Yevyel enas 
valaztottam  en jegyefem . m endeneket kyket keertel m eg nyerted. 
Zent dorothea azzon kedeg az ev feyet lehayta az nyak vagonak  
elevtte. es jme jeleneek evneky egy gyermek, ky vala barfonyal 
m eg evltevztetet. Mezeytelen labakkal. es vala zeep fodor haya. 
kynek ev ruhayan valanak aranyas chyllagok. hozuan evkezeben 30 

kofarkaat. három rofakkal es három almakkal. Kynek monda zent 
dorothea azzon. kerlek en vram hogy vigyed ezeket az az. az rofa
kat es ez almakat ez kofarkaban teophylufnak. Az nyak vago |j 
el vaga zent dorothea azzonnak zentfeges feyet. vr zvletety vtan 257 
keet zaz nyolchuan beet eztendevben. február, hauaban. dyoclecia- 35 

nus es maximianus chazaroknak jdeyeben. Ezen keppen ez zent
feges zvz es martir zent dorothea azzon zenuede az martyrom- 
fagot. az ev zerelmes iegyefeert kyt mendenkoron zerete. kevana.
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es m eg kerefe es m eg leie. Teophilus kedeg ez idevben al vala 
az feyedelm nek palotayaban. tahat jm e ieleneek teophilufnak ez 
felyevl m eg m ondot gyermek, kezeben hozuan az koiarkat az 
rofakkal es almakkal. feel fele hyua teophiluft es m onda пеку.

5 Ez rofakat ez alm akkal kevldette teneked az en hvgom  dorothea. 
az ev iegyefenek paradichom abol kertebevl. E zeket m ondnan ez 
gyerm ek el enezeek. Teophilus notarius ez nagy chodat latuan. 
m eg kereztelkevdeek. es efeek dycheretnek zauara. dycherueen es 
dycheveytueen dorotheanak ifteneet. bogky február hauaban rofa- 

ío kát es alm akat kevldhet kynek akarya. mykoron az nagy hydeg- 
feeg az fevldet annera m eg zoreytotta. hog az faak fem m ynem ev

258 zevldfeggel m egnem  evltevztetnek. kynek ev neue || aldot legen  
evrekke. E s zerze teophilus igéén zeep dychyretet eneket. vr 
iftennek es zent dorothea azzonnak dychyretyre. ez rofaknak cho-

15 dayrol. Annak okáért teophilufnak erevfeytefeuel es predykacyo- 
yaual. m ynd az tellyes fevld m eg fordvla. Latuan ezeket az feye- 
delm. tevbfele kenokkal gyevire teophiluft. hognem  zent dorothea 
azzont. Ytolzer az feyedelm  teophiluft darabontkeent el m etel- 
tette. es vettette madaraknak m eg enny. Yme azért m ely jgeen  

20 chodalatos az vr iften  ev zentyben. es dychevfeges az ev felfege- 
ben. 0  io iefus. 0  iftennek fya neked dychyret es dychevfeg. Har- 
madzer z'olok jm m ar az rofay feneffégnék bodogfagarol. Myert 
kedeg az rofa. az ev virágzó zepfegeuel iegyezy az zvzeffeget. es 
az ev piroffagaual iegyezy az m artyrom fagot. kynek m endenyk  

25 vala zent dorothea azzonban. Ennek okáért erdem levt rofa kozo- 
ruval m eg bodogeytatny es tyzteltetny. Azért kerdetyk. hogha  
zent dorothea azzonnak. m eltofagofb az ev bodogfaganak dychev- 
íege. es ha nagyob az ev evrevme m enyorzagha az ev zvzetfege- 
revl. hognem  az ev m artirom fagarol. feleltetyk erre zent tham af-

259 nak m ondafa zerent. hog az m artirom íagnak aureola||ya m eltofaga  
job altalyaban zolual. m enden egyeb aureolaknal. Ennek okáért 
zent dorothea azzonnak nagyob evrevme vagyon az martyromfag- 
[roljnak aureolayarol. Annak okáért m ondatyk zent m athe m onda
fan való m agyerazaton. hog az nyolc bodogfagban. mynd az tevb

35 bodogfagok m eg tevkelletnek. hogky illety  az martiromokat mond- 
uan. Bodogok kyk evldezeft zenuednek igaífagert. m ert evk iften  
fyaynak hyuattatnak. H aym o efm eg vgym ond hog az hazas em 
bernek martirom faga. felyevl m ulya az oly zvzeket kyk nem  mar-
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tirok. Im ennek okáért. Mert az aureola nezy tulaydonchak az 
viaíkodaft es az gyevzedelm  vetelt. hog az aureola mondaffeek 
jobnak. az ky tartozyk erevfb viafkodafnak. de az martirom fagnak  
viafkodafa erevfb. az zvzeffegnek viafkodafanal. azért job az mar
tirom fagnak aureolaya. hognem  az zvzeffegnek aureolaya. Azért 5 

m ykoron zent dorothea azzonnak m ynd ez keet aureolak adatta- 
nak. gondolyatok m ely jgeen nagy az ev bodogfaga. О dychevfeges 
zvz. О nem es mártír. 0  rofay bodogfaggal fenes zent dorothea 
azzon. tegedet kerevnk bog az te zerelm es iefus iegyefednel mel- 
toly К efedevzned m y erettevnk. bog agyon m ynekevnk m alaztot. 260 
bekeffegevt es dychevfegevt. Amen.

Vegeztetyk zent dorothea azzonnak elete zent borlobas eftyn  
zom baton. Yrnak zvletety vtan. Ezer. evt zaz. tyzen neegy ezten- 
devben. Ezen eztendevben levn az kereztes had. magyar orzagnak 
evrevk em lekevzety. kyben vezenek fok nem es vrak az kegyetlen 15 

poor hadnagyoknak kegyetlenfegek m y a t .: —



K e z d e t y k  z e n t  a g o t a  a z z o n n a k  e l e t e  e s  rn a r t 
r o m í a g a  e z  к e p p e n m o n d u a n .

Zent agota azzon vala nem es zvz. elm euel es tefteel jgeen  
zeep. catlianianak varafaban. az vr iftent m endenkoron tyztely  

5 vala m enden zentfegben. Quincianus kedeg. íicilianak fejedelm e, 
m ykoron ev volna nem telen, fefveen. fertezetes eletev. es baluany  
im adafra adatot, erevkevdyk vala zent agota azzont m eg fogny. 
E s m yert quincianus nem telen poor vala. ez neineffet feeli vala  
m eg fogny. Es m yert fertezetes eletev vala. hog az ev zeepfegeuel 

10 eltetneek. m yert kedeg fefueen vala, hog az ev kazdagfagyt el ra-
261 gadoznaya. es m yert baluany jm ado vala. bog az balua||nykat 

jm attatnaya vele. Azért eleyben hozata quincianus zent agota  
azzont. ky m ykoron eleyben liozattatot volna. Es quincianus m eg  
efmerte volna zent agota azzonnak jndulatlan zandokat. ada evtet

is nem ely affrodofia nevev parazna azzonyallatnak. es ev kylenc 
leánynak, kyk es ezenfele rvt eletet vitelnek vala. hog az ev tanai - 
chokkal harm yc napyg az- elm eyet m eg valtoztatna37ak. Es nemy- 
koron jgyrnek vala zent agota. azzonnak vigaffagofokat. nemykoron  
m eg jyeztveen fenyegetyk vala kem enfegevkkel. rem enlyk vala hog  

20 evtet az ev io zandekatvl m eg vonhatnayak. Kyknek monda zent 
agota azzon. az en elm em  az kevzyklan az az criftofon erevfeyte- 
tet m eg. es criftufban fondaltatot. Az ty igetek zelek. az ty jgye- 
rettek effevk. az ty fenyegeteftek folyo vizek, kyk akar m ely jgeen  
vyanak. de az en hazam nak fondam entom at einem  ondhagyak. 

25 Zent agota azzon kedeg zom ehozuan jutny az martirom fagnak pal- 
mayara. naponkeent fyr vala es jmadkozyk vala monduan. Oh énne
kem. Latuan azért affrodofia zent agota azzont jndulatlan m eg ma-

262 radny. m onda || quincianufnak. kevnveben lagyvlhatnak m eg az 
kev. es kevnyeben fordulhatna az vas az ónnak lagyfagara. hog-
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nem m ynt ez leannak elmeye meg vontathatneek az kereztyenfeg- 
nek jgyekevzetytevl. Tahat quincianus eleyben hozatatta zent 
agota azzont. es monda пеку. M ynemev tulaydonfagv vagy. nem es 
vágyé, auagy nem. Kynek monda zent agota azzon. Nem cliak 
nem es vagyok, de meeg ennek felette, nagy nem es m eltofagbely 5 

nem zet vagyok, mykeppen ezt m enden en nemzetfegern byzoney- . 
gya. Kynek m onda quincianus. ha nem es vagy. myre m utatod  
m agadat lenny zolgalo zem elnek erkevlchevddel. ffelele zent agota  
azzon. Myert criftufnak zolgalo leanya vagyok* azért m utatom  
zolgalonak zem elyet. Monda quincianus. ha nem einek m ondodio  
m agadat, mykeppen mondod zolgalonak magadat, ffelele zent 
agota azzon. nagy nemeffeeg az. kyben criftufnak zolgalatya byzo- 
neytatyk meg. Mon^a quincianus. Yalazyad am elyet akarz. auagy 
aldozyal az ifteneknek. auagy kevlemb kevlemb kenokkat zenuegy. 
Ky|[nek zent agota azzon felele. Legyen olyan az te felefeged. my- 263 
nem ev az te azzon iftened venus, es te olyan légy. m ynem ev az 
te iftened jupiter. Tahat quincianus paranchola [evtet] evneky  
torkát fel verny monduan. Az byronak bozzvfagara. ne akary 
vakmerev zaual pogyokny. ffelele zent agota azzon. chodallak té 
gedet ezes ferfyat. enne bolondfagra ivtottat. hog azokat m ongyad 20 

lenny te iftenydnek. kyknek eleteket nem  keuanod hog kevueffe. 
fém felefeged fém tenen magad. E s hog m ongy teneked bozzv- 
fagokat lenny. ha az ev peldayokkal eelz. mert ha iftenek. tahat 
iot keua?ítam teneked, ha kedeg vtalod az ev tarfoffagokat. tahat 
en velem  egyet ertez. Monda quincianus. mecchek en ez fok beze- 25 

dekkel. auagy aldozyal ez ifteneknek. auagy kevlemb kevlemb 
kenolmak m yatta el végeztetlek tegedet. ffelele zent agota azzon. 
ha ennekem fényé vadakat jgerz. criftufnak neueet haluan. meg 
zeledevlnek. ha ennekem tevzet ach. menyorzagbol ennekem ange- 
lok idueffeges harmatot zolgaltatnak. ha en ream febeket || auagy 264 
keent vec. vagyon ennalam zent lelek, kynek m alaztya mya men- 
deneket m eg vtalok. Tahat quincianus paranchola evtet az tevm- 
levchben vonny. mert nyluan való zoual zydalm azya vala evtet. 
Mely tevm levchben zent agota azzon vigan es dychekevduen m e
gyen vala. es m yntha vendeegfegevkre hyuatot volna, az ev kefal- 35 

kodafat vr iftennek ayanlya vala. Mafod napon monda пеку quin
cianus. tagadm eg az criftuft. es jmagyad az ifteneket. ky mykoron 
nem akarya. paranchola evtet quincianus kenzofara fel fezeyteny
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es kenzany. Monda zent agota azzon. en ez konokban azonkeppen  
gyenyerkevdevm . m ykeppen ky jo hyrt hal. auagy ky lagya azt 
kyt reegtevl fogua kevant latny. auagy ky fok keencheket lelt. 
Mert az búza nem tetethetyk az kaiban, hanem ha az gabonafev 

5 leyend elevzer e rév ffen m eg chepletevt. es pelyvaya változtatót. 
Ezenképpen az en lelkem  nem  m ehetbe paradychomban marty- 
rornfagnak palm ayaual. hanem ha zerelm eíen kenzatod az en tef-

265 tem et az kenzokkal. Tahat m eg j| haraguek quincianus. hagya zent 
agota azzonnak em leyt kenzany. es íok kenzafok vtan el m etteny.

ío Kynek m onda zent agota azzon. alnok kegyetlen kernen pogan  
feyedelm  nem  zegyenletted el m etny azzonyall atban azt. m elyet 
tenen magad zoptal anyadban. Énnekem  belevl en lelkem ben egez 
em levym  vadnak, kjdíbevl eltetem  rnenden en erzekenfegym et. 
kyket gyerm ekfegem tevl fogna vr iftennek zenteltem . Tahat quin

is cianus paranchola. evtet az texm levchben be rekezteny. m eg tylt- 
uan ev hozya bem enny oruofokat. es hog fenkytevl evneky ne 
adatneek kenyer auagy vyz. E s jme efelenek jdeyen. jevue zent 
agota azzonhoz az tevm levchben nem ely veen. kvnek elette iev 
vala zevuetnek vifeley gyermek, hozuan ev vele ez veen kevlemb 

20 kevlem b oruoffagokat. es m onda zent agota azzonnak. Iollehet 
hog ez bolond feyedelm  tegedet kenokkal gyevtre. dem aga te jnkab  
gyevtred evtet az te feleletyddel. Es iollehet hog ev kenza az ein- 
levydet. dem aga az ev bevelkevdefe keferevfegre fordeytatyk. E s

266 m yert en ot valek m ykoron kenzatol jj vala. latam  hog az te em- 
25 levd egeffegnek m eg gyogyviafat vehety. kynek m onda zent agota

azzon. Tefty oruoffagot az- en teltem nek foha nem  attam . es rut- 
fag hog am yt enne jdeyg m eg tartottam , es m aft el vezeffem. 
Monda пеку az veen. leányom  en kereztyen vagyok, ne zemermef- 
kegyel en tevlem . kynek felele zent agota ázzon, honneet zem erm ef- 

3o kevdhetnem . m ykoron te légy jgeen veen. en kedeg [vgy] oly jgeen  
kegyetlenevl zaggattattam . hog fenky en tevlem  gyenyerevfeget 
nem vehet, de halat adok teneked vram es atyam . mert m eltoltat- 
tal en rólam zorgalm atoffagot vifélnéd. Kynek m onda az veen. myert 
nem  hagyod hog m eg gyogyehatlak(?) tegedet. ffelele zent agota  

35 azzon. azért nem  hagyom , mert vagyon en nekem  vram iefus 
criftus. ky chak igeuel gyogeyt m endeneket. es bezeddel mende- 
neket meg epeyt. ev ha akarya legottan m eg gyogeythat engem et. 
Tahat m ofululvan az veen monda, en es ev apoftola vagyok, es ev
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bochatot engem et te hozyacl. es ev neueben tugyad magadat meg 
gyogyvltnak lenny. Ezeket m ondnan legottan zent peter apóitól 
el ene||zeek. Es le teryezkevdveen az fevldevn zent agota azzon. 267 
halat adnan. lele evmagat m enden félévi m eg gyogyvltnak. es ev 
em leyt m eg adatuan ev m elyenek. Azért mykoron az velagofíag- 5 
nak nagy voltából, az tevm levc evryzevk m eg jyeduen el futottak  
volna, es az tevm levchet nytua hattak volna. Keryk vala ném e
lyek zent agota azzont. hog el m enne az tevmlevchbevl. Monda 
zent agota azzon. tauol legen en tevlem  hog en el fuffak. es az be- 
keffegnek coronayat el vezeffem. es az tevm levc evryzevket nyo- м 
morufagban hagyam. Négy napoknak vtanna monda quincianus 
zent agota azzonnak. hog az ifteneket jmadnaya. hog nehezeb ke- 
nokat ne zenuegyen. Kynek monda zent agota azzon. atte jgeyd  
bolondok es hytok. az egeket meg ferteztetyk es alnokok. The ne- 
uolyas es ertelm nekevl való. mykeppen akarad hog en az k evu e-13 
két jmagyam . Es menyeknek ifteneet el hagyam. ky engem et 
[teremtet] meg gyogyeytot. Monda quincianus. kychoda gyogyeytot 
m eg tegedet. ffelele || zent agota azzon. Criftus elev iftennek fya 268 
gyogyeytot m eg engem et. Monda quincianus. efmeg criftuft mered 
nevezned, m elyet en nem akarok hallanom. Monda zent a g o ta20 
azzon. myg en elek. criftuft zyvem m el es ayakaym m al hyvom . 
Monda quincianus. m aydan meg latod ha criftus tegedet m eg’ gyo: 
gyeyt. es paranchola ez kegyetlen feyedelm  cherepeket meg tevr- 
deluen el hynteny. es az cherepek ala hagya eleuen zenet tenny. 
es hagya ez tevzes cherepeken. zent agota azzont m ezeytelen 25 
teftel hengergetny. Mykoron ez nem es zent zvzet ezenképpen ken- 
zanayak. ím e levn nagy fevld jndulas. Mely fevld jndulas mynd 
az telyes varait vgy vere evzue. hogy egy reze le efeek. es quincia- 
nufnak keet tanalchofyt m eg evle. Es mynd az neep quincianufhoz 
futa kyaltuan. hog ez iey ld  jndulal't zenuedneyek. Zent agota azzon- зо 
nak hamyffan való kenzafaert. Tahat quincianus az fevld indu- 
lalnak féléiméért es. az nepnek feltam adafanak féléim éért.'hagya  
zent agota azzont efmeg az tevm lechben be vynny. Mely || tevm- 269 
lechben zent agota ázzon ezenképpen jmadkozeek m onduan. Yram  
iefus criftus. ky engem et terem tetteel. es en gyerm ekfegem tevl 35 

fogua m eg evryzteel. ky az en teftem et fertezeteffegtevl meg tar
tottad. es en tevlem ez velagnak zerelm eet el vetted. Es ky en 
velem  m eg gyevzetted ez nagy kenokat. es ez kenokban attad en-
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nekem  bekeffégnék jozagat. Vegyed el en zerelm es iítenem  en edes 
iegyeíem  io iefus az en lelkem et. E s parancholyad jutny az en 
lelkem et. az te irgalmaííagodra. Ezeket mykoron jm aduan m on
dotta volna zent agota azzon. nagy zoual ky bochata az ev bodog 

5 lelkeet. Vr zvletety vtan keet zaz evtuen barom eztendevben. 
decins chazar ideyeben. Mykoron kedeg az kereztyenek zent 
agota azzonnak tefteet nem es kénetekkel kenneek. es az kopor- 
Tóban teneek. ím e nem evnem ev iffyv Telmes rubaban evltevzuen. 
tevb bognem  zaz zepfeges es m eg ekefevlt. es feyerben evltezet 

10 ferfyakkal be ievue zent agota azzon teftebez. kyk az fevlden
270 ez elevt Toha nem  || lattattanak vala. E s ez iffyv tevn egy maruan 

kev táblát zent agota azzon feyebez. es evm aga mendeneknek  
zem ey elevl el enezeek. Vala kedeg im án  az táblán ez. Mentem  
íanctam . az az. zent elm eet. akarat zerent való. iítennek tyzteí-

15 Tegeet. es az tartom annak m eg zabadulafat. ky ezenképpen erte- 
tyk. Zent elm eye volt. akaratya zerent atta ev m agat az kenokra. 
iítennek tyzteffeget adót iítennek. es az tartom annak zabadulaít 
tevt. Mykoron ez chodak el hyrhettek volna, kezdek tyztelny az 
íydok es poganok zent agota azonnak koporfoyat. Quincianus ke- 

20 deg m ykoron elm ene zent agota azzonnak kazdagíagyt m eg tuda- 
kozny. keet louak nagy nyereyteít tevnek evnen kevztevk. az egyk 
lo nagy kegyetlen harapaft tevn quincianoíon. es az m aíyk vgy  
ruga ev labaual. hogy elbe eíeek az vyzben. vgybog Tóba az telte  
m egnem  leleteek. Egy eztendev kedeg el muluan. zent agota  

25 azonnak halala пару an. nem ely nagy hegy az varainak tíaellette
271 m eg haíada. es ky jevue j[ ev belevle nagy lang. Mely lang íny

képpen nagy berteleníeggel való íolyo vyz le zaluan. E s az 
kevueket es az fevldet m eg oluaztüan. az varaira nagy bertelen  
íyeteííel jev vala. Tabat poganoknak nagy íokaííaga az begyrevl

ao le zaluan. es íutuan zent agota azzon koporíoyahoz. Az velom ot 
kyuel be vala íevduen zent agota azzon koporíoya el ragadak. es 
allatak az tevznek langya ellen . Es legottan az tevz m eg alia. 
Zent agota azzon halala napyan. es touabba íem m ykeppen nem  
m ene az tevz. Vgy m ond zent ambrus az preíacioba zent agota 

35 azzonrol m onduan. О bodog es nem es zvz. ky erdem lette vr 
iítennek dychyretyert. ez liyv martyrnak ev vereet m eg íene- 
íeyteny. О nem es ,es dychevíeges zvz. ky -ez keet ekeffeggel

.
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velagofottal. ky az kém ény kenők kevzevt. choda tételekkel 
mendeneknek nagy feyedelmevk. Es iíteny tytok[kal]nak fegeyt- 
fegeuel feneluen. erdem iet zent peter apoftolnak latogatafaual 5 

m eg gyogeyttatny. vegeztetyk zent agotha azzonnak elete ken- 
nya es m eltoífagos halala. : —  ||



272 K e z d e t y k  d y c h e v f e g e s  z e n t  I u l i a n a  a z z o n n a k
z e n t f e g e s  e l e t e  m o n d n a n .

Zent juliana azzon. m ykoron iegyeztetet volna evlogios feye- 
delm nek. E s m ykoron zent inliana azzon femm ykeppen nem  

. 5 akarna m enny ez feyedelm hez kevlem ben. hanem ha criftufnak 
hytyt fel venneye. paranchola zent iuliana azzont az ev atya m eg 
foztany. es jgeen kém ényén verny. es az feyedelm nek m eg adny. 
Monda az feyedelm  zent iuliana azzonnak. en edeffeges julianam . 
m yre m euetteel m eg engem et illyen  igyen. hog en hozyam  nem  

10 akarz ievned. kynek m onda zent iuliana azzon. ha te jmadandod  
az en iftenem et. tahat engedek teneked, ha kedeg nem  jmadandod  
az en ifténem et. foha nem leez en vram . kynek m onda az feye
delm. En azzonyom  en ezt nem  tehetem  m ert az chazar el vetet- 
nee az en feyem et. kynek m onda zent iuliana azzon. ha te illyen  

is jgeen feled az halando chazart. m ykeppen akarod azt. hog en ne 
felyem  az halaltalan chazart. Azért valam yt akarz azt tegyed.

273 mert engem et j| m egnem  chalhacz. Tahat az feyedelm  paranchola  
zent iuliana azzont jgeen nehezen verny vezzevkkel. es feel nap 
eftyg hayanal fogua feel akaztuan fyggeny. es oluaztot onnot ev

20 fe iere  evtteny. Mely kenők mykoron пеку fem m yt nem  ártották  
volna, az feyedelm  zent iu liana azzont lanchokkal meg kevtevze. 
es tevm levchben be rekezte. Mykoron zent iuliana azzon volna az 
tevm levchben. ev hozya jevue pokolbely erdeg m onduan. juliana  
en vagyok vrnak angela. ky engem et te hozyad bochatot. azért 

25 hog en tegedet intenélek, hog áldozzál az ifteneknek. hog il fokayg 
ne kenzaffal. es il gonoz halalal m egne haly. Tahat zent iuliana  
azzon fyruan jm ada az vr iftent m onduan. En vram iften. ne hagy  
en nekem  el veznem . de mutaffad m eg en nekem, kychoda ez ky 
ennekem  illyeneket tanaiéhoz. E s zozat levn zent iu liana azzon-
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hoz. hog m eg fognaya azt ky пеку zol. es kezereyteneye evm agat 
hog m eg vallanaya ky volna ev. Mykoron m eg fokta volna evtet 
zent iuliana || azzon. es m eg kerte volna hogky volna. Meg m onda 274 
hog ev evrdeg volna, es hog evtet az ev atya azért bochatta volna 
hog evtet m eg chalnaya. kynek m onda zent iuliana ázzon, es ky- 5 

choda az te atyad. ffelele az erdeg. hog belzebvb az ev atya. hogky 
m ynket m enden gonozokra jgazgat. E s jgeen kém ényén veretet 
m ynket belzebvb. valam enyzer m eg gyevzetevnk az kereztyenek- 
tevl. Es annak okáért joltudom  en. hog en gonozom ra jevttem  
jde. mert tegedet m eg nem  gyevzhetelek. Egyéb dolgok kevzevtio  
az erdeg ezek valla meg. es monda hog m entevl jnkab akoron 
tauoznak el az erdegevk az kereztyenektevl. mykoron vronk iefus 
criftufnak zent telte aldoztatyk az m yíen. es mykoron jm ádíagok  
es predicacyok leznek. Tahat zent iuliana azzon az erdegnek ke- 
zeet hatam ege kevtevze. es evm agat fevldre le vete. es jgeen erev í-15 

fen vere zent iuliana azzon az erdeget az lanchal kyuel vala m eg  
kevtevzuen ez zent zvz. Az erdeg kedeg kyaltuan kery uala mond- 
uan. en azzonyom  [ne akary en rólam m euetevt tenned touabba.]' || 
iuliana. irgalm az ennekem . Tahat az feyedelm  paranchola zent 275 
iu liana azzont ky hozny az tem lechbevl. es ky jevuen zent julianaao 
azzon az tem lechbevl. vonzya vala ev vtanna az erdeget m eg  
kevtevztetuen. Az erdeg kedeg kery vala zent iu liana azzont 
m onduan. en azzonyom  ne akary touabba en rólam  m euetest ten
ned. Mert jmm ar touabba en fenkyt m egnem  gyevzhetek. az ke- 
reztyenek irgalmatoknak mondatnak, es te en velem  íem m y irgal- 25 

m aífagot nem  teez. Ezenképpen zent iu liana azzon az erdeget 
mynd az tellyes pyachon vona. es ennek vtanna vete az erdeget 
egy nagy zernyev farban. Mykoron zent iuliana azzon jutót volna  
az feyedelmnek eleyben. Zent iuliana azzon ky teryezteteek né
m ely kereken, annera hog m enden ev tetem y m eg tevrettek vala зо 
mynd ev veleenek ky jevuefeyglen. Vrnak angela kedeg az kereket 
mynd el tevre fem m ye teue. es zent iuliana azzont azon horaban 
m eg gyogyeta. kyt latuan azok kyk ot ielen  valanak. hynek crif- 
tufban. E s legottan m eg evletenek evt zaz ferfyak. es zaz har||myc276 
azzonyallatok. Ennek vtanna mykoron zent iuliana azzon bochat- 35 

tatot volna nem ely fazékba, ky vala oluaztot ónnal tellyes. de az 
oluaztot on levn olyan mykeppen egy jgeen zepen m eg elegyetet 
ferdev. Tahat az feyedelm  m eg atkoza az ev iítenyt. kyk egy

N yE L V E M L fcK T Á R . V II . 14
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leant m egnem  gyevzhetnek. ky evneky enne fok bozzvfagot tezen. 
Tahat az feyedelm  hagya zent iu liana azzonnak nyakat vagny. ky 
m ykoron vitetneek az nyak vagafra. az erdeg m elyet zent iuliana  
azzon vert vala az tevm lechben ot ielenven. egy ifyvnak kepeben.

5 kezde kyaltany monduan. Ne akaryatok evneky engedny. mert az 
ty iftenteket bozzonta. es engem et ez eyel jgeen nehezen vere, 
azért agyatok m eg пеку am yt erdem iet. Ez bezedekre m ykoron  
zent iuliana azzon ev zem eyt keueffe fel em elte volna, hog latnaya  
ky volna ky illyeneket zolna. Az erdeg ezt latuan el futa kyaltuan  

io m onda. lay . jay. ennekem  neuolyafnak. m ert azt hyzem . hog en- 
277 gem et m eg akar fogny es kevtevzny. Azért mykoron zent ju||liana  

azzonnak nyakat vágták volna, az feyedelm  hayon m enuen az ten 
geren. es nagy veez zeel tam ada. harm yc neegy ferfyakkal be m e
revle az tengerben. Ezeknek ev telteket mykoron az tenger ky 

is vetette volna. Vadaktól es m adaraktvl m eg em eztetenek. Vegezte- 
tyk zent iu liana azzonnak zentfeges e le te .: —



K e z d e t y k  z e n t  p o t e n c i a n a  a z z o n  e l e t e .

Ygy mond zent agoíton. zvznek jnnepen. predycallando az 
zvzeííeg. Erre fegehen m ynket criftns zvznek fya. es zvzeknek 
iegyeíe. Zvzey m ehbevl zvletet telt zerent. Zvzey hazaffaggal zer- 
kezet lelek zeren t Azért mykoron kevzeníeges anya zent egyház 5 

zvz legyen, mykeppen zent pal apóitól m ongya. M ynem ev nagy  
tyzteffegre méltók az oly tagok, kyk azt evryzyk ev teltekben, m e
lyet anya zent egyház evryzet tellyeffegel hytben. az az. az zvzef-. 
leget. Azért az teltnek íem m ynem ev nem zete, nem haíonlathatyk  
az zent zvzeííeghez. m eg cbak az teltnek zvzeííegehez es. M enye-10 

tek el azért. || zent gyermekek, es iítennek leány, m enyeyek es nem  278 
hazaívltak. M enyetek el es jaryatok mynd vegyg az zent zvzeííeg- 
ben. dychyryetek edeíben azt. m elyet gyakraban gondoltok. Ré- 
menkevgyetek bodogban abban, kynek alhatatoíban zolgaltok. 
Zereííetek geryedetevíben azt. kynek kellem etevllevk vattok jg y e -15 

kevzetevíben. Ez illyen íele zent zvzeknek zam a kezzevl es tar- 
tollagy kezzevl vala bodogíagos z v z . zent potenciana azzon. ky 
vala romay. es nagy nem eííeges nem zetbely. prudens íenatornak  
zent peter apóitól taneytuanyanak leanya. es zent praxedis azzon- 
nak buga vagy evccbe. Ev anyanak vala neue íabynella. Az e v 2o 
atya prudens, taneyta zent potenciana azzont. kereztyeníegnek  
m enden zerzeteiiegere. es hagya evtet criítuínak zvzeííegben. Az 
ev atyanak halala vtan zent potenciana azzon neuekevdeek irgal- 
m aífagnak m enden m yelkevdetyben. Ygy bog eyel es nappal zev- 
netlen m ynd ev [hozza] hazabelyekkel evzue. zolgal vala az vr 25 

iítennek jm m oíokban es jmadíagogban. E s az iíteny dychyretek- 
ben rezeíevl vala. auagy || egyeíevl vala zent potenciana azzonual. 27ÍI 
bodogíagos pius papa. Azért mykoron volna kereztyeneknek nagy  
haborgataíla. es az poganoktvl naponként lók kereztyenek evlet-

14*
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nenek m eg. Zent potenciana azzon az ev evccheuel zent praxedis 
azzonual. eyel az zent martyroknak telteket eltem etyk vala. E s  
zent pius papaual. az ev jnnepeket illic  vala. Mykoron az kerez- 
tyeneknek evldevzeíek il nagyon forrana. ezen jdevben zent po- 

5 tenciana azzon m enden ev evrekfegeet zegenyeknek zvkfegevkre. 
es az ev neuolyafagoknak fel emelefere kevlte oztogata. E l jevue 
azért az jdev. m ely jdevben az m enden ioknak m eg fyzetevytevl 
kellene venny az io m yelkevdetevknek dychevfeges dym evlcliet. 
Azért ez felyevl m eg m ondot jo m yelkevdetekert es egyebekért es. 

io kyket tevn ez zent zvz vr iftenert. Yvnius havanak tyzen negyed  
napyan. bodogul repevle criftufhoz. E s teteteek az ev bodog tefte. 
az ev bodog atyanak bodog prudenfnek m ellette, priícilla neveu  
cym teryom ban. Salaria nevev vton. kynek m ellette ez vtan temet- 

*280 teteek zent praxedis azzon es. |j Maftan kedeg vigadnak az m en- 
15 nyey bodogfagban m ynd evrekkevl evrekke. Vgy mond zent agof- 

ton. Az vr iftenneel m eeg az gyarló leány term ezet es vitezkevdyk. 
Mert fok leányok, ferfyvy leiekkel viteffegevt tevttenek. Ezenkép
pen tevn zent potenciana azzon. ky az ev lelky ereeuel m eg gyev- 
zev ez velagot. ev teftet. es pokolbely evrde[gnek]gevt. Vgy mond  

20 zent agofton. Menyetek el iftennek zent gyerm eky es leányok, fuf- 
fatok vegyg m eg maraduan. Ту agyektok m eg evuedevzuen. es 
zevuetnektevk m eg gyohtuan varyatok az vr iftent zvzek. M ongya- 
tok vy eneket äz artatlan barannak m enyekevzevere. Oly eneket. 
kyt fenky nem  m ondhat, hanem  chak zenteknek tyzenkeet ezere. 

25 zeplevtelen zvzefíegnek kyntornaloy. E s m yert dychevíeges zent 
potenciana azzon te rólad, es m ynd az zent zvzekrevl jrt zent ia- 
nos. hog az artatlan barant fenky nem kevuethety. vala hona  
m egyen, hanem  chak ty zvzek. houa aleygyvk hog m egyen ez ba- 
ran. houa fenkynek evtet nem  kel kevuetny. fe m erye fenky kev- 

28í uetny. hanem  chak ty zvzek. Houakel kevuetny az || barant. 
hanem  chak criftufbol criftufban. Criftus vtan. criftus m yat. 
criftufert. Az zvzeknek tulaydon evrevme. criftuffe. Mert egye
beknek vadnak egyebh evrevm ey. de fenkynek illyeten. M ennye
tek el zvzek. kevueffetek az artatlan barant. mert az barannak 

35 ev tefte es. byzonual zvz. Kevueffetek az barant. vegyg tart- 
uan az zvzeffeget kyt foggattatok. Tegyetek geryedetevffég
gel az jót. am yt tehettek, hog az zvzefíegnek jaua eine vez- 
zen. Mykoron femm y oly yot nem tehettek, hog kyuel az el vezet
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zvzefíeg m eg teryen. Kevueffetek zvzek az artatlan barant. vala 
houa m egyen, de az alazatos baranhoz. alazatotfon iarulyatok bog  
eine elletek. Ky kedeg feel el efny. kerye es m ongya. Ne jevyen  
ennekem  keuelfegnek laba. Azért iaryatok az keuelfegnek vtat. 
alazatoffagnak labaual. Az ioba vegyg maradó zvzek. agyak nek- 5 

tevk jóba m eg maradafnak peldayat. Az bynben el efevt bynefek. 
beueytyk az ty byntevl való felelm etevket. Azt zereffetek. azért 
bog kevueffetevk. Azt fyrafl'atok. bőgne fyryatok. Ne leleffeek ty  
bennetek || nem  iamborfagnak zyne auagy orchaya. Ne leleffeek 282 
tybennetek budofo zem. ne zabolátlan nj^elv. Ne leleffeek ty ben - 10 

netek auagy ty kevztetevk parazna hahotalas. ne zem erem telen  
rut pakocha. Ne leleffeek oly evltevzet ky zvzhez nem  illic, ne lelef
feek keuely iaras. de zereffetek tellyes zyuel. embereknek fyay 
felet zeep abrazt. Nezzetevk zvzek. az ty zeretevtevknek zepfegeet. 
Gondolyatok azt. ky egyenlev atya iftenhez. Ky engedelm es az 15 

anya zvz marianak. Gondolyatok azt ky m enyekben vrankodyk. es 
fevldevn zolgalt. Gondolyatok azt. ky mendeneket terem tevt. es ev 
emberfege zerent. terem tetevt m endenek kevzevt. Nezzetek zvzek az 
kereztfan fyggevnek febeyt. es az fel tam atnak m eg dychevfevlt. 
febeyt. az m eg váltónak iutalm at. Azért zegezteffeek be tellyeffeg- 20 

gél az ty zyuetekben az criftus zent potenciana azzonual evzne. 
ky ty ertetek fel zegezteteek az m agas zent kereztfan. : —
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z a r  n e  a z z o n  y. |j

283 Az evzuegyeket tyztelyed. kyk byzonual evznegyek. Ezeket 
5 zent pal apóitól m ongya tliynioteufhoz irt elíev kevnyuenek evted

rezeben. Az zent evzuegyek m éltán tyztelendevk anya zent egy
házban. es vr iftentevl kvvaltkeppen  áldották es valaztottak. Mert 
nem  kyfded lelk}r jozag. fevt nagy lelky iozag az evzuegyfeget iol 
tartany. Azért m ongya zent ambrus. bog kevzel való módón, nem  

10 kyffeb lelky iozag az hazabagtvl való zenuedees evzuegyfegben. 
kyt néha gyenyerkevttet vala. ínyképpen az hazaffagnak gyenye- 
revfeget [meg tagadnya.] nem tudnya. Mert kevnyeb az zvzefíeg 
tartas az oly teltben, ky teltnek gyenyerevfegeet nem tutta. Az 
evznegyíeg kedeg zorgalm atofb. az az. tevb keferteteket zenued. 

is azért bog az el m últakról m eg em lekevzyk. Annak okáért nyluan  
vagyon' bog az evzuegyíegbely tyztaíag nagy lelky jozag. jgeen  
tyztelendev es dychyretes. e.s iftentevl kyualtkeppen való m alaztal 
es vegezetre dycbevfeggel m eg aldando teltnek illyen  nagy vyaf- 
kodafaert. Ezen keppen tyztelendev es dyehyrendev m ynden |]

284 em berektevl bodogfagos zent ilona azzon. kynek anya zent egyház 
ez m ay napon jnnepet tezen nagy tyzteffeguel. ky az ev evzuegy- 
fegeben való tyztaíaga m yat es zenti'ege rnyat az vr iftentevl nagy  
m alaztot es dychevfeget nyere. Annak okáért, ez d}rchevfeges zent 
ilona azzonnak tyzteffegere. Vetebenek ez felyevl m eg m ondot

2sjgeek  my tanolfagonkra es epevletevnkre. monduan. Az evzuegye
ket tyztelyed. kyk byzonuan evzuegyek. E s bezedeg auagy jgeek  
zerent lezen barom  tanolfagonk. Zent ilona azzon tyzteffegere ez 
m aftany predieacyoban.: —
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E lfev  tanolfagonk lezen az evzuegyfegnek tyztelendev alia- 
pagyarvl. holot az m ongya. Az evzuegyeket tyztelyed.

Mafod tanolfagonk lezen. az zentíegnek byzonfagos jegye- 
revl. holot az m ongya kyk byzonual vadnak.

Harm ad tanolfagonk lezen. az tyztafagnak erdemenek dychy- 5 

retyrevl. holot azt m ongya. evzuegyek.
Mondám, hog elfev tanolfagonk lezén az evzuegyfegnek  

t}rztelendev allapatyarol. || Ez jgeek m elle vadnak nem ely keerde- 285 
fevk my tanolfagonknak okáért. E lfev keerdees ez. Az evzuegyek- 
nek m ynem ev tyzteűeget kel zeretnyek. Erre feleltetyk ezenképpen, м 
hog három  fele tyzteffeg vagyon. Az elfev tyzteffeg. ez velagy tyz
teffeg. Mafod tyzteffeg az ifteny ábráznák tyzteffege. harmad tyz
teffeg. az m enyey tyzteffeg. Az elfev tyzteffeg az az. ez velagy tyz
teffeg. m eg vtalando m enden kereztyen embertevl. Mert ez velagy  
tyzteffeg hytfagos.es lelky dym evlc nekevl mulyk el.M ykeppen meg 15 

ielenteteek nagy alexanderben. Nero chazarban. es ezekhez hafon- 
latofokban. kyk evrekke karhozanak. Es az nagy tyzteffegrevl. 
jutának pokolbely nagy zegyenfegre. azért hog ev nalok jgaz hyt 
es byzon zeretet nem volt ev eeltekben. es hog ev tevlek byneket 
nem  tauoztattak el. Illenekrevl irattatyk bevlc kevnyuenek ev tevd 2o 
rezeben. hog pokolban liaborkattatnak rettenetes féléim éi, peniten- 
ciat tartuan es monduan. Myt haznalt nekevnk az keuelfeg. auagy 
m yt hozot nekevnk kazdagfagokrol való m agonk hanyafa. M ynd' 
elm ulanak || mykeppen arneek. Efm eg ez velagy tyzteffeegnek ehak 286 
hevfagos. de es pokolbely kenoknak m eg bevevytevye. bevlclinek 25 

ez mondafa zerent. Az hatalm afok hatalm afon zenuednek kenokat. 
Zent ianos es vgy mond latafarvl való kevnyuenek tyzenheted  
rezeben. Menere dychekevdevt az gyenyerevfegevkben. anneet 
agyatok пеку az kenokban.: —

Mafod tyzteffeg. az ifteny ábráznák tyzteffege. Ez fele tyz- 30 

teffeg nagy zorgalm atoffaggal m eg tartandó, hog el ne vezzevn. 
Ezrevl vgy mond dauid propheta az foltarban. Em ber mykoron  
volna tyzteffegben. m egnem  erte. hafonlateek az oktalan barm ok
hoz. es levn liafonlatos ev hozyayok. bevnnek m yatta. Azért 
m ongya ricardus niefter. fém egy tyzteffeeg nagyob. fem inynem eves 
ekeffeeg chodalatofb m ynt lenny embernek iftennek kepere es ha- 
fonlatoffagara. Azért ez tyzteffeget jgeen kel es zeretettel evryz- 
nevnk. Mert mykeppen az nem es bevlc ember, az oly leuelet auagy



2 1 6 COKNIDES CODEX ( 2 8 6 — 2 9 1 )

bullat nagy zerelm el evryzy. Mely leuelnek m yatta nyerhet egy varat 
vagy egy tartom ant. Ezenképpen kel m ynekevnk es evryznevnk. my

287 lelke vnkben m eg irot j| if ten kepeet abrazat. kynek m yatta m eg nyer- 
yevk m enyeknek orzagat. de ha kerdeneed m ykeppen kel embernek

5 m eg tartany az ev lelkenek tyzteffegeet. az ev tyztelendev allapat- 
yaban. Tugyad hog három  keppen kel m eg tartany. Elevzer ezen
képpen. hog az leieknek adaffeek az vralkodas az telten . Mert m y
keppen nagy zem erem . az zolgalo leannak azzonkodny ev azzo- 
nyan. Ezenképpen nagy zem erem . az teltnek vrankodny az lelken, 

ío vgy m ond zent bernald. Az leieknek kel vralkodny. mykeppen  
nem efbnek. Az teltnek  zolgalny kel. m ykeppen zolgalo leannak. 
m ert zolgalatra adatot az telt. az leieknek. Máfodzer kel az lelket 
m eg tartany. evtet m eg evryzuen byneknek ganeatvl. Mert m ykep
pen az kyralnak nagy zem erem  volna ha te az' kyralnak orchayara 

is bydevs ganeet hagytanal. es m eg ferteztetned. Ezenképpen nagy  
tyzteletlenfeget teez az te lelkednek. m ykoron az te lelkedet by- 
nekkel m eg ferteztetevd.. Azért m ongya fyrak fya ielus. ffyam egy- 
gyevgyevfegben zeledfegben tarchad az az. evryzyed az te lelkedet.

288 es agy evneky ev erdeme zérent való tyzteflegevt. || az az. az ifteny  
го ábráznák m eltofaga zerent. E fm eg vgy mond. Az ev lelkeben veet-

kevzevt. kychoda jgazeygya meg. Az az ky nyluan való bynekkel 
m eg ferteztety ev lelkéet. ky aleygya jgaznak. E s kychoda tyzte- 
feyty. az az. ky aleygya tyzteflegre m éltónak, az ev lelkeet tyztef- 
feleneytevt. Az az. ky az ev lelkeet nyluan való bynekkel m eg fer- 

25 teztety es m eg zegyeneyty. es ev tevle el vezy dychevfegnék coro- 
nayat. Ez illyen  ember nem  m éltó iftentevl tyzteltetny. Harmadzer 
kel az lelket m eg tartany. evneky zeep alkolm as evltevzetevt 
zerelm el zerzeny. Mert jgeen nagy zemerevm  az kyral leányának  
m ezeytelen jarny. Ezenképpen nem  illic az leieknek m ezeyte- 

80 len lenny. de kel az leieknek lenny m eg ekefevltnek lelky ioza- 
gokkal. Mert az lelek az felfeges kyralnak leanya. az az. az vr 
iftennek. E s valaky az lelket m eg fozgya. az m eg gyevtretyk. Es 
valaky az lelket m eg ekefeyty. az m eg iutalm aztatyk. Azért m on
gya zent ianos latafarol való kevnyuenek tyzenhatod rezeben  

35 monduan. bodog ember ky vigyáz es m eg evryzy ev ruhayat. hog
289 m ezeytelen ne iar||yon. de jay az m altany kereztyenek jnkab gon

dolnak az zolgalo leannak evltevzetyrevl ekeffegerevl. az az. az 
teltnek ekeffegerevl. hognem  az leieknek ekeffegerevl. Azért mon-
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gya zent agofton. Annera elhatalm azot emberekben az elm enek  
vakíaga. hog m enden iokat es tyztakat akar vallany. az ev lelke- 
tevl m eg valua. Efm eg vgy mond zent agofton. 0  embery allat. 
mychoda ez hog femmykeppen fem m ynem ev gonozt nem  akarz 
vallanod. Nem  akarz gonoz felefeget. nem  akarz gonoz fj^at leant. 5 

nem  akarz gonoz zolgat. nem  akarz gonoz ruhát evltevzetet. Vtol- 
zer m eeg chak gonoz kapchat fém akarz. Oh iay demaga veetkez- 
uen akarz vallanod gonoz lelket, kerlek azért tegedet veffed felyeb 
tarchad felyeb az te lelkedet, az te kabchadnal. : —

Harmad tyzteffeg mondatyk m enyey tyzteffégnék, es ez illyen 10 

tyzteffeg. nagy keuanfaggal kerefendev. Mykeppen ez zentfeges 
zent ilona azzon kerefe az m enyey tyzteffeget. kyert m enden ez 
valagy kazdagfagokat m eg vtala. Azért enekly anya zent egyház 
zent Ilona azzonnak kepeben || ev dychyretyre monduan. Ez ve- 290 
lagnak orzagat es m enden ev ekeffegeet m egvta lam  envram  ie fu sis  
críftufnak zerelm eert. Melyet láttám  hytem  mya. m elyet zerettem- 
kyben hyttem.' m ellyet zerettem. Azért zeretev atyamfyay my. es 
kereffevk az m enyey tyzteffegevt. ez zentfeges zent jlona azzonnak 
peldaya zerent. Mert ez dychevfeges zent ilona azzon nagy zerel- 
m el kerefe az byzon hytnek efm eretyt. kynek m yatta m eg lelhet- 20 

neye az m enyey tyzteffegevt. Kyrevl vgy oluaftatyk hog mykoron 
az kereztyen hytet m eg elm erte volna, zent filuefter papanak. 
difputacioyanak gevzedelm  vetele m yat. legottan m eg kereztel- 
kevdek evt ezer emberekkel. E s m eg gyvladnan criftnfnak kennya- 
nak zerelmeben. az zent kereztfat nagy zerelm es zorgalm atoffaggal 25 

m eg kerefuen m eg lele. Mely zent kereztfanak m eg lelefe myat. 
ez zentfeges zent ilona azzon kerefe es lele maganak m ynd m e
nyen m ynd fevldevn veghetetlen nagy fok tyzteffegevket es érde
m eket m ynden zenteknek kevzevtte. Ez levn az zent kereztfa. ky 
m eg tevre pokolbely evrdevgnek ereyet. kyrevl vgy mond zent 30 

agofton. hog К valahol az zent kerezt elevl m enend hyttel es ifteny 291 
féléim éi, ot az ellenfeg nem  arthat. Ez az m eltofagos zent kereztfa. 
ky az gonoz kenanfagot es gonoz gondolatot el evz. Ez az zent ke
reztfa. ky embert [hog] hoz alazatoffagra. Mert az kereztfanak halala. 
vala zevrnyevfeges halai. E s criftus ezt valazta maganak. hog my- 35 

nekevnk adnaya alazatoffagnak peldayat. Ygy mond zent agofton. 
ím e vagyon mynekevnk alazatoffagnak peldaya. keuelfegnek  
oruoffaga. 0  azért m yt dagachfél ember vagy myt keuelykevdevl.
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О m eg holt beer, m yt gondolz. О m eg dohofvlt genyetfeeg. m yt 
keuanz. Az te feyedelm ed criftus alazatos. es te keuely vagy. Az 
fev [kenely] alazatos az az criftus. es tag keuely. tauol legyen ez. 
E z fele es ezhez hafonlatos tyzteffegevket lele maganak zent Ilona  

5 azzon ez zent kereztnek m yatta. m enden zenteknek felette. Azért 
tyztelendev ez zentfeges zent ilona azzon m enden emberektevl. 
Mert m ynekevnk nagy fok iokat lele ez zent kereztfanak meg 
lelefe m yat. : —

Mafod kerdees ez. bog io telkeknek es zent lelkeknek my- 
292keppen kel kerezny az || es ínyképpen kereftetbetyk ez m enyey  

tyzteffeg. Erre feleltetyk leo papanak m ondafa zerent monduan. 
Chodalkozonk bog ha ember ez velagy tyztebegre nem  iutbat. mu- 
kanak erdeme nekevl. Nagyal erevfben ember az m enyey tyztef- 
fegre nem. iutbat. m ukanak erdeme nekevl. Annak okáért ezevnk- 

i5 ben kel vennevnk. bog m ykeppen ez velagy tyzteffegevk k erese t
nek fok modokon. Ezenképpen lelek zerent. az m enyey tyzteffegevk  
kereftetnek fok m odokon. Ez velagy tyzteffeg elevzer kereftetyk ne- 
m ykoron. erevs hatalm affagnak es iozagnak m yatta. es ellenfegevk- 
nek m eg gyevzefe m yat. m ykeppen az nylua/i vagyon vitezekhben es 

20 feyedelmekben. Ezenképpen lelek zerent. kereftetyk az m enyey tyz
teffeg. ez yelagnak. teftnek es evrdevgnek m eg gyevzefe m yat. Mert 
ezek am y ellenfegynk. kyknek ellene kel vyafkodnonk. Azért mon- 
gya zent bernald. Yalam enezer m eg gyevzevd. annezer koronáz
tátok Zent pal es vgy m ond. Senky nem  coronaztatyk. hanem  ha 

25 erevffen tevruenzerent kefalkodandyk. Mafodzer mykoron kerefte- 
293 tyk ez velagy tyzteffeg. jo zolgalatnak gyorfafaga myat. || M ykep

pen nyluan vagyon ez. az kyralnak zolgayban. Ezenképpen lelek  
zerent. kereftetyk az m enyey tyzteffeg. criftufnak gyors zolgalatya 
m yat. Kyrevl vgy m ond jduezeytevnk iefus. Zent janos irtam eg  

3o kevnyuenek tyzenkettevd rezeben m onduan. H a valaky ennekem  
zolgaland. m eg tyztefeyty ' evtet en atyam ky m enyekben vagyon. 
H annadzer nem ykoron kereftetyk ez velagy tyzteffeg. fenes bevl- 
chebegnek m yatta, Mykeppen ez nyluan vagyon az tanalc adókban 
es bevlchekben auagy doctorokban. Ezrenkeppen lelek zerent. ke- 

35 reftetyk az m enyey tyztebeg az byzon bevlcheffegnek m yatta. Mely 
byzon bevlcbeffeg al. embernek evnen maga m eg efmeretyben. es 
if terme к efm eretyben. kyrevl vgy mond bevlc.-Ievuenek ennekem  
ez byzon bevlcheffegnek m yatta m enden jók. es zam lalbatatlan
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tyzteffeg. az az. tyzteffegnek allapatya. Negyedzer nemykoron ke
reftetyk ez velagy tyzteffeg. kazdagfagoknak kazdagfagy m yat. 
Mert vgyjrattatyk fyrac fya iefus kevnyuenek tyzed rezeben mond- 
uan. Az pénznek m endenek engednek. Ezenképpen lelek zerent az 
nienyey tyzteffeg kereftetyk. Ioza||gos myelkevdeteknek es nagy 294 
érdemeknek kazdagfagy myat. kyrevl vgy mond zent pal. dychev- 
feg. bekeffeg. es tyzteffeg. m ynden jót tevevnek, Zent agoíton es 
vgy mond. Sem my jo ayandekozas nekevl nem  m arad.: — Evtevd- 
zer ez velagy tyzteffeg kereftetyk bevlc es ezes zolafnak m yatta. 
Mykeppen ez nyluan vagyon az oratorokban auagy kevuetevkben. ю 
es az aduocatofokban auagy zozolokban. Ezenképpen lelek zerent. 
kereftetyk az m enyey tyzteffeg jmadfagnak m yatta. kyrevl vgy 
mond zent lukac. Mynden ky kery vezy. es ky kerefy m eg lely. 
Ygy m ond fyrac fya iefus. tyzteffeg es dychevfeg. az ezefnek értel
m einek bezedeben.: —  H atodzer kereftetyk ez velagy tyzteffeg. 15 

kyralnak nyayaffaga myat. es feyedelmeknek vraknak baratfaga 
m yat. Ezenképpen lelek zerent. kereftetyk az m enyey tyzteffeg  
iftenhez való byzon zerelm myat. kyrevl vgy mond zent janos. 
latafarvl való kevnyvenek harmad rezeben. Tanalchozok teneked 
venned, meg tevzefevlt aranyat, az az. ifteny zerelmet. hog kazdag 20 

légy. Syrac fya ihs es vgy mond. || jftennek zerelme. tyzteletes 295 
bevlcheffeg. Ezen módón kerefe zent ilona azzon es az m enyey  
tyzteffegevket. Mert ev m eg gyevze az ev teftet ez velagot es po- 
kolbely evrdevgevt. Magat foglala criftufnak zolgalatyaban. Az 
byzon bevlcheffegnek m yatta. m eg efmere evnen magat es. az vr 25 

iftent es. Gyevhtev evmaganak lelky kazdagfagokat. iozagos my- 
elkevdetevknek nagy fok kazdagfagybol. Im adfagogban magat 
foglaluan nagy zerelmel es nagy aytatoffaggal. Levn evneky ba- 
ratya az m enyey kyral. es az m enyey feyedelmek az az. az zent 
angelok zereteek ev te t.: —  30

Harmad keerdes ez. hog az evzuegyevk m ynemev tyzteffeg- 
gel tyztelendevk emberektevl az evzuegyek. hog be teílyefevgyek  
zent pal apoftolnak parancholatya. holot azt m ongya. tyztellyed  
az evzuegyevket. Erre feleltetyk. hog az evzuegyeket kel tyztelny  
neegy keppen való tyzteffeggel. Elevzer kel tyztelny az evzuegye- 35 

két. tyzteletnek tyzteffegeuel. Es ezt kel tenny az evzuegyfegbely  
tyztafagnak m eltofagaert. Mert vgy mond pogan bevlc. hog az 
tyzteffeg ez. tyzteffegnek mutatafa tetele. az iozagos m yelkevdet-
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296 nek jegyere. || Mert az tyztetfeg n ientevl nagyob az kylfev jók 
kezzevl. es iozagnak intalm a. Mert az tevkelletes iozagnak nynchen  
m ento tyztetfege. de zent agofton m ondafa zerent. kereztyeneknek  
m enden vyafkodafy kevzevt. kemenb viafkodas tyztafagnak kefalko- 

5 dala. holot az viafkodaas m enden пару, es rytka az m eg gyevzees. 
Mert ez gyevzedelm nek ayandoka. chak az vr iftentevl adatyk. es 
keueffeknel vagyon. Azért m ongya iduezeytevnk criftus. Zent m athe  
irta m eg kevnyuenek tyzenkylenched rezeben. m onduan. vadnak  
tyzta emberek m enyeknek orzagaert. Efm eg vgy m ond. ky foghagya  

io fogya. mert nem  m endenek fogyak ez jgeet. az az. az tyztafagnak  
igeyet. Annak okáért az oly azzonyallatok. kykben leieknek illyen  
erevtfege vagyon, kyk az ev teltek et m eg gyevzhetyk. jgeen tyzte- 
lendevk. Kynek iegyere az jras. az evznegyeket zvzekhez zerkez- 
tety. Mykeppen zent pal m ongya. corintyofokhoz irt elfev kevny- 

i 5 uenek heted rezebe/г m onduan. Az hazafagnekevl való azzony- 
allat es az zvz. gondolya azokat kyk vr iftene. m ykeppen legyen  
kellem etes vr iftennek. hog legyen zent. az az. tyzta teftel es le- 

297lekkel. || Ygy m ond zent ambrus. Tanolyatok azzonyallatok. m ely  
nagy m alazt legen az evzuegyíeg. Mely evzuegyfeg az madarakban 

20 es dychyrtetyk. m ert az gerlice egy gerlychehez zerkeztetueen. 
evzuegye m araduan. foha m ás gerlycehez nem  zerkeztetyk .: —  
Mafodzer tyztelendevk az evzuegyek. el taplalafnak tyzteffegeuel 
zevkfegnek ideyen. Mert regente az evzuegyek el taplaltatnak vala. 
Zent egyháznak jevuedelm ebevl. kyk veenfegevgbevl vagy beteg- 

25 fegevkbevl nem  m ukalkodhatnak vala. M aftan es m éltán 'tap lal
tatnak el az evzuegyek. mert evk fegellyk az zent egyhazat, tar
toznak es fegelleny az ev im adfagokkal es érdemekkel. Az cartha- 
gynenfis bely concilium  jgy zerze inonduan. Az evzuegyek kyk 
zent egyháznak ievuedelm ebevl taplaltatnak. oly jgeen m ynd zev- 

80 netlen kellennyek iftennek dolgában, hog az ev érdemekkel es jmad- 
fagokkal fegelyek az zent egyhazat. Ennek ellene az irgalm atlano
kat kyk evzuegyeknek nem  legelnek, m eg feddy zent iob propheta  
m onduan. Mynek okáért heuon el bochattatok az evzuegyeket. en
nek okáért vattok m eg kernyekevzueen tevrekkel.: —  Harm adzer 

298 tyztelendevk az evzuegyevk. ev || nyom orufagoknak zom orufagok- 
nak vigaztalafaban való tyzteffegeuel. Criftufnak peldaya zerent. 
ky latuan az evzuegy azzonyallaíot fyruan. ev egyetlenegy m eg 
holt fyan. jrgalmaffagra jndultatuan m onda. A zzonyallat ne akary
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fyrnod. es fel tam azta evtet. Ezen keppen kel nekevnk es jot ten- 
nevnk az evzuegyeknek. jgeuel es m yelkevdettel evnekyk jót te- 
ueen. es vigaztaluan evket. vgy mond zent jacab kevnyuenek elfev 
rezeben. Tyzta es zepplevtelen zerzet. az az. az kereztyenfegnek  
zerzete ez. m eg latogatny aruakat es evzuegyeket ev nyomornfa- 5 
goknak jdeyen. Oh azért m ynd hazafok mynd [evzuegyek] zvzek. 
m eg latogaffatok fegelyetek es vigaztalyatok az evzuegyeket. Mert 
teneked es. azon m értekkel m erettetyk. mykoron m eg nyomorodol. 
Negyedzer tyztelendevk az evzuegyek. ev jgyekben való m eg oltal- 
m azafnak tyzteffegeuel. Annak okáért irattatyk ezenképpen, bog 10 

az pifpekeknek es egyeb egyhazy feyedelmeknek jeleiben kel jgye- 
kevznyk. az evzuegyeknek oltalm azafara es el taplalafra. Zent hiero- 
nym us vgy mond. bog kyralyoknak tyzty || jtyletet es jgaffagot tenny. 299 
es evzuegyeket hatalm afoktvl es nyom orgatoktvl m eg oltalm azny. 
kyknek ellene irattatyk jfayas propheta kevnyuenek elfev rezeben is 
monduan. Az te feyedelmyd hytetlenek. oruoknak tarfy. aruanak 
nem jtylnek. evzuegynek jgye ev hozzayok be nem  m egyen.. lay  
bozzvt állok az en ellenfegymrevl. vr iften m ongya. Oh azért em* 
bér tanoly evzuegyevket tyztelny. hog vegy iftentevl jutalmat* 
tanolyad az zent evzuegyevknek eleteket zent Ilona azonual evzue 20 

kevuetny. Mafod reze lezen. vagy mafod tanolfagonk lezen az 
zentfegnek byzonfagos jegyerevl. holot azt m ongya. kyk byzonual 
vadnak. Ezrevl kerdetyk. hog m ynem ev jegyekkel efmertetyk meg 
az zent evzuegy. Ezre feleltetyk. hog ennek ielefben heet jegyey  
vadnak. Elfev iegye ez az zent evzuegynek hog ev zent. hog az 25 

evzuegy veffe m ynd ev tellyes rem enfegeet. es chak iftent zereffe. 
Kyrevl vgy mond zent pal apoftol corintyofokhoz irt elfev kevny
uenek evtevd rezeben monduan. Ky byzonual evzuegy es el hagya
tok remenkevgyek vr iftenben. Mert mykoron chak az vr iftent || 
valaztya m aganak iegyefevl. kel m ynd ev telyes zyueet adny nagy 300 
byzodalmal evneky. hog criftufban legyen evneky vigaztalafa. ky- 
nek egyebevnnen vadnak zam lalhatatlan nyomorufagy. mykeppen  
m eg nyomorodot evzuegynek. Kyrevl vgy m ond zent dauid. Az 
en fok keferevfegym zerent. az te vigaztalafyd m eg vigaztalak az 
en lelkem et. Annak okáért, remenkedny. iftenben. es bekeffeget35 
tartany ellene valókban, nagyob dolog ez zent gergelynek m on
dafa zerent. hognem  halottakat tam aztany. es akar m ely nagy 
chodat tenny. Mafod jegye az zent evzuegynek. hog ev jmadfagban
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alyon. Kyrevl vgy mond zent pal. thym oteníhoz irt elfev kevny- 
venek evtevd rezeben m ondnan. Ky byzonual evzuegy renienkev- 
gyek vrban. es alyon jm adfagogban es kevnyergefevkben eyel es 
nappal. Anna prophetiffanak peldaya zerent. kyrevl vgy jrt zent 

5 lukac kevnyuenek mafod rezeben. hog ez anna prophetyffa keet 
negyuen es három eztendeyg volt evzuegy. Es eyel es nappal az 
tem plom ba lakozyk vala jm aduan. ennek okáért erdem le latny

301 criftuft. Ygy m ond zent agofton J| valaky m eneuel zentfegefb. es 
zent keuanfagokkal tellyefb. anneual ev jm adfaga kevn hullaffok-

ío kai b eu eb : —  Harm ad iegye az zent evzuegynek. bog az zent 
evzuegy m eg ehneyche ev nyelueet fok zolaftvl. Mert falamonnak  
m ondata zerent. fok zolafban nynchen m ézzé az bevn. Azért va
laky m eg m eertekly az ev nyelueet. bevlc ember az. Errevl mon- 

. gya crifoítom us. M ynem ev az zyv. olytanokat zol valam ely ember 
is Ezenképpen az bezedevknek he'etíagabol. az zyvnek heetfaga erte- 

tyk. es az zerzeteffeeg heetfagnak lattatyk teehchyk. Ygy mond  
zent gergely. bog egy apaecha. ky jóllehet tyzta vala. de el karho- 
zeek. azért hog az ev nyelueet vgy nem  ehneyte meg. ínyképpen  
kel vala. : —  Negyed iegye az zent evzuegynek. hog foglalya ma- 

20 gat iozagos m yelkevdetevkben. Mert az evrefkevdev nem  m éltó 
m eeg chak az kenerre es. m elyet m eg ezyk. Mukalkodny kel az 
evzuegynek. azzonyonk m arianak pelday zerent. Mert az tem 
plom ba lakozuan azzonyonk maria, eetket m enden napon az an- 
geltwl vezen vala. de m aga azért mukalkodyk vala. es valam yt leel

302 vala m ynd.az zegenyeknek agya vala. az eetket es. kyt az [| pyf- 
pekektevl vezen vala. zegenyeknek agya vala. Ezenképpen tezen  
vala zent erlebet azzon es. egyéb fok zent azzonyok es. Vgy mond 
zent agoíton. Az oly alam yfnat zerety az vr itten  es ioua hagya. 
m elyet valam ely ember az ev igaz m ukaybol a d .: Evtevd iegye az

30 zent evzuegynek. hog ev teíteet kém ényén m eg nyom oreyclia. 
Mert vgy m ond zent agofto/г hog kevnyeben tartatyk egy edenben 
az tevz es az vyz. hognem  m ynt etelnek es italnak gyenyerevfegé- 
ben tartathatneek m eg az ty z ta íía g .: —  H atod iegye az zent evz
uegynek hog nyluan való helt el tauoztaííon. es m aganak lakozo 

35 helt zeretíen. Azért m ongya zent ambrus. Tanolyatok zent zvzek 
es azzonyallatok. zvz marianak peldayaual. kevrnyevl nem keren- 
geny egyebeknek hazok zerynt. nem keefny vchákon. E ím eg vgy  
m ond. valaky iduezevlny akar. el futta ez velagot. fel m enyen
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elm eyeuel. es kereffe az vr iftent. Errevl dychyrtetyk vala zent 
judit azzon. hog ev marad vala ev hazanak tytkos helyen. : —  
H eted iegye az zent evzuegynek. hog ev criftufnak kennyanak  
em lekevzetyt. myndenkoron ev zyueben hor||dozza. Ygy mond 303 
bona ventura, hog zentfegnek tellyes keenche vagyon, criftus ken- з 
nyanak em lekevzetyben. Mely criftus kennyanak em lekevzety ■ 
m endeneknek felette m yelkevdy zerzy embernek lelkeben az zent- 
fegevt. Zent gergely es vgy mond. ha criftus kennya embernek 
zyueben hozattatyk. nynchen oly kém én dolog, ky egyenlev leiek
kel el nem  vifeltetyk. Azért ennek kel lenny evzuegyeknek m en -10 
den пару leckeyeknek. Ezenképpen tevn ez zentfeges zent ilona  
azzon mert ev benne m ynd m eg leletenek ez felyevl m eg m ondot 
iegyek. Es ielefben evbenne meg leletek criftus kenyanak zevnet- 
len való em lekevzety. Ez az dychevfeges zent ilona azzon. kynek  
oly jgeen nagy buzgó zerelm e vala criftus kenyahoz. hog ev myn- is 
den helyeket m eg iara m eg kerefe ierufalemben. valahol m y edes 
iduezeytent iefus kenzatot es az ev dragalatos zent vereet ky hul- 
lata. Ez bodogfagos zent ilona azzon m ynd fel veue es be viueieru- 
falem bevl zyntyn romaba. nem  akara hog ez dragalatos keenc. crif
tus vereuel m eg zenteltetet fevld es kevuek. m eg nyomattaffanak 20 

poganoknak laboktwl. Yelefben kedeg m ondatyk hog ezeket || viue 304 
romában. Elevzer az kev garadychot. m ely kev garadychon. id u e - . 
zeytenk iefus fel vontatyk vala pilatos eleyben m eg kevtevztetuen.
Es mykoron az fydoktvl kegyetlenevl rangattatneek. iduezeytenk 
iefus ev zent teerdeere le efeek. es az kernen kev. legottan пеку 25 
engedueen. be horpada az ev zent labay alat. es mondat}^ hog az 
vapaba bele feerne egy kychyn gyermek, ky mynd ez may napyg 
azon keppen meg lattatyk. Ygyan ezen kev garadychon. mykoron 
criftus vronk fel vontatneek. es jvtot volna az garadychnak kevze- 
pere. az my aldot meg váltónk efeek az ev aldot zent orchayara зо 
az garadychon. ot es ottan engede пеку az kernen kev es be hor
pada. Ez es meg lachchyk mynd ez may napyg. es mondatyk hog 
ot az arant kys rofteel vagyon rayta. Mafodzer zent ilona azzon 
viue romában az aytot. kyn iduezeytenket pilatozhoz viueek. de 
myert ot barom ayto vala. Zeni ilona azzon nem tudhata melyk 35 

az ayto. annak okáért mynd az három aytot el viue. Harmadzer 
zent ilona azzon viue romaba az fevldet es az kevueket. kyn idue- 
zey||te v n k  iefuft hordoztak ev kenyanak ideyen. hullatuan az ev 305



dragalatos zent vereet. Es m ondatyk hog az fevldnek chynaltatot 
volt három  nagy ozlopokat reez plehbevl. kyben tetete az fevldet. 
Mely ozlopok oly  temerdekevk hog keet ferfyv evleuel be nem  ery. 
kyk m eeg m a es vgyan vadnak. Az kevuek kedeg hol vronk iart. 
egy m ondhatatlan nagy palotában vadnak, pagym entom  keppen. 
Negyedzer vine romaba az kevuet zent ilona azzon. kyn az vitézek  
verfelyet vetenek vronaknak ruhayaert. es az kevnek ketteyt. kyk 
m eg hafadozanak vronk kennya halajdeyen. es az aztalt. kyn vronk 

ч o az veeg vachorat teue. Ennek felette fok zantalan egyebeket kyket 
reuidfegert el hagyok. Azért ezekbevl eleg nyluan vagyon, hog ez 
zentfeges zent jlona azzonnak nagy zerelm e vala criftus kennya- 
h o z .: —  Harmad tanolfagonk lezen. az tyztafagnak erdemenek 
dychyretyrevl. holot azt m ongya. evzuegyek. Mely jgeek m elle ker- 
detyk. m enem ev iokkal erdem ly ember hog m eg bodogeytaffeek  

is az tyztaffagnak m yatta. kyre feleltetyk. hog evzue gyevhtueen ||
306 zent jrafokbol. ielefevl bevlchnek jrafabol. iegyeztetnek heet jook. 

kykkel ember m eg bodogeytatvk. Mert igy  irattatyk bevlchnek  
kevnyveben monduan. 0  m ely jgeen zeep az tyzta nem zetfeg fe
neheggel mert halaltalan  ev em lekevzety. Mert iftenneel es efme-

20 retes joua hagyatnak efm eretyuel. emberekneel es ez velagon* 
Mert mykoron az tyztafag ielen  vagyon, kevuettetyk es keuannyak  
evtet emberek, es evrekke orzagol m eg coronaztatuan. E levzer az 
tyztafag m eg ekefeyt embert chodalatos ekeffeggel. azért m ongya  
bevlc nagy chodalkozaffal m onduan. 0  m ely jgeen zeep az tyzta  

25 nem zetfeg. byzonyaban chodalatos keppen zeep az tyztafag. Mert 
az ifteny hafonlatóífagnak dychevfegeet rezefeyty m aganak. ky- 
revl vgy zent ianos latafarol való kevnyueben nio/íduan. Iarnak en 
velem  feyer ruhákban, mert m eltook. Mafodzer az tyztafag m eg  
fokafeygya az bodogfagnak dym evlcheet. annak okáért m ongya  

80 feneheggel, az az érdemeknek es iutalm aknak fenehegeuel. Har- 
madzer az tyztafag aad enibernek feneffeges neuet. evrekke. azért

307 m ongya ha||laltalan ev em lekevzety. Negyedzer az tyztafag embert 
fel m agaztät nagy m eltofagra. m ert tezy evtet criftufnak zerelm es 
iegyefeue. Azért m ongya. m ert efm eretes iftenneel es. az az. ze-

85 relm nek ieles efmeretyuel. Mely zerelm el vetetyk az lelek criftuf- 
tv l iegyefevl. m ykeppen anya zent egyház enekly monduan. 
Ievyel criftufnak iegyefe. Evtevdzer az tyztafag embert m eltofa- 
gofban hafonl criftus vronkhoz es azzonyonk m ariahoz. azért

2 2 4  C O R N I D E S  C O D E X  ( 3 0 5 — 3 0 9 )
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m ongya. efm eretes embereknél es. Mert m ykoron ielen  vagyon az 
tyztafag. kevuetyk. az az. crií'tuft es zvz m ariat. Errevl m ongya  
zent ianos. Ezek kevuetyk az baran. valalioua megyen. Hatodzer  
az tyztaffag nagy bodogfagoft m eg coronaz. azért mongya. evrekke 
orzagol m eg coronaztatuan. Mert inenden tyztaknak aran corona. 5 

de az zvzeknek ennek felette adatyk aureola, az vyafkodafert kyt ■ 
tevttek ev teftekevn. Hetedzer es vtolzer az tyztafag m eg bodogeyt 
embert, mert tarfofeygya evtet angeloknak evrevmekhez. kyk fém  
bazafvlnak. lem  hazafeytatnak. azért mongya. keuannyak evtet. az 
az. Az К angelok. kyk az tyztab embereket jnkab zeretyk. az ev308 
hozyayok való hafonlatoffagnak okáért. Ez dychevfeges zent ilona  
azzon. m ynd m eg lele az ev tyzta elete royat ez felyevl meg m on
dót jókat. Mert ev vranak conftantinus chazar halala vtan. nem  
akara meg hazafulny. de m ynd halaly zent es tyzta evzvegyfegben  
marada meg. Ez az m eltofagos zent ilona azzon. ky vala britanyay 1.» 
cloel kyralnak leanya. es conftantinus chazarnak felefege. Nagy  
conftantinus chazarnak edes anya. Ez az zentfeges chazarne azzon. 
kynek ev m eg fordulata koron, fordulanak criftufhoz evt ezer em 
berek. kyrevl vgy [ir] enekel anya zent egyház, ez zent azzonnak  
ev zolofm ayaban monduan. О iftennek chodalatos es hatalm as ke- 20 

gyelm effege. ky ez dychevfeges kyralne azzonnak m eg fordulatára, 
engede m eg kereztelny evt ezer embereket. Ez az zent jlona azzon. 
ky mykoron m eg lelte volna az zent kereztfat. öt az helyen chy- 
naltata egy jgeen nagy ekes tem plom ot. Es kyraly kazdagfagok- 
kal m eg kazdageyta. az zent kereztfanak féléét viue conftantyna- 25 

polyban az ev fyanak nagy conftantinus chazarnak. Ц es egyk re- 3 0 9  

zeet hagya ierufalemben. es ciriacuft zerze ierufalemben pifpekke.
Ez az alazatos chazarne azzon. ky mykoron m eg lelte volna az 
zent kereztfat. meg vigada ez aytatos lelkev tyztelendev chazarne 
azzon. es tevn nagy vendegfeget. Yalanak kedeg ierufalem ben if- 30 

tennek zentelt zvzek. ezeket hyuata zent ilona azzon az ev ven- 
degfegeben ebedre. E s oly jgeen nagy aytatoffaggal gondola ev 
velek. bog m éltatlannak hyzy vala azt. hogha ez zvzeknek zolgal- 
nanak chazarne azzonnak zolgalo leány, hanem  evnen m aga zent 
ilona azzon. hozza evuedeze az ev ruhayt. Es evnen m aga 35 

tarta vizet kezeknek mofdany criftufnak zolgalo leánynak, 
es evnen m aga hoz vala eetket nekyk. es eleygben tezy vala. 
Ezenképpen jtalt es zolgaltat vala nekyk evnen maga. Ezen-
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keppen alazya vala m agat ez alazatos chazarne ázzon. bogky  
vala rom ay chazarne ázzon, es nagy conftantinus cliazarnak 
anya. hog ev az criftus zolgalo leánynak zolgalo leanyua teue 
evm agat. Ezeknek vtanna zent ilona ázzon foglala m agat jrgal-

310 maffagnak es zent zerzeteffegnek m y||elkevdetyben. Mykoron ez 
zentfeges zent ilona azzonnak volna keet negyuen eztende}re. É le
tének zentfeben romaban. ez velagbol kymuleg vrban bekeffegben 
bodogvl el nyvgoueek. feptem ber hauanak tyzen evtevd napyan. 
Es tem etteteek az ev zentfeges tefte. Zent m arcellinus es zent pe-

lo tér egyhazában, kynek tefteet az ev fya nagy conftantinus chazar 
rom abol el viue conftantinapolyban. de jdev iartaban az ev zent 
tefteet ez cbazary varaiból, az velencbey vrak el hozak. Es maf- 
tan  vagyon velenclienek m ellette egy zygetben. ky neueztetyk fetet 
varaf[ba]nak. Zent ilona azzon claftromaban. nagy ekeffeggel m eg  

isekefeytetuen . Es kyk evtet ot lattaak m ongyak bog egezzen va
gyon az ev bodog tefte. es ev feyeben vagyon dragalatos zep aran 
corona, es ev nyakan aran lanchban criftufnak kereztfayaban  
cbynalt dragalatos zep kerezt ev m elyen, ky feenlyk kevlemb 
kevlemb chodakkab Azért ez az zentfeges ilona azzon ky roma- 

20 ban nagy fok martyroknak. fők zent egyhazakat rakata. es fok
311 evrekfegevkkel m eg kazdageyta. kynek ev lelke || keuankozeek vr 

iftennek pituaraban. az ev zyue m eg vigada ev ifteneben. Méltó 
levn azért vr iftennek orzagara ez zent azzon. hogky vgy vitele ez 
velagy tyzteffegeet. hog erdem leneye az m enyey dycbevfegevket

25 vállán у m ynd evrekke.': —

>



K e z d e t y k  n e m e s  a z z o n y u n k  z y z  m a r  i á r ó l  v a l ó  
p r e d i c a c i o  k y  h y u a t t a t y k  v y í y t a c i o  m a r i e  n a p -  

y a n a k  m o n d u a n

B e n e d ic ta  tu  in  m u lie r ib u s  e t b e n ed ic tu s  f r u c tu s  v e n tr is  tu i .  

luce p r im o .  Aldot vagy te azzonyallatoknak kevzevzte. es aldot te з 
m ehednek dymevlche. Ezeket zent lukac irya kevnyvenek elfev  
rezeben. Ez igékét m onda zent erlebet azzon zacariafnak felefege 
zent ianos baptiítanak anya. azzonyonk m arianak az ev rokonía- 
ganak. Mykoron azzonyonk maria m eg latogata zent erlebet azzont. 
m ely m eg latogatafnak innepeet ma tyztellyevk. M elyjgegben ne-iu  
kevnk harmakat kel ezevnkben vennevnk. Elevzer azt. m yert la to
gata m eg azzonyonk maria zent erlebet azzont. Maíodzer azzo
nyonk marianak m eg aldafanak es valaz||taíanak erektevlfogua való 312 
zerzefeert. Harmadzer zvz marianak dymevlchenek dragalatos 
haznalatofíaga. ky neueztetyk iefus criítüínak. Ez predicacyonakiá 
ellev rezerevl ezevnkben kel vennevnk ezt. bog myre latogata  
m eg azzonyonk m aria zent erlebet azzont. Mert ez azért let. bog  
zent Ianos baptiíta m eg zenteltetneek ev anyanak mebeben. E n 
nek okáért neueztetyk ez jnnep azzonyonk m arianak m eg latoga- 
talanak jnnepenek. Mely jnnepnek zerzeíe vagy eredety. m ond a-20 

tyk bog jgy levt mykeppen zent lukac m ongya. Mert m ondatyk vagy  
oluaítatyk hog azzonyonk zvz maria, ev jffyvíagatvl íogua men- 
denkoron tem plom ban volt iítennek zolgalatyaban. E s hallotta  
gyakorta m ondatny. hog volna zvletet egy zvz. Mely zvznek kel
lene hordozny ev mebeben. m enyeknek kyralyat es vrat. Es azzo- 25 

nyonk m aria zevnetlen es zerelm el keuanya vala vr iítentevl. hog 
ev zolgalhatna ez zvznek. Es tahat bochattateek evm agahoz azzo
nyonk zvz mariahoz iítentevl gabriel archangyal. galileanak vara- 
laban. kynek neue nazaret. ferfyvnak jegyzet zvzhez. kynek neue 
ioíeph. dauid haza||bol. es az zvznek neue maria. E s az angyal 313 
m eg hyrdete azzonyonk marianak. bog ev volna az zvz. kynek kel

lő*
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lene vifelny ev m eheben m enyeknek kyralyat es vrát. Es bem en- 
ven az angyal, kevzevnuen m onda. Iduezlegy m alaztal tellyes vr 
vagyon teueled. E s m ykoron azzonyonk maria fogatta volna ev m e
heben iftennek fyat. legottan el m enuen fyeteteffeggel az hegyre. 

5 es beinene zakaryafnak bazaban. es kevzene erfebetnek. ím e azért 
m ykeppen m ene alazatoffon az nagyob az kyffebhez. az azzon az 
zolgaloboz. M enyorzagnak kyralne azzonya. az evnfegbely zolgalo  
leanhoz. E s ezenkeppen dycbyretekkel dvchyrueen. kevzevne erfe
betnek. Ez vala ez m ayjnnepnek zerzefenek oka. Mafodzer ezevnk- 

io ben kel vennevnk ez igeegbevl. bog azzonyonk zeepfeges zvz m a
ria fok okokbol neueztetet aldotnak evrektevl fogua. Elevzer ne- 
ueztetet aldotnak azzonyonk m aria az ev nagy alazatofíagaert. 
kynel levn az evrek kyralnak anya. es fel m agaztateek m enyen  
es fevldevn. Mert evnen m aga az zvz maria bodognak m ongya  

íj llm a g a a ta z  |j ev alazatofíagnák okáért, kyrevl vgy ir zent lukac 
kevnyuenek elfev rezeben m onduan. Mert m eg tekeentette vr iften  

. az ev zolgalo leányának alazatoffagaat. m ert ezbevl. az az. az en 
alazatobagom bol engem et bodognak mondnak m enden nem zetevk. 
Mert az zvz m aria oly  jgeen alazatos. bog ev nem  vtal m ynekevnk  

20 bevnefeknek zolgalny az ev nagy alazatoffagabol. hog ev efedevzne- 
yek az ev zent fyanak elevtte az bevneffegert. Az zvz maria kedeg 
zolgal az bevnefeknek barom keppen. Elevzer az zvz m aria az bev
nefeknek ezben. mert ev el valtoztagya az jgaz byronak kem enfeges 
fentenc}7ayat. es az bevneft m eg fordeygya es m eg hozya az bocba- 

25 natra. Ez m eg vala peldaztatuan elfev kyraly kevnynek hvzon ev- 
tevd rezeben. holot vgy m ondatyk. hogy m ykoron nabal m eg bán
totta  volna dauid kyralt. azért hog az ev kevuetyt m egvtalta volna. 
Nabalnak ev felefege abigail. le efeek dauid kyralnak labay elevt 
el valtoztatuan az kyralnak haragyat. es nyere bochanatot ev vra- 

30 nak nabolnak. Nabolon ertetyk az bevnes. ky m eg bántotta az 
vr if tent az ban. bog m eg vtalta az ev kevuetyt. anyazent egyház - 

315 nak paranchola||tynak engedetlenfege m yat. vetkevzuen halálos 
bevnnek m yatta. Mely bevneft az ev iften  az ev kem enfeges fen- 
tencyaya m yat iteel evrek karhozatra. M elyet m eg efmeruen abi- 

35 gail. az az. az bodogfagos zvz maria, az ev nagy m elfeges alaza
toffagabol el m egyen criftufnak zent labayboz. E s ezenkeppen  
el valtoztagya az kem enfeges fentencyat. az bevneft m eg bekeltety  
vr iftennek es bochanatot nyer пеку vr iftentevl. M ely zolgalatya-
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rvl az zvz m arianak m y kyk bevnefek vagyon, foka elegfeges ha- 
laat nem  adhatonk. Mafodzer zolgal az zvz m aria az bevnefeknek  
ezben. bog gyakorta zerez evnekyk bem enetevt es iarulatot. az ev 
zent fyahoz m y vronkiefus criftufhoz. B yzonyabannagy byzodalm  
vagy hyedelm  volna ez vala m ely embernek, bogba ez embernek 5 

volna valam y nagy jgye vagy pery valam ely nagy feyedelm el. E s ez 
embernek volna efmerety ez feyedelmnek valam ely rokonfagaual. 
vagy vduarabely ieles zolgayaual. ky vynneye evtet ez vrnak vagy 
feyedelm  eleyben. hog ez vrnak m eg m ondhatnay az ev dolgaat. A n 
nál es nagyob byzodalm || volna, ha ez embernek el’m erety volna ez 310 
vrnak rokonfagaual. de meeg énnél es nagyob volna ha ez embernek 
efm erety volna, ez vrnak atyafyahual. de jt az zvz m arianal nem  
valam ely fevldy kyralnak baratyanal vagy zolgayanal. vagy rokon- 
faganal. vagy atyafyanal es fyanal vágyom nagy byzodalmad. ha
nem vagyon neked nagy hyedelm ed vagy nagy byzodalmad. az te 15 

zerelm es nenedneel. az m enyey evrek kyralnak anyanal az zvz 
m arianal. Ky zerez neked bem enetet az ev aldot fyanak iefufnak  
criftufnak zyne eleyben. Ezenképpen о te bynes ember bátron be 
rnehec vr iftennek eleyben. es meg ielenthetevd az te zyuednek  
keuanfagat. aytatos jmadfagnak m yatta. Az zvz maria n ek evn k 2o 
nenenk hugonk es anyank. Mondám hog az zvz maria nekevnk  
nenenk hugonk. mert embery ábráznák tefteet fel veue. Mondani 
hog az zvz maria nekevnk anyank. mert ev zvlte m ynekevnk ez ' 
velagnak terem tevyeet. az az. criftuft. ky m enden terem tevt álla
toknak atya es terem teye. Es mykeppen lehet ot valam ynem ev el 25 

evzees. holot zeretetnek ennefok iegyey evzue folnak. || Vgy mond 317 
zent bernald. Nagy byzodalmat ad ez mynekevnk. hol vagyon az 
anya. az fyvnak elevtte. E s az fyv atyanak elevtte. efedezveen my 
ertevnk. Mert az anya m utagya ev fyanak az ev aldot em leyt. 
kykbevl vevt eledelt ey emberfege zerent. E s hog az fyv az zvz 30 

anyanak enne 1 0  tetelerevl zolgalatyarol m eg emlekevzzeek. es 
ezert el valtoztaffa atya iftennek kem enfeges fentencyayat. 
Ezrevl es m eg emlekevzyek az fyv. hog ezert m eltoltateek  
zvletny az zvz anyatvl. hog az bevnefeket m eg bekelteffe 
atya iftennel. Es ezenképpen. az fyv iften ev kegyeffegebevl 35 

m eg engezteltetveen. lagya hog az erevk hatalm as atya iften  
m eg jndvlt meg haragwt az bevnefekre. Legottan az fyv iften  
m eg m utagya atya iftennek az ev kezeyt es labayt es olda-
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laat zyveet. es egy eb febeyt monduan. E n  zeretev atyam. te bo- 
cbattal engem et ez velagban. hog en m eg valtanam  az bevnefeket. 
E s en az keent zenuettem  nagy bekeffeggel. azért h ogáz\m  bevne
feket te hozzad m eg hyvnam . Azért m yert en az bevnefeket illyen  

5 nehez kenom m al váltottam  m eg. Kerem te felfeges kegyes atyafa- 
318 godat, hogne jary az te igaffagod zerent. de || hog az te igaffagod 

zerent iary. es hagyad jvtny az bevnefeget az te m alaztodra. Mert 
az en aldot anyam nak kegyes efedezefebevl. nem zenuedhetek  
illyen nagy haborufagot. te kevzevtted en zent atyam  es az zegeen  

ío bevnefek kevzevt. Oh azért bevnes ember laffad m ykeppen zerez 
vtat bem enetet ez aldot zvz m aria teneked, az vr iftennek elevtte. 
hog zerezheffen erevs bekeffeget te kevzevtted. es az te terem ted  
kevzevt. Azért tyztellyevk ez m ay napon m éltán való tyzteffeggel 
az zvz m arianak m eg latogataffanak napyat. hog ennek m yatta  

is nverye nekevnk m ynden bevnevnknek bochanatyat. Harmadzer 
zolgal az zvz m aria az bevnefeknek ezben. mert ev m eg bekeltety  
az bevnefeket vronk iefns criftuffal. kyrevl vgy mond zent bernald. 
Te vagy azzonyom  m aria irgalmaffagnak anya. es az byronak 
anya. Te vagy iftennek anya. te vagy az kyralnak anya. te vagy az 

2o bevneffnek anya. Azert.mykoron m ynd iftennek. m ynd kedeg az bev- 
nefnek te légy  anya. Mykeppen zennedhetevd el az te fyayd kevzevt 
való haborufagot. hanem  m eg bekeltetevd evket. Ezenképpen bekel- 
tete m eg az zvz m aria nem elv bevneft iftenvel. ky m eg tagadta vala 

819 criftuft zvz m ariat. || es az kereztyen hytet. Mafodzer m ondatyk azzo- 
25 nyonk m aria aldotnak. az ev nagy bevfegeert. Mert evjgeön  felette  

m eg ayandokozya az evtet hyuen zolgalokat. ky meg jelentetyk  
illyen  példából. Yala egy joh paztor. ky azt hallotta vala. hog vala- 
ky az zvz m arianak hyven zolgalna. az zvz m aria пеку bevfeggel 
meg fyzetneye. Ez ioh paztor nagy zerelm el zolgal vala. hog mykep- 

30 pen tehetne kedues zolgalatot пеку. Az az. hog eztev el m uluan keet 
iutalm at venne. Egyket az' vrtol kynek iohayt evryzy vala. mafy- 
kat azzonyonk m ariatvl. kynek hyuen zolgalt vala. Myt rnongyak 
tevbbet. Ez ioh paztor fem m y egyeb zolgalatot nem  tevt vala az
zonyonk marianak. az ev nagy egygyevgyevfegetevl. vagy egygyev- 

35 gyevfegenek m yatta. hanem  chak ezt hog m enden reggel az felef- 
tekem et m ellyet vele hoz vala. az zvz m arianak kepe eleeben tezy 
vala. E s zvz m ariat egy aue m ariaual iduezly vala. E s mykoron 
ez joh paztor efm eg [mel teer vala. fem m yt az keep elevt nem  leel
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vala. kyrevl ez ioh paztor jgeen*erevl vala. Mert azt aleygya vala. 
hog az ev feleítekem eet az zvz maria enneye meg. Azért || az egy 320 
eztendev el m uluan. ez egygyevgyev ioh paztor. az ev eztendey  
zolgalatyat m eg kere az zvz m arianak kepetevl. Az zvz maria пеку 
ielenueen. m ofolodeek. Kynek monda az ioh paztor. 0  zvz maria. 5 
te m attan chak m ofolygaz. es nekem fem m yt nem  felelz. .Jollatom 
hog az akarod, hog en m egees neked zolgalyak. En evrevmeft m eg 
tezem. de latiad zvz maria, hog ennekem  m eg agyad m ynd az 
eleby zolgalatom at. m ynd az m aftanyat. ha kedeg m egnem  adod. 
touab nem  zolgalok neked. E s ezenképpen ez ioh paztor zolgalaio  
az zvz marianak keet keet aue m ariaual. m ykeppen elevb. Az ma- 
fod eztendev es be telueen. eím eg m eg kere zolgalatyat az zvz m a
ria kepetevl. Az zvz m aria пеку ielenueen m ofolodeek. kynek 
monda ez ioh paztor ez iffyv. byzonyaban m ondom  neked, m yert 
ennekem  fem m yt nem  acch m attan, zolgalok teneked jm m ar har- is 
mad eztendevben es. de ha ennekem  femm yt nem  adandaas. byzon  
en tegedet chalonak mondlak. Ez harmad eztendevben es zolgala  
az zvz mariat ez ioh paztor m ynt eleh jmmar három aue m aria
ual. Az harmad || eztendev es be teluen. m eg kere az ev zolgalatyat 321 
az keptevl. Az zvz maria пеку ielenveen mofolodeek. Mykoronao 
latta volna az ioh paztor az zvz maria пеку fem m yt nem  adót 
volna, fém пеку nem  zolt volna. Meg keferevdeek ez iffyv pásztor, 
bvlchwt vevn ev vratvl kynek iohayt evryzy vala. de az ev vrar 
kere az paztort. hog zam ot veffenek. es am my ev zolgalatya azt el 
vigye. Kynek monda ez ioh paztor. Mykeppen adnad te meg az en 55 

zolgalatom at. ha en m ennek es fevldnek kyralne azzonyanak há
rom eztendeyg zolgaltam . es ennekem fem m yt nem adót. E zen
képpen m eg keferevduen el mene, es mykoron ez paztor koldulna 
alam yfnaat. Nernely evzuegy azzontvl m eg feddeteek. ezert hog ev 
koldulna, mert eletet es ruhát kerefhetne maganak m ukayaual. so 
ffelele ez paztor. kynek zolgalyak valam y adom ányéért, ha az 
m enyorzagnak kyralne azzonya. három eztendey zolgalatom ert 
fem m yt nem ada. Kynek feleluen ez evzuegy azzon monda, keetfeg- 
nekevl m eg ayandokoz tegedet m enyorzagnak kyralne azzonya. 
ffeleluen ez paztor monda. Mynd nyayan jgyen mondotok, dem aga 35 

en azért fem m yt nem  lelevk. || Monda пеку az evzuegy azzon. 322 
akarze egy fakot az zvz m arianak tyztefíegeert vagy zerelmeert 
hog neked agyam, kyuel be fedezteffeel hydegtevl es effevtevl. ffe-
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lele ez paztor. byzonyal akarom. Ez paztor el veue az lakot es 
el mene, tahat jm e jevne nagy hertelen veez zeel es effev. ez paz
tor m ene egy jgeen fyrev agw fa ala. es befevde m agaat az lakkal. 
M ely paztorhoz iarnla nem ely zepíeges zvz. viíelveen ev evleben  

5 jgeen zerelm es zeep gyerm ekevt. Kevnyevregueen ez zep zvz az 
paztornak zvz m arianak zerelm eert. hog evtet az gyermekkel evzue 
az lakkal be fedezneye. ffelele ez paztor hog ev ezt íem m ykeppen  
nem  tenneye. mert ev az lakért három eztendeyg zolgalt volna, de 
m aga ez zerelm es zeep gyerm eket akara az laak ala fogadny ez paz- 

io tor. Kynek m onda ez zep íeges zvz. En vagyok az anya es zvz. ky- 
nek te zolgaltal. az te zolgalatodnak m eg fyzeteíeert. Vegyed azért 
ez lenelet. es vygyed az kyralnak. es zvz el enezeek az gyermekkel 
evzue. Ez iffyv ez paztor hog veue ez leuelet ez viue az kyralnak. 
es az kyral zerze evtet tartany es taneytany dyakvl ev fyay kev- 

328 zyben. m ynd addeeg m ygnem  pappaa || levn. E s m ykoron jmm ar 
vy m iíeet akarnaya m ondany. az kyral be hyuata ez vy m iíere ev 
vduaraat. kyk m ykoron kevrnyevl allananak. es ez vy pap me- 

’ m entőt tenne auagy em lekevzetet eleuenekrevl es holtakról. Meg 
ieleneek evneky az zepplevtelen zvz maria, m utatuan evneky az 

20 lakot, hog m eg em lekevzneek az evneky tevt zolgalatrol. Kynek 
okáért ez iffyv ky jm m ar pappa let vaja. az zvz m arianak tevt 
zolgalatbol., eltetyk vala tyztefíegevkkel es kazdagíagokkal. Az ev 
eleteet be tellyeleytuen  hyuen az zvz m arianak zolgalatyban. Azért 
jm m ar jm e ez beuen fyzetev’aldot zvz m aria az kyíded zolgalat- 

25 ért. zaz anneet aad. kynek zolgalnonk kel m e n d e n k o r o n .—  Har- 
madzer m ondatyk .aldotnak az zvz m aria az ev nagy zepíegeert. 
kynek zepíegerevl el chodalkozuan bevlc falam on vgy mond. crif- 
tufnak kepeben. T ellyeffeggel zeep vagy en zeretevm . es zepplev  
nynchen te benned, az az. bevneknek zepplevye. Mert volt m eg zen- 

30 teltetueen ev anyanak. m éheben. E s az ev zent fyanak foganatya- 
ban. ez eleby m eg zentelees vgy volt ev benne m eg confirmaltatot. 

324 hog ev nem vetkevzhetet lem  || bochanando keppen lem  halálos 
keppen. Azért m éltán m ondatyk aldotnak m enden terem tet alla- 
toktvl. kynek zepíegerevl oluaftatyk. hog ev zent haromfagnak 

35 tevkere. Negyedzer m ondatyk aldotnak az zvz m aria, az ev zyue- 
nek nagy tevredelm effegeert es kelerevfegeert. kyt vala ev fyanak  
iefuf criftulnak kennyaban. Mert ha az zvz m aria aldot nem  volt 
volna, es az m enyey gyevnyevrevfeggel es edeffegel m egnem  gyv-
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ladot volna, lehetetlen volt volt volna, hog az zvz m aria ennefok  
es nagy keferevfegevket el zennedhetevt volna. Melyeket zenue- 
devt ev zeretev fyan. kynek ev lelkeet banatnak tevre áltál folya. 
kyrevl zolt fym eon propheta. Azért tyztelyevk ez aldot zvz mariat 
fevldevn. hog ev es m eltoltaffeek efedevzny my ertevnk. m y er- 

tevn1 my vronk iefus criftufhoz. Amen.



K e z d e t y k b o d o g f a g o s z y z  z e n t  m a r g i t  a z z o n n a k  
z e n t f e g e s  e l e t e  e s  k e m e n f e g e s  m a r t i r u m f a g  v a 1- 

l a í a  e z e n  k e p p e n .

T o ta  p u lc r a  es a rn ica  m ea . e t m a cu la  non e s t in te . C a n tic o r u m  

5 q u a r to . Tellyeffeggel zeep vagy en zeretevm . es nynchen tebenned
325 zepplev. Ez jgeket [mo] jrya || bevlc falam on egy kevnyuenek negyed  

rezeben. Es ez jgeegben dychyry vr iften az ev iegyefeet zent mar- 
gyt azzont az ev zepfegerevl. .Mert ez zent zvz zent m argyt azzon. 
zeep vala te lte i es leiekkel. Az ev tefty  zepfege ez jgeegben jt erte-

10 tyk. tellyeffeggel zeep vagy en barátom, de az lelky zeepfeg ertetyk  
jt. es zepplev nyncben te benned. Az ev teftenek zeepfegeert olib- 
rius zerete evtet. es az ev lelkenek zeepfegeert zerete evtet vr iften. 
Az ev tefty zeepfegerevl jgyen  olnaftatyk. hog zent margyt azzon  
volt tamaduan nem es es pogan zevlektevl. E z  zent margyt azzon  

is adatot volt daykanak. es az daykatvl nagy zerelm el nenelteteek. 
es kereztyen hytben m eg taneytateek. Mykoron kedeg intőt volna  
zent m argit azzon az ezeffegnek eztendevere. az az. tyzen evt ez- 
tendevre. kereztfeget vevn fel. E zen  idev kevzben m eg hala az ev 
anya. a z e v  atya teodofius pogan patriarcha kedeg zent margyt 

го azzont jgeen  vtalya gyevlevly vala. azért hog kereztfegevt vet vala
326 fel. kynek okáért zent m argyt azzon el hagya ev atyanak || hazaat. 

es m eg teerueen ev daykayahoz az ev iohayt evryzy vala. Vala k e 
deg ez zent margyt azzon chodalatos zeepfegev. es m endeneknek  
zem ey elevt kedues. Tevrteneek egy napon, hog olibrius feyedelm

25 onnat m enne vton. hol zent m argyt azzon az iohokat evryzy vala. 
E s tekentueen ez feyedelm  ez zvznek zepfegeet. legottan m eg fo- 
gattateek ev zepfegeben. Es m onda ez feyedelm  ev zolgaynak. 
M enyetevk el es hozzátok en nekem  ez zvzet. ha zabad az az ha 
nem es, vezem  evtet felefegem m e. ha kedeg zolgalo lean, lezen en 

no [paraznam] zeretevm . Ezenképpen nyluan vagyon az ev tefty  
zeepfegerevl. m ely tefty zeepfegert olibrius zerete evtet. Mely tefty
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zeepfeg nem  igéén dychyrendev. fém zevkfeges embernek idueffe- 
geere. Mert vgy m ond falam on példa bezedrevl irt kevnvenek har- 
m yc egyed rezeben m onduan. Chalard m alazt es hyvfagos az zeep- 
feeg. de az belfev zepfeg dychyrendev. ky al az iozagos myelkev- 
detevkben. Annak okáért m ondatyk vgyan ottan, azzonyallat feel- Б 
ueen iftent. ev dychyrtetyk. Mert valaky fely iftent. az oly ember 
zerety az iozagos my||elkevdetevket. es tezen io m yelkevdetevket. 3*27 
kyrevl vgy mond fyrac fya iefus. -ky fely iftent. tezen iokat. Meg 
kel kedeg tndnonk hog az belfev zepfeg. m entevl jnkab kettevben  
al. az az. ifteny zeretetben es tyztafagban. kyrevl vgy m ond bevlc ю 
kevnyuenek negyed rezeben. О m ely igéén zeep az tyzta nem zet- 
feeg zeretettel. olyha azt m ondanaya. О m ely jgeen  zeep az lelek, 
ky m eg gyvladot ifteny zerelmel. es ezzel egyem be tyzta. Ez keet 
iozagok valanak zent m argyt azzonban es. H og kedeg ev benne 
levt legeen az ifteny zerelm. ez m eg ielentetyk ezbevl. mert halait 15 

zenuedevt iftenert. Vgy mond zent ianos kevnyuenek tyzen evtevd  
rezeben. Senkynek nagyob zerelme nynchen. m ynt ha valaky ev 
lelkeet vety ev baratyert. Ezt m eg teue zent margyt azzon. ky az 
ev lelkeet vete az ev baratyaert. az az. criftufert. Vgy m ond fa la 
mon. Erevs az zeretet. m y keppen halai. Magerazo iras vgy mond. 20 

Sevt erevfb az zeretet az hálálnál, mert az zentek halaira m en
tenek iftennek zarelm eert. Zent agofton vgy mond. fem m y erevfb 
az oly embernek m ynt az kyneel || zeretet vagyon. Mert az zere: 328 
tevt fem m ynem ev keen m egnem  gyevzhety zydalm azhagya. 
zent bernald vgy mond. m enden nehezeket kevnyevye tezen 25 

az zeretet. Mert mykoron zent m argyt azonnaal zeretet volna, 
m enden kenők evneky kevnyevyek valanak. Annak okáért oluaf- 
tatyk zent m argyt azzonrol. hog mykoron vitetet volna ev 
olibrius eleyben. Es keerdeneye evtet olibrius ev neuerevl. 
nem zetfegerevl es zerzeterevl. ffelele zent m argyt azzon. mar- 30 

garetanak hyuatom . nem zettel nem es vagyok, es zerzettel ke- 
reztyen. Kynek m onda olibrius. Az keet elfevk te hozzad  
illendevk. de az harm adykat hallany fém kel. hog illyen nem es 
es zeep lean, m eg fezevlt iftent jm agyon. kynek felele zent 
m argyt azzon. Az m y m eg valtafonkert. es nem az ev bevneertes 
fezevlt meg. Tahat m eg haragueek az feyedelm. hagya evtet m eg 
tevm levcevzny. Mafod napon ky hozata evtet. es m onda пеку. О 
io lean kevnyerevl az te zeepfegedevn. es im agyad az en ifteny-
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met hog iollegen teneked. Kynek m onda zent m argyt azzon. Az
329 oly iftent im ádom  kynek || angelok zolgalnak. es m elyet m enden  

terem tet állatok feelnek. Kynek az feyedelm. Ez kettev kezzevl 
egyet valaz. auagy im agyad az my ií'tenynket. hog m éltó légii az

5 my agyas hazynkra. m ert íelefegem m e vezlek. Vagy el veez kev- 
lemb kevlemb kenokkal. ffelele zent zent m argyt azzon. Criftus en 
ertem evm agaat atta halaira, es annak okáért nem  felek m eg  
halny criftuferth. Tahat az feyedelm  paranchola zent m argit az- 
zont keenzo fara fel fyggezteny. es oly igéén erevffen gyevtreny. 

ío Elevzer vezevkkel. annak vtanna vas gerebenekkel mynd az az te
tem eknek m eg latafayglan. Vgy hog az ev vere ev teftebevl azon  
keppen ky zarmazheek m ynt egy igéén tyztafagos kevt fevbevl. 
Syrnak vala az kevrnyevl allook. es m ondnak vala. О margaréta 
byzon igéén bankodonk te rólad, mert az te teltedet latyvk il 

is igéén m eg keenzany. О m argaréta m ely nagy zepfeget vezteel el 
az te hytetlenfegednek m yatta. Akar chak m aftan hyg immár, 
hog ely. kyknek felele zent m argyt azzon. 0  gonoz tanaié adok.

330 tauozyatok el en tevlem . Mert || teltnek ez gyevtrelm e. leieknek  
idueffege. Monda az. feyedelm nek es. zent m argit azzon. Zegyen-

20 télén  eeb. m eg elegevlhetetlenorozlan . az telten  hatalm ad vagyon, 
de az lelket criftus evryzy. Az feyedelm  kedeg az ev orchayat be 
fevdy vala ev palaftyaual. mert nem  neezhety vala enne fok veer- 
nek ky evttefeet. Tahat paranchola az feyedelm  zent m argyt az- 
zont le venny az keenzo fáról, es be rekezteny fetet tevm levchben. 

25 Mely tevm levch iftentevl m eg vilagofeytateek. E s jm e pokolbely 
erdeg nagy farkannak abrazaban. ev hozza ievue. hog evtet be 
nyellye. de m ykoron zent mavgit azzon. zent kereztnek iegyeet 
vetnee. az farkan kette repede es zent m argyt azzon fereim  nekevl 
ky ievue. Annak vtanna az evrdeg ievue zent m argyt azzonhoz. 

30 embery zem elyben. Es zent m argit azzon evftevkevn ragada az 
erdeget, es le teryezte evtet ev labay ala. es m eg nyom oda evtet 
m onduan. keuely erdeg teryez le m agadat leannak labay ala. Ta
hat az erdeg ordeytuan m onda, hagy ennekem  el m ennem , es to-

331 uabba hozzad nem  m egyek. Monda zent m argyt azzon. || myre 
35 ievttel vala en hozzam , felele az evrdeg. Azért hog tanalcholnalak

tegedet. tenned az feyedelmnek akaratyat. Monda zent m argyt 
. azzon. myre haborgatot az kereztyeneket. kynek m onda az evrdeg. 

term ezet zerent való gyevlevfeeg vagyon ember kevzevt es evr-
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deg kevzevt. azért liog embernek kel byrnya az helt. m elyet az 
erdeg el veztevt. honnat le efeet. Efm eg m onda az evrdeg. Sala
mon evrdevgevknek í'okaríagat be rekeztevtte vala jneg edenben. 
bog embereknek ne artananak. de mykoron falam on m eg bolt volna, 
az erdegek nagy tevzet bochatnak valaky az edenbevl. Em berek 5 
kedeg aleytaak hog ot nagy keenc volna, es az iueg edent m eg . 
tevreek. az erdegek kedeg ky ievueen. az egét be tevlteek. Ezeket 
m onduan. Zent margyt azzon labat fel em eluen monda, fuffal 
neuolyas. es legottan az erdeg el enezeek. Mafod napon elev ho- 
zattateek zent m argyt azzon. es kezereytetyk az baluanyoknak a l-10 
dozatyara. Kyt m ykoron nem tenne zent m argyt azzon. az ev or- 
cbayat egev fáklyákkal || egeteek meg. E s monda zent margyt az- 332 
zon. nem méltók ez jdevzerent való kenők, az ieuvendev dychev- 
fegre. ky m eg ielentetyk my bennevnk. Tahat az feyedelm  vettete 
zent m argyt azzont egy hordo vagy kaad tellyes hydeg vizben. hog 15 
az liydegfeggel gyevtevrtetneek. Legottan az kevtelek m eg zaka- 
dozanak. kykkel zent margyt azzont m eg kevtevzteek vala. Es 
fevld evzue verettetyk vala. es mendenek feelueen. Zent margyt 
azzon ferelm nekevl ky ievue az hydeg vyzbevl. Tabat latuan ez 
nagy chodat. evt ezer emberek fordulanak criftufhoz. es iefufnak 2o 
neueert m ynd ez evt ezer emberek veueek nyak vagafnak fenten- 
cyayat. es m eg evletenek. Az feyedelm  kedeg feelueen hog egyebek  
es ne fordulnának criftufhoz. paranchola zent margyt azzonnak  
nyakaat vagny. Es zent margyt azzon jm adfagot teuen criftufhoz 
monda, halat adok teneked vram iften. hog az en kefalkodafomat 25 
gyevzedelm  vetelre hoztad, keerlek vram iften irgalmaz azoknak, 
kyk az en em lekevzetevm et || vagy kenomnak napyat tyztelendyk. ggg 
Es ha valakyk engem et hyuandnak ev zevkfegevgben. es zevle az- 
zonyallatok kyk engem et hyuandnak ev zevlefekben. kegyelm efevn  
fegelyed evket. Es zozat ievue m enyorzagbol monduan. m eg vad- зо 
nak halgattatuan te kerefyd. Ezek m eg leuen. zent m argyt azzon  
ev teerdeyt fevldre le haytuan es nyakat ky teryeztueen. Az nyak 
vago egy vagaffal el vaga ez zentfeges zvznek feyet. Ezenképpen  
veue az martyromfagnak coronayat ez m eltofagos zent zvz zent 
margyt azzon. az ev zerelm es iegyefenek zerelmert iefus criftuf- 35 

nak zerelmeert. Iulius hauanak tyzenharm ad napyan. Vala kedeg 
ez zent zvz zent m argyt azzon theodofius patriarchanak leanya. 
antyochyanak varafabol. Ez zent zvz zent margyt azzon monda-



tyk m argarétának, nem evnem ev dragalatos kevrevl anagy gyevngy- 
revl. ky margarétának neueztetyk. Mely kev feyer fenes kyfded 
es iozagos. Ezenképpen zent m argyt azzon feyer vala zvzeffege 

334 m yat. kyfded vala alazatoffaga m yat. iozagos || choda tetelevk- 
5 nek m yatta. No azért dychevfeges zent m argyt azzon az te zerel- 

m es iegyefedert. az te kernen kenaydert kjrket nagy zerelm el zen- 
uedeel. jm agy m y ertevnk bynefekert ma es halalonknak ideyen. 
Ám en.

T egeztem  penteken zent dyenes eftyn vr zvletety vtan Ezer 
ío evt zaz tyzen nyolc eztendevben. Ezen eztendevben gyevlekevztek  

az m agery vrak es ínynden nemeffek baccha, valam y lezen  
b en n e .: —

2 3 8  C O R N ID E S  C O D E X  ( 3 3 3 ----3 3 6 )



K e z d e t y k  b o d o g f a g o s  z e n t  p r a x e d i s  a z z o n n a k  
e l e t e  e z e n  k e p p e n  m o n d u a n .

Kychoda az ky embery elm euel az zvzeffeget m eg foghaffa. 
m ely zvzeffeget az tennezet fém rekeztevt az ev tevruenyebe. 
Auagy kychoda foghagya vagy m ondhagya m eg term ezet zerent 5 

való zoual azt. ky az termezetnek zokafa felet vagyon. H yua ez 
zvz m enyorzagbol azt. m ellyet kevuetne fevldevn. Sem [choda ez] 
m éltatlan kerefte m enyekbevl ez zvz eletenek zokafat m ogyat. ky 
em aganak iegyeít lelt m enyorzagban. Ez zvz az eegnek kevdyt es 
az angelokat es az chyllagokat áltál hata || iftennek igeyt az az 335 
iefus zvzeknek veragat. meg lele atya iftennek kebeleben. es ky me- 
reyte m ynd ev tellyes zyvyuel. Ezeket zent ambrus m ongya. Azért 
ez tyztelendev zvz zent praxedis azzon. vala feneffeges nem es n e m -. 
zetbevl tamadot. es vala romay fenatornak bodog prudenfnek le
ánya. ky vala az zent apoftoloknak taneytuanya. E s vala ez zent 15 

praxedis azzon nouaciufnak es thim o[d]teofnak es bodogfagos zent 
potencia azzonnak húgok. Mykoron zent praxedys azzon igéén  
bankodneek az ev nenyenek vagy huganak halalaert. fok nemefl’ek 
kereztyenek ievnek vala ev hozza zent pius papaual egyetevm- 
ben. es vigaztalyak vala evtet. Ezen idevben zent praxedys azzon 20 

kere zent pius pápát, hog az ev bagyanak nouaciufnak feredev 
hazabol, kyben jmm ar nem ferednek vala. Zent egyház cliynal- 
tatneek. Mert ez feredev liazban lattatyk vala lenny nagy es bev 
epevlet vagy rakaas. Mely keiees keliem etes levn zent pius papá
nak. Es chynaltata zent egyházzá nouaciufnak feredev hazaat. 25 

Zent praxedis azzon neueben. || veueen hatalm at romában. Keet 336 
eztendevk es tyzen nyolc napok vtan. levn az kereztyeneknek nagy  
kernen jdezefe. vgv hog vontattnanak az baluanyoknak aldozatyara. 
es martyromfagnak coronayaual m eg coronaztatnak vala. Tyzte-
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lendev zent praxedys azzon kedeg geryedevzueen lelkeben. fok ke- 
reztyeneket el tytkol vala vgyan ezen ev neneben zentelt egyház
ban. kyket eltet vala etekel es. zent leieknek igeyeuel es. Tahat 
ky hyrdetteteek antoninus chazarnak. hog kereztyeneknek gyev- 

ü lekevzety lenne praxedifnak egyhazában. M ely antoninus chazar 
el bochatuan ev zolgayt. fok kereztyeneket m eg fogata, es keer- 
dees nekevl tevrrel m eg evlete vgyan azon egyházban. Ez zent 
martyroknak ev telteket zent praxedis azzon evzue gyevte eyel. 
es el tem ete prifcilia nevev cynteryom ban. Es evm aga keferevfeggel 

ío m eg zoreytatuan. jm ad az vr iftent. hog ev ky m ulneek ez velag- 
bol. Kynek ev jm adfagy es fyralm y az vr iftenhez jutának. Azért 
liarinyc neeg napok el m uluan ez felyevl m eg m ondot zent mar- 

337 tyrok halala || vtan. ky m uleek ez velagbol bodogfagos zent praxe
dis azzon. aguftos hauanak tyzenkettevd kalendafan. kynek ev bo- 

n  dog tefteet paftor pap eltem ete. az ev atya m ellet bodog prudens 
m ellet prifcilla nevev cym yteryom ban falaria nevev vton. H olot 

. m attan virágoznák zenteknek jm adfagok es erdemeket. : —
Vegeztem  penteken zent peter m artyr napyan. vr zvletety  

vtan. Ezer. evt zaz. tyzenkylenc eztendevben. Ezen eztendevben  
2o hala m eg pereny jmreh. m agyer orzagbely nadrifpan. : .||



K e z d e t y k  z e n t  b é r  e c k  p i f p e k n e k  e l e t e  e z  k é p  p e n  349
m o n d u a á n . : .

Bodogfagos zent bereck. vala zent m arton piípeknek dyako- 
npfa. ky zent marton pyfpeknek m yelkevdetyt jgeen jrylly vala- 
Es m ykeppen zent marton pií'pek m eg prophetalta vala. Zent 5 

m arton pifpek halala vtan zent bereck valaztateek az pifpekfegre, 
de ez valaztafnak vtanna. Zent bereck foglala m agat aytatos 
jm adíagban. ky annak, elevtte zent marton piípeknek nagy fok 
bozzv bezedevket m ond vala. Es jóllehet hog ez zent bereck meg- 
es keuely vala. de m aga teltei tyzta vala. E gy jdevben m ykorom o  
nem ely zegeen kerefneye zent m arton piípeket. monda пеку zent 
bereck. ha az bolondot kereted, tekenc m ézzé. Mert az. akyt kerez. 
ky mykeppen bolond m enyorzagot nezy. Azért mykoron az zegeen  
eb vette volna zent marton piípektevl. am yt ev tevle kéért vala. ' 
Zent m arton pifpek hozya hyuan zent berecket monda пеку, auagy 15 

en teneked bolondnak lattatom . || bereck. Mely bezedeket mykoron 350 
Zent bereck tagadnaya zegenletyben. m onda zent m arton pifpek. 
Nemdee az en fyleym  az te zadon valanak. mykoron ezeket tauol 
mézzé zolod vala. Byzon mondom neked, hog m eg nyertem  az vr 
iftentevl. hog en vtannam  te lez ez varainak pifpeke. de tngyad 20 

hog az pifpekfegben teneked fok bozzufagokat kel zenuedned. Me
lyet haluan zent bereck. m eg m euety vala zent m arton pifpeket 
m onduan. Nemdee mondám ez embert lenny bolondnak. Azért 
zent m arton pifpek halala vta?i. zent bereck pifpekke valaztateek. 
ky ez valaztaftvl fogua foglala magat jmadfagba. Es iollehet hog 25 

m eges keuely volna, de maga teftel tyzta vala. Zent berecknek 
pifpekfegenek harmyc eztendeveben. nem ely zerzetes ruhában evl- 
tevzevt azzonyallat. ky zent berecknek ruhayat moffa vala. fogada 
es fyat zvle. Tahat m ynd az neepek kevuekkel gyevlekevzenek

,
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zent bereck pifpeknek aytoyara m onduan. Sok jdevtevlfogua el 
hallogattvk az te paraznafagodat zent m arton pifpeknek kegyeffe-

351 geert. de || jm m ar fem m ykeppen az te fertezetes kezeydet m egnem  
chokolhagyvk. Ezeket haluan zent bereck. nagy erevílen tagagya

5 vala m onduaa. hozzatok en hozzan az gyerm evkevt kyt zvlt ez 
azzonyallat. Mykoron ez harm yc пару gyerm eket el hoztak volna, 
monda пеку zent bereck. kezereytlek tegedet iftennek fyara iefuíra. 
hog m ond m eg m endeneknek elevtte. ha en zvltelek tegedet ha en 
vagyok te atyad. Es m onda ez kys gyermek, nem  te vagy az en 

ío atyam . Az nepek kedeg kezereytyk vala zent berecket. hog meg 
kerdeneye ky volna evneky atya. ffelele zent bereck. nem  en dol
gom az. m eg tevttem  am y engem  illetevt. Az nepek kedeg zent 
berecknek ez fele dolgyí ínynd erdevgy tudom annak tulaydoney- 
tak m onduan. fem m ykeppen ham ys paztornák neuevel. nem  vral- 

i 5 kodol m y raytonk, Tahat zent bereck az ev neuenek m eg tyztula- 
faert. eleuen zeneket vevn ev kevntevfeben. es el viue m endenek
nek lataíara m ynd zent m arton pifpeknek koporfoyayg. Es ot el

352 vetveen az eleuen zeneket, az ev kevntevfe || egees nekevl ieleneek. 
es m onda zent bereck. M ykeppen ez en ruhám  ez eleuen zenektevl

20 egees nekevl maradót meg. ezenképpen en teltem  tyzta  ez azzony- 
allatnak illetefetevl. de maga az nepek m eeg fém  Ilynek ev пеку, 
hanem  gyevtrek zent bereckevt bozzv bezedekkel es bozzv téte
lekkel. E s az ev m eltoffagabol pifpekfegebevl ky evzeek. hog be 
tellyefevdneek az ige m elyet m ondot vala zent m arton pifpek. 

25 Tahat zent bereck fyruan m ene papahoz. es vgyan ottan 'pápánál 
heet ezténdeyg penitenciat tartuan. valam yt zent marton pifpek  
ellen  tevt azt le vakara m eg bochantateek пеку. Az nepek kedeg 
zent bereck [ellen] helyeben teueek iuftin ianuft pifpekke. es kevl- 
deek romában hog az pifpekfeget oltalm aznaya zent bereck ellen. 

3o Mykoron ez iuftin ianus m enne romában zent bereck ellen, es iu- 
tot volna vercellenfis varaiban, vgyan ottan meg hala ez iu ftin ia
nus. E s az nepek iuftin ianus helyeben teueek arm eniuft pifpekke. 
Azért m ykoron zent berecknek zam kyuetteffenek volna heted ez-

853 tendere, íj m eg tere zent bereck az ev pifpekfegeben papanak 
35 hatalm aual. E s rom átvl hat meer fevlden zallaft vevn m aganak. 

de arm enius azon eyel m eg hala. Kynek halalat zent bereck iele- 
netnek m yatta m eg efmerueen. m onda az ev-tarfynak. kellyetek  
fel es m enyevnk el. el tem etny turonbely pifpekevt. Azért myko-
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ron ze//t bereck be menne túron varafanak egyk kapuyan. arme- 
nius pifpek kedeg az varainak niafyk kapnyan halua vitetyk va- 
laky. Kyt mykoron el tem ettek volna, zent bereck veue az ev pif- 
pekfegenek zekyt. es ez vtan ele az piípekíegben heet eztendevt.
E s vifelueen az piípekíegben zent es dychyretes eletevt. E s myko- 5 

ron volna zent bereck pifpekíegenek negyueen heet eztendeye. ez • 
bodog bekeífeges zent atya zent bereck pifpek el nyvgoueek bekef- 
íegben. es veue az erevk eletet, holot fegel m enden nyomorufagban  
vetteket ky hyvyak az ev kegyelm es fegedelm eet. E s ez eletnek  
vtanna nyery m ynekevnk az evrek bodogfagot. Kyt engyew. m. n. io 
a. f. z. 1. Amew. ||

Oluaftatyk zent bereckrevl illyen példa, bog mykoron zent 3Ő4 
m arton pifpek m yfeet m ondana egy jdevben. Zent bereck ky vala 
zent m arton pií'pek dyaconofa. lata pokolbely evrdeget evluen az 
oltár m eget es jrnya. Es mykoron az evrdevgnek el fogyót volna m 

hargyaya. akara az erdeg az hargyat fogaual ky huzny. bog tevb- 
bet Jryrhatna reá. Mykoron az erdeg az hargyat huznaya. az har- 
gya el zakada. es az erdeg jgeen evte feyet hatra az fev falhoz. 
Melyet latuan zent bereck. kezde m euetny. Es mykoron zent m ar
ton pifpek kerdeneye. hog m yert m euetet volna, meg m onda пеку 20 

zent bereck nyluan. Meg keerdueen az evrddeget m yt jrt volna, fe
lele az erdeg. hog az hevfagos jgeket jrnaya m elyeket em berek_ 
zent egyházban bezelnek. Vgymond zent gergely. ha az evres jge- 
revl okot kel adnonk az vtolfo парой, m egkel m erteklenevnk. 
m ene gonoffagok kevuetkevznek az fok zolaíbol. Z e n t  bernald vgi 25 

mond. ham eg gondolat m ely erevs zam ot veznek az evres jgekrevl. 
nem lezen jgeen vtalatos te neked az filenciom  az veztegfeg tar
tás. Mely veztegfeg. t. a. n. e. a. f. z. 1..: ||

16*



355 K e z d e t  у к z v z  z e n t  j u f t i n a  a z z o n n a k  e l e t e  e s  
m a r t y r o m f a g a  e z  k e  p p e n  m o n d u a n .

lu ftin a  neueztetyk az jgatfagtvl. m ert ev az igatfagnak my- 
atta m endennek m eg ada azt akvnek m y evue vala. Mert m eg  

5 ada az vr iftennek az engedelm effegevt. ev evregbenek az tyzteffe- 
get. Ev hozva egyenlevnek az egyenlevfeget bekeffeget. alab való
nak fegyelm et io erkevlchevt. ellenfegynek bekeffeggel való zenue- 
deft. Neuolyafoknak es gyevtretteknek kenyerevletevt. es evnen  
m aganak zent elettnek zentfeges m yelkevdetyt.

10 Zvz zent iuftina azzon vala antyochya bely baluan jm ado  
papnak leanya. Ez zent zvz zent iuftina azzon naponként evl- 
ueen ném ely ablakon, lialgatya vala az euangelyom ot. m elyet pre- 
lus diaconus oluas vala. Mely prelus diaconuftul m eges fordeytatek  
zent iuftina ázzon, criftufnak hytyre. Mykoron zent iuftina azzon- 

15 nak ev anya az ev agyaban bezelleneye. hog zent iuftina azzon  
m eg fordult volna criftufnak hytyre. Ezenkevzben niynd 'ketten || 

350 el aluanak. es criftus ev ängelyual evzue nekyk ieleneek monduan. 
jevyetek en hozyam . es adom nektek m enyeknek orzagat. kyk fel 
íerkenuen legottan ev leányokkal egyetem ben m eg kereztelkev- 

ao denek. de ez zentfeges zvz zent iuftina azzon. cipryanuftuí jgeen  
bantatyk vala. de maga vegezetre evtet criftufnak hytyre fordeyta 
zent iuftina azzon. Mert cíprianus m ynd ev gyerm ekfegetevl fogua 
evrdevgy tudom anban neuekevdevt vala garbonchas vala. mert 
mykoron m eeg heet eztendevs vala ez ciprianus. az ev zvleytevl 

25 evrdevgnek ayanlateek. Azért ez ciprianus mendenkoron foglalya  
vala m agat ez evrdevgy tudom anban. es tettety  vala hog nem ely  
veen azzony állatokat baromnak kepere fordeytana. es fok egyeb  
chalardfagokat tezen vala. Azért ciprianus geryedevzuen zvz zent 
juftina azzonnak z e r e l m e b e n .  fordeyta m agat ciprianus az ev evr-
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devgy tudom ányára, bog ez zent zvzet vebetneye auagy evnen m a
gának. auagy acladyus nevev embernek, ky es geryedez || vala zent 357 
iuftina azzonnak zerelm eben. Azért liyva hozya ciprianus egy evr- 
devget. hog az evrdegnek m yatta v a lh a tn a j^ ju ftin a t. E l jevuen  
kedeg az evrdeg. monda eiprianufnak. Myert hyttal engem et m yts  
akarz. m onda ciprianus. En zeretek egy zvze iaz  galileofok kezzevl. 
az az. az kereztyenek kezzevl. Tehetede bog en evtet valyam . es 
az en akaratomat ev vele m eg tevkellem . kynek m onda az evrdeg.
En ky embert paradycbombol ky evzhettem . caym mal ev atyafyat 
abelt m eg evlettem . Az fydokkal criftuft m eg evlny tetettem , em- ю 
bereket háborgattam. Nem tehetem e ez. hog egy leányai kedued 
zerent elteffel. Vegyed jmez kenetet. es ju ítin a  hazanak kevrnyevle 
kyvevl hynched el. es en es el jevuek. es az ev zyueet az te zerel- 
medre fel gyohtom . es kezereytem teneked engedny. Azért az jev- 
uendev eyel az evrdeg be m ene zent iuftina azzonhoz. es erevkev - 1 5  

dyk fel gyohtany zent iuftina azzonnak zyveet zertelen zeretetre. 
Melyet m eg erezueen zent juftina azzon. aytatoffon ev m agat vr 
iftennek ayanla. es mynd ev tellyes teltet zent kereztnek jegyeuel 
m eg'erevfeyte. || Az zent kereztnek iegyere. pokolbely evrdeg [el fűti 358 
meg rettenuen el futa. es iutuan ciprianufhoz m eg alia ev elevtte 20 

az erdeg. kynek monda ciprianus. Myre nem  hoztad en hozyam  az 
zvzet. kynek felele az erdeg. lateek az zvzben nem ynem ev iegyet - 
es meg jyedeek. es en bennem m enden erev fogyatkozeek. Cipria
nus kedeg ez erdeget el bochata. es maft erevfbet hyua elev. My- 
kor elev ievt volna ez erdeg m onda eiprianufnak. haliam  az te 25 

parancholatodat. es latam  az en elevttem  ievt erdegnek tehetet- 
lenfegeet. de am yt ev m egnem tehetet. az en m eg tellyefeytem . es 
az te akaratodat meg tezem. jm e az zvzbez megyek, es az ev zy
veet meg febhetem  fertezetes zeretetre. es eeltetel ev vele atte ke- 
uanfagod zerent. Azért pokolbely erdeg be m enuen kefertete myateo 
zent iuftina azzonhoz. erevkevdyk vala tanalchozny vagy jhleny. 
es fel geryezteny zent iuftina azzonnak lelkeet zertelen zeretetre. 
Ezeket erezveen ev magaban zent iuftina azzon. legottan aytatoffon 
ev m agat vr iftennek || ayanluan. zent kereztnek iegyeuel menden 359 
kefertetet el evze. es az erdegre lehelle zent iuftina azzon. legottan 35 

az ellenfeg el tauozeek. Az ardeg kedeg m eg zegyenyevluen el futa. 
es eiprianufnak elevtte m eg alia, kynek monda ciprianus. hol va
gyon az zvz kyhez tegedet kevldettelek vala. Monda az erdeg. azt;
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vallom  hog m eg gyevzettem . de m ykeppen m eg gyevzettem  felek 
m eg m ondanom . Mert nem ely rettenetes iegyet lateek ez zvzen. es 
legottan m enden erevm et el vezteem . Tahat ciprianus ez erdeget 
m eg chufoluan el kevlde. es az erdegegnek feyedelm eet hyva ev 

5 hozya. Mykoron el jutót volna ciprianufhoz. m onda пеку cipria
nus. Mydolog hog az ty erevtevk hatalm atok illyen  keues. hog m eg  
gyevzeffeek egy leantvl. Monda az ellenfeg. ím e ky m egyek ev 
hozya. gyevtrevm  evtet hydeeg M ellekkel, es az ev zyueet gerye- 
detefben fel geryeztem . es m ynd tellyes ev tefteet nagy geryede- 

io teffeggel m eg hyntem  m eg evtevzem . es vgyan m eg kabeytom. es
360 kevlembkevlemb keebzefeket es re||m uleteket vizek пеку, es eyfe- 

leen teneked vyzem . Tahat pokolbely erdeg valtoztata evm agat 
egy zvznek kepeben. es el m ene zent iuftina azzonhoz m onduan. 
О en zeretev azzonyom . ím e en te hozyad jevttem . mert en teue-

15 led tyztaffagban zvzeffegbe kéuanok einem, de kerlek tegedet hog 
m ongyad meg. m ychoda lezen az m y jvtalmonk. az zvzeffegben 
való vyafkodafert. felele zvz zent iuftina azzon. Az zvzeffegben 
való vyafkodafert az jutáim  b37zonual fok. de az vyafkodas kefal- 
kodas es muka keues. Monda az zvznek abrazaban az erdeg. 

20 en io azzonyom  ha my zvzeffeget tartónk, tahat m ychoda az. 
hog az vr. iften azt parancholta m onduan. Nevekevgyetek es fo- 
kafulyatok es tevlchetek m eg az fevldet. Azért en jo zvz tarlóm  
jgeen felek hogha m y az zvzeffegben m eg maradandónk, hog m y 
az my zvzeffeg tartafonk m ya ellene tezevnk az ifteny parancho- 

25 latnak. E s efevnk neheZ jtyletben m ykeppen az ifteny párancho-
361 latnak vtaloy es || engedétlenevk. es honnat várónk vala jutalm at 

erdemet. azbol efevnk nagy kenokra. Tahat kezde zent iuftina az- 
zonnak zyue* gonoz gondolatokkal evzue verettetny az erdegnek 
ihlefe m yat. es az gonoz keuanfagnak geryedetevfl'ege kezde erevf-

30 ben fel gyvladny langazny. annera hog jmm ar fel keluen el akarna 
m enny zent iuftina azzon. Tahat zent iuftina azzon evm agahoz 
teruen. es m eg ertueen azt. ky volna az aky ev vele zolna. legot- 

, tan ev m agat m eg erevíeyte m eg jegze zent kereztnek jegyeuel.
es az erdegre lehelle zent iuftina azzon. legottan az erdeg m eg ol- 

35 uada m ykeppen vyaz. es erze m agat m eg zabadultnak m enden  
kefertettevl ez zent zvz. Ennek vtanna valtoztata m agat pokolbely 
erdeg jgeen zep iffyvnak zem elyeben. es be m enuen zent iuftina  
azzonnak agyas hazaban. mykoron az ev agyaban fekenneek. Es
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nagy zegyentelenevl be zekelleek zent iuftina azzonnak agyaban. 
es akara evtet m eg evlelny. Melyet latuan zent iuftina azzon. es || 
m eg elm em en pokolbely erdeget ielen lenny. legottan zent kerezt- 362 
nek iegyet vete. es pokolbely erdeget m eg oluazta. mykeppen vyazt. 
Tahat iftennek engedetybevl pokolbely erdeg. Zent iuftina azzont 5 

gyevtevruen hydeg leletekkel, es fokakat az cliordakkal es evkevr 
cliordakkal m eg evlueen. Es erdegtevl m eg zallot emberek m yat nagy  
devg halait liyrdet vala. jevuendevnek lenny m ynd tellyes antyochy- 
aban. ha zent iuftina azzont hazaffagra nem adnayak. kynek okáért 
mynd az tellyes varas m eg [devgleteek] devgletueen. Zent iuftina 10 

azzon zvleynek aytoyara gyevlekevzuen az nép kyaltuan m ondnak  
vala. hog iuftinat hazaffagra adnayak. es ezenképpen az varait 
illyen nagy vezedelm tevl m eg zabadeytanayak. de m ykoron zent 
iuftina azzon femm ykeppen nem  engedne az hazaffagra. ezbevl 
evtet m ynd nyayan halallal fenyegetyk vala. Mykoron jmm ar h eetis  
eztendeye volna az devg halainak. Zent iuftina azzon jmada ev 
érték, es meg m ente || evket az devg halaltvl. Latuan pokolbely 363 
erdeg. hog ezzel fem m yt nem  haznalna. valtoztata evm agat zent 
iuftina azzonnak abrazara kepere. hog zent iuftina azzonnak io  
liyreet m eg ferteztetneye._gs ciprianuft m eg [chufolnaya] chufoluan. 20 

es 'ezzel hannaya vetneye m agat az erdeg. hog ev zent iuftina az
zont ciprianofhoz hoznaya. M enueen kedeg az erdeg ciprianofhoz. 
Zent iuftina azzonnak zem elyeben. es futam ek ciprianofhoz. akara 
evtet m eg chokolny. vgy m ynt azt ky az ev zerelm eben beteglene. 
Melyet latuan ciprianus. es hyue evtet lenny iuftinanak. evrem m el 25 

be telueen monda. Ioual jevttel iuftina. m enden leányoknál ekefb. 
legottan hog ciprianus iuftinanak neueet neueze. az erdeg az 
iuftina neuet einem  zenuedhete. de ez nevnek ky mondafara. 
m ykynt fevft el enezeek. Ivynek okáért ciprianus lata m agat 
lenny m eg chufoltnak az . erdegtevl. marada nagy zomorufagban. зо 
Annak okáért annal es jnkab eeguen ciprianus. iuftinanak zerel- 
me||ben. fokayg vigyaza ciprianus zent iuftina azzonnak aytoyan. 364 
Es nem ykoron valtoztatgya vala m agat ciprianus erdegy tudom á
nyai azzonyallatta. nemykoron madarra am ynt techcyk vala. Myko
ron kedeg jut vala ez zvznek aytoyahoz. fern azzonyallatnak fém 35 

madarnak nem  lattatyk vala. hanem  legottan ciprianufnak lat- 
tatyk vala. Acladius nevev dyakes. erdegy tudom ányai valtoztata  
m agat verebbe. E s mykoron ez acladius vereb kepeben repevlt



volna zent iuftina azzonnak ablakara. legottan hog zent iuftina  
azzon reá tekente, nem  verebnek. hanem  acladiufnak ieleneek. E s 
kezde acladius zom organy es jgeen rezketny. mert fern einem  fut
hat vala. fern einem  repevlhet vala. ffelueen kedeg zent iuftina  

5 azzon. hog acladius le ne efneek es kette ne repedne, laytoryan  
evtet le vetete. Intuen evtet hog m eg zevnneek az ev bolonfaga- 
tvl. hog az tevrvenyek zerent m egne gyevtretneyek mykeppen  
erdenges. Azért m eg gyevzetueen pokolbely erdeg mendenkeppen ||

365 m eg tere ciprianufhoz. es ev elevtte m eg zegyenevlueen m eg alla- 
lo peek, kynek m onda ciprianus. Nemde tees m eg gyevzettele. my-

choda az ty neuolyas erevtevk. hog ty  egy leant m egnem  gyevz- 
hettek. hanem  jnkab ev gyevz m eg tyteket. es illyen jgeen neuo- 
lyafvl le nyom od tyteket. de kerlek tegedet hog m ondm eg énne
kem. ínyben vagyon az ev il nagy erevffege. Monda az erdeg cipna- 

i5 nufnak. ha m eg efkedendevl ennekem . hog en tevlem  foha el nem  
tauozol. es az ev gevzedelm  vetelenek ereyet neked m eg mondom . 
Kynek m onda ciprianus. шуге auagy m ynek m yatta efkegyem  m eg 
neked. Monda az erdeg. efkegyel m eg ennekem  az en nagy ere-  
ym re. hog en tevlem  foha einem  tauozoLmjl. Monda пеку ciprianus. 

го az te nagy ereydre efkezem teneked, hog tegedet foha einem  had
iak. Tahát az erdeg olyha m eg batorulvan m onda, ez lean az 
m eg fezevltnek jegyeet vete magara, es legottan m eg jyedeek. es 
m enden en erevm et ei veztem . es el oluadeek m ykent vyaz. az

366 tevznek || zyne elevl. Monda пеку ciprianus. tahat az m eg fezevlt 
25 nagyob-tenaladnal. felele az erdeg. byzonual nagyob m endenek-

nel. es m ynket es m éndeneket kyket jt ez velagon m eg chalonk. 
agya az m eg o lthatatlan  tevznek gyevtreny. kynek m onda cipria
nus. tahat én es az m eg fezevltnek baratya lezek., hog valam yko- 
ron ne éffem illyen nagy kenra. Monda az erdeg. m eg efkettel en- 

30 nekem  az en feregem nek ereyre. melyekre nekem  fenky nem  efkevt. 
hog en tevlem  foha einem  tauozom . Kynek m onda ciprianus. Te
gedet. es m enden te fyftelgev ereydet m eg vtalom. es teneked, es 
m enden te evrdegydnek ellene mondok, es en m agam at m eg iegye- 
zem  az m eg fezevltnek idueífeges iegyeuel. Es legottan az erdeg 

85 m eg zegyenevluen. el tauozeek ciprianuftvl. Tahat ciprianus mene 
az piípekhez. m elyet latvan az pifpek. es hyzy vala hog azért jvne  
oda hog valam y teuelgeft tenne az kereztyenek kevzevt. E s monda 
пеку az pifpek. Elegek legyenek teneked о ciprianus azok kyk ky-

2 4 8  CORNIDES CODEX ( 3 6 4 ----3 6 8 )
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vevl vadnak anyazent egyháznak || Mert fem m yt nem hatalm az- 367 
hatol, az iftennek egyhaza ellen, felele ciprianus. byzonfagot vet
tem  en azhol. hog en nem hatalm azhatom  iftennek egyhaza ellen, 
mert gyevzhetetlen criftufnak ereye. E s meg ielente ciprianus 
m ynd az piípeknek. valam elyek пеку tevrtentek vala. es meg ke- 5 

rezteltete evm agat az pifpekkel. E s ez ciprianus ennek vtanna  
jgeen haznala m ynd tudom anban. mynd kedeg eletyben. Es az 
varainak pifpeke m eg haluan. ciprianus zerezteteek pifpekke. Es 
ez bodog zvzet zent iuftina azzont ciprianus pifpek claitroin
ban zerze. es ot az claftrom ban nagy fok zent zvzeknek teue 10 

feyedelme zent iuftina azzont. Zent ciprianus pifpek kedeg. az 
zent mártíroknak epiftulakat leueleket kevld vala. es az zent 
mártírokat az vyafkodafban erevfeyty vala. Az orzagnak ifpa- 
nya kedeg haluan zent ciprianufnak es zent iuftina azzon- 
nak hyreet. evket ev eleyben hozattata. Es meg keerde hogha a l - 15 

dozny akarnak, kyk mykoron erevffen allananak criftufnak hyty- 
ben. paranchola evket vetny vyazzal. zvrokkal es kevuerrel tellyes 
hevfeges vas || evftben. Mely keen evnekyk ada evnekyk chodala- 368 
tos kyeffeget. fém ada evnekyk valam ynem ev keent. Az baluan  
jmado pap monda az feyedelmnek. parancholy ennekem allanom  20 

az evftnek elevtte. es ezennel m eg gyevzevm  m ynden ev ereyeket. 
Azért mykoron az baluany jmado pap jutót volna az evft eléyben. 
monda. Nagy vagy hercules iften. es iftenneknek atya jupiter. Es 
jm e legottan tevz jevueky az evftbevl. es m endeneftevl m eg emezte 
az baluany jmado papot. Tahat zent ciprianus es zent iuftina azzon 25 

ky vontatanak az evftbevl. es ev reayok fentencia adatuan. mynd 
ketten egyetem ben nyakokat vagak. Ezeknek teftek m ykoron hat 
napyg az ebeknek vetuen marattak volna, annak vtanna romában 
vitetenek. Maftan kedeg mykeppen mondatyk nyvgoznak placen- 
ciaban. kenzatanak kedeg ez nem es zentek es mártírok October 30 

hauanak hatod napyan. Vr zvletety vtan keet zaz. nyolcvanheet 
eztendevben. dyoclecianufnak alatta. Vegeztetyk zent iuftina az- 
zonnak elete. vrnak eztendeyben. Ezer. evt zaz. tyzenheet ezten
devben.: —  rafkay lea ||



369 K e z d e t  у к a z  n a g y  c h e t e r t e k y  p r e d i c a c i o .

A c c e p it  ih s  p a n e m  e t b e n e d ix it,  f r e g i t  e t d e d i t  d is c ip u l is  su is  

d ic e n s . A c c ip i te  e t c o m e d ite , hoc e s t  c o rp u s  m e u m . M a th c i  v ic e s s im o  

se x to . Az az. Vene iefus az kenyeret es m eg alda. m eg zege es ada 
5 ev taneytuanynak m onduan. Vegyetek es egyetek, ez az en teltem . 

Ezeket irta m eg zent m athe. kevnyvenek húzón hatod rezeken. 
Zeretev atyam  fyay. ez m ay napon az felíeges nagy pap ieí'us erif- 
tus. zolgalta auagy m onta az ev elfev vy m yfeyt. E s ennek vtanna  
m ondany zerzette. m ynd tellyes anya zent egy zerte. Annak okáért 

10 az m yfenek [zerzefere] m agyerazatarol ertelm erevl. hallyonk vala- 
m yt reniden. Az mvfe kevlemb kevlem b doctoroktvl. kevlemben  
kevlem ben m agyeraztatyk. Azért menere mattan akarónk zolny  
az m yferevl. az m yfenek officioma auagy kezdete, iegyzy itten  fya- 
nak m eg téftefevlefeet. Zoktanak kedeg ném elyeket m ondany az 

is m yfeben hangos zoual. mykeppen az kantuft. oraciokat. epiftulat.
370 euan||gelyom ot es ezekhez hafonlokat. E s ezek iegyeznek nem i- 

koron. nem ynem ev vigaffagot. Nem elyek m ondatnak az m yfen  
laffv zoual. mykeppen fecreta canon es az vezteghalgatas es ezek
hez hafonlok. Es ezek gyakorta iegyeznek nem ynem ev zomorufa-

20 got. Elevzer az m yfenek introitofa vagy kezdety lezen hangos  
zoual. ky iegzy az regy zent atyaknak keuanfagokat. kyk nagy  
evrem m el keuannyak vala itten fyanak teftefevlefeet. Azért m ongya  
zent bernald. Az fazkodo zent atyaknak keuanfaganak geryede- 
teffegeet. eriftufnak tettben való ielen  voltat, gyakorta meg gondol- 

25 uan m eg keferedem. es ennen m agam ban aleeg tartom  m eg az 
kevn hullatafokat. Zent agoíton  vgy mond. Tugyak vala az regyek 
eriftuft lenny ievuendevnek. es m endenek kyk keuanyak vala vgy  
m ondnak vala. О ha it ez velágon leel engem et az zent zvletees. о 
ha en m eg latom  en zem eym m el azt. m elyet hyzek zent iratokban.
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Zent ifayas es vgy mond mond vala. О vr iften tevrneed meg az 
egeket, es zallanal le. Zent m oyíes es vgy yr vala. bochaffad el 
vram kyt bochatando vagy. Zent dauid vgy mond || vala. Vram 371 
itten haychad le az egeket es zalle. Sym eon propheta es vgy mond 
vala. Yalyon aleytode hog m eg latome, valyon m eg ereme, myko- 5 
ron el iev az iduezeytev. de ez jntroytus vagy az m yíenek kezdety  
keetzereztetyk vagy keetzer mondatyk. azért mert keet helyek [en] 
valanak hol criftufnak tettben ievuetyt varyak vala. Az az lynbof- 
ban es ez velagban. Ennek vtanna kezdetyk az m yíen kyryeleyfon  
hangos zoual. kylenchzer. kyn ertetyk az kylenc kar angeloknakю 
keuanfagok. Az kylenc kar angelok kezzevl keuanyak vala ném e
lyek. iftenfyanak tett fel veteleet., hog annak m yatta az ev rom ia
tok m eg epeytetneyek. Mert hytetyk hog az kylenc kar angelok 
kezzevl m ynden karból efeet. Ennek vtanna kezdetyk hangos zo
ual gloria in excelsis deo. m elyet oluaftatnak hog angelok eneklet- r. 
teek elevzer vronk zvletefenek jdeyen. Ez gloria in excelsis deot 
elevzer chak pifpekek enekletteek. de fymakvs papa ezeben veueen. 
hog az pap iftennek angela. Zerze hog m enden || pap enekelheffe 372 
ez angely enekevt. de az angelok nem eneklenek tevbben. hanem  
chak ezt. Gloria in excelsis deo. et in terra pax hominibus hone vo- га 
luntatis. Az az dychevfeg iftennek magaffagogban. es fevlden be- 
keffeg io akaró embereknek. E s kyk ez vtan m ondatnak zent illa- 
rius zerzette telefphorus papanak parancholatyabol. Ennek vtanna  
az pap ev orchayat fordeygya az nepre. hangos zoual monduan. 
dominus vohiscnm. az az. vr veletek. Ez meg fordulaton es orcha-га 
yanak m eg m utatafan. iegyeztetyk. hog criftus az ev vyg orcha
yat meg m utata ez velagnak. m elyet az zent atyak reegtevl 
fogua keuantanak vala. Moyfes vgy m ondot vala. Vram itten  
ha m alaztot leltem  te zem eyd elevt. mutattad meg ennekem  
te orchadat. Az lynbos. bely zent atyak vgy mondnak vala. itten зо 
irgalm azzon my nekevnk es m eg algyon mynket. m eg velafyha  
ev orchayat my raytonk es irgalm azzon m y nekevnk. Hefter 
azzon es vgy ir. jgeen chodalatos vagy vram. es az te orchad 
tellyes m alaztal. || ím e azért ínyképpen keuanyak vala latny 37(1 
ez aldot orchat. de m aga végezetre az vr iften irgalmaffagra 35 

indultatuan. ievue ez velagra es meg m utata ev orchayat. Ennek  
iegyere m utagya az pap es ev orchayat az nepnek. Ennek vtanna  
mondatnak az oracyok. kyn iegyeztetyk hog vyz kerezt napyan
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jm attatot vronk az pogan kyralyokhtwl. Ennek vtanna kezdetyk az 
epiftnla. m ely epiftulan iegyeztetyk zent ianos baptyítanak preca- 
cyoya. Mert zent ianofnak predicacyoya azonkeppen elevl vezy  
vala eriftufnak predicaeyoyat. m ykeppen az epiftulah az euan- 

5 gelyom ot. Ezenképpen zent ianos es eleue m eg byrdete eriftufnak  
ievueteet ez velagban es lynbofban. E s ezbevl levn nagy evrevm  
az zent atvaknak lynbofban. nag}r evrevm levn az zenteknek ez 
velagban. nagy evrevm levn az angeloknak m enyorzagban. E z h á 
rom keppen való evrevmert. lezen az epiftnla vtan három keppen 

io való eneklees. E lfev az gradual, ky iegyezy az lynbofbely zent 
374atyaknak evrevm eket. Mafod eneklees || az alleluia, ky iegzy ez 

angeloknak evrevm evket m enyorzagban. Harmad eneklees az fe- 
queneia. ky iegzy ez velagban való zenteknek evrevmevket. Ennek  
vtanna kezdetyk az euangelyom . ky iegzy eriftufnak predicaeyoyat. 

is Tahat az euangelyom  koron az zent igeeknek tyzteffegeert fen á l
lónk tyzteffeggel. ferfyak m ezeytelen fevuel. de az euangelyom  ol- 
uaftatyk enekletyk ezakra. az ezakon zokot iegzetny pokolbely  
evrdevg. Mert zent kereztnek iegye m yat. vagy az zent euangely- 
omnak predicacyoya m yat. erdeget m eg gezzevk. es ennek okáért 

2o akoron zent kereztnek iegyeuel m agonkat m eg erevfeygyevk er- 
degnek ellene. Ennek vtanna c re d o  in  vn u m  d eu m  kezdetyk. ky 
iegzy az apoftoloknak predykacyoyat. kyk predycaltak m ynd vela- 
got m yat az kereztyen hytet. Mert vronk iefus bochata az apofto- 
lokat ketten ketten predicalny. Ennek vtanna az pap fordeygya ev 

25 orchayat az neepre. k y n ' iegyeztetyk hog vronk iefus fordeyta ev 
orchayat verag vafarnapon. hog m enne ierufalemben halait zen- 

375uedny m y ertenk. || Tahat ez vtan kezdetyk dychyretnek eneke. az 
az. az offertorium, ky azt iegzy hog vronk iefus fogadak az fydok 
verag vafarnapon dychyrettekkel es eneklefekkel. veragokkal es 

30 pálmákkal. Ez offertorium koron zoktanak emberek adny ayando- 
kozny valam yt iftennek tyztefíegere. ky m ynd ev tehetfege zerent. 
Ezen iegyeztetyk az. hog mykoron iduezeytenk be m ent volna az 
tem plom ban, lata hog az kazdagok fokakat adnanak áldoznának, 
es lata hog egy zegeen evzuegy azzon ada aldoza iftennek keet fyl- 

35 lyert. E s m onda vronk hog m endenekneel ev adót volna tevbbet. 
Ez offertorium vtan lezen nem ynem ev filencium auag veztegfeg. 
ez filencium iegzy azt. hog mykoron iduezeytenk be m ene ierufa
lem ben verag vafarnapon. es tyztelteteek az nepektevl. E s tahat
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az fydok tytkon veztegfegben tanalcliot tartanak, m ykeppen evtet 
halaira arulnayak. judas es tytkon tanalcliot tarta ev velek. Ez 
filenciumnak auagy veztegíegnek alatta az pap fordeygya m agat az 
nepre. es laffv zoual rnongya. Orate prome, az az jm agyatok en ér
tem. olylia zomorv volna. Ez zo||morufag iegzy criftufnak az zo-376 
morufagat kyt valla az ev kenya el kevzeleytueen. mert zomoru . 
vala ev lelke mynd lialalyg. Ennek vtanna az pap keezdi enekleny 
nagy jnnepleffel az prefaciot. es hozzabban es nagyob jnneplefíel 
enekly hognem  m ynt mynd az tellyes m yfet. kynek m yatta iegyez- 
tetyk az hozzv es edefíeges bezed es predicacio. m elyet tevn az m yio  
edeffeges m eg váltónk az veeg vachoran. Iollehet hog iduezeytenk  
iefus az elevt es edefdedevn predicallot vala az taneytuanyoknak, 
de m aga nem  oluaftatyk hog fólia iduezeytevnk iefus. olyan hozzv 
es edes predicacyot tevt volna. Mely bezedet jrt meg zent ianos 
chak. es zokot oluaftatny az m andatom on. Ennek vtanna az car 15 

enekel jnnepleffel fanctuft. ez iegzy az apoftoloknak evrevmevket. 
m ely evrevmevk vala az bezednek vigaffagabol. es criftus teftenek  
vetelebevl. Melyet vettek vala criftuftvl az veeg vachoran. auagy 
iegzy angeloknak vigaffagat. Ennek vtanna az pap le haygya  
m agat az oltár elevt. es im ád laffv zoual. kynek || m yatta iegyez- 377 
tetyk criftufnak jm adfaga olyvetym  hegyen. Mykoron véért verey- 
tezeek. es m onda. Atyám ha lehet, m enyen el en tevlem  ez pohár, 
de maga nem mykeppen en akarom, de mykeppen te akarod. 
Tahat ez vtan az pap fel em ely m agat. es tezen három  kerezteket. 
ky iegzy azt hog vronk haromzer jmadkozot veres vereytekkel 25 

vereytezuen. E s tahat veztegfeg lezen m ynd az tellyes carban, ez 
veztegfegen iegyeztetyk az apoftoloknak el futafa. kyk mynd  
nyayan vronkat ev edefíeges mefterek el hagyuan el futanak. fém  
meernek vala zolny. Yalam yt zol az pap az veztekfegben. ez mynd  
lal'íu zoual lezen. Es néha az pap ez idevben m endeneftevl foguaao 
vezteg halgat fem m yt nem  zol. E nnek m yatta iegyeztetyk hog 
criftus ev kenyanak ideyen az evtet kerdevzevknek laffu es alá
zatos zoual felelt, es nemykoron m endeneftevl fogua vezteg hal- 
gatot. es femm yt nem  felelt. Criftus teftenek fel em elety elevt. az 
pap tezen [hat kerezteket. kyn ez iegyeztetyk hog mynek elette 35 

criftus az kereztfan volt fel emeltetuew. |j hatzer jzben vitetet378  
byronak eleyben. Elevzer viteteek annas pifpekhez. es ot nyakon  
veretteteek. Mafodzer cayphafnak viteteek. es ot m eg pevkdevf-
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teteek vtalatos nyallak es orcliaya zeme be kevtteteek. Harmad- 
zer pilatofnak viteteek. es ot hamiffan vadoltateek. Negyedzer 
herodefnek viteteek. es ot feyer zynev ruhában m eg chufolta- 
teek. Evtevdvzer pilatofnak efmeg m eg hozattateek. es ot meg hof-

’ 5 toroztateek m eg coroztateek es m eg cvfoltateek. Hatodzer az ity- 
lev helyben efm eg pilatos eleyben viteteek. es ot halaira itelteteek. 
Ennek vtanna fel em eltetyk criftufnak zent tefte. ky iegyzy az 
m eg fezeyteft. Ennek vtanna fei em eltetyk az keleh. ky iegyzy  
criftufnak zent verenek ky evttefeet az kereztfan. Ennek vtanna  

io az keleknek le teteletevl fogua ez igeyg kyt m ond az pap monduan  
nobis, leznek nyolc kereztek az m ifen. kyn iegeztetnek az nyolc 
igeek. kyket vronk monda az kereztfan. E lfev ige vala ez. Atyám  
bochas nekyk. m ert nem tugyak m yt teeznek. Mafod ige vala ez.

379 m ykoron zola az toluaynak. byzon m ondom  j| neked, m a velem  leez 
is paradychomban. Harmad ige'ez vala. m ykoron zola az ev zvleynek

es zent ianofnak m onduan. Azzonyallat im e [fyv neked] te fyad. es 
. zent ianofnak m onda, im e te anyad. es ez levn az negyed ige. 
Evtevd ige levn ez. ely ely lam azabatany. Az az. en iftenem  en 
iftenem . myre hagyal el engem et. Hatod ige ez. Zomehozom. 

20 Heted ige ez. m eg tevkelletevt. Nyolchad ige levn ez. Atyám  te 
kezedben ayanlom  az en lelkem et. Tahat ennek vtanna az pap 
valam enere magaffan m ongya ez igéét, nobis, ky iegzy azt. bog 
criftus iduezeytevnk nagy zoual kyaltuan bochata ky az ev zent 
lelkeet. Ennek vtanna lezen kyfded fylencyom  az m yfen. ky iegzy  

25 az idevt. m ely idevben' criftus fekevueek az koporfoban/ Ennek  
vtanna az pap fel em ely criftufnak zent tefteet az corporalrvl. es 
tezen criftufnak zent tefteuel evt kerezteket. ky iegzy criftufnak  
fel tam adaiat. es hog az napon evtzer ielent m eg vronk. Ennek

380 vtanna kezdetyk m agas zoual az pater nofter. m ely páter || nofter 
so iegzy azzonyonk m arianak evrevm eet. es az apoftoloknak evrev-

m eket. Mely evrevm ek vala. criftufnak dychevfeges' fel tam adafan. 
Ennek vtanna az pap enekel m onduan. pax domini, ky iegzy azt. 
hog criftus halottaybol fel tam aduan. az ev taneytuanynak bekef- 
feget hyrdete. H og kedeg az hoftya három reezre oztatyk vagy  

35 zegettetyk. ez iegzy azt. hog criftufnak kenya haznalt három  fele 
nepeknek. Az az. az zent atyaknak lynbofban. az zenteknek ez 
velagon. es az angeloknak m enyorzagban. Ennek vtanna enekel- 
tetyk vigaffagnak eneke az agnus dei. ky harom zer enekeltetyk

CORNIDES CODEX (3 7 8 — 381)
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meg. ez felyevl m eg m ondot nepelcnek három  keppen való evrev- 
mekert. Ennek vtanna az pap vezy ev hozza criítufnak zent 
teíteet. tellyes anya zent egyház kepeben. Az elfev egyházban, az 
az. az apoftolok ideyeben. m enden kereztyenek m enden napon  
com unykalnak vala. Annak vtanna chak vaíar napon comnni- 5 

kainak vala. Annak vtanna || zerezteteek. hog chak az pap vegye 
ez oltary zentfeget. m enden embereknek kepeben. Ez vtan kez- 
detyk az comunium. ky iegzy az hala adaít. vr iftennek enne fok 
io tetelerevl. Tahat ez vtan az pap fordeygya m agat az nepre. ky 
iegzy az vtolfo ielenetet. Mykoron vronk iefus m eg ieleneek az ev 10 

taneytuanynak. es m ynd ev elevttevk m enyorzagban fel mene. 
Ennek vtanna el forduluan oracyokat mond. m ely oracyok iegzyk  
azt hog criffcus vronk m enyorzagban fel mene, es imád my ertevnk 
atya iften elevt mykeppen my zonk zolo. vtolzer fordeygya m agat 
az pap az nepre. adnan evnekyk aldomaft. kyn iegyeztetyk 15 

criítufnak vtolfo ievuetele. Mykoron az ev zent vyg orchayat meg 
m utagya az ev valaztattynak evket m eg alduan es monduan. 
Yevyetek el en atyamnak valaztottay. vegyetek az orzagot ky 
vagyon zerezueen nektek en m enyey atyam tvl. ez veiagnak kezde- 
tvtevl fogua. es evrekevl evrekke. Amen. ihs. m aria .: —  || 20
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Zent lucia azzon vala íiracufana vevev varaiból, nem zettel 
nem es. H aluan zent lucia azzon. zent agota azzonnak hyreet. ky 
hyrhedny m ynd tellyes ficiliaban. el m ene az ev koporfoyahoz. az 

s ev anyaual evticiaual. hogky jm m ar tyzenneeg eztendeyg zenuette  
vala m eg gyogyvlhatatlan veer folyafnak betegfegeet.Tevrteneek bog 
az m iieknek zolgalaty kevzevt. az euangelium  oluaítatneek. kyben 
m ondatyk hog jduezeytenk az azzonyallatot ez íele betegíegtevl 
m eg gyogebtotta. Tabat m onda zent lucia azzon az ev anyanak. lia 

íobyz ezeknek kyk olvaítatnak. hygyed bog zent agota azzon ezt m eg  
nyerhety. ky az ieíu ínak neueert m eg kenzatot. E s bog az ev 
elevtte m yndenkoron jelen  vagyon, kynek neueert az kent zen
uette. Azért ba hyvyn. illettendevt az ev koporfoyat. tevkelletes

398 egeííeg||gel leg ottan evrelz. Annak okáért mykoron az neep el 
is tauozot volna, le teryezteek ev m agokat az koporíonal zent lucia

azzon es az ev anya. es kezdenek kerny íegedelm et iyralm akkal. 
Ezen jdev kevzben zent lucia azzon el alueek. es lata almaban  
zent agota azzont allany angelok kevzevt gyevngyevkkel m eg 
ekeievlvéen. es m onduan evneky. E n búgom  lucia m yt keerz en 

20 tevlem . m elyet te m agad legottan m eg nyerhecli. Mert jm e az te 
hyted m ya m eg gyógyvlt az te anyad. Es mykeppen catbanyeníys 
varaia en m yattam . criítu ítv l fel m agaztatyk. ezenképpen íira- 
cufana varaffa te m yattad m eg ekeíeytetyk vr ieíus criítu ítw l. 
mert vigaííagos lakodalm at zerzettel vr iítennek az te zvzeííe- 

25 gevdben. Ezeket baluan zent lucia azzon fel ferkenueen fel kele. 
es rezketveen m onda az ev anyanak. En zeretev anyain jm e m eg

399 gyogyvltal. azért an||nak m yatta kerlek tegedet. ky tegedet az ел 
jmadfagyual m eg gyogeytot. hog touabba en nekem  jegyeit ne 
neuez. fe akaryad kerefned nyerned az en teltem nek m agzatytwl.

so balalobagnak dym evlcheet. de m endeneket kyket volnál adandó 
ennekem jegy ruháért, agyad ennekem m enevnek az tyztaíagnak
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tevrem tevehez my vronk iefus criftufhoz. Az az hog agyam zege- 
nyeknek. kynek m onda az ev anya. Myndeneket kyk voltának  
kylenc eztendevnek elevtte m eg holt atyade kar nekevl evrezven. 
jnkab beveyhttettem  hognem  kyffebeytettem  te atyattvl m aradót 
evrevkfegevt. Az enym et es. m yndeneket kyk vadnak es lehetnek. 5 

te azt jnkab tudod. Elevzer fegyed be en zem eym et. es valam yt 
akarandaz az vtan azt tegyed az te evrevkfegydrevl. Monda zent 
lucia azzon az ev anyanak. nem jgeen kedues az iftennek. ky az 
vr iftennek azt agya. m elyeket vele el nem  vihet, de ha akarz 
iftennek kedues lenny. azokat agyad evneky. kykkel elbetneel ez 10 

velagban. Meg || mert m eg haluan fem m yt veled el nem  vibeecb. 400 
Myt m eg haluan aach. azért adod mert veled el nem  vihetevd. 
Agyad azért criftufnak m elyet byrz. addeg m yg eelz es jvtalm at 
veez. es valam yt fogach vala es gondolz vala nekem  adnya. kez- 
gyed criftufnak adny. Azért m ykoron haza teernenek. es ezekrevl 15 

naponkéntJ bezellenenek. legottan levn az ev jozagoknak el ozto- 
gatafa. zegenyeknek zvkfegevkre. Mykoron m ynden jozagokat el oz- 
tottaak volna zegenyeknek. aruaknak. evzuegyevknek. zarándo
koknak. es iftent zolgaloknak. Ezen jdev kevzben m ykoron az ev 
evrevkfegevknek el tekozlafa ez oztafa. zent lucia azzon jegyefe- 20 

nek tudafara jvtot volna, m eg tudakozeek ezekrevl az jegyes az 
daykatwl. ffelele okofon az dayka. hog zent lucia azzon levlt 
volna job evrekfeget. kynek jevuedelm ehevl [bev] || tevb jevne ezer 401 
foryntnal. kyt akarna m aganak valtany. ezert lattatneek az ev 
jozahan valam eneet el tekozlany. E l hyve ez bolond ez tefty va l - 2 5  

tozaft. es kezde ev es. arulny zent lucia azzonnak evrekfegeet. 
Mykoron myndeneket el attak volna, es hoztotta volna zent lucia  
azzon az arrat m ynd az zegeenyeknek. az ev jegefe vona evtet 
pafcafius feyedelm eleyben. m onduan evtet lenny kereztyennek. 
es hog eelne az chazarok tevruenye ellen. Pafcafius zent lucia 30 

azont m eg feduen. es m eg foguan kezde evtet jnteny az balva- 
nyoknak aldozatyara. Kynek m onda zeut lucia azzon. Az byzon  
es zeplevtelen áldozat ez. az atya iftennel. latogatny aruakat. es 
zegenyeket. es fegelleny ev zvkfegevgben. E s m yert jmmar nyn- 
chen tevb myt aldozyam. enen m agam at áldozom  iftennek elev 35 

áldozatot. Monda pafcafius. ez bezedeket te hozzad bafonlo 
bolond kereztyennek zolhatod. nekem  kedeg ky feyedelm eknek  
tevruenyeket У evryzem. ezeket heyaban m ondod, kynek m onda 402

N Y ELV E M L É K T Á R . V II . 17



258 CORNIDES CODEX (402---407)

zent lncia azzon. Te fejedelm eknek parancholatyt evryzed. en es 
en iftenem nek parancholatyt evryzem. Te feyedelm eket feelz. en 
es iftent felem. The azokat nem  akarod m eg bantany. en iftent 
nem  akarom m eg bantany. The azoknak keuanz kellem etes lenny. 

5 en azt keuanom. hog criftufnak kellem etes legyek. Azért azt 
tegyed te m elyet efmerendez. hog haznalatos teneked. En azt 
tezem  m elyet efm erendevg vagy latandog en m agam nak haznala- 
tofnak. Kynek m onda pafcafius. Az te atyattw l m aradót evrek- 
fegevdet el kevltevtted teltnek  rontoyval. és annak okáért vgy  

ío zolz. m ykeppen parazna. Kynek m onda zent lucia azzon. Az en 
atyam twl maradót evrevkfeget bátor helyre zerzettem . teftnek es 
elm enek rontoyt kedeg foha nem  tuttam . ffelele pafcafius. kycho-

403 dák teftnek es elmej|nek rontoy. ffelele zent lucia  azzon. Ту vattok  
[azok] az elm enek rontoy. kyk tanalchozyatok el hadny az lelek-

i5 nek az ev terem tevyet. de az teftnek rontoy azok. kyk az teftnek  
gyenyerevfegeet. felette vetyk az evrek m enyey vendegfegevknek  
es gyenyerevfegevknek. Monda pafcafius. m eg zevnnek az bezedeg. 
mykoron jvch az verefegevkre. Kynek m onda zent lucia azzon. 
if termek jgyhy m eg nem zevnhetnek. Kynek m onda pafcafius. 

20 tahat te iften  vagy. ffelele zent lucia azzon. iftennek zolgalo  
leanya vagyok, ky azt m onta. Mykoron állandótok kyralyoknak 
es fejedelm eknek elevtte. ne akaryatok gondolny m ykeppen vagy  
m yt zolyatok. m ert m eg adatyk nektek az horaban. m yt zolyatok. 
touab efm eg vgy m ond vr iften . Mert nem  ty  vattok kyk zoltok. 

25 de az ty zent atyatoknak lelke, ky zol ty bennetek. Monda pafca-
404 fiús. tahat || te benned zent lelek vagyon, kynek m onda zent 

lucia azzon. kyk tyztan élnék azok iften  tem plom y. es zent lelek  
lakozyk ev bennek. Kynek m onda pafcafius. en tegedet el vitetlek  
az fertezetes hazban hog ot fertezeteffeget vegy, es el vezeffed

30 zent lelket. Kynek m onda zent lucia azzon. nem  ferteztetyk m eg  
az telt. hanem  chak az elm enek engedetybevl. Mert ha engem et 
teez m eg ferteztetny akaratom nekevl. az tyztafag ennekem  m eg  
kettevztetyk coronara. Az en akaratom at es rea való engedete- 
m et. foha erre nem  jngerheted. Jm e az en teftem m ynden kenra 

35 keez. m yt kefel. kezdel evrdegnek fya az te kenaydnak keuan- 
fagyt en bennem  tenned. Tahat pafcafius hyvata fertezetes fer- 
fyakat m onduan. vigytek evtet m ynden nephez. es m ynd addeg 
chvfoltaffek. mygnera m eg holtnak jzenteffeek. Akaruan kedeg
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evtet el vonny. annera m eg erev||íeyte evtet zent lelek, hog fém- 4QÉ) 
m ykeppen ez zent zvzet el ne jndeythatak az helyrevl. Tahat 
paranchola pafcafius ezer ferfyakat jevny. es zent lncia azzonnak  
kezeyt labayt m eg kevtevzny es vgy vonny. de femm ykeppen  
megnem jndeythatak ez zent zvzet. Tahat pafcafins az ezer fér- 5 

fyakhoz ada nagy fok jga barmokat, de m aga vrnak zvze zent 
lncia azzon jndulatlan m eg marada. Tahat pafcafins hyvata evr- 
devnges deákokat, hog az ev erdegy tudom ányokkal zezt lucia  
azzont el jndeytanayak. de femm ykeppen nem  tehetek. Tahat 
m onda pafcafius. m elyek ez evrdegfegek. hog egy lean ezer fér - 10 

fyaktvl m eg nem  jndeytatyk. Monda zent lucia azzon. ezek nem  
evrdegfegek. hanem  criftufnak jo tetely. byzonual m eegha tyz 
ezer ferfyakat adandaz ezekhez, azonkeppen jndulatlannak laac  
engem et m ykeppen eleeb. Aleytvan kedeg pafcafius ném elyeknek  
lelem efek zerent. vagy tetteteefek zerent. hog az evrdegy tu d ó -15 

m any mofaffal el tauoztatneek. hagya evtet jj vizzel m eg evtteny. 406 
Mykoron ezenképpen fém jndeythatnayak ky az helybevl zent 
lucia azzont jgeen meg zomoroduan. paranchola nagy tevzet 
gyohtany ez zent zvznek m ellette, auagy kevrnyevle. Es paran
chola pafcafius zent lucia azzonra fekete zvrkot es fényév zvrkot 20 

es jgeen bvzgo forro olayt evtteny. Monda zent lucia azzon. az en 
martyromfagomnak haladekyat m eg nyertem  az en vram iefus 
criftuftvl. hog az kereztyeneknek el vegyem  az keen zenuedef- 
nek felelmeet. es az poganoknak el vegyem  ev tevlek bozzontaf- 
nak zauat. Latuan kedeg pafcafiufnak baraty. hog pafcafius jgeen 25 

zomorkodneyek kefergene. tevrt evtenek ez artatlan zent zvznek zent 
lucia azzonnak torkába, de zent lucia azzon azért az ev zolafat el 
nem  vezte. hanem  monda. Anya zent egyháznak bekefegeet m eg 
adotnak teertnek hyrdetem  tynektek. m axim ianus ma m eg holt. 
es dyoclecianus orzagabol ky evzetevt. || E s mykeppen cathanenfis 407 

j varafanak adatot az [ev] en húgom  zent agota azzon oltalm vl. E zen
képpen en es adattam firacufa varafanak efedezevevl. Mykoron 
zent lucia azzon ezeket zolnaya. jm e romayaknak zolgay el jev- 
uenek. pafcafiuft m eg fogak, es fogva ev velek chazarhoz viveek. 
Mert hallotta  vala chazar. hog mynd az tartom ant el puzteytotta 35 

volna pafcafius. jvtuan kedeg romában, m eg vadoltatek az tanalch- 
nak. m eg es gyevzetek. es feye el vagafnak fentencyayaual gyevt- 
retek m eg evletek. Zent lucia azzon kedeg az helyrevl addeg el

17*
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nem  jndula. m ely helyen az tevrt ev torkába evteek. lem  meg- 
nem  hala. m ygnem  papok jevuenek. es criftufnak zent tefteet 
пеку adak. Olyha m ondanaya ez zentfeges zvz zent lncia azzon. 
hog nem  illeneyek az m eny azzonnak. az vev legennek jelen volta  

5 nekevl m ás orzagba m enny, az az criftufnak jelen  volta nekevl 
kyt hozya vevn az oltary zentfegben. E s az ev aldot jegeíenek  
criftus iefufnak zokafa zerent. edeffeges bezelleífel kereztyenek- 

408 nek j| anyazent egyháznak bekeíegeet hyrdete. Criftufnak peldaya  
zerent. ky az vtolfo vachoran az ev taneytvanynak bekefeget 

ío hagya. Ezenképpen ez dychevfeges zent lucia azzon ev bezedeet 
el vegezuen. es valuan criftus iefuft. evm agat пеку ayanla. Es 
mykoron az kevrnyevl állok feleltek volna amen, az ev zentfeges 
lelket el bochata. Vgyan azon helyen tem etteteek el es ez zent 
zvz es martir. es vgyan ottan zent egyház es rakateek. Kenzatek 

is kedeg zent lucia azzon. vr zvletety vtan három  zaz es tyz ezten- 
devben. О azért zentfeges zvz zent lucia azzon. о byzonual az 
byzon velagoffagnak baratya. О iefus criftufnak zeretev jegyefe. 
О m ynden [joz] lelky jozagokkal hyres. О dychevfeges zvz. marty- 
rom fagnak gyevzedelm es coronaya. kerevnk tegedet hog kevnyevr- 

20 geffed jm agyad m y ertevnk criftuft. hog az te erdemed m yat adaffeek 
nekevhk m alazt ez velagon. es dychevfeg az m ás vei agon, ky my 
nekevnk engegyen atya fyv zent lelek m ynd erekkevl ereke. 
Ám en.

V egeztetet zent lucia azzon eftyn zerdan. Yr zvletety vtan. 
2ő Ezer. evt zaz. tyzen  evt eztendevben. ezen eztendevben zenteltek  

m eg az kápolnát, zent k a tm n a  azzon napyan vafarnapon. ||
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Zent agnes azzon va lajgeen  ezes zvz. mykeppen zent ambrus 
tezen ev rnla tanolfagot. ky m eg jrta evneky kennyat. Zent agnes 
azzon ev eletenek tyzenharmad eueben. halait el vezte. es eletet 
lele. Iollehet hog zent agnes azzonnak eztendevkben iffyvfag 5 

zam laltatneek. de az ev elm eenek m érhetetlen nagy veníege vala. 
Teltei iffyvchka vala. de leiekben veen. Zeep vala orchaual. de 
zeeb vala hyttel. ky mykoron m eg terne fcolabol. az feyedelmnek  
fyatvl m eg zeretteteek. kynek ev gyevngyevket es zam talan kaz- 
dagfagokat jgyre. ha ev пеку hazaffagat m egnem tagadnaya. 10 

Kynek zent agnes azzon felele. tauozyal el en tevlem  bynnek  
gyevkerezety. gonoffagnak eltetevye. halainak etke. mert jmm ar 
egyeb zeretevtevl vetettem  elevl. Tahat zent || agnes azzon kezde az 410 
ev zeretevyet es jegyefeet evtbevl dychyrny. kyket jegyetek egy m ai
ban jelennen keretnek. Az az kezde zent agnes azzon az evi s  
jegyefeet criftuft dychyrny nem zetének nem effegerevl. zepfegenek  
ekeffegerevl. kazdagfaganak bevfegerevl. Erevffegenek es h ata l
mának tehetfegerevl. es zeretetynek nagyfagarol m onduan. Ky 
naladnal fokkal nem efb. nem zeteuel es m eltofagaual. kynek anya 
zvz. kynek atya azzonyallatot nem [efmer] twd. kynek angelok 20 

zolgalnak. kynek zepfegeet nap es hold chodalyak. kynek kaz- 
dagfagy foha m eg nem  fogynak, kynek m arhay nem  kyífe- 
bevlnek. kynek illatyaual holtak m eg elevenevlnek. kynek ille- 
tefeuel korok m eg bátorainak. Kynek zeretete tyztafag. illetefe  
zentfeg. zerkezefe zvzefeg. Ezeket kedeg zent agnes azzon evt25 
jgeben fog||lalyabe monduan. Kynek nemeffege felfegefb. hatalm a 411 
erevfb. nezefe zeeb. zeretete edéfb es m ynden m alaztal felyevl 
mvl. Ezek vtan zent agnes azzon veet evt jo teteelt kyket az ev 
jegyefe criftus пеку ayanlot auagy adót. m ely jo teteleket ad 
criftus egyeb jegyefynek es. Mert evtet hytnek gyevreveuel gyev - 30
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revzy. jozagoknak fok kepev kevlem bfegeuel ruhazya es ekefeyty. 
ev kenyanak vereuel jegyezy evtet. ev zeretetenek kevteleuel fog- 
lallya. es m enyey dychevfegnek kazdagfagyual kazdageygya 
m onduan. Ky engem et ev gyevreveuel m eg jegyzet, jók kezem et

5 es nyakam at foglalta draga kevuekkel. fel evltevztetevt engem et 
aranyai zevt atlachba. es m érhetetlen nafuakkal ekefeytet enge
m et. legyet vetevt en orchamra. hog fenkyt egyeb zeretevt

412 hozyam  ne bochaffak. es ev vere m eg ekefeytette en || orchamat. 
Im m ár az ev tyzta elelefenel zoreytarttam. Im m ár az ev tefte. en

ío tettem hez zerkezet. oltary zentfegnek m yatta. Keencheket m utatót 
en nekem , kyket nekem  jgyrt. ha ev benne m eg maradandók. 
H aluan ezeket az hyt iffyv. agyba efeek. es hog az zeretet mya 
korvlt volna m eg. oruofoktwl m eg efm erteteek. az iffyvnak n agy
fel való fazkodafy mya. Azért m ykoron ez iffyvnak ,ev atya zvz

is zent agnef azzonnak azonokat bezelleneye. es zent agnes azzon  
az ev elevby iegyefenek criftufnak fogadafaat m ondanaya. hog ev 
m egnem  zeplevfeythetneye. kezde az feyedelm  kerdeznye hogky  
volna az jegyes, kynek hatalm arvl agnes m agat liannaya. Myko
ron azért nem elyek m ondanayak. hogy criftuft m ondanaya jegye-

20 fenek. Elevzer az feyedelm  kezde zent agnes azzont hyzelkevdev  
edes bezedekkel ferkegetny. az vtaw fenyeytetekkel. Kynek m onda 
zent agnes azzon. Yalam yt akarz azt tegyed, mert m elyet te

413 kerez m egnem  nyerhe||tevd. kynek az feyedelm  m onda. Ez kette 
kezzevl egyet valaz m agadnak, auagy vefta nevev iften  azzonnak

25 az zvzekkel aldozyal. ha az zvzeffeg kellem etes teneked. Auagy az 
paraznakkal fertezteffei. Myert kedeg zent agnes azzon nem es 
vala. erevt nem  vehete rayta es ennek okáért az kereztyenfegnek  
neueet vete пеку, hog az kereztyenfegert kenzanaya evtet. kynek  
monda- zent agnes azzon. Sem az te iftenydnek nem  áldozom.

so fém  jdegen fertezetekkel m egnem  zeplevfevdevm . Mert velem  
vagyon en teltem nek evryzevye. vrnak angela. Tahat az feyedelm  
hagya zent agnes azzont ruhaybol ky foztany. es m ezeytelen az 
burdelban vinny. dem aga az vr iften  az ev hayanak anne fevrev- 
feget ada. hog hayayual jnkab be fedezteteek. hognem  ruhayual.

35 Be m enuen kedeg zent agnes azzonh az fertezeteffegnek helyere. 
es lele vrnak angelat kézén ev fegedelm ere. Mely angyal az helt

414 feneffeggel kernyevl veue. es zent agnes || azzonnak feyerfeges ruhát 
zerze. Ezenképpen levn az fertezeteffegnek [helye] haza. jmadfag-
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nak helye, vgyhog [zent agnes azzon] tyztaban jevue ky. hognem  be 
m ene. valaky tyzteffeget ad vala az nagy velagohagnak. Az íeye- 
delmnek ev fya kedeg egyeb iffyakkal jevue az rutfagnak belyere. es 
elevzer evket jngerle az gonoffagra. kyk be menuen. de az velagof- 
agnak cbodayabol meg yeduen. keíerevíeggel m eg terenek. Kyket ez 5 

feyedelmnek fya neuolyafoknak neuezueen. es- ev maga m ereggel be 
m enuen evhozya.M ykoron ez feyedelmnek fya akarnaya illetny zent 
agnes azzont. rugazkodeek az feneffegre. ky mykoron az vr iften- 
nek nem adót volna tyztebeget. m eg foytateek evrdegtevl. es m eg  
hala. Melyet baluan az feyedelm. nagy fyraffal jevue ev fyaboz. 10 

es nagy zeretettel tudakozyk ev balalanak okán. kynek m onda zent 
agnes azzon. az. akynek akaratyat akarya vala m eg tevkelleny. az 
vevt ev rayta hatalm at, es m eg evlte. Mert az ev tarfy latuan az 
chodat. meg jyeduen ferelmnekevl m eg terenek. Kynek az fe||- 
yedelem  monda. Ezben ielenyk meg. hog ezt evrdevgy tudó- 415 
m anyoddal nem tevtted. ha azt nyerheted hog en fyam fel ta- 
magyon. Imaduan azért zent agnes azzon. es az ifyv m eg eleue- 
nevle.es ev [tevle] m yatta criftus nyluan predicaltatyk. Ezre tem plo
moknak pifpeky zendevleft haborufagot jndeytanak auagy tam az- 
tanak. az neep kevzeet nagy jvevlteffel monduan. Ved fel ez evr- 20 

dengevft. ved fel ez gonoz tevevt. ky elmeket változtat, es lelke
ket jdegeneyt. Az feyedelm  kedeg latuan il nagy chodat. akara ' 
evtet m eg zabadeytany. de zam kyveteftevl való felteben. kepe- 
belyet hagya. Es myert zent agnes azzont m egnem  zabadeythata  
az feyedelm. zom orufaggal el mene. Tahat kepebely afpafyos nevev 25 

paranchola zent agnes azzont nagy tevzben be vetny. de az tevz- 
nek langya keet fele ozoluan. haborgo nepeket m eg egety vala  
zvz zent agnes azzon kedeg fereim  nekevl al vala az tevz kevzevt. 
Taliat afpafius paranchola zent agnes azzonnak torkában tevrt 
gyaknya. es ezenképpen feyer pyros iegyefe evtet || m aganak 416 
iegyeíeue es maytyrra zentele. Kenzateek kedeg ez zentfeges zvz 
zent agnes azzon. mykeppen hytetyk. nagy conftantynus cbazar 
jdeyeben. Yr zvletety vutan három zaz es kylenc eztendevben. 
Azért mykoron az ev teftet kereztyenek es ev zvley vigaffaggal el 
temetneek. aleeg zaladanak el az evket kevuezev poganoktvl. 35 

Em erenciana kedeg. zent agnes azzonual evzue neuekevdevt. 
zentfeges zvz lean, lehet hog m eeg chak m eg hyvletet volna, 
mykoron zent agnes azzonnak ev koporfoyanal allana. es alhata-
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tofon feddeneye az poganokat. es tevlevk m eg kevuezteteek. Es 
legottan fevld indulás, m eny gergees es villam afok levnek. vgy hog 
poganok kezzevl fokán el vezenek. vgyhog tonabba zent agnes 
azzon koporfoyahoz jevvevket nem  fertetteek. Zent em erenciana  

5 azzonnak tefteet kedeg. zent agnes azzonnak m ellette temeteek. 
Mykoron zent agnes azzonnak zvley nyolchad napon, koporfoya- 

417 nal vigyáznának, latak zvzeknek feregeet |j aranyas rubaban fen- 
leny. kyk kevzevt latak zent agnes azzont vgyan azon ruhában 
fenleny. E s ev iogyara allany hónai feyerb barant. kyknek m onda 

io zent agnes azzon. Lahatok, hog engem et ne fyraffatok ínyként 
holtat, de vigagyatok en velem  es evruengyetek. m ert m ynd ezek
kel fenes zekeket vettem . Ez latafert zent agnes azzonnak niafod- 
zer illetyk jnnepe napya. Conftancia kedeg zyz lean, conftantinus 
leanya jgeen nehez pokloffagban munkalkoduan. mykoron hallotta  

is volna ez lataft. jevue zent agnes azzonnak koporfoyahoz. Es m y
koron ot jm adfagban volna el zvnyada. es lata bodog zent agnes 
azzont. ky m onda пеку. Alhatatoffon m yelkevgyel conftancia. ha 
criftufban hyendez. jgeen ham ar m eg zabadvlz. Ez zora fel fer- 
kenuen conftancia. leie m agat tevkelletes egeffegben. Conftancia 

20 kereztfeget veuen. Zent agnes azzonnak tefteneel zent egyhazat 
418rakata Её ot zvzeffegben eluen. ev peldayaual oda fok zvze||ket 

gyevte. Yala nem ely paulinus pap jámbor, zent agnes azzonnak  
egyhazában, ky kezde teftnek chodalatos kefertetyuel gyevtretny. 
de m ykoron ez ev tefty  kefertety m yat nem  akarnaya az yr iftent 

25 m eg bantanya. aldom aft kere papatvl. hog m eg nevzhetneek. 
Kynek egygyevgyevféget es io voltat papa m eg efm eruen. ada 
evneky fm aragdus kevuel chynalt gyevrevt. Es hagya hog [az] az 
zent agnes azonnak zepenek ky az ev egyhazaben vala. paran- 
cholna papanak hatalm aual vagy zauaual. hog hadnaya m agat 

so iegyezny ez paulinufnak. E s  mykorow ez pap parancholna zent 
agnes azzon kepenek papa zauaual. hog m eg hadnaya m agat 
gyevrevzny. Zent agnes ázzon legottan elev nyoyta ev gyevrevs 
vyat. es az gyevrevt el veuen. az ev vyat m eg vornan, legottan az 
paptvl m enden tefty  kefertetevt eltauoztata . Mondatyk kedeg hog  

35 azgyevrev m eges az kepnek vyaba lattatyk. Nem ely jrafban kedeg 
oluaftatyk. hog m ykoron zent agnes azzonnak egy haza el om- 

419 lana, papa nem ely papnak || monda, hog akarna hadny évneky  
nem ely zvzet. zent agnes azzon egyhazának evryzetyre es evregev-



SZENT ÁGNES ÉLETE. 265

letyre. Es az papa aduan az papnak egy gyevrevt. paranchola 
hog az zvzet m eg gyevrevzneye. Mely zvz ev vyat ky nyoyta es 
efm eg be huza. az ev vyat m eg gyevrevze.: —  Ez zvzrevl vgy  
mond zent ambrus. zvzehegrevl irt kevnyben monduan. Ez zent- 
feges zvzet zent agnes azzont dychyryk az venek. ezt dychyryk az 5 
jffyak. es gyermekek. Efm eg vgy mond. fenky dychyretefb annal. 
m ynt ky m endenektevl dychyrtetyk. M enyen az emberek vadnak, 
annyan vadnak az hyrdetevk. kyk az martyrt az az. zent agnes azzont 
hyrdetyk. mykoron zolnak. E l cho.dalkozyatok m yndnyayan. hog 
jm m ar ez levt iftenfegnek tanoya. ky m eeg az az ev jdeye zerent. az 10 

evnen akaratyat fém  byrhatta volna. Es teue azt ez zent zvz. hog  
evneky hygyenek iftenrevl. kynek m eeg nem  hynnenek emberrevl. 
Mert amy az term ezetnek felette felette vagyon, az atermezetnek  
terem tevytevl j| vagyon. Martyromfagnak vy neme. az kenra 420 
m eeg nem alkolmas. es jmm ar az gyevzedelm re zvletet. vyafkodny is 
nehez. m eg coronaztatny alkolmas. Az iozagos m yelkevdetevknek  
tevkelleteffegeet be tellyefeyte. kyuel m eeg nem  vala az jdevkor- 
nak jtylety. Nem olyan vígan m enne ez zent zvz hazaffagra adat- 
uan az ev termeben. m ely vígan hamar való iaraffal fyete az hen
nák helyere. Ezeket zent ambrus m ongya. Efm eeg vgy mond zent 20 

ambrus. az prefacioban. Zent agnes azzon az ev nem effegenek  
gyevnyerevfegeet m eg vtaluan erdemle az m enyey m eltofagot.
Az embery tarfoffaghnak akaratyat meg vtaluan. az evrek kyralnak 
tarfoffagaban tarfofeytateek. Criftufert veueen dragalatos halait, 
egyetem ben levn ev hozya egyenlev. О byzonual tyztafagos zvz 25 

zent agnes azzon. az te tyztafagod m ya olchad m eg m ybennevnk  
az byneket. О byzonfaggal dychevfeges zvz jm agy m y erettevnk. 
hog adaffeek m ynekevnk criftul m alazt es dychevfeeg m ynd  
evrekke.

A m en .: —  |j



m  Vala egi Tolnai ki lakik vala égi erdőben ez mikor latot volna 
nem ely zerzetevífeket bem enny az erdevben kyben ez toluay lap- 
pag yala. E s tevredelmeffegre jndultateek ez toluay. es fut vala  
ev vtannok kyaltuan. hog ev gyonafat m eg halgatnayak. Ez zer- 

5 zetes emberek kedeg m eg jyeduen kezdenek fvtny. Ez toluay es 
ez zerzetefek vtan  futuan le efeek az kevzyklarol. es nyaka zakad- 
uan m eg hala. E s latak ez zerzeteffek hog angelok jevuenek. es 
az toluaynak lelkeet m enyorzagban viueek. Harmad rend bely 
emberek vadnak, kyknek ev lelkek ala m ennek purgatoryomban. 

10 kyk zent pal apóitól m ondafa zerent ev uelek az m ás velagra v íz
nek faat. zenat. es pozdoryat. kyken ertetnek az bochanando 
bynek. Mely bochanando bynek kezzevl. m em elyek nagyok, ném e
lyek kevzepfevk. es nem elyek kyfdedevk. Az pozdoryan kynek 
nynchen nagy tevze vagy hevfege. jegeztetnek az apró kyfded 

is bochanando bynek. Az zenan kynek vagyon tevze es hevfege.
422 jegeztetnek az kevzep || bochanando bynbelyek. Az faan kedeg ky 

nagyal erevíben eeg az zénanal. legyeztetnek  az nagy bochanando 
bynek. de embery allat annefokat rakhatna az pozdoryaban es az 
zenaban es az faba evzue. hog [j] egy jgeen nagy tevz lehetne be-

20 levle. Ezenképpen embery allat annefok bochanando byneket 
tehet, hog-jgeen nagy nehez purgatoryom ot zenued érték. Ezrevl 
oluaftatyk illyen  példa, hog nem ely lean ev halala  vtan tyzen  
evtevd napon, m eg jeleneek nem ely embernek. E s m onda hog  
fokayg volt volna purgatoryom ban. nem ely gonoz enekert. Mely 

2 5 eneket halgatot vala ez lean enekleny nagy gyenyerevfeggel. Azért 
ne alehak emberek fem m ynek az bochanando byneket. mert gya
korta nagy bynek azok. kyk kyfdedevknek technek. Efm eg oluaf
tatyk m eg illyen  példa. Valanak keet tarfok. kyk m ynd ketten be 
m enenek egy zerzetben. es egy m aft zereteek. Mykoron ez keet

423 fráternek || egyk beteglene. es kevzeleyfcene halalara. el jevue az
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ev tarfa fyruan es keeruen ev tarfat. hogha lehetne tahat ev ha- 
lala vtan evneky valam yt jelentene az ev allapatyarvl. Tahat az 
ev tarfa m eg haluan. m eg ieleneek az ev tarfanak monduan. hog 
ev purgatoryomnak nagy kennyaban volna. Mykoron az ev tarfa 
kerdeneye ennek okát. felele az m eg holt. Mykoron en elek vala. 5 
es ennekem  vy faruk adatnak vala. az ruhás házból, az о farukat 
el reytem  vala az agy ala. es m egnem  adom vala. mykeppen kel 
vala. ennek okáért egek purgatoryomnak nagy kennyaban. de kér
lek tegedet m enyei az en agyam hoz, es el veueen az о farukat vyd- 
m eg az feyedelmnek es keryed hog ayanlyon engem et az fráterek- ю 
nek jm adfagyban. Azért m ykoron az m eg holtnak tarfa ezeket 
m eg m onta volna az feyedelm nek es az fráterek jm attanak volna  
ev erte. efm eeg m eg jeleneek az m eg holt || es m onda m agat m eg 421 
zabadultnak; Azért jm m ar nyluan vadnak ez három rendbely em 
berek. kyk ala zalnak purgatoryomban. Ezek keryk az my fege- is 
delm evnket monduan. Miseremini mei. miseremini mei saltem vos 
amici mei. Az az. kevnyerevlyetek en raytam. kevnyerevlyetek en  
raytam akar chak ty en baratym. Vadnak kedeg kevlemb kevlemb 
rendbely fegedelm ek kykkel fegeytethetnek az purgatoryombely  
lelkek. Elfev kyuel fegeytethetnek az purgatoryombely lelkek. 20 

criftus teftenek aldozatya. kyrevl példát veet zent gergely jndia- 
logo. hog nem ely ev baratya iuftus nevev. jutuan ev halalara m§g 
ielente ez iuftus barat hog evnala voltának tytkon el reytuen há
rom arany kupak, es ezrevl fazkoduan vagy bankoduan m eg hala. 
Zent gergely kedeg az egyeb barátoknak rettenetesfegere hagya az 25 

ev tefteet az kvpakkal az ganera ky vetny es ot eltem etny. || E s 425 
paranchola egy baratnak. hog harm yc napyg m ynden napon m yfet 
mondana ev erte. kyt m ykoron m eg tevt volna, harmychad napon  
m eg ieleneek. es m onda m agat lenny m eg zabadultnak. Efm eg  
egyeb példa oluaftatyk ezrevl. hog mykoron nem ely emberek 30 

ezevftevt afnanak az kev zyklaban. az kevzykla vagy az verem le 
efeek es mynd m eg evle evket. Ez emberek kezzevl kedeg egyk. 
az kev zyklanak egy vermeben vagy lykaban fekevueek ferelmne- 
kevl. kyt az ev felefege aleythuan lenny m eg holtnak. Menden 
napon az ev vraert m yfet oluaftat vala. es ad vala egy kenyeret. 35 

egy meerteek borral, es gyergyaual. Pokolbely evrdeg kedeg ezt 
m eg jreluen. három napon ielenek ez azzonyallatnak m onduan  
mykoron myfere akarna m enny, m eg let az m yfe myt jarz ot.



Ezenképpen három  napon nem  m ondata m yfet fém alam yfnat 
126 nem  ada ev erte. Ennek vtanna nem ely || ember ez m eg m ondot 

kevzyklaban afuan ezevftevt. halla az verem bevl zozatot mond- 
nan. laffan vagyad, m ert en feyem  felet egy nagy kev fevg. Es 

5 m ykoron ezeket halnan m eg jyedet volna ez ember, es hyvt volna  
tevb embereket, es efm eg afot volna. Efm eg halla ezt m ondany. 
laffan vagyad m ert nagy kev fevg en feyem  fevlevt. Tahat ez em 
ber kezde afny oldalul, m ynd addeg m ygnem  juta ez emberhez, 
es ky huza evtet egeffegben. E s m ykoron kerdeneye. hog mykep- 

io pen elhetet volna enne jdeyg. Es ev felele. hog m ynden napon  
hozatot evneky egy kynyer es egy merteek bor gyergyaual. három  
naptvl m eg valua. M elyet haluan az ev felefege. m eg efmere hog 
az erdeg chalta volna m eg evtet. hog az m yfet el háttá volna az 
három napon. Mafodzer fegeytetnek az purgatoryom bely lelkek ala- 

15 m yfna adafnak m yatta. Annak okáért olu iftatyk makchabeofoknak  
[27 m afod kevnyueknek tyzenkettevd reze||ben m onduan. Erevffeges 

ferfyv ludas, kevlde ierufalem ben tyzenkeet ezer gera ezevftevt. 
aldozny ot ierufalem ben m eg holtaknak bevnekert. Azért oluafta- 
tyk alam yfnas zent ianos eleteben. hog ev taneyt vala embereket. 

20 evrevm eft adny alam yfnat. Yetuen illyen  példát, hog nem ely em 
ber volt. ky poganoktwl m eg fogatot volt es tartatyk volt fogfag- 
ban. Ez em bernek ev zvley aleygyak vala evtet m eg holtnak  
lenny. es m enden eztendevben négy kevtees lent adnak vala ze- 
genyeknek ev erte. E s m endenkoron az napon el jev vala feyerfe- 

25 ges iffyv ez fogolyhoz. eS m enden ev kevteleet m eg oldozuan. 
paranchol vala пеку el m enny. Ez fogoly kedeg feelveen. nem  
meer vala el m enny. Yegezetre kedeg byzuan iftenben el m ene, es 
m eg teeruen ev zvleyhez. valam elyek пеку tevrteentenek vala  
m ynd m eg monda. E s vgy leleek hog az napokon oldoztatot eb 

so mykoron ev erte az alam yfnat attak. Ezekbevl jm m ar nyluan va
gyon. m eneet háznál az halottakkak az alam yfna. Harm adzer 
fegeytetnek az halottak elevknek jmadfagokkal. Kyrevl jllyen  példa 
oluaftatyk. Vala nem ely deák ky valam ykoron áltál m egyen vala 

28 az j| cynterym en. m yndenkoron az halottakért ieles jm adfagokat 
35 tezen vala. E s m ykoron ez deák m eg holt volna, es az pap ev erte 

vigilyat m onduan m ondanaya. req u ie sca n t, i n  р а с е , feleleenek  
m ynd az m eg holt teftek. am en. Efm eg m ás példa oluaftatyk. 
Nem ely vitéz, valam enezer az cynterym en áltál m egyen vala.

2 6 8  C O R N I D E S  C O D E X  ( 4 2 5 ----4 3 0 )
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jmadfagokat m ond vala az halottakért. Mely vyteez mykoron meg 
akarna fogatny ev ellenfegytevl. be futa az cynterymben. E s leg- 
ottan fel kelenek az halottak, ky m ynd fel veue kezeben az al- 
gyvyat. m ynem ev m yes volt ez velagon. Az kapafok ragadak kap- 
payokat afoyokat. chepeket. lapatyokat. kev m yefek chakanyokat. 5 

chyzarok tevrevket. Ezenképpen egyeb myefek. olyha akaruan 
m eg oltalm azny ez vitézt, kyt latuan ev ellenfegy m eg rettenveen  
el íutanak. Negyedzer fegeytethetnek az halottak bevtnek m yatta. 
ky meg byzoneytatyk ez felyevl m eg mondot példából. Az fyvrol ky 
ev anyanak bevnerevl eleget tevn. beet eztendeyg penytencyat 10 

tartuan. Efm eg fegeytethetnek az halottak, kereztnek fel veteleuel. 
Mykoron papa valakynek kereztet ad. három vagy neegy lelekert. 
Kyrevl illyen példa oluaftatyk. || Mykoron egy idevben az kereztnek 429 
fel vetele predicaltatneek. egy ember áltál m ennen az erdevn elevl 
lele barom fekete louakat. egy maft m arvaan. ‘Annak vtanna jevu eis  
negyed lo. kyn evl vala egy ember, cbodalatoffon es nenolyaffagos 
kyaltuan juevltuen. Es kerde ez embertevl hogha latot volna valaky- 
ket fekete louakon. ffelele ez ember bog latot volna fekete louakat. 
de nem  latta az louon evlevket. Tahat kezde az fekete louon evle 
ember nagy keferevfegel jvevlteny monduan. Oh ennekem  neuolyaf- 20 

nak. ky m enden fegetfeegtevl meg foztattam . E s ez erdevben iaro 
ember kerdeneye az ev fyralmanak okát. felele ez fekete louon evlev 
ember. Keues jdevnek elevtte valanak három tarfym. kyk evlnek  
vala fekete louakon. es ez louak valanak erdegek kyk evket ke-, 
nozyak vala. [Méh] Mely három tarfymert az io baratyok vettenek 25 

kereztet fel. es evk ky zabadultak az kénből. Ennekem  kedeg ne- 
uolyafnak egy barátom fynchen ez velagon. ky en ertem fel ven- 
neye az kereztet. Tahat ez ember irgalmaffagra jndultatuan. 
fevldre le terdepevluen. fogadaft fogada iftennek. hog fel j| ven- 430 
neye az kereztet ez lelekert. ha az vr iften  evtet m eg zabadeyta- зо 
naya. Legottan ez fekete louon evle ember el enezeek. es nagy  
feneffeggel halat ada. E s ev tetem ey azon helyen nagy feneffeggel 
le efenek, az fekete lo kedeg nagy ordeytaffal el m en e .: —  II
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CBiftina m ondathatik oly m inth ha krifmaual kenetetet- 3 
n ek : Merth uala nyaiafkodafaban io illatnak b a liom om a: es 
zyniben vala aitatoffagnak o la ia : es iiten y  m alaztnak aldafa

FAla nem y tizta zyz : es zenth leanzo Tyrus newő v ara ib ó l: 5 

ky neueztetheth uala C hriftinanak: Vezetek newzerenth Splen- 
deus newő nem zetfegből: Ez nem es zyz m eeg tizeneg eztendeienek  
e lő tte : zorgalm attos őrizetben valla az zyzefegeth : Vala kedeglen  
az 6 Atya nag n em b ő l: m eltofagwal vitézeknek meftőre : Vgyan  
azon leanzonak anna es pogan vala. Anicius vezetek n e w ő : 10 

awag győzhetetleneknek n em zetfegeb ől: Ez Azzonak vala eget- 
len ege xpina newő leanya : || Ez leanzonak : atya néuel V rban: 4. 
rakaía m agas torn yoth : es be viue ez zyzeth az toromba tizen- 
keth zolgalo leányokkal: Es őttethe Arán iíteneketh : es kelhez - 
tete óketh az toron alath : hog azokath ym adn ak : es hog Toka az 15 

torombol el ne tauoznanak: es . emberektől ne n ezetetn ek : 
merth e xpina nag zepíegő v a la : Es fokán akariak uala jDteth 
hytőlny es iegezny: Dem aga az 0  Atya oteth fenkinek nem  
akaria uala a d n y : hog mindenkor zyzefegben m eg m aradna: az 
Sidoknak tizteleffeknek o k aerth : Zenth xpina kedeglen az игго 
iftennek zerelm eben uala u e tte te th : es veueen eg m eí tagoth az 
baluanoknak oltárán ualo áldozatra : es tezy uala az ablakra : es 
aluaan az ab lakban: menorzagba neez uala tekentveen az fel 
tamado ch yllagra: es m eg ieg||ezy uala ő zyu eb en : es eroffen 5 
fohazkodyk u a la : es fy ru a la : es heth napokon nem  áldoza égő 25 

tem iéntk az baluanyoknak: Mondának пеку az zolgalo lean ok : 
tiztelendő azzonyvnk: ym e immár heth napok m últának e l : 
mytólfogwa az iftenek aldozatoth nem  vő tten ek : fém  tem ien th :
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fém  azaleky aldozatoth nem  tőtteel: Ne talam reánk haragoz - 
nak : es el v ező n k : Ez artatlan xpina monda zolgalo leán yn ak : 
Mit zoltok nekem  il dolgokath ty ferteztettek : es leleknekyl ualo 
n yau a la fok : Nem dee ez iftenek fyketek, es u ak ok : kyk fém

5 zo ln a c: fém erzekenfegek nynchen : Vagon annak kedeglen heted 
n a p ia : kyken en áldozatot ie len tek : az éelő, es igaz iftennek : ky 
mewneth es főldeth, tewgerth, es m indeneketh: kyk bennek uad-

6 nak terőm totte: Mondanak az || leanok п е к у : Azzonygpk m y  
dolog ez hog teu e fg ez : es idegen iftenth t iz te lz : H a ezt m eg

io hallandya atyad : az m y vru n k : m inketh es nem zetónketh el vezty : 
Merth ottan azth m onga hog m y tanojtotonk  tegedeth ym adny az 
iftenth ky pilatoftol k erd eztettetet: es m eg fez ite tte te th : Zenth  
xpina m onda zolgalo leánynak: Myt hytetettek el, baluanoknak es 
ördögnek m y a tta : Jarofatok tyes az m enhey iften h ez: es az ő fyahoz 

is m y urunk xpus ihefufhoz : -es 6 m eg zabadyth ty tőket az ördögtől 
E s  mikoron meeg zo ln an ak : iőue az 6 Atya Vrban hog az ő 

. leanath m eg la tn a a : es bog az ifteneketh ym ad n a: es nekyk aldo
zatoth ten ne: Vaaria uala kedeglen az ő leanyath hog zokas

7 zerent elozer : az jj ifteneknek tem ienth áldozná : auag g y o ita n a : 
20 Zenth xpina kedeglen az ablakon ky kónokőlwen az menorzagba

neez ualq, : Az zolgalo leanok kedeglen el iőuenek es m ondanak  
az о A tyán ak : kőnyőrgwnk vronk te neketh, merth m y raitonk  
hatalm ad vagon: ím e kilenczed napia vagion hog a my azzonyonk  
atte leanod az ifteneknek fem y aldozatoth nem  t ő th : Ezeketh  

25 haluan az 6 Atya. m onda пеку : X pina azzon. eggetlen eg leah om : 
m im odon teuehettel e l : bog az iftenth tiz te ln eed : ky ő m agath  
fém  fegythette m e g : Nem tudódé xpina azzon zeretó leah om : hog  
te eretted m unkálkodóm : es fokath fyrtonk: es áldoznunk az 
iftenecnek bog teged nekőpk adnanak : Jarof eleme azért ym ag : 

8 es áldozzál a m enyey || ifteneknek: kyk tegedeth iutattanak  
ez y d o re : N etalantan haragoganak read es vezeffenek el tege
deth : Zenth xpina kedeglen m onda az ő A tyán ak : Ne niong  
engem eth the k a n o d n a k : hanem  a leán yán ak : kyth illeth. az 
igaffagnak: byzonfagnak, es m eg igazitafnak a ld ozatya: merth  

35 en ó пеку mondok dychyreteth. Tézteffegeth, es m agaztalafth  
őrőkkől őrökké: Az 6 attya kedeglen ő leányának bezedeben teue- 
ly eg u een : m o n d a : Zerető lea h o m : ne chak eg iftennek teg áldo
zatot: hog a tóbby read ne haragogganak : Zent xpina m onda:
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Mind az altalis iol z o lá l: nem tudván az igaffagoth : Merth en te- 
zek aldozatoth: Attyanak : es fyvnak : es zenth leieknek: Monda 
пеку az attya || H a három ifteneketh ym acz : m ieerth hog az 9  

egebythes nem ym adod: xpina monda Harom faag a zem elyekben: 
eg iftenfeeg allatban : Az 6  attya kedeglen ez leanzonak bezedeben s 
el hittetetik u a la : alaitvan hog 6  Iftenyról zolna : Xpina e nem es 
z y z : be zegeze m agath halo h azab an : avag titkos h azab a: es 
ym adkozvan: firatfal eztb m ondya vala Yram ihus xpus, es lathat- 
thatlan[ak] meney iítennek fy a : ky az halhatatlan atyatol bocba- 
tattal ez u ilagra: es fel vőwd az embery teftetb : es el vowd az őrök 10 

balaltb az kegetlen em berektől: en bynes zolgalo leanod kerlek  
teged : irgalmaz en n ek em : mert fokath vetkeztem  tudatlanfaag  
m y a t: t iz te lv een : avag ym advan az ordőgoketh. yfiwfagom tol- 
fo gva : Moftb kedeeglen the || benned b y zo m : ielennen leg ez 10 
kenokban: kyk zereztetveen vadnak n ek em : hog atte hatalm as 15 

iozagodm yath m eg gőzzek m yndeneketh: kyk nem efmeertek atte  
zenth n eu ed eth : es mindenek fe lyeek : es rettegieek atte nag  
neuedeth

URnak kedeglen Angala m eg ielenek пеку m ond u an : 
Xpina vrnak fertezetlen es zeplőtelen zolgalo lean ya : m eg halgatta 20 

az ur iften atte onzollaffodath alhatatoffon ch elek eggel: es bato- 
roggyeek m eg az the zyued : a barom byrook ellen hog az ur iften- - 
nek hatalm a dycbyrteffeek: Zent xpina monda az Angalnak: 
Yram aggad en n ek em : az en m eg halhatatlan attyam n ak : az my 
idueziteknek: es urunk xpus ibufnak őrök ielenek feguereeth || 25 

es fenkytb nem  felek: Yrnak kedeglen Angala m eg foga otetb : es H  
ym ada az 6 feyere es adaa пеку zenth kereztnek ieleeth. Zenth 
xpina kedeglen fordola iob keze fe lee : talala hefhezteteth feier 
kenereth ö előtte mykeppen a h o : es edefth m ykeent a meez : Es 
veueen adaa az Angalnak es monda пеку: Vram ez kenereth uegedso 
e l : áld meg, es ag en nekem őrők e le te th : es m ynden byneim nek  
bochanatyath: ime merth tizenketh napya vagon kyken kenereth 
nem ö ttem : Yrnak angala kedeglen veueen a kenereth m eg alda 
es adaa m eg ennye az halhatatlanfagnak k en yereeth : E s  el 
veueen a zenth zyz : im adkozeek: es onzollá. A ty a th : es hath : es 85 

zenth lelketh m onduaan: Yram iften : mi vrunk xpus ihufnak  
zenth A tty a : ky m eltolko||dal en tőllem  el venny ez m eg r o fh a -12 
datlanfagnak kenereth: Azerth halaath adok vram ihus xpus atte

18’
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neuednec Es veueen az kenereth eueek : Vechernekor ydő be tel- 
ueen: veueen: zenth xpina az iíteneketh: J o u ifth : Appolinofth: 
es Venus iftenth: es le veuee három laytrakon: es óueeth le 
oduaan kőtee az ablakhoz : es raita le bochatkozeek: es el ronta az

5 b aluanokath: es zegenyeknek a d a a : es eím eg fel tere az 5 óueen : 
Nap vilagoffoduan: el iőue az ő A ttya Yrbaan : ym adny az bal
uanokath : es egbe gyoitveen zolgalo le a n y th : keerde őketh 
m on d u an : H o u a : avag m ye lőttenec az iften ek : le efenek a 
leanok labaira, m ondanak: kőnőrgonk kegelm es v rv n k : merth

10 atte leanod őketh el tórueen, az uczara v e te e : Az ő Attya Vrban
13 kedeglen igen m eg || haragueek: Veueen zenth xpinath : tene- 

rekkel parancholaa ő orczaiath u ern y : E s m eg kerde Őteth 
m ond u an : Xpina m ongad m eg en n ek em : hol reitetted el az iftene- 
keth : X pina kedeglen nem  akara пеку feleleteth  adny Efm eeg

is m onda пеку az ő A tty a : H a az irgalm as iíteneketh m eg nem  
m ondandód en nekem : kegetlen, es vad beftyeknek adlak tege- 
d e th : Jarol eleue azeerth : es ym aggad a m eney iíteneketh : ne uez 
el g o n o zo l: es ne haragogganak read : Zenth xpina kedeglen m eg  
nyta az 6 zaiath monduán Igazaan zolaal hog ym aggam  az men-

20 hey if te n th : es az 6 fiaath xpus ihufth : Meg haragunk az ő Attya  
V rbán: parancholá őteth marok vezzőkkel v ern y : es hiuatta-

14 tanak tizenketh emberek : kyk veryk uala || őteth : annera hog el 
fogatkoznak uala. es el efnek u a la : Zenth kedeglen m onda az ő 
attyan ak : Te fertezetes : es tizteífegnekyl való utalatos V rb án :

25 ym e a kyk engem et vérnek el fogatkoznak : merth nynchen ereiek : 
Az 6 attya kedeglen Vrbán: nag gettrelm ben uala: m yerth hog 
ilen  nag bozzufagokath zenued az ő lea n a to l: es paran ch ola: az ő 
nyakaba iaromfakath auag kőteleketh v e tn y : es kezyth labayth  
bekoba- zekeztetny, es be rekeztete őteth a tőm lőczb e: E l m ene

30 kedeglen az ő attya hazahoz, nem  akara fem yth e n n y : H alla  
kedeglen az ő fe le feg e: hog az ó leana ily nag' kenokath zenue- 
deth volna az Ő a ttya to l: el m etele az ő ru h ayth : es hynte ha-

15 m uth az ő feiere: es a tőm lőczhőz || m ene az ő leanahoz: es lea- 
nanak lábaihoz e feek : es firua ezt m onga uala п е к у : Xpina

35 irgalm az atte an yad n ak : m ert m eg halok erted, es chak te uag az 
en egetlen  eg g em : E n edes leányom  irgalm az n ék em : es ym e 
m inden iouaim  thieed : En leanom  xpina : én zem eim nek uilaga : 
tudodee m erth en zwltelek tegedeth : es az en'em lőim eth em ted :
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mi dolog ez : a m y raitad tőrten th : hog más idegen iítenth ym adaz 
Zenth xpina kedeglen m eg nytuan az ő zaiath m onda an yan ak : 
H og hyhacz engem et te leanodnak: avag ky neuezteteth  xpina- 
nak atty nem zetfegtekből n alam ikor: Az 6 anna kedeglen m onda  
пеку : Senky nem neuezteteth : Zenth xpina m onda : Myth mon- 5 

daz azeerth engem eth the leanodnak || Nem tudódé hog en azidue- 16. 
zitő xpuf neueeth u a llo m : Az aky engem eth a m eney vytezke- 
deíre byzonytoth m aganak : es m eg feguerketteteth en gem eth : es 
adoth nekem győződ elm eth : azokath m ind m eg gőznőm  kyk m eg  
nem efmerteek az ur iítenth  : es le rontanom  atty zydalm as te u e l-10 
gefteket es az baluanyokath: kyknek m yatta vattok el hitetetueen :
Az ő anna kedeglen ezeketh h a lu án : hazahoz t é r é : es m inde
neket az 5 uranak m eg m onda: Az 6 vra kedeglen vrban harag
úul indultaték az 6 leány a ellen es holual le u e e n : nyluan tőr- 
uenre wie az 5 leanya e lle n : Az uitezek kedeglen el m enenek k y 15 
hozak a fog házból xpinath. Az azzonyok kedeglen m ind lat'ak 
uala zenth xpinath : es m y módón vonat||tatik uala az fogh áztó l: 1? 
nag fel zoual yuoltnek uala m ond u án : Ez ártatlannak iftene 
íegelyed őteth ky te hozzad fo lyam oth : E s parancholá 6 az atía  
vrb án : ytilő zeky előtte xpinath ie len teth n y: es m onda п е к у : 20 
könőrwlők raitad xpina azérth hog en leanom vág: Járóig es 
imagad az ifteneketh hog kegelm ezzenek neked : es zabadohanak  
m eg teg ed eth : az teuelgéfből kyth zen u ette l: H a kecEeglen 
ym adny nem akarod az iften ek eth : parancholok fok kenokkal 
tegedeth m eg őletny: fém touabba hiuattatol en leanom nak: 25 
Zenth xpina felele Nag kedueth acz en nekem, Ö, fertelm es es 
kegethlen vrb án : merth ymmár nem. hyvz engem et ördögnek 
leananak : kynek tegedeth byzon^tlak: merth “nem uag en Af tam : 
Vrbán у kedeglen haragual be telyeffedueen: parancholá oteth 18 
m eg foztatny: es fok kenokkal gettretetny ő ta g a it : V alanak33 
kedeglen tizenketten az emberek zam ual kyk őteth kenozzák  
uala: es kenozuán őteth el fogatkozanak, Az ő atía  kedeglen  
Vrban nem elegezyk uala hanem, efm ég paranchola violái} inkab, 
őteth kenzatatny: E s vön fel az őnőn tefteből zenth x p in a : es 
haita az ő att'anak orczaiara: -es m onda п е к у : Oh atkozoth e s 35 
keferwfeges vrb án : neked m ond om : E l vezendő uag a iöuendő 
világban, az pokol tyze langiainak gyoitom anaual: keuantad  
ennye atte leanodnak h u fa y th : ím e atte zem eid előtth uadnak
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vettetuén vedfel es ed m eg az the orczadnak g y a laza tfa t: Az 6
19 att'a kedeglen m onda: Xpina || m ondom  teneked: Jarol eleue es 

im adiad az iíten ek etli: ha nem  im adandod : nem m ondlak teged en 
leanom nak: es ha nem  aldozandol az ifteneknek : iktatok teneked

5 kegetlenfeges k en ok at : es nem  zabadoith m eg tegedeth az a ky 
m eg ólettetek a S id ok to l: k ith  the t iz te lz : Zenth xpina kedeglen  
menorzagra nézueen m onda п ек у : M inden gonoffagual meg 
tolth  fertelm es em b er: Nem  tu d ód é: hog az éló iftennek fy a : 
igatfagnak v ilagoffaga: ez világnak y d u ez itó ie : ky m énből le

íozalloth  el tauoztatya m inden gonotfagodath. es m eg zabadidli en- 
g em eth : M oith es ő érte a ky engem eth yduezyth ezeketh zenue- 
dem es m eg gőzöm  atte erőd eth : Az ő Att'a nem  twruén az ő

20 b ozzon taháth : paranehola || eg kereketh h o z n y : es zenth xpi- 
nath reá k ő tőz tetn y : es az kerek ala langath geriezten y: es fakath

is tereiteny alaia : es olaith a tyzben ó tte n y : hog gorfaban el vegez- 
te tn e e k : Xpina kedeglen a kerekre k őtőztetu én : es mikor forga- 
tatnek a kerék: m inden teltét m eg rokkanta: Zenth xpina kedeg- 
íen menorzagra neeznen m o n d a : E n edes iftenem  ky menekben 
uag aldlak teg ed eth : H alakat adok ten ek ed : vram  Ihus xpus : en

20 zenth a tta in : ez kefalkodafban ne hág el engem eth : de nyoichad  
ki atte zenth k ezed eth : es illetfed ez tw z e th : es olchad m eg 
ö te th : hog ne ualam ikor en raitam  őrölyőn ez kegetlen vrh án : 
E zeketh m onduán zenth x p in a : el terőle legottan az t w z : es a

21 poganokbol öle m eg ezerth es neguent || merth az ö rneney iegefe
25 nala nag o ta lm a : es vrnak A ngaly ielennen ualanak п ек у : Yrban

kedeglen' le vetetny paranehola a kerekről ő te th : es m eg kerde 
őteth m onduán : Xpina ky tanitoth  tegedeth ez őrdőngőffegekre : 
vallyad m eg en n ek em : hog ha m eg nem  u a llan d od : m eg halz es 
nem  eelz az kezeim  kőzőth : Zenth xpina kedeglen m onda Yrban-

30 nak, M oítan m eg m on d ám : fertelm es vrban es feregnek mezarofa. 
merth az en at'am xpus k y  engem eth ez igaz naiaffagra tanitoth: 
О azoknak vilagoííaga kyk a fetytfegekben uadnak : teuelgöknek  
u ta: m eg haborottaknak v ig a fa g a : e^ azoknak kyk őtet hyiák  
rem e/ifége: О aky engem et tanitoth  m enden tudom anra: es az

22 eelő iftennek zerelm ere: azerth tegedeth m eg galazlak || es az the 
kem enfeges kenaidath m eg utalom  es m ind atte hatalm aidath atte 
attaddal pokolbeli ördögnél: Az ő att'a kedeglen Yrban az ő leá 
nyának bezidiuel m eg győzetetueen, nem  tudya uala m im odon el
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vezthetneig oteth : vitete oteth a tőmlőczbe : es mikoron be vite- 
teth uolna zenth x p in a : le wl u a la : es iftennek parancholatith  
gondolya n a la : Jőuenek kedéglen 6 eleibe három Angalok hoza- 
nak пеку ebedetb : es teneek 6 reá kezeketh, es legottan minden  
tefthe m eg u igazeek : Zenth xpina kedéglen nézueen menorzagba 5 

monda, Yram iften m enyey ornos : lelky zem eknek febeyth tudom  
es elm erem , merth nem  hacz el en gem eth : de inkaab m erth em- 
lekeztél en ro lla m : es kwldőttél ebedeth || en nekem  atte 23 
zenth A n ga litto l: Tudod vram mert Tok keíálkodafban u a g o k : 
es azeerth kwldőted en nekem a m eg ualtáínak eled eleeth : E iel 10 

kedeglen vrbán az о Atta kwlde 6th zolgakath: es paranchola  
kőuet kőthny az ő nyakara : es vettetny a tengerbe o te th : es m i
koron vitteteteth  volna a tengernek kózepire: be ueteek o te th : es 
legottan fogadá őtet Angaloknak ferege : es iaar vala Angalokkal 
a tengernek vyzein : Neezuén zenth xpina menorzagba : ym adko-15 

zeek m ond u án : Yram  Ihus x p u s: ky velőnk vag: es a tegedeth  
felőket el nem h a tta d : inutaffad atte chudaidath: es m ongad  
nekem vennem  ezegben atte zenth ie led eth : merth the a tenger
nek vizeyn ia r tá l: es m eg áldottad őketh: es m oftan engem et 
violán zyletny p aran ch ol: es j| vennem  violán ziletefnek tiztulat- 24 
tat, es tiztoh m eg az zeploktől kyk ream vetteten ek : es vilago- 
fych m eg engem eth vram Ihus xpus zenth v ilagofita fban : es’ az 
the őrők igaffagodnak féneffegeben őttőztef m eg engem et Es m i
koron zent xpina ezeket eiel a tenger kőzepyn m ondana : zozat 
lön ménből m ond u án : Xpina m eg hallgatta atte vrad iften ed 25 

atte onzollaffodat, es 1 egottan iöue ménből az ő feiere feier fe lh ő : 
Látá zent xpina iőny iftennek dichőfegéth: es eg barf oh ftolát: 
Angalokat io illatnak edeffegeuel: es edes dychiretekuel tekynt- 
ueen menbe ymadkozeek monduán : L athatatlan es zeplőtelen  
vr iftennek zenth fy a :. ky má le za llo tta ll: es ädait nekem  30 

meg halhatatlan[fag]vytafnak d ychőfegéth: zabadoh m eg enge||- 
m eth ez kegetlenfeges Vrbannak k ezeib ő l: ky el vegezte es 25 
f'enegeth: holnap hog e n g e m e t  m eg ő ly ő n : Ezeket monduán zent 
xpina az Angaloktol efmeeg a tengernek partyara vitetteték : es 
zolgalnak uala пеку dychyrueen az ur iften th : Az ö atfa kedég- 35 

len azon eiel nag kenokual es gettrelm ek^el m eg hala: Zenth  
xpina kedéglen haluán az ö atfanak halaláth: ottan fel kele 
imadkozeek m onduán: H alakat adok my atfaynknak Abraham-
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nak. Ifaaknak. es Jakoknak iftene ky m eg zabaditál engem et ez 
alnak embernek k eze ib ő l: ky el vezteny akarth engem et: ky 
aldoth uag őrokkől örökke A m en : —

iVEmy wdo be telnén iőue m ás byro Yrbán h e le b e : nenel 
5 D yon : 6 es baluanoknak alnakfagos tyztelőie: Az ő tiztynec ||

26 kedeglen elfő wge ielenté auag hozá пеку zent xpinanak miuel- 
k ed ety th : olnafnán azokath kyketh zenuedeth v a la : es hog m ég  
es az baluanoknak ym adafara nem  bocháta volna m agáth : 
Paranchola ez D yon byro oteth hozny itilő zeky eleibe: es miko-

ío vo n  oda viteteted u o ln a : Latnán o te th : m ert igen zeep u o ln a : 
hozzaia hyua o te th : es hytegető edes bezedekuel kezdee пеку 
m on d an ya: X pina nag iol es zépen zyletteel es kyraly nem ből 
v a g : es am ynth hallottuk nag haborufagot zen u etté l: Michoda 
teuelgees zálloth zynedbe: hog el hadnád az irgalm as iftene- 

íök eth : kyk vralkodnak ez földnek kerekfegeen, es ők : kyk mmden  
leiken vralkodnak: Járói eleue azérth es ym adyad öketh: es ne

27 akar’ el hytettet||ny embereknek őrdőngöffegekuel: es ha ezt 
teended: en tegeded hyrua ielentlek m eg leuelem ben m ind e 
zéles világnak előtte, hog te az my baratynknak nem zetfegeböl

20 u a g : es aggyvnk tegedeth liazafol nag hatalm ainak : dychőfegef- 
n e k : es m indeneknek felette ualo nem effeges feedelm ének: H a  
kedéglen nem  akarandod azokath kyk the neked en tollem  paran- 
choltatnak: hath én az gozhetetlen as irgalm as ifteneknek m iat
tira zőrnyöfeges gonoz itileteket tulaidonytok teneket: es nem  

25 zabadyt m eg teged eth ' atte iftened kyth y m á cz: Zenth xpina  
kedéglen tekéntuén m enorzágban m onda Oh edes vram xpus 
Ihus fegef engem et E s m onda a b yron ak : Atte fertelm es bezydid- 

28uel nem  hytetheczel engem eth || fern th e: fém atte kyralyod kyt 
fe e lz : hog en az m eney iftenth  el h aggam : es az en vram Ihus 

30 x p u fth : ky ielennen vagon en u e le m : es m eg zabadyth engem eth  
atte alnakfagos kezeidnek gyettre lm yb öl: Meg haraguék D yon  
b y ro : parancholá ötteth vezzőkuel v erette tn y : Zent xpina  
kedéglen m o n d a : Zem eliel zornwfeges es vta latos atte iftenyd- 
uel poronkodol, merth en nekem  chak [chak] az vigafagyth attad a 

35 kenoknak: Nagyob kenokat zolgaltas en nekem  : merth hyzek en  
az en yduezitem ben vram ihufban : hog m eg gyalazlak tegedeth : 
m ykénth vrbánt atte atyadfyath : Monda a b y ro : X pina el zen- 
uedem  atte bozzontafydath: es konyörwlők r a ita d : hog az ifte-
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nekhez || té r ő ly : es irgalm affagoth nyery : Zenth xpina kedéglen 29 
felele : Mongad m eg en nekem  atte neuedeth : Byro felele : Dyon  
az en n eu em : Xpina m ond a: Igazán vag D y o n : merth uak es 
fyketh baluanyoknak vág neueen : Meg haraguek a b yro : hozata 
eg eercz ro ftee lth : es az allatta nalo tyzben kémkőueth es fag- 5 

g y u th : zurkoth es olayt b och attata: es feketék oteth az uitezek  
eg bőlchőben: es az vitézek kőzzől négen kőről aluán rázzák 
uala es rengetyk vala o te th : Zenth xpina kedeeglen ymadkozyk 
uala m onduán: Tegedeth dychyrlek tegedeth dychoitlek vram  
ihns xpus m erth m eltoa tóttél engem eth violán zy le th n y : es az 10 

kychyn zolgalo leanodat akartad az alnak zolgaktol ydegene- 
tetny К A byro kedéglen m onda Xpina nem  illetnek tegedeth ez 30 
k en ők : véd ezedbe m iképpen el zeneiednek az iftenek tegedet 
Járói az iftenekhez es onzollyad óketh hog m eg zabadyhanak  
tegedet atte byneidbol kyketh ellenek to tte l: Zenth xpina kedég-15

e

len m on d a: Ördögnek kegetlen es fertelm es fya : nem  félem  atte 
itiletidet es fenegetefydeth kyketh nekem  mutacz : merth byzom. az 
m y vrnnk xpus Ihuf[banjnak zenth neu eb en : hog az kwlfő fytét- 
fegekre bochatlak tegedetes ahol az en at'am Yrbán gettretyk:
Az byro kedéglen haragual telieffeduén parancholá az 6 feieeth 20 

m eg beretualny es m ezeitelen gettretetn y: es nyluán vifeltethny  
Latuán m ind az azzonyok ő пеку égtelen j| v o ltá t: es hog ilien.31 
kenokat zenuedet uolna egenlo zoual m ind fel riadanak m ond
uán : Byro hamiffak atte it ile ty d : es alnakfagofok atte paran- 
ch o la tyd : Mierth tezed ezekes : m erth m eg galazod az azzony 25 

term ezetnek alappatt'ath: Zenth xpina kedéglen menorzagba 
nézuen ym ada monduán : Ez világnak yd u ezito ie: halakat adok: 
mert ez napon m endeneknek efm eretyben len n em : m eltoa tol 
en gem et: hog m endenek m eg efm érienek engem eth : mert en te 
leanod v á gok : Le veuén ótet az v itézek : viueek a tom lőczb e: so 
H olual le u é n : parancholá őtet abyro ky hozny a tanách  
h azb a: es allatta őtet az ö zeke e lo th : es monda пеку Xpina iőuel 
a tem plom ba: es ym adyad az nag iftenth: hog irgalm at nyery 
az И kenőkből kyk neked kezyttetuén u adnak: Zenth xpina fel 32 
nytuán az 6 zaiath m on d a: Dyon m yth teu e lg ez : Te naualyas 35 
fertelm es es ez te len : az the baluanythoz hafonlatos uag es az 
oktalan állatokhoz egenlőe totted m agad ath : Ne kefeerges enge
meth az felfeges iftennek zolgalo leanath : merth nem felem  atte



fenegetefydeth : A byro m on d a: X p in a : m yert hog ekeppen zidal- 
maz engem et : E l twrom az te bozzontafydath chak hog ne teue- 
liegy de iáról az if lenekhez : es azoknak teeg a ld ozatoth : hog 
irgalm affagot nyerhes mert fokáig el zenuednek tegedeth : Xpina  

5 m o n d a : Iol mondád, iftentől el idegenolth kegetlen em ber:
33 Merth en az m enyei iftennek tézek a ld ozato th : ky || m ennek es 

főidnek vralkodoia: mert 6 őriz m eg engem et te neked m inden  
gonoz m yelk ed ettytő l: A byro kedéglen vigad uala az 5 bezydi- 
b e n : m erth alaitya uala hog iarolna Appollines iftenhez es

íoym adna őteth Zenth xpina kedéglen menorzagra kezeyth fel 
em eluén ym ada m onduán: M enyey vr iften  zentfeges at'am 
Ihus x p u s : ky ygyvel m endeneket terőm tette l: ky tengernek le 
zallottal v yzeire: es m eg vilagoffitottal engem et az lelky violán  
zyletefnek vize m yat halgas m eg m oft engem et zolgalo lean od ath :

is es parancholyad ky m ennye ez baluant ky ith  az lelkeketh el 
h y te ty : es az vezedelm be óketh b och atya: F en al uala xpina es 
nag zoual ezt m onda: Parancholok te neked lelketlen baluan az

34 en vram xpus || ihufnak neueben hog ky men ez tem plom ból: es 
iar’ n egu en laab n yom ot: es ahol parancholok ot ahelien m eg áf : az

20 baluan ottan ky m ene a tem p lom b ól: es iaraneguen  laab nyom ot: 
és álla a hefre a hol zent xpina пеку parancholt uala E s ezeketh  
neezuén a byro igen m eg yede es arczol efeek a fő id re: es ottan  
fel keluén nag rettegue yuőlte m on d u án : X pina atte őrdőngőf- 
fegyd^mendenekben m eg győzen ek : mert am m y vrunkat Appolli-

25 neft m eg yndoitád_ atte őrdőngőffegydnek m yatta : de ő heky te 
raitad nag irgalm affaga v a g o n : es m eg halgatot teged eth : azért 
ia r a : es m ene ky ez templom ból m eg latnya az ö terem tet allat-

35 t'ath Zent xpina kedeglen m eg zomorodeek || az 5 b ezid ib en : es 
m ond a: Igaffagnak kegetlen  ellenfege : Ördög az m eney iftennek

so feleim ét nem  efm ered é: kyket m iuelkedet es tőt ennek ellőte 
ez u ilagb an : es m oftanes te z e n : Te hytetlen , es igaffagnak vila- 
goffagatol el idegenéit Appollinefth m ondod iftennek ky em be
rektől ch yn a lta to th : en kedeglen hyzek az en iftenem ben az en 
vram Ihus xpufnak att'aban: ky nekwnk az vilagoffagnak agga

35 igaffagat kyben en hyttem , es hyzek : E s imadkozék zent xpina  
m ond u án : Kerlek vram Ihus xpus ez oraban ez baluánt porrá 
lenny Es ottan porra lön le efuén a baluan: m ikynt zent xpina  
ym adoth v a la : es az poganok kőzzől fokán h yu en ek : es m ind eg
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zoual fel riadanak m onduán: Vrunk || Ihus xpus paranchollad 36 
reánk iöny atte iftenfegednek bizonfagát: hog m y es hyggywnk  
atte igaffagodnak vilagoffagaban mert m ind ez napiglan teuelge- 
tőnk ymaduán az baluanyokat: Hynek akoron az paganok kőz- 
zől ez kereztyen hytben három ezer f y r f i a k Es  m eg rettene D yon 5 

biro Appollines iftenen : hog le efnén о m agaban el romlot vo ln a : - 
es ezt mondá D yon H a ezt meg ballandya a kyraí, m inem o dol
gok lőttének xpina órdőngőffegynek m iatta az 6 iftene Appollines 
ellen engem et gonozol el v e z t : ezt m onduán az byro ottan m eg  
rettene es m eg h a la : Yala kedeglen xpina az tőnilőczben dychir- 10 

uén az vr if ten th : Nem y wdo el m uluán: inta maf byro azés 
az kereztieneknek kegyetlen||féges ellenfege : neuel lu lia n o s : Ionén 37 
azért az tanacli h azb an : es zent xpinanak m yelkedetyt пеку hoz- 
uan mikoron meg oluaftattanak volna 5 e lő tte : zent xpinat itilő  
zeky eleibe hozata : es m onda lu lia n o s : Xpina hallottam  hog fok 15 

dolgokat chelekettel atte őrdongőffegydnek m y a tta : M ofthan  
iáról eleue es ym adyad az őrök ifteneket es teeg  áldozatot n ek yk : 
H a kedéglen nem akarandod az en parancholatim at tenned es 
ym adnod az en iften y m et: tahat en te neket zőrnőfíeges kenokat 
zo lga lta tok : es az xpus kyt te tiztelz m eg nem zabadyt teg ed et: 20 

Zent xpina kedeglen fel nytuán az ő zaiát m on d a: De myre 
zolaz ilieneket Iulianus, cbodalatos es ördögnek rézefe es iften-^ 
nek e llen fege: nem  hyttetnek el j| engem et atte b ezid yd : Mert en 38 
a xpufnak zolgalo leana u a g o k : nem  félem az kenokatb kyk en 
nekem adandók te to lle d : Iulianus kedéglen parancbola barom 25 

napokon kem enczéth gyoitany es zent xpinat belé v e tte tn y : 
Vala kedéglen zent xpina az kem enczeben dycliiruén az vr 
iftenth es nag zozat iőue ky az kem enczeből: Az vitézek haluán  
ez zozatot igen m eg rettenenek, es el m enenek meg ielenték lu li- 
anofnak m onduán: Yram nag yuóltéft hallánk az kem enczeben зо 
ky m ynket igen m eg retten te: Ezt haluán lu lianos meg nyttata  
az kem en czeet: es lelek zent xpinat m int ha az ferődőből ioné 
k y : dychiruén az vr i f t e n t : es ky hozzataték az ytilő zék eleibe : 
es monda пеку lu lian os || Mondiad m eg es ualliad m eg en nekem  39 
xpina minden őrdőngőífegidet: kykuel m indnn term ezetet meg 35 

g ő z té l: H a kedeglen nem  akarandod m eg uallanod en n ek em : 
zőrnyőfegesb kenokat adok the neked : Zent xpina m onda Keget- 
len Gonoz lu lianos nem  felem atte fen yegetefid et: Az ur iften  az
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fegédfegem : ha vagion tób'es gonoz erőd auag nagiob gettre lm yd : 
m utáld m eg en nekem  Iulianus kedéglen parancbola hozny eg ba- 
iolot. es parancbola пеку két kegyokath zent xpinara b ocb atn ya: Es 
m onda пеку Iulianus : Mondiad m eg ennekem  xpina nem de m eg ba-

5 iolhatode ez oktalan b eftiek et: Zent xpina m ond a: H ytetlen , es ezte-
40 le n : es értelm etlen : en byzem  jj bog az en vram Ihus xpus ennekem  

minden gettrelm em ben ielen  v a g o n : Iulianus kedéglen reá bo- 
ckattata az kétb kegokat kyk egbe vonak m agokat: zent xpina  
labainal es nyaliak uala az ó talpaith Zent xpina kedéglen men-

io orzagba nézuén nag kőnyőhullataffokkal ym adkozeek m oduán: 
H alakat adok te neked vram Ibus xpus : igafíagnak v ilagoffaga: es 
azoknak fegédíege kyk felyk atte neuedet m ert engem et m eltol- 
kotta l az uzo m azo férgeknek efmeretefnek le n n e m : Iulianos 
kedeglen m onda az baiolo em b ern ek : Nemde tbees őrdőngős

i5 vage: Indoichad az beftieket bog geteriek őtet: Az baiolo kedég
len  az ő baiolafiual yndoit'a uala az k egyokat: Az kegyok fietenek

41 az ba||iolora es m eg óleek ő t e t : es fenky nem  mere oda m enny: 
Zent xpina kedéglen ym acbagot teueen m onda a kegyoknak: pa- 
rancholok nektek vzo mazo fergek az en vramnak xpus Ibufnak

20 n eu eu el: m enyetek atty b e lie tek re : fenkinek nem  arfcuán Es leg  
ottan az ő beliekre m en en ek : E s menbe tekentuén zent xpina  
ym adkozek m onduán: Mennek es főidnek if te n e : ky bochatád  
atte fiadath Ibus xpuft es fel tamaztád Lazaarth h a lo tta ib ó l: 
engem et atte zolgalo leanodath balgas m eg es atte zent erődben

25 es iftenfegednek hatalm affagaual: ta?»mazd fel a halaiból éz em- 
bertb: Es m eg fogá az .bőit embernek kezeith zenth xpina m ond-

42 u á n : Vram iften fegély m eg en g em et: hog ezth jj m ind latuán  
dychiriek atte zent neuedet m ert te vág az en iften em : es m inden  
iozagoknak m ielkódőie : Ez zozat ióue ménből m ond u án : Xpina

oo byzaal es alhatatofon chelek eggel: mert en the veled vagyok : es 
valam yt kérendez en to lle m : m eg adatik te n ek ed : Zent xpina  
kedéglen m eg iegze zent kereztuel az balottatb es kaialta m ond
uán: Tam m ag fel ky m eg holtál: m y vrunk xpus Ihufnak ne- 
uebe Es legottan fel tam m ad a: le efuén zenth xpinanak labaira

35 monduán : H alakat adok atte iftenednek. ky engem et liallotaibol 
fel tam m aztotb : Iulianos kedéglen m o n d a : X pina eleeg légién  
the neked : m eg m utattad ynim ar m inden órdóngőffegydet: Ierel
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fordoly az m y iftenők||hóz ky tegedeth eddigien el zenuedeth43  
Zenth xpina kedeglen m on d a: Te eztelen es iítennek felelm enekyl 
ualo ertetlen ember: nem  lattaak atte zem eid az hatalmaffago- 
kath : kyket tőth az m enyey iften  es az ő fya xpus I h u s : ky az ő 
zolgait m eg zabaditotta m inden gon ozto l: Iulianos ezen m eg harag- 5 

u e e k : es zent xpinanak em leith el m ette té : Zenth xpina monda 
п ек у : Mynden iozagtol el zakaztatoth es kőhöz haffonloth ke
rnen zynő Iulianos Parancholaad az en em lőim et el m ettetny: 
Laaffad es neezed te eztelen ember mert az veer heliebe tey foly  
ky: Es tekentuén zent xpina m enorzagba: m onda: Halakat adok 10 

te neked vram Ihus mynden orzagoknak kyralya. merth j| mert 44 
m eltolkottal engem et m eg zabaditany tettem nek m inden vezedel- 
m e tő l: mert tudom  hog keez uagok ym ar el vegeznem  az en 
kefalkodafom at: es vennem  az m eg röm olhatatlaníagnak koro- 
ronaiat: Ezeket mikor m ondotta uolna zent x p in a : viteteaőtet az is 
byro a tőm lom czbe, Es lataak m ind az azzonyok az haborufagokat 
kyket zenuedet uala zent x p in a : fokath vitelnek uala velek az ő 
iozagokban : hog xpinanak hyzelkednenek, es vigaztalnak ő te t : Es 
leleek őtet vezteg wlue : elm elkeduen az ur iítennek paranchola- 
t ib a n : Es az azzonyok be m enueen az tőm lőczb e: le eíenek zenth 20 

xpina labaira : Zent xpina kedéglen uigaztalya uala ő k e th : Azok 
kedeglen chudal||koznak uala az ő nag zen ü ed eíén : Azok kőzzől 45 
kedeglen heten hyuenek a xp u fb an : H olual leuén hozata Iulianus 
zent xpinat az ytilő h a zb a : es hyua őtet itilő  zeky e le ib e : es 
monda пеку: Xpina be tőit atte id ő d : ywm ar fordul az en iíte - 2 1  

n im h ez: ha kedeglen nem akarod: en el vézem  atte e leted eth : 
es azt te neked nem twrőm Zenth xpina kedéglen menbe tekent- 
uen Oh en edes iftenem  ky engem et el nem  hattal tekench en 
ream te zolgalo leanodra es paranchol engem et iőnem  te hozzád  
ez kefalkodafban : Es .zozat lön ménből ő hozzaia m onduán : Yme 30 

az menyek m eg nyttattanak Iőiel es ueged az the koronádat: Mert 
az zent angalok várnak teg ed eth : es áldyak faz ur iftenth the 
éretted || hog te artatlanfagottol fogua haliglan meg tartót tege- 46 
det az alhatatoffagban Azért az Angalok őrölnek latuán atte 
kefalkodafodath: E s még zozat lön hozzoia m onduán: Iő ie l35 

veged az őrők nyugodalm at: es atte rom olhatatlanfagodnak dya- 
d alm áth : Ezt haluán Iulianus bochata nylakat, es zenth xpi
nat m eg ö lé : ky az ő lelket xpuft dychiruén ky b och ata : Iőue
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kedeglen zent xpina n em zetfegeb ol: eg ky hyth nala a xpus 
Hiúiban zent xpina m yat, es m eg kene zokaf zerenth az ő tef- 
teeth es helheztete őteth nag io h e ly e n : Be telyefite kedeg
len zenth xpina m artirom fagát: kyf ázzon houanak heted nap- 

5 ián eg chetőrtőkon: olaz orzagban Tyrns nevő vara ib an : az 
edes xpuf ||
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V r n a c  n e  и e b e  k e z d e t i c  v y l i  z e r z e t e f e k n e c  
R e g u l a i a

Zent pal apaftal a Rom aiaknac irya vala eg konvenec tizen- 
ketócl rezeben az vyh zerzetefeknec monduan Epőíetec meg, erze- 
kenfekteknec vyh voltában, bog meg bizonnyhthaffatoc, mü legen 5 

iftennec, io kellem etes es tókelletes akaratt'a, hog akyc e világban  
a bünnec m yatta valanac vndokoc es főtetefec, m oftan az zerzet- 
ben helheztetuen a végig való penitencianac m yata m eg vyh||ih- 2 
taffanac bog világotok legenec, hog mondaffec órólóc, Nemikoron 
fótetec valatoc, moftan kegeg vrban vilagofoc vattoc. [azért] vgi o  
iaryatoc m ent vilagoffagnac fyai Azért akyc akarnac lelkekben es 
elkölcőkben m eg epibtetni igekezenec ez ala való iratokhoz elete
ket zóbna jc

A z  i m a c a g r o l  С I

M iért vrőnc iefus az zent ewangeliom ban azt monga, hog 15 

zükfec m endenkoron im atkozni es foha m eg nem  fogatkozni An
nae okáért entelkegel vdodet el keltened auag imacag||ban, auagS  
iras oluafafban, auag io gondolatban, auag zolgalatban. Mert az 
m eg nem zönic im atkozni, ki m eg nem zonic iot celekedni. Az 
im atfagban kegeg gakoflatofon es kefedelmefen m eg marag, zü - 2 0  

uednec m elfeges aihtatoffagaual. es alazatoffagaual, Mert a m aga  
m egalazonac imacaga, a bőlcnec mondafa zerent, az eget áltál hat
fa, Valam it kegeg imatfagodban kerendez, m eg nerefnec bizodalm á
val keryed, Mert vg mond a m eg cólhatatlan bizonfag. valam it 
im acagtokban kerendetec, higetec || mert vezite.c es m eg lezen tinek- 4 
tec A te imacagod legen, nagfagos zeretetben meg. erófihtetet, Mert 
vg mond zent gergeí doctor, hog az tókelletes im acagnac hazna-
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latt’a, zeretetnec m agaffa A te im acagod toaba legen, kefedelm es, ze- 
m erm es, igaz, gakorlatos, es firalm as, Es miért az im atfag fem i nem  
egeb, hanem  nem inem ő elm enec fel em elefenec iftenhez küldefe, 
Annac okáért m inec ejptó imádkozni kezdez, zerezed temagadat, be-

5 lólualo ayhtatoffagra, ha akarz, iütni az ifteni koftolafra, auag edef-
5 fegre, Mert zent gergel tano bizon||faga zerent, az im atfag az zü- 

uee nem az ayakake, Mert iften  nem  az kónórgónec zauara igekezic, 
de az im atkozonac zuuet nézi, Es azért m onga vala az bőié fa lo 
mon, fyam  az im atfagnac elotő, m eg zerezed lelkedet, es ne akar’

10 ol’annac lenned, a m el embőr iftent keferti, Az im atkozo kegeg akor 
m ondatic iftent keferteni. m ikoron zűuenec fem inem ő zerzefenel- 
kül m egen az zozerent való im atfagra, es őttőgel ifteni edeffeget 
kér, de cac alig auag foha m eg nem  nerheti, mert ez il’eten, nem

6 m ondatic ayhtatos im atkozonac, de incab, |j ayhtatlannac, es igek-
15 nec vgatoyanac, Azért ha az im atfagban haznalni akarz. elozor

zuuedet, ayhtatoffagra zerezed, Mert ez il'en zerzefről m ondatic, az 
profetanac m yatta, Yram m endenhato iften az о zuuoknec zerzefet

• halgata m eg a te főied. Azért oluaftatic az zent atfac eleteben, 
Valami nemőknec akarőnc leletetni az im atfagban, Annac elotő,

2o olanőknac zerezüc m eg m akonkatE z ilen  zerzefre az im atfagban, 
három dolog zükfeg Elfő őt erzekenfegeknec m eg vonafa tudna

7 illic, az kuuől valóktól, hog femire egebre ne || ugekezec, hanem  
cac elm eyenec hugodalmara, Mert netalantan a lelec, az im atfag
ban, ki vgekez cac iftenben vrefkedni, az erzekenfegeknec m yatta

25 el oztafféc, kulőmb külőmb dolgokra, Mert a lathatatlan  lelec, az 
lathatatlan iftenhez haffonlatos, m icoron iftent im aga, m enden  
lathato allatől elkel feletkezni, hog az földeikhez nem  egelöltetuen, 
hamar fel m enen a meneyekre Bizonfagong_vagőn erről, hog a le 
lec az im atfagban az fyatal fanac m oga zerent fel em elkedhetic, ha

30 tefti erzekenfegeknec m yatta, nem hagatatic el zelefölúi, Kiről vg
8 m ond zent Gergel doctor,. kiki m end ahe||ra nagőb m ohon az bői- 

cefegnec koítőlafat auag edeffeg vezi valaki menere azon bőlcefeg- 
ert, erőiben kuvölualo erzekenfeget, m eg nömöriht’a Minekokaert 
mű vrönc iefus m onga vala, Te m ikoron im atkozol, men be te hay-

35 lakodba, es ayto be rekeztuen im agad atfadat, De mert bog fenki, 
fel nem  m egen az ifteni gondolatra, hanem ha előzőr le zal öma- 
ganac alazatoffagara Imar köuetkezic a mafodjc, tudna illic, Tulay- 
don kűfdegfegednec m ég gendolatt’a, H a kegeg akarod m eglátn od

VITKOVICS CODEX (4 ----8 )



te, ki im atkozol te kűfdedfegedet gondolád annae m ertekhetetlen  
nag voltat, a kit || imacz, Mert te az elő iftenhez hafonlatuan, femi 9 
vág, Mert te halandó alaüalö terem tet allat vag, Ü kegeg menden- 
hatö teremtő, Te rothatandő fergecke vág, О kegeg őröké való iften  
Dem aga te mikoron íem i lég 5 hoza haffonlatuan, nem  tizteltet az 5 

iftent, mikepen terem tet allat, terem tőyet, Sem zolgaltat ötét, mi- 
kepen zolgalo lean 6 vrat, lem  tizteltet ötét, De m el vezedelm efb, 
vetkezvén, haragra ingerleted őtet, E s gakőrta azon önön főlgaual 
ellene vyaíkottal, es annae okáért, nem  vág m eltő m eg halgattathi 
De incab öröké való kinőkal gőttrethi || És ezenkepen zafle a pokolra 10 
nag firaffal, m eg gondoluan tudna illic mel’ nehez bűnöket tő tel, es 
m el nag dicőíeget elveztetel, es m el nag kinökba eltel hog m eg gon
doluan a te tőruentőrefedet mel’ igen igazan karhoztatal erdeml’ m eg 
igazolaft es irgalmaffagot Imar kezdetic az harmadic, tudna illic, 
m eg váltó vronc criltuínac tüzes zereteti, ha kegeg tökéletesen 15 

akarod eriftuft zeretned előzőr gondold m eg, menere zeretettel 
criltus vronctöl, Mert fenkinec nagőb zereteti nincen m ent bog 
valaki aga ö eletet ő fele baratt’aert, De criltus v||rönc énnél 11 
nagőbat tőn münekőne, mert ellenfegiert bolam eg, zent pal apa- 
ital tanöbizonfag tetele zerent, Mikoron iftennec ellenfegi volnanc, 20 

meg engezteltetenc iftennec, ó fyanac halalanac m yatta, Annae 
okáért gondolád m eg iftennek ilen  nag iotetelet, Mert mikőrön ér
demed zerent pokolban őrőke kellene gőttretned, Iftennec fya aldot 
iefus, te valcagődert akara zegen azzonallatől zületiii, kernen kíno
kat zenuedni, hog tegedet pokolnac rettenetes őruenenec verméből as 
m eg zabadibtana es az ménéi feregbe hel’beztetne, ||E s  itegel lelek 12 
zerent men fel a bodogognac feregebe, es ifteni tűzzel fel golad- 
uan, kezg büzgofagofon im atkozni, bog a profetaual azt m onthaf- 
fad, Oh vram m endenhato iften, Meg heuőlő az en züuem  en ben
nem es az en gondolatom ban tűz ég Es m iglen im atkozol, m en- зо 
denkoron gondolád a ménéi göződelm es ierufalemet, bog im atkőz- 
uan mondbaffad zent pal apaftalal, A mi na’afagonc menegben 
vagon A m el imacagokat tez mendeiikörőn bizon zam alat tárcád, 
kiket foha el ne bag, hanemcac zűkfegel auag korfagal kezeribt- 
ucn, У Mel'ec kegeg legenec az im acagog, Előzőr iftennec tyztef- 13 
fegere, napon ked, eyel napal oluas zaz pater íioftert, Gloria pat- 
riual, Zűz marianac kegeg eg Soltart terdepelven, Az iö tőuőkert 
Élőkért es holtakért, E s az eriftus vronc koronayat, es az zűz ma-
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rianac koronayatis, el ne hagad, E s a töbet vgan. teged, m ent vr 
itten zolgaltatfa teneket De erre igekezel hog az im acagban, incab  
encelkegel avhtatoffagra. honem  m ent a vegezetire, hog leg ottan  
hog im acagodban m eg leled vrőnc criftuft, toab ne hozihcad ima-

Ü  cagodat, || de akit kerez vala vele m eg marag, m onduan az iegeftel 
m ent m eg irta bole, Meg lelem  a kit en lelkem  zeret, m eg tartom  
őtet, el fern bocatom Es m ikoron vronc iefns őnőn m agat tőled  
m eg vonza, A mel’ im acagot kezdetei vegezdel, Es tanacot adoc ne
ked, hog e m eg m ondot im acagot, foha el ne hagad, Mert nem  az

io dicertetic a ki el kezdi, de aki benne végig m eg marad Zeretö lea- 
nöm, annac okáért zőnetlen im atkozal, es mendenkoron im acagba

15 foglalyad magadat, mert az nem  || im atkozo zegennec, öröké való 
kinoc igertetnec, Kiről vg m ond zent B em ard doctor, Zeretö at- 
t’am íya zőnetlen im atkozyal, mert az otan zerzetes mondatic, verbe

is m artot ruhát volani, aki ő teltet, az zegeneknec verihtekeből elteti, 
Mert ez iőőc m űnekőne vigaíagal iönec, Annac okáért tartőzőne ő 
érték, nehez fohazkődafokat es firafokat tennönc, kit ha nem ten- 
dönc, a m elec gőnörőfegel em eztétnec meg, a kínokban, verrel

16 őkattatnac ki Annac okáért anejjual gakorlatofban es elm enec na-
20 gőb buzgofagaual eneelkegőne imatkozni, m eneuel műnekőne ege-

beknel nagőb yooc tetetnec, auag adatnac, Mert mikepen zent ger- 
gel moriga, K ineckinec m end aneual alazatoíbnac, es gőrfabnac 
kel leni az itteni zolgalatban, az vet aiandolmac adotíagaből, m e
neuel latt’a adotnac leni, az zam  adatban őm agat, E s m enden

25 im acagod m endenkoron forogyon, auag az itteni zeretetnec adafa- 
nac aiandokahoz. haialmac adataual. Auag tulaidon bűnődnec te-

17 telehez, Auag felebarajjtodnac vétkekhez, keferőfegel es kőnueknec 
hullatafaual, Mert ez a lay tora auag labito, kin az Iacob pátriárka 
latt'a vala az angalokat fel meni, es le zallahi, E s m enden napon

so eczer, az azönöknac tarfafagatöl et vatal, encelkegel elm edet, m en
den zorgolm atoífagtől m eg vonnod, es alkolm atlan gondolatoktol 
m eg tiztoluan, m elfeges alazatoftagal, ez lialaknac adataual, nag 
ayhtatoffagal, m eg gondolád iftenednec, es keges terem tödnec, 
m enden io tetet, es ayandokat. leletben  hog te ereted akara tettet ||

18 fel venni, kem enfeges kínokat zenvedni, es rutfagos halalal m eg  
holni M eleket kegeg akoron kelen gondolnod eriftus vrőnknac kin  
zenuedeferől, to l m eg m onga zent bem ard doctor, ekepen m ond
uan Oh bűnös embőr, tekinc m eg lelki zem edel, meiíe m eg aian-
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dokozafnac adoffagaual kezerihtetel, a t e  kin zenuedö vradnac, N é
zed veres verihteket, Arczől verefenec bőzzöfagat, Oftorozafanac 
kémén voltat, Timis coronazaíanac keferőfeget, Arczöl hagapala- . 
fanac vndogíagat. kerezt fayanac vifelefet, Akaztö fara fel fugez- 
tefet К faydalm as kőiiues zem eit, Ayakanac hiruadatoffagat, E p e -19 
uelualo[eftj étkét, Eczettelualo italat, feyenec le.haytafat. halalanac 
ő keíerófeget Mit énnél tobet' ? Az elet mueretőnc m eg hola, Es 
mikőrön m end ezeket hozan m eg gondolandod, kőnueknec hullata- 
faual, Teröf temm agadhoz, es ved ezedbe, mert criftus vrőnc, nem  
cac ez m eg mondattakat, de egeb foe kenokatis zenuede, hog tege- ю 
det őrdőgnec fogfagaből m eg zabadihtana. E s te halalatlan te meg 
zabadilitodnac io tételéről, mikoron 6 lialalaual lég m eg valtatot, 
Nem  у cac hog őtet bőzgofagal nem  zereted de [incab] vetkezuen20  
incab ellene vyafkottal, Mykepen őnőnmaga panzol vala a profe- 
tanac altala m onduan, Az iokert ennekem  gonozt adanac, es az 15 

zeretetem ert gölőfeget, Es ezenkepen hozan m eg gondolád, m e
liere es m el igen m eg bántottad vradad iftenedet, es m el igen nag. 
dicofeget veztetel el, es m el nag kínba eltel, Olnagőn m eg a te 
lelked, bankoduan, keferguen es keferuefen firuan hog m ontha- 
fad a profetaual, Az en zem eim  vizeknec kifol’afat hozac Vege- 20 
zettre kegeg kel'fel bizuan iftennec || irgalmaffagaban, mert b e -21 
keffeges es igen irgalm ai, m ikepen az föltár konben vagon meg 
im án, E s annac okáért bizodalmafon es alazatofon im agad őtet, 
hog a ki tegedet ö zent halalanal m eg valtot, es m eg valtotat az 
zent zerzetbe be hit, a te igekezetetet vegezetre zeplötelen m eg 25 

tarca, az zenteknec taríaíagiban meg coronazandot Ennec vtanna  
im atkozal Rom ai zent eghazert, tudna illic zentfeges papa vrőnk- 
ert, es Cardinalekert es ana zent eghaznac, kőzöní'eges feyedelemi- 
ert, Es vitezkődö ana zent || eghazert hog emberi nem zetnec e llen -22 
feget ördögöt m eg gözuen, mend ö gölekezeteuel nag gozedelem el за 
fel meheffen az ménéi vigafagra Ennec vtanna im atkozal menden  
zerzetefekert, mert m enden emböröknec fölötő hitta  őket vr iften, 
tökelletel'i'egnec magaffagara es zegenfegnec iegeuel őket m eg ekef- 
i'ihtete, hog meiiorzagba fel vige őket m eg coronaznya Ennec  
vtanna im atkozal egez közöni'eges kereztt'enekert Telefen io töuők - 3 5  

ért, hog kyc ö gazdagfagokat zolgaltt'agac zükölködöknec, ez küf- 
dedekert || erdem lenéc nagőkat venni, ez fodeyekert m eneyeket, 2*3 
ez üdőzerent valókért örökevalökat



m

Ennec vtanna im atkozal az zegen purgatorombeli liolotak- 
ert, E s vegezetre az hütöttlenekert, bog kyc ördögi ealardfagal van - 
nac m eg foglalttatac, ii'teni irgalm affagböl hiuattaffanac bütnec о 
vilagoffagara. Se vakiröl ketfegbe ne efíel mert az iítennec ayan- 

5 doki es h iuatala, penitencianalkül vagon, zent pal apaftal m on
data zerent.

A z  g ö n a f r ő l C 2 .
24 M iért bog a bünöknec m eg boca||tafara harm ac legenec zűk- 

fegefec, tudna illic keferues tőrödelmeffeg, Tizta gőnas es m éltó
io elegtetel, Annac okáért m enden bűnöket mel'eket ennec elötő való 

gőnafodnac vtanna tőtel, zűuedel, zaddal es m űuelkedetetel Auag 
tunafagodal m endeneket zűuednec m elíeges tőredelmeffegeuel, ze- 
retetefen elm edbe göyced, bog azokat a gönafban el ne hagad Es 
mikoron m enden bűneidet nag keferőfegel elmedbe gőhtőted, me-

15 nel a pap eleybé zem erm efíegel, A lazatoífagal kezeid §gbe foguan,
25 terdelpegel le mon||gad Tiztelendő att'am, Bűnöm et m ondom  vram  

iítennec, att'afagodnac elotő, m endennem ö bűneimben kikben vet
keztem  germekíegiemtől fogvan ez oraiglan, lialalofkepen, bocanan- 
dokepen eiel napal, akaratom zerent, es akaratomnac küuolő, mike-

20 pen vram  iítennec elötő, niluan vannac az en bűneim, azon zerent 
bagóm  bünöffe m agam at le leten  azokban mel'eket fogattam  a kerezt 
viznec fölőfctő, bog en e vilagnac teítem nec es pokolbeli ördőgnec

26 ellene alloc, Az || en fogadafomat m eg törtem , es ellene nem  á llo t
tám, es nem  vyafkottám  E vilagnac ellene nem  állottám , mert e

25 világi tizteffegeket keuantam , en erdem em nec főlötö, E s gazdag- 
fagokat foc kincet, zép ruliákat es draga öltözeteket, es firfvak- 
nac tarfafagat tanczolaft, es vigafagokat, es m enden egeb neinő 
bűnökben, kikben vetkeztem , ez elfő fogadafom nac ellene, bünöffe 
bagóm  vram iítennec m agam at Mafodic fogadafomnac ellenys vet-

27 keztem , bog az en teítem nec ellene || nem állottám  Mert incáb  
bereitem  keduet az en teítem nec etelben italban, íiugődalom ban  
hivfagokban, ez vilagnac zorgalm atos, es hivfagos gondolatt'aban, 
teítem nec gönőröfegeben es hivőlkődafban bog nem  m ent az itteni 
zolgalatra attam  volna, az en tettem et, kikből bünöffe hagőm  vram

36 iítennec m agam at Az harmadic fogadafom nakis ellene nem  állot
tám , Mert a pokolbeli ördög, gakorta gonoz gondolatokat, hivfagos

28 gondolatokat, hőzőt en elm embe, zűriembe, telkembe, es || kefedel-
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m es voltam  a gőnőz gondolatokban, ki nem  vetetem  elmemből, De 
m ég gakorta m eg tokelletem  volna az gonoz gondolatokat, h a  e v i 
lági zem erem töl nem teltem  volna, Bünbffe hágom  m agam at vram  
iítennec valam i módón m ikepen vetkeztem  en három fogafimban Es 
bűnömet mondom vram iftennec. att'afagodnac eloto ebenif, hog en 5 

vram iftent, nem zerettem, m enden allattoknac főlőtő, Es ayhtatotf ag- 
ual, zent zeretettel, nem  zolgaltam  vram iítennec, de || nagbudofo 29 
elm euel, es vigazo zemekuel, m ondottam  m eg im acagim at, Es az 
im acagot mikoron m ondottam , kűlőmb kűlömb fertelm es gondo- 
latocat boéattam be az en elm embe, Es az zerent nem  dicertem  10 

vramat teremtőmet, m ikepen tartoztam , Es az 6 kinaról halalarol 
es zent verenec hullaíaről zúz m arianac epefegeről, gakorlatoffa- 
gal, m eg nem em lékeztem, keferőfeget zűuém ben nem  vifeltem , 
es kon hullataíőkat, az о zent halalarol, es zent vere hullaíaről, nem  
totem , у es hatatlan voltam  vram iftennec, az ő zent aiandokiról, 30 
telkeikről es teftiekről, kiuel о zent iftenfege engem et zeretet, es 
azokal engem et m eg aiandökőzőt, Ielefól hog engem et nem terem 
tet oktalan allatta[l], de az ó zent zem eíere terómtőt egez zem el fö
lei, egebec kőzőt, zep term ettel abrazattal engem et m eg ekefilitet,
Es io elkölcel, ezzel, elm euel zeretet, Zent vereuel halalaual engő- 20 

m et őrdögnec fogfagaből m eg zabadihtot, E s nem es kereztt'enek- 
nec közibe zam lat, Es naponkedualo vetkezetim ben el zenuedet,
Es К menden egeb io zent aiandokiről es hozam  való zeretetirol, 31 
halalatlan voltam, Yram iftennec bünőffe hágom magamat, mend  
azokbanis, kyc ennekem  ezembe nem iutnanac, auag kiket az po- 23 

kolbeli ördög, en velem  el feleytetet volna, Es kiket bünnec nem  
alaytanec, Mikepen vram iftennec előttő, íiiluan tűduan vannac 
a zerent hágóm bünőffe magamat Es ennec vtanna kezged el meg 
gönnöd, m efeket főlöl m eg gondoltai, es mendenikert bűnödet 
m ongad, Kiket m eg m onduan vegezettre eztis hoza teged, vág 30 

m ongad m ent || előzőris m eg m ondatec, Mend ezekben mend egeb 32 
büneimbenif, lialaloffokban, bocanandokban, meg gontakban, el 
feletekben, kikben meg. bántottam  terem tő íftenem et Lataíom ban  
H allatom ban, Illatozafom ban. Koftolafómban es illetefem ben, bű
nömet mondom vram iftennec, Azért kerem vram iftent гс. Es агзз 
gakorta való gőnaíra ez eleg legen Ha kegeg hozan akarz göni, 
tehat göiial az regulában való fogadafokről, ielefen az zent enge- 
delineffegrői, Iftennec parancőlatt'aről es az zeplötelen tiztafagröl,
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33 es ki ielenced, ha va||lam eíikben vetkeztél Toaba az Гос lankat- 
Íagr61, tunafagről, es tizteletlenfegröl m eíet vallaz az zent zolof- 
maban, mert ne tálán tan azokat, alm afon, aihtatlan es elm ednec 
bu’dofafaual fizeted m eg Toaba az keues zejetettröl, m elet vallaz

5 iftenhez, es felebarátodhoz, mert iítenedet nem  zereted te les zű- 
uedel lelkedel m ent tartoznál, Sem kegeg igazan nem  engecz az 
6 parancolatinac es tanacinac, D e ki enel vezedelm efb, gakorta 
az ő akaratt'anac ellene alaz. Felebaratoddatis nem zereted mike-

34 pen tartoznál, mert || nem  orolz előm enten, fém konorolz haboro- 
ío fagan m ent tartoznál Toaba az üdőnec el vezteferol, m ert gakorta

nap eftig hiuolkodől, zoluan es halgatuan artalm as es hiuőlkődö, 
es m euettre ingerlő bezedeket Toaba az tizteletlen  es külőmb kü- 
lőmb kefedelm es gondolatokról, kiknec ellene erőien nem  allaz, 
m ikepen tehetned, de netalatan ki énnél gonozb, mikoron a gonoz 

is indolatoc fel tam adnac, tűnafagodből az eleynec ellene nem  allaz 
hog m eg ehnihtened Toaba az etelben italban való moffagről, es

35 főlőttő К valofagről Toaba az iftentől hillet io gondolatokról, m ele- 
ket m uvelkedetedel m eg nem tőkelletel, de tunafagodnac m yatta  
gakorta elhalogatafnac m yata tőled el vzted Toaba egebeknec ha-

2o m is es vokmerő Ítéletiről, Toaba az hivfagos zom oroíagről, es hiv- 
fagos őrömről Toaba mert te gőrs vág a gonozra ez tuna a iora 
Toaba az hamiffagről, keueffegről, jregfegről, haragról, főfuenfeg- 
ről, es reftfegről. Toaba a keues banattről, mel'et valaz a te bűneid-

36 ről, mert nem  bánod iftennec m eg bantafat, m ikepen || tartoznál, 
25 Es a tőőb bűneidről is, kikről a te lelki őím ereted tegedet m eg fe-

gelm ez, ielefen m eíékben vetkeztél niluan E s mikoron m end eze
ket m eg m eg gönöd, penitencia veuen, a papnac ő kezet auag a 
földet m eg ápolad E s a te gönafod legen gakorlatos, n iluan való 
egez legen, zem erm es legen, es kőnhullataffal legen, tőrődeldelmef- 

ao fegel. es m agadm entefnelkűl legen, Es ha lehet eg hetben harőm- 
zőr m eg gőnal, Auag cac eczer, E s eztendő zerent igekezel, hog

37 eczer kőzőnfegel m enden bű||nődet m eg gőnad

A z  c o m o n i c a l a f r o l  C a p i t u l u m

M iért az zent pal apaftal azt m onga, hog valaki vrőnc crif- 
35 tufnac m eg gondolhatatlan zentfeges teftet veret m éltatlan ez iiza ,



iteletet ezik izic őmaganac, azaz vgan karhozic ha őm aga ölte volna 
meg, Annac okáért valamikor com onucalíii akarz, eneelkegel mend  
az egez elöto való heten, temm agadat zorgalm atofíagal h oza .ze-  
rezned, Es ezt büneidnec banatt'aual zőnetlen való gőnafal, es aib- 
tatos im acagal. Mert ez iJen zerzefről || m onga vala zent pal apai- 38 
tál, elözőr bizonihca m eg embőr őmagat, es. ekepen egec a kenerben 
es igic a pohárból, Anera hog ha a iőuendő vafarnapon akarz como- 
nicahii, eneelkegel anac előtő harmad napal, tem  m agadat lelked- 
nec ^bozz bőzgofagara zerezned, Tudna illic, az előttő való penteken  
meg ogad magadat, m enden fertelm es gondolattol, E s mendenkö- ю 
ron leki zem eid élőt vaíad, vrónc aldot iefuft, a kereztfan figuen  
vafzegekel áltál veretetuen, Tüuiffekel meg coronaztatuan, Epeuel 
eczettel itattat||vanN ’alakalesbozzofagokal m eg elegihtetuen, A papi 39 
fejedelm ektől meg karomlattatvan, Oftorozafoknac fokfagaual meg 
faraduan, kemenfeges halalal m eg holuan, es holandő embőrőktől is 
el tem ettetuen Es az napon akar egei, akar igái, akar egebet mű- 
uel mendenkoron gondolád a teremtődet m eg fezilitetnec, es m eg  
kinzattatnac leíii, Es mend nap eftig zőmőrőfagot, auag bánatot 
taré, züuedben, Es teftedbenis orczadnak zömőröfagat mutaffad, 
monduan a zent pal apaifal[al]val Tauol legen || ennekem dice- 40 
kednem egeben, banemcac vrőne iefus eriftuínae kerezteben Zom- 
baton kegeg eneelkegel m endenőftől fogua az azőnöknac tarfafagat 
el tavoztatnod, es elmednec nőgodalmat valaztanod. Mert az zombat 
nögodalomnac nap’a Es zadnac erős veztegfeget vés, hog a napon, 
nem cac hiuőlkodo bezedeket tőled el zakaz, de m eg az zükfegeketis 25 

cac alig zofad Mert zent Jeremiás tanő bizonfaga zerent, Igen io 
veztegfegben várni vrnac vduőü'eget, Es mend com pletaiglan fogla- 
lad maga||dat auag imacagba, iras oluaffaiba auag zent gondola-41 
tokba, A completanac vtanna kegeg meiibe a capolnaba, es őtőgel 
gőc őzuő elmedet, es valam ikepen valamiben, teremtődnec várni- 30 

koron ellene vetkeztél nag keferőfegel m end meg gondolád, m ond
uan a profetaual, Meg gondolom  m enden eztendőim et en lelkem- 
nec keferőben. E s mikoron com onicabii akarz az élőt való napon  
bőytőr, E s veterne vtan ne őlőg, de im acban vigaz, mert vduőzib-. 
tone ielefen az eyh vigazafban leletetic meg, kiről őmaga tano- »5 

bizon||fagot tezen monduan, Valaki en hozam holual vigazand meg 42 
lel engem et Mikoron kegeg com onicaltal, leg ottan menbe celládba es 
öttőgel, nag örömei m eg gondolád, e com onicalafnac haznalatfat,

viTKovTcs codex  (37— 42) 297
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Mel haznalatot azon m eg colhatatlan bízonfag. vronc iefus, ki ielente 
m onduan, Valaki ezi en teltem et, es iza en verem et őröc eletet val 
E s leg ottan m ond m eg az criftus vrónc coronaiat. E s ogad m aga
dat a napon, hog te zadböl ki ne iaroíanac, artalm as auag artando 

4-j bezedec kin be m ent az dicőíeges elefeg iefns, || Mert zent pal apaí- 
tal tanö bizonfaga zerent, Senki nem  iliatt'a eczerfmint, vrnac es 
ördögoknec poharat Az com oniealafnac kegeg gakorlalaröl, femi 
nemo tanacöt nem merec adni egebet hanem cac akit zent agoí- 
ton doctor ad, Mert ö vg mond, Menden napon vrnac te ltet veret 

ío vein, lem  olcarlom  lem  dicerem dem aga m enden vaíarnapon on- 
zollac com onicalni, De mikoron az elme, vetkezetnec keuaníaga- 
ban vagon m ondom  bog incab m eg neheziht, honem  m ent meg 

44 tiztiht E s iollehet valaki vala||m inem o bűnei őztökeltelíec, de maga 
lia toaba nincen vgekezeti yetkezíii. koiihullataíokal eo im acago- 

i5 kai, batoríagal hoza iaröíön De arról m ondom  akit halálos bunoc 
m eg nem neliezilitenec

A z é t é i r ő l  n e g e d C a p  i t  и  l и m  a z  a z  r e z e  e n 
. к о ii n e c

L E g ottan hog etelre harangoztatic, vezteglegben aluan haliad  
2o veiled m eg m agadat, m ükepen a napon, m íinkalkottal im atlagban  

tanölalban, es egeb munkákban, hog a m eg zerzet alam iínac, io 
45 lelki batoríagal eheííedm ec, Mert abím óííóc oz||tögatt'ac m unekonc 

alam iínaiokat, nem  azért hog e világi feiedelmekröl, auag hazaí- 
íagokrol, auag hodakröl zo l auag hiuolkodalban m eg marag, De 

2 -> hog zőnetlen-im atlagodban vrnac elottö eretek eíedezel H a kegig 
lelended tem  m agadat hiuolkodalban m eg maratadnac, Auag mon- 
dotal, auag m üueltel alkolm atlanokat, zűuednec keíeroíegeuel feel 
tuduan, hog a veet alam iínarol, ziikíeg lezen okot adnod mikoron 
neked mondatic, A te folnaglagodrol ag okot E s m end az m alic  

40 harangozaíiglan gondolád e íolól || m eg m oudattakat im atkozuan  
a iotouökert Mikoron be m ég az aztallioz, mendenkoron a tizteí- 
legelbec es ertelcokbec m elle v l, ha io m ódón teheted Es minee 
elottö ein kezdez, m ond m eg az angali diceretet, tudna illic Dicö- 
leg  m agaííagban iltennec es iöldon io akaró emböröknec, Es ha-
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rom pater noftert, Es zent harom fagnat neuet hiuan, kezg eiii 
tizteffegel, es züuednec felelm euel, hog m eg bizoíiihtafféc te ben- 
net, az zent iob patriarkanac mondata, Minek elötő ezem  fohaz- 
ködöni E s m ikepen zent Bem ard doctor || m onga, Mikoron ézel 47 
m endeneítőlfogua ne egei, de ha o! heíen leendez, holot az aztalras 
oluafnac az oluafafra igekezel, H a kegig nem  oluaftatic, őtőgel is 
tenről gondolkőgal, auag im atkozal bog m end a két embórfeg, 
külfő belfő, tudna illic, az te lt es a lelec, m eg elegegec ö elefegeuel 
Az aztalnal mendenkőrőn tizteffegel lég, feyed le haytuan, zem e- 
ydet le fügeztuen, ne tetoua budoftatuan E s fenkiuel ot ne zol, 10 

hanem ha valaniinem ő zükfegel kezerihtetel, Se aual ne gondol, 
mikepen egebec eznec [eznec mikepen] vag m it eznec || vág m enet 48 
eznec, A kénért lafían zeldeled, es a bort laffan tőlced, anera bog  
mikoron ezel, fe a le zeldelt keiier, Se a boor a pohárban m eg ne 
maragon E s ogad m agadat hog az etelben elfő ne lég, Se vtő lfo is  
a végezetben Es mikoron egeffegben vág, íoha iob kénért ne 
valogas es az alab valoot, el ne hagad, hog iftent m eg ne 
bancad, es fele barátodat meg ne botrankoztáffad E s ne egei 
ragadozuan, mikepen a torkos, kinec bafa iftene, es az 5 
dicofege galazadban vagon, ki ez főldyeket izli, m ikepen zent 20 

pal apaftal mon||ga de vduar módra es tizteffegel, mikepen zer-49 
zeteft illet, es zentfeges tizteffegnec köuetöyet E s valam enezer 
innod akarz, előzor vduozleg mariat mong, es mend két kezedel 
igái] tárcád a pohart mikor izol, es a borba vizet ős es toaba viz- . 

nélkül ne igyad hog a mi teneked eleiedre auag taplalafodra ada- 25 

tie ne legen törődelmedre, Mert a bor, emberi term ezetet zokta 
buyafagra geryezteni, m ent a bolc falom on monga, Mel igen buya 
allat a boor, Azért m onga vala zent pal apaftalis, Meg ne rezego- 
letőc borral, kiben || buyafag vagon, Mafotis vg m ond, keues bor- 50 
ral el, Kiualt képén valókat foha tem magadnac ne zerezmfe zerez- so 
tes, Be az aldottakat el ne veged ha io módón el tauoztathatod  
Ayandökőkatis az aztalnal foha ne küldöz, hanem cac ne talantan  
annac vág azoknac kyc melleted vlnec Az etelnec vtahna a morfa- 
lekokat. zeretetefen egbe gőyced es meg eged, mert vg m onda al- 
dot vrőne iefus, Győéetec egbe a morfalekökat, bog el ne vezenec 35
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Az z e n u e  cl é l r ő l  ö t ö d  r e z e

M iért vr azt m onga a zent ewangeliuinban, vegetec eze-
51 tekbe, bog || zuuetőc m eg ne neliezölteffenec torkoííagal, Annac 

okáért encelkegel m éndenkőrőn, a torkofíagot el tauoztatnod,
5 es iozanfagot valaztanod, Mert m ikepen a bolc m onga, A tor- 

koíTagnac m yatta, fokán veztenec e l , Azért mikörön etelnec 
liefen leendez mikepen zent B em ard doctor monga, Az ehfeg, 
nem  az eteknec izi ingeryen etelre, Es folia ne egei gönöröfeg- 
böl, de zukfégből, Mert Tg m ond zent Agőftőn doctor, hog az

io elm e etkeknec fölőttő voltaual, el vezti az im acagnac es aihtatoffag- 
nac ereyet, Annac okáért m end te te les eletednec vdeyeben, keues ||

52 es köz etekel él, Mert m ikepen zent Ieronim us doctor monga, 
A hol elegfeg auag torkoffag vagon, őtögel buyafag vralkődic, Es 
ogad vág eltauoztafíad, hog zenuedeteffegben anag etelben terrne-

i5 ze[dntedet fölől ne műfad, Sőőg vg m ond zent Ieronim us doctor 
Aiie bőyttőt vés magadnac, rneiiét el vifelhecz Mert iőőb napon- 
ked keuefet, honem  m ent ritkán fokát eni. Zent agofton doctoris 
azt m onga, hog fem it nem  háznál, m end egez nap eftic hozd bőy- 
tőt zenuediii, ha annac vtanna a lelec, m eg elegedeffel m eg íiőmö-

53 rihtatic, Tőaba ettőlis m agadat m eg ogad, || hog valam inem ő ieles 
étkét m agadnac ne zerez, De m enden id őb en  mikor egeffegben 
vág, m eg elegegel a kőffeg etkeuel, tudna illic keiierel, borral, es a 
m i a kőhhan főztetic. Es ha egeb képen elődbe tetetic, ha zükfeged 
vagon veddel, eztis m ertekzerent, mikepen illeti iftennec liiv zolgalo

25 leaíiat, es felfeges zegeiifegnec zeretőyet A m ef etkec kegeg, incab 
ingerlenec torkoffagra, honem  m ent teftnec taplalafara, m endenkö- 
rőn el tauoztaffad, m ikepen vadnac, zokhatatlan gőnörőfeges etkec,

54 külőmb külömb fuuekel zereztettec, es hafonlatofoc, ha elődbe || te- 
tetnec,es zükfeged vagon [egeb] egei benne, Ment zent Bem ard doc-

30 tor monga. Menden azalegba ele'g a fo, Se kegeg te bőytődnec okáért, 
ne hág tem agadnac valam inem ő dragalatos étkét zereziii, ki a köffec 
étkénél dragalatofbnac alyhthatatnec, mert ez nem zenuedes volna  
de képm utatas, zentfegnec ielenfege Eztis el tauoztaffad hog zen- 
ueduen az euőt m eg ne iteled  vág m eg ne vtafad, Mert vg mond

35 zent pal apaftal, A ki nem  ezic, az euőt m eg ne vtaía, Mert a ki 
ez-ic, vrnac ezic Es aki nem  ezic, vrnac nem  ezic Az ebellő haznac ku-

55 uőlő fólia ne egei, lianem||ha zükfegel, auag korfagal kezerihttetel,
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De m enden ioban a kőffeget köuefied E s m enden vdobén, mikor 
egeffegben vag, Az vizkerezt negven nap’at E s az apaftaloknac 
bőytit, tudna illic, Aidőző naptői fogiian Punkőft nap’aiglan, es az 
zom bat napot, mendenkoron boytőfed Es valamikor az zenüede- 
teffeg teneket el vifélhetetlenec latatnec, legottan vrőnc ieíufről 5 

gondolkogal, ki mikoron m endeneknec vra volna, A kereztfanac 
akazto fayan meg faraduan, tuuiffekel m eg coronaztatuan, vafze- 
gekel áltál veretetuen, Zőmyohozuan. epeuel eczettel itatatec Ako- 
ron И ifeneket gondoluan, nem cac az eteknec zenuedeterfeget. de 56 
m ég akarmi nem ő kem ehfegeketis, es kínokat el zenuedhecz, 10 

Mert vg m ond zent Gergel doctor, H a crií'tus vrönknac kin zen- 
uedefe elmebe hozatatic, férni nincen of kernen dolog, ki egenlő 
leiekei el nem vií'eltetic, Azért zerető leanőm , zenuettefd m eg m a
gadat, ielefen gőnőrőfeges m eleg étkektől, mert a buyafagnac ez 
fel gerieztöiő, Es m enden etelben italban felőttő valofagot e lta -15 

uoztas. Anera hog az etelnec vtanna lattaffal, ehezned, zom yohoz- 
nod, ha az őrőke való vendegfegben akarz m eg ele||gedned, Mert 57 
vg mond zent Ieronim us doctor, Lehetetlen dolog ez, hog valaki 
mend e ielen való, es az iőuendő iokal efen, hog itegel halat es 
men orzagban elm eiet lelket be tőlcő, es [eg] ez világi gőnörőf égről, 20 

az angaloknac gőnőrőfegere m enen, Es mend m enen főidőn dicő- 
fe[geffe]gefnec ielenec, Azért bodogoc kyc eheznec zom yohoznac 
e világban, mert az iőuendoben m eg elegilitetnec

A z o l a f r ő l  h o t o d  r e z e  ez

Mendenkoron hog az olafnac űdeyre iutandaz, az zerzet25 
vdööt elöl nem veuen. Elözör zentelt vízzel magadat meg hinced, 
es mehel || az ághoz, előzör valaminemö imatfagot tég, Es zent 58 
kereztnec iegeuel magadat, es az agat meg iegezuen, es magadat 
vr iftennec ayanluan alazatoffagal, tizteffegel es alkolmaf módón 
iob auag hol oldaladra fekeuen, Es fólia ne fekeg hahota, auagao 
egebkepen tizteletlen, Soha ne alőg kezeidet kebeledbe vonuan 
auag terdeid zaraid fel emeluen, meg mezihtelenyntuen, liazas 
azöiiöknac moga zerent de mendenkoron az zokhat zarad köze te-
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ged hog fenki tegedet tizteletlen  fekeven ne leien , Az agban eke- 
pen helheztetuen, m iglen az alom tegedet m eg foglal, rnong vala-

50 mi||nemö dicereteket, auag valam inem ö haznalatos ifteni gondokat 
gondol, Auag ki m entöl iob g'ondoiad vrönc criftus iefuft, a kerezt- 

5 fan figven, kit ba zorgalm atoffagal gondolandaz, cac alig avag foha 
ördögtől m eg nem  bantatolM ert criftus vrőnknac kin zenuedefenec 
aihtatos gondolatfaual, őrdőgőknec feregi el vztetnec Mikoron 
kegeg az agbol fei kelendez leg ottan elmedbe iarőlőn, a m eg fezőlt 
criftufnac em lékezeti, Mert vg m ond zent B em ard doctor, Men

io deneftől fogua züuedben legen az, ki m endeneftől fogna fftgö te
60 eretted a kereztfan, Es zent kerezt||nec iegeuel m agadat m eg 

iegezven, fyeteteffegel m eii a kápolnába es m agadat zentelt 
vízzel m eg hintuen, m ongad az zent dauid propheta mondatat, 
Vram be rnegeg a te [templomodba] hazadba es im atkozom  a te

is templomodban, te felelm edben, Vram vig be egem et te igaffagod- 
ban en ellenfegim nec elölő egenefgeffet az en vtam m at, te zened- 
nec előtő, Mikoron iutandaz az oltarnac eleibe alazatoffagal le 
terdepel[el]venim agad vradat iftenedet, es ha tehetet konuetis hul
lai', Es ayanlat tem agadat ö nekye züuednec [züuednec] m elle || *)

61 napon a tercyaig az eghazban m eg marag, ki fe iőy, hanem  ha 
zukfegel auag feiedelmedtől, auag haznalattal kezerihtetel, Meg 
em lekezven, zent Bem ard doctor mondafaröl, hog az zent anga- 
loc, a celláért men orzagot valac, es egenlőkepen gőnörködnec a 
cellákban, m ent m en orzagban,1Mert gakorta az zerzetes a cella-

25 hol m eii orzágba m egen fel

A z  t i z t e f f e g r ö l .  c.  9.

M iért az küuől való erzekenfegeknec tizteffege, legen a lelki 
iozagoknac zerzöyő, Azért m enden bezededben, m üuelkedetetben  

62 m endenkoron ertelm es tizteffegel lég || Mert vg m ond zent pal 
so apaftal, Mendenec tüközöttetec tizteffegel es zereuel legenec Azért

*) Az eredetiben két levélnyi hézag.
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ha keuanod az iozagokal m eg .ekeíölt tiztefíeget m eg lelni, es a 
m eg lelt tiztefíeget kőnen m eg tartanod, Encelkegel menden koron 
ez ala valókat meg tartani Előzör lég buzgofagos gakorta való 
im atfago, kiről m onthatod a bolc m ondatat Énnekem  menden  
nemö iőőc az im atfag áltál adatanac, Es zam lalhatatlan tizteffegs 
ő kezenec altala adatéc Mafőczőr mendeneknec fölötö el tauoztaf, 
hiuőlködő tizteletlen  bezedet, anera hog fe m ongad, || fe a mon- 0*3 
dotat ne halgaffad Mert zent pal apaftal mondafa zerent, A gonoz 
bezedec m eg rőntt'ac a io elkőlcőket Harm atczőr tizteletleneknec, 
fefleteknec tarfafagat, hitfagos iatekokat, ielefen ifyakal el tauoz-io  
tas Negedczőr hiuőlkodoknac es iacződöknac gölekezetoket elta- 
uőztafd Ottőczer hizelkődőgnec hizelkedefet el tauoztafd Hotőczőr 
Sngoknac, hugoknac, ragalmazoknac, két neluőknec tarfafagat 
m endenkor vtafad, Mert zent iras tanö. bizőnfag tetele zerent A  
morgődőőc, zugődőőc, es ragalmazőőc,' gölőíegefec iftennec Hete- is 
czőr У íoha ne zol egebet, hanemcac m eg gondolt [igetj zereuelO-t 
való haznalatos es tizteffeges bezedet, ketzino es kepmutalo igét 
mendenkor el tauoztas, Annac okáért m onga vala zent agófton  
doctor, Menden kettöztetes es kepmutalas hazugfag. Mafot meg 
azt monga, Menden igéc, előzőr az rezre, Az az enedre auag lelki 20 

öfmeretedre iőyőn, honem  m ent neluedre Nőlczaczőr Ne lég zugődö 
morgodo, es egebeknec itelőyő, Se valakit toaba m eg ne ftrofof, 
vág meg ne fegelmez, hanem  ha niluan iftennec ellene vetkezic,
De incab mi||kőron te m eg fegelm eztetel, le terdepeluen, bűnödet 05 
mongad, akar lég bűnös akarne, Mert zent gergel' tano bizőnfag 25 

tetele zerent Io lelki öfmeretnec dolga ez, ottis bűnt ofmerni holot 
nincen Kilenczerzer valamikőrőn valaki tegedet m eg bantand, ne 
felel nekye de fola[l)m yal az bekeffeghez monduan, Meltő ez hog 
m enden terem tet allatöc m eg bancanac mert en keuef az en terem 
tömet mendenkoron m eg bantotam , es meg bántom  hamiffan el- зо 
uen Tizeczőr mikor az eghazhoz még, ha lehet mendenkoron az 
oltár előőt alazatofíagal leterdepíel, || mert im án  vagon, Iefufnac 00 
neuere, m enden térd meg haytaffec Tizen egeczőr, mikoron az 
liazban teítoua iarz, mendenkoron keges lepefid legenec, vezteg  
allo kezeid, le fűgeztet [ze] vezteg allo zemekel nem  teftoua bűdő- 35 

fokai, Mert műkepen zent Ifidoros doctor monga, Az zemeremte- 
len zem, zem erem telen zünec köuete Tizenkettötczör Valamikor 
hallod, hog az azonőc valam iről zolnac. nem ifteröl. fém zent
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irafrol, ielefen holot zugodnac m orgodnac, auag hazafíagról, auag 
67 hodakozafról, leg ottan el m eíi onnag, Mert zent || iras tanőbizön- 

faga zerent, Az 6 nelvec eles tőőr. E s hog e m egm ondottakat 
ioban m eg tarthattad, Encelkegel mendenkőrőn Züuedben es tef- 

5 tedben alazatoffagot vallanod, mert vg m ond zent gergel doctor, 
hog a m et embőr egeb lelki iozagokat alazatofíagnalkül gőyt, 
otaten m ent aki a port tenereben a zelre vizi

A z  k e í e r t e t n e c  e l l e n e  á l l a t r ó l  t i z e d  r e z e
M iért emberi nem zetnec ellenfege ördög, zönetlen igekezic 

10 fökepen való keferteteknec haborgatafaual. az hiuöknec ellenec 
68 allani, Zent peter apaftal || m ondata zerent, A tü ellenfegtöc ör

dög, m ikepen riuo orozlan kering forog teftoua, kerefuen kit m eg 
m oryon, kinec ellene atatöc hütben, Annáé okáért mendenkoron 
zorgalm atoffagal őrized, m agadat lelkedet, bolc falam on tanaca ze- 

15 rent, E s valam ikor erzended bog ilen  kefertetekel haborgattatől, 
leg ottan criftuf vrőnkhoz folam tal, mert igen  hivfeges, hog 
m ég az kefertetelis haznalatot zerez, Es leg ottan ezt mon- 
gad. En vduöffegem nec vra iftene, feget m eg engem et, Zaba-, 

OOdihc m eg eügeniet, en erős ellenfegym től, Es hetheztes || en- 
20 gem et te m elled, es akarki keze vyahfkögec en ellenem  m eg  

ha fergec allonac en ellenem is nem  fel az züuem  E s leg o t
tan gondolád, hog a bim nee m yatta, embör m eg foztatic, az 
bodogoknae gondolhatatlan dicöfégétől, E s karhoztattatic, az kar- 
hoztattaknac, retenetes kinőkra, Mert ha e két dolgot, zönetlen  

25 iol zuuedben vallandod, ki vzic te bőlőled m endeneftőlfogna az ke- 
ferteteket H a kégig m égis az gondolat m eg gőzend, bűzgofagófon  
gondolkogal, vrőnc criftnf iefufnac kem eiífeges kin zenuedeferöl, 

70 Mert zent || iras tanő bizonfaga zerent, criftus vrőnc kin zenuede
feröl való gondolat, tökelletes ertelem, Es a ki az criftus vrónc 

>30 kin zenuedefehez vigazand, hamar batorfagos lezen, Az az ha m eg  
valtonknac kin zenuedefe, züvőnkbe iol be nőm ötatic, az calard 
őrdőgnec nem  lezen hete m eg cőlafra Mert ez az feguerkezes, k i
ről zol vala az apaftal, az ellenfegeknec ellene őltőzteffetec m aga
tokat, hutnec feguerebe, hog ördög lefelkedefenec ellene alhaffa- 

35 töc, Es m éltán m onga, mert nincen haznalatofb orvoffag, kinec
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m yatta ellenfegek||nec feregi m eg gőzhetetnéc, Azért m onga vala71  
zent peter apaftal, Miért criftus vronc mü erettőnc tefteben kint 
zenuedet, tü is azon gondolattal, feguerkezetec fel, Es ezt az edes 
zauo zent Bem ard doctor niluaban m eg ielenti monduan, Yala 
m enezor erzendez fertelm es gondokai háborgatni, es fertelm es gő- 5 

noröfegekre bayolnod, Anezor lelki zem eidnec eleibe veKed, mi- ' 
képén criftus vronc, te eretted m eg fezihtetet, Nezed tekinced  
mikepen Iudaftol el aroltatic, Az fidoktol m el vndokol tartatic, 
karom latatic, Arczol veretetic, N ’akon vtj|tetic, Iteltetic es karhoz- 72 
tatic, Meg foztatic, es oftoroztatic, Vegezetre kegég, bozzo tete le - 10 

kel, es bozzofagokal m eg elegihtetuen, két toluay kozot akaztatic 
fel, Vaf zegekel áltál veretetic, N ’alakal m eg pogdőftetic, tuuiffekel 
m eg coronaztatic, Ecettel epeuel itatatic, Czuczaual áltál veretetic,
Es teftenec inenden rézéből, böfeges vér föl ki, Es hog feye le hayt- 
uan, nag kyaltaffal bocata ki zentfeges lelket, Emi a te meg val-15 

tód mikepen holmeg te eretted az kereztfan, Es en nem tudom 
vgmond, niinemő fertelmeffegekel, fertelmeztetel meg || *)

*) Az eredetiben két levélnyi hézag.

NYELVKMI.KKTÁK. VII. 20



73 igen alkolm as iítennec diceretire es vallafara, mert ö felfege elök- 
nec es holtaknak hiroya

A z  t e r c i a r a  v a l ó  i t t e n i  g o n d o l a t

TErcianac idein, keferues es zomoro zííuel, gondolád, ínike- 
5 pen ierufalenm ec menden vczain hirdetetic hog a te vrad aldot 

iefus fogua tarta tic , es. hog m eg akaryac ötét fezihteiii, E s  
ezeket m eg haluan, az о kefernes aha, oda vitetec, alihtat- 
hatlan keferöíegel firaffal es iaygataffal oceytöl, es dragalatos

74 barátitól, m ikepen holt .eleuen||ól, E s elióuó m eg lathi ekepen  
ío meg götretö t, m eg pökdóftetot, menden vigaztalaftöl elhaga-

tatot, ö tanihtuahitöl is el hágót ivat, es aihtatofí'agodnac öregbö- 
lefere gondolhatod, hog el m énnél, es ó keferues ahanac m eg m o n 
danád, es el liinad ötét, nag keferöfegelx es aihtatatoffagal, kun 
hullataffal orczadat m eg m ofuan hog el iónó, es m eg latna >e nag  

is cuda la t ift , E s ezt vgan gondolád ha ot volnál, es el m enel az ö 
zallafí'ara, es firuan azt mondanád hoh it vagoné azoiióm  en vram

75 criftus iefufnac || keferues aha, Oh azonóm  maria oh en rem eníegem  
es tanacadom  m ef kemeh hirt mondoc teneked, akarnam ha el 
tauoztathatnam  azonóm maria de zukfeg [es] es en iftenennec, es

2o iftenednec zereteti k ezerih t' engem et Tehát ó el alm elkoduan fe
lel neked, Zeretó [fyam] leahőm  m i dolgod vagon m it firz, m it 
kónuez m ondm eg en nekem, fokáig m egfe foglal Oh azonóm  maria 
of nag keferófeg es zomorofag, hog nem m ernem  m eg m ondanom  
De kel fel ioyh hamar, az en vram hoz a te edeffeges fyadhoz, kit

76 a fidooc у fogua tartonac, hog m eg óféc Iőyel hamar, hog auag ele- 
uenfegben lelheted ötét, Ezeket az keferues aha- maria haluan, a 
földre holt eleuenöl le efic, ingen fém zolhat fém  zem eit fel nem
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hithafa, [fSg zolhat] ohne! erzekenfeget el haga, m ind az 5 ba- 
ratys kyc vele vannac Oh m el nag keferöfeg vala ez, gondold m eg 
ha lehet, Tehat az keíerues aha maria az földről fel em eltette, es 
vitetic az 6 zeretö fyahoz, iernfalem nec pyaczan zönetlen firnan  
es m ondnan, la y  en zeretetes fyam  iefus, hői || vág, hói vág en 77 
edeffeges fyampbiől lefelec m eg tegedet Dragalatos fyam, ki fogot 
m eg tegedet Edeffegef fyam, mire vetenec el tegedet en tőlem, 
Ezeket es ezekhez hafíonlatoffokat m onthat vala, es nagal naguba- 
kat, az halloknac es hiueknec züuöket, keferőfegre es kőnőrőletef- 
fegre intőket, Ennec vtanna kegeg mikor latfa  az ő zeretö fyat ю 
ekepen m eg kőtőztetuen es m eg gőttretuen, es m endenektöl el ha- 
gattatat, m eg vtaltatat, fém m agat nem  mentnen, es vrőnc iefus 
latfa 6 keferues ahat, || óceyuel es egebekel, kyc vele iőtekua, a 78 
főidre le burőluan, Minemő keferöfég volt mendeniknec, kerlec 
gondold meg, keferőfegeket,ha keges elm ed vagon, Oh io vram ie- is 
fus gőnőrőfeges iff’u, Bizonaba faydalmad mendenőt fokafihtatic 
vala, Mert aiiadnac keferőfeget, magadnac tulaydonilitoduaj^íff- 
la Mit kegeg az keferues aha m ondhat vala zerető fyanac, temagad  
m eg gondolád, Ayhtatos embőrnec, hőzző ezeket m eg gondolni, 
Alyhtom  hog mendenec kic latt’akuala e gőttrel||met, m end azt 79 
mongac vala, Oh m ef gönözől vagon e io azoiinac dolga, Láttáié  
hafonlatos keferőfeget Ennec vtanna küldetéc lierodefhez vrőnc 
iefus, es az őtet kőuetö nepncc nag zoroffaga lön, Oh keferues 
azohom maria, mikepen allazuala, auag ki fegef uala if nag zorof- 
fagban, Bizonaba keferőfegnec pelda’a valal, mendeneknec kyc 25 

criftuft zereticuala, es kyc akaryacuala lathi, E s ha a nép vrőnc 
criftufről kulőmbet kulőmbet zől[nak]uala, liizem  bog te roladis 
nem  kevefebet zöluala Te kegeg crif||tus iefufnac zeretö zolgalo 80 
leaiia, gondolád hog öröm eit fegellenéd őtet, es ez il'en keferöfe- 
ges zömöro ahahoz öröm eit tarfalkodnal, E s ennec vtanna lafd- 30 

m eg mikepen, lierodes kérdezi vrőnc criftus iefuft, mend ő ferege- 
uel egetembe es m eg vtaía, pilatofnac m eg küldi, Ennec vtanna  
gondolád, mikepen valanac, vrőnc criftufnac labai m eg törettetuen  
mert nag fyetfegel, vittec vala lierodefhez, es meg hoztac vala pi- 
latoflioz, aztfe higed hog faru voltuolna lababan, mert fém őmaga зг. 
vrőnc iefus, fém ő tanilituahi faruban || nem iarnakuala Ennec 81 
vtanna gondolád mikepen hog vrőnc iefus meg hozatec pilatofhoz, 
meg foztatéc, es ozlophoz kötöztetéc, es mel' kegetlenől oftoroz-
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tatéc, az 6 feyerfeges telte, rofa zinő vereuel meg vereiihtetic, es 
m ikepen az ő zenfeges feye, tüuis coronaual meg coronaztatic, es az 
piros zino vere orzéaian ala füt. Ennec vtanna eg küs zederyes pa- 
laftal m eg körhekeztetic, es nad adatic kezebe, ö galazatt'ara, es me- 

5 uetfegere, Es ezenkepen a fidoknac niluan ki liozata vrönc iefuft, 
82 mert az fidóóc || [fidööc] be nem m entenec vala a pilatofnac liazaba 

az innepnec tiztefíegeert, Tehat a fidööc ördögnec fyai fei kyalta- 
nac m onduan, vedfel vedfel fezihc m eg ötét Mend ezec fel ferkenthe- 
nec tegedet aihtatoffagra es keferöfegre, ha reia igekezettel, hozya  

io es gyakorta m eg gondolandod, Tees fei kyalc es mongad, Oh io 
vram iefus, Mikepen m ezihtelenihtetel meg te ki az m ezihtelene- 
ket m eg ruházod, Mikepen kötöztetel m eg te, ki az ördögtől m eg  
kötözteket, es korfagal m eg göttrötteket meg zabadihtöd, E s mend  

8*3 zereuel m eg gondolád || Mikepen terdet, haytonac vala elötö, es a 
is nadal feiet verikuala m onduan la  napod auag vduőzleg fidoknac 

kiralla, Oh att'a m endenliato vr iften, Mikepen zenuededel a te 
zentfeges fyadon hog ifen nag bozzofagot es zidalm affagot teznec, 
E s ha mendeneknec kyc liozad kyaltonac irgalm as vág, mire hog  
az en zeretetes vramnac, a te zentfeges fyadnac ilen  kegetlennec 

20 latatöl, Mire nem  hágod az angaloknac feregit, fegeleni ö vrökat, 
es inenden kégetlenfegtöl ötét meg nem oltalm azod, Oh keferues 

84 azöhöm maria, m it || niüuelz uala, m ikoron aldot fyadat ekepen  
latoduala götreni, kerlec tegedet, ielenced m eg lelkem nec, Söög 
incab m eg erzeffed velem  m ert zent fyadnac kihat nem erezhetem  

25 nrint keuanőm, könörgog neked azöhöm, te zent fyadnac zereteté- 
ert erzeffed m eg en velem  Ennec vtanna pilatos kem enfeges fen- 
tenciat ada vrönc iefufra, hog m eg fezihtetnec, Gondolád m eg ha  
keges züued vagon, m e! nagön kyaltonac vala criftus vrönknac 
barati mikor ez fentenciat líallac En||nec vtanna a kereztfat ö gö- 

30 nőröfeges vallara adaac hog az fezihtö lielre vinne, Bizonaba zeretö 
leahom , igen iol tenned, ha fegellened vradat az kereztet el vinni 
es m eg mondanád, Kerlec titeket, agatoc ennekem  vramnac kerez
tet, es en eluizem  ötét Oh azöhöm maria, liizeni hog te öröm eit el 
vinned ötét, Oh m el zom orofagal es banattal, m ef nag kyaltafal, 

35 es firaffal, m ennec vala az zent azönalatoc, ketfelöl tartuam  azö- 
86 nőm m ariat, criftus vrönknac keferues ahat, ki a nag keferő||fege- 

ben m agat nem  birya vala, kikre fordola vrönc iefus monda, Ieru- 
falem nec leahi, ne firyatoc enraytani, de tem agatokon es fyaytokon
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firyatoc mert el iőnee az napoc kikben azt m ongac, Bodogoc a 
medőőc, m elec nem zultenec, es az emlőőc, rneíec nem  emletenec, 
Mert akoron kezdic mondani az hegeknec, effetec m i re’anc, es az 
holmoknac, fődőzetec be minket, Mert ha az nyers fan ezt tezic, 
m i lezen az azionac dolga Bizonaba vram iefus bizon ez, mert ha 87 
te zent gömőlcős aldot fa, || enyet zennecz, es agaidtól, az az. 
tanihtuahitől meg foztatol, mi lezen m i rőlonc, vág m űnekónc 
haual'afoknac, кус azo faac vagőnc, őrőc tűzre m eltöőc

A z  S e x t a r a  v a l ó  i f t e n i  g o n d o l a t  :c.

Hatod horan, keferőfegel es zőmőröfagal e mel'eket mondoc 10 

m eg gondolád, de m aga az űdőről tűdnónc kel, Mert nemel'ec az 
hotod oranac elotto lóttec, nem eíec vtanna, netalantan mend elotto, 
Gondolád hog a nép eliöuő, mend az hakuago hel're, es őttőgel men- 
deneknec || elotto, ruhaytől m eg foztatéc nag keferőfegel, mert a ru- 88 
hanac befő reze hoza ragadot vala igen erőfen, az oftorozafnac my- is 
atta kifolt véréért, Es akoron az ő ekeffegel terem tetet tefte ielenec 
m endeneftöl fogua vérefnec, Oh keferues aha maria, m inem ő keferő- 
feged vala, mikoron ezt latodnala, Eh közbe a kereztfa meg zereztet- 
ven, mondanac neki, Iefus men az kereztfara, Oh m e! örömeit reia  
mene, O hm éi nagzeretetel mű erettőnc mend ezeket zenvedi vala, 20 

Oh m eí nag bekeffe||gel, Oh m el nag zeledfegel engeduala, Oh 89 
att'a mendenhato iften, m el igen az ő engedelmeffegeben gőnőrko- 
dől uala, Es ekepen aha zült m ezihtelen el fezihtetuen, a kerezt- 
fan fel emeltetéc, De az ő keferues zentfeges amía, ő főfődelet kit 
feyen voluala. keferőfegel telles, oda vete, es zeretö fyanac, zemer- 25 

meffeget vele be födöze, Oh vronc iefus akoron m ene foc zőmörő 
firafokat kyaltafokat haluala [akoron] az Ő zeretö barátitól, es iele- 
fen az 6 keferues annatol, mikoron || a kereztfan il  nag kem enfegel 90 
az fel em eltetéc, áltál veretetéc, es m end teles tefteben el zagat- 

tatéc, Es leg ottan hog az nag vizza vagdalt temerdec vaízeguelso  
áltál veretetec keze laba, kezde-az ő zentfeges vere a kereztfaröl a 
földre le folni, Ennec vtanna m eg gondolád mikepen fel magazta- 
téc m ikepen ö maga m eg mondota vala, Embernec fyanac, fel 
kel magaztahi. Es mikepen m oyfes az bádog kigöt a puztaban fel



91 akaztota vala, es кус a kigöktöl m eg m oratatnac || vala, ez bádog 
kigöra neznec vala, az kigö m orálból m eg gögölnac vala, Ezenke- 
pen ördögi kefertetnec m eg fulafanac ellene, nincen iob orvoffag. 
m ikepen nézni az kereztfan mű eretönc m eg fezölt üduozihtönket,

5 Mert m eg latod, a te vradat iefuft, fel em eltnec leni, m ikepen az 
m agas kirali etelö zegben, keznec leni Ítélni, Annac okáért két em- 
bört fezihtenec m eleye, azoc közzöl egic, vduőzöl, a m afic karho-

92 zec, Toaba m eg latod az criftuft, ki iöuendö ioknac puf||pökö, ke
zei ki terihtuen aldoza az tyzta áldozatot, tudna illic ö dragalatos

io teltet, m i eretönc, az zent kerezt fanac oltárán, E ztis meg latod  
mikepen a te meftered iefus, fel alot az zent kerezt fanac oltarara, 
es hét igeget predicala, az kereztfan fűguen, m ef igeget riuiden  
zuuedben m eg iegez, es azokat aihtatoffagal m eg gondolád, Elö- 
zör monda, az fezihtökert im atkozuan, Ménéi zent att'am, bocaft

is m eg nekyec. m ert nem  tugac m it teznec tudna illic, mene iot én
nekem , es I) *)

93 tizteluen, Annac okáért m ikepen criftus vrönknac kin zenuedefe, 
zukfeg vala vduoffegonkre, ezenkepen zűkfeg vala az aiianlas, m ű  
fegedfegönkre es tanacönkra, E s annac okáért batorfagal foíam ha-

20 tone hozza’a m enden vduöffegre való zükfegönkben Negedzer ezt 
m onda E n iftenem , en iftenem. mire hagai el engem et, hog m eg  
m utatna vrönc iefus, kinnanac nag voltat, mert of nag faydalm at 
zenued vala, lia ingen iftennec fya nem  volna, de ellenfefege, es

94 criftus vrönknac tefte if||tentöl el hagattatnac latatic vala, fem inem ö
25 hyedelm et'auag fegedelm et veuen, De m aga a mi haznalatönkert

önön m aga e világból ig akara ki mehi, E s ekepen zenued vala, 
hog m ys ö peldaia zerent ha valam it zenuedendöönc, es lattan- 
dandöög vr iftentöl el hagatatnac leni, bekeffegönc legen m ert vr 
iíten  akar m inket m eg bizonihtani, hog m ys a kinban haffonlatofföc

30 lefgöncjuen, a dicőfegbenis liaffonlatofoc legönc Otöczör m onda 
vrönc iefus az kereztfan zöm vöhözöm , E s adanac ö felfegenec

95 epeuel m eg j| egelihtet eczetet, m ikepen m eg m ondota vala, az da- 
uid profetanac altala, Adanac en etelem re epet es en zöm yöfa- 
gom ban eczettel itatanac, Em i m inem ö vacöra adatec, m i vrönc
______ __ _ ■ I . \

t - V 4  ^  '  -

*) I t t  egy levélpyi hézag van.

310 viTKOVics codex (91— 95)
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iefufnac, Az vacoranakis ideye vala imar, Es a nag munkában es 
faydalom ban nem kere egebet az vaéoraert hanem cac italt, Boto- 
zerentis alihthatod hog iken zőm yőhozic vala, Es az fidooc ordog- 
nec fyai, adanac Önekye epet etekert, es italért eczetet, Ob mi na- 
ualafoe mit tegunc, kyc gőnőrőfeget kerefonc etelben italban, Bi- 5 

zönaba ha embor ezer ez||tendeig vízzel kenerel bőytőlno, éac ez 98 
eg vacórarőlis m éltó fizetett nem tehetne, D em aga ha ki fokhatt'a 
fogya, mert az tefti embőrőknec ez igen ne^ed bezed, E s annac 
okáért nem izefec, az az nem  erzic izyt, az iftenieknec, fóőg ingen  
zuuőkbe lem  bocatt'ac be Hötöczor monda, E l végeztetőt, az az 10 

menden dolgom, m elet e világban kelle m eg zereznem, tőkelletef- 
fegel el vegeztetéc, Menden kinom is es kifalkodafom 'el tokelletéc 
Az üdöis kiben atta m endenhato iftennec tiztefíegere, es hiuőknec 
haznalattara ein||börok kőzőt kelle lennem  el vegeztetéc 97

A n o n a r a  v a l ó  i t t e n i  g o n d o l a t  i c .  15

HA keges es aihtatos lelked vagon, nonanae ideyen firalm as 
es keges lelekel gondolád Mikepen m enden kellem etes m alaztq. 
zeretetes vrad iefus, lialalara közel[kedlihtuen kezde zem eit le 
haytani, es m eg hiruadni, es kezde zentíeges feiet, keferues ana 
fele bocatni, 01 m eí vrönc iefus, keferőfegnec es menden zoinoro- 20 

fagnac vtolfo buco vetelet aduan, amit az nag konorofégből es fay- 
dalmaből || zayaual ki nem  ielenthet vala, ol m e! tettet nekye 98 
ayanlvan, kit igen áltál vertekuala, es el zagattac vala Meí dolog 
m eg leuen, az heted igetis eluegeze Ménéi zent att'am, te kezedbe 
ayanlöm  en telkemet.' E s ezeket meg m onduan. ki m ulec e világ- 25 

bői, Bizőnaba iol m eg ertheted mikor ezeket mondah, es lata őtet 
az ő keferues ana m aria m eg holtnac es hagőtnac ónon m agat ez 
világban, iíen  nag zőmőrófagban, es banatban, De m aga ha zolhat 
vala, kyaltani es mondani, Oh en edeffeges fyam iefus, Mit te||gen 99 
imar ez te nauafas keferues anad, Engem et naualaft el ayanlvan 30 

kinec hacz el, De en edeffeges fyam  iefus, em lekezel meg en rólam  
es mend e te caladodről, m elet iíen  nag zom orofagban haczel, 
Em lekezel meg mendenekről, kyc teneked zolgaltanac fyam
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íefus, E n is hauafas keíerues ahad, a te m énéi zent att'adnac ke- 
zebe aianlom  enen m agam at, es m end ez te les caladot, Oh m énéi 
zent att'am te kezedbe aianlom  az en fyam at iefuft, Sőőg incab en

100 vram at, a m enere tehetem , nem  a mene||re tartozom  mert hog nem  
5 tehetem , es m eg fogatkozom , es keuanőc en edes fyamnac zine

előőt m eg holhi, Ileneket es ezekhez haffonlatofokat m onduan  
ónon m agatis nem  birhatuan, m int alihtom , az főidre arczol le 
eíéc az keíerues aha. Oh criftufnac zerető zolgalo leana, m eg gon- 
dolhatot, m ene nag keferofegel firnakuala, m end az ő zerető barati, 

ío mikoron m eg azokis kyc őuele nem  lakoztac yala, dem aga ban- 
kodnac yala rayta, m ikepen az zaz yitezeknec hadnaga, egebekis

101 kyc őtet lath i iőtekuala || M eleket verikuala, es m eg ternekuala  
m onduan, Bizohaba ez igaz embőr vala, es iftennec fya yala, Azért 
ez hét igeknec m yatta, m uis kyaltas tehetőnc, nem ikoron tartuan,

is m i vrőnc iefus criftufnac rezet, az fidoknac ellene, Nemikoron  
könőrőluem mi vrőnc iefufon, Nemikoron az ő keíerues anan, N e
mikoron m inen m agőnkőn nauaíafokon, E s m enden zentfeges  
igeknec vtanna m efeket az kereztían m onda, im acagot tényé

A z  v e c e r h e r e  v a l ó  i f t e n i  g o n d o l a t  e z t c | |

1 0 2  IStennec zerető zolgalo leana, vecerhenec id ején , iőhyel aih- 
tatos lepeífekel es lelk i iaraffokal te zerető vradat iefuft, az kerezt- 
farol le venni, es az о aldot keíerues anaual ötét firatnod, E s az ö 
zentfeges vereuel m eg verőfőit teftet, kőn hullatafidal m eg m oínod, 
es m eg kenned őtet Zentfeges im acagnac keneteuel, Es vifelned  

25 ötét ifteni zeretetnec es alazatos m űuelkedetnec kor}ran, es el te 
m etned őtet io kenetekei, azaz, iő nayaífagal, io tanofagokal, es 

\ m  io peldakal, es firafokal, es ohaytafokal, || E s el tem etned őtet, te 
io lelki ofmeretednec, es zeretednec, es aihtatoffagodnac pagimon- 
tom anac alaya, E s vlni őtőgel, mi vrőnc iefus criftufnac koporfoya- 

30 nal, ki el es orzagol örököl b ro k e  Am en ~zent( Yzőges zent peter 
riapyan. 1 .5.2.5. гс



K e z d e t i e m ű  v r ő n e i e f u s  e r i f t u f n a e  a k e r e z t f a n  
v a l ó  v t ö l f ő  z a u a r ő l  v a l ó  a i h t a t o s  i m a c a g ,  m e í n e c  

f o k  i o z a g a  e s  b u l c ő i a  v a g ő n

URam iefus eriftus, ki te eletednec vtólíő nap’an, az kerezt
fan füguen m ondái hét zentfeges igékét, es ezt akarad, hog az zent- з 
leges igékét || mendenkor elm énkben tartanoc, kerlec tegedet, vram 104 
iefus, hog ez zentfeges igeknec m yatta, m eg bocaffad ennekem, 
valam it vetkeztem , hét halálos bűnökben, auag azőgbol zarmaz- 
takból, tudna illic, keuel'fegból, fefvenfegbol, Buyafagbol, Iregfeg- 
ból, Torkoffagböl, haragoffagból, Reftfegből, Vram m ikepen te ю 
mondád, Atfam  bocafmeg engem et fezihtoknec, Teged te zent ze- 
retedert, hog enis meg bocafac, mendeneknec nekem  gonoz tőuok- 
nec, E s mikepen mondád a toluaynac, Mo velem  léz || paradicom- 105 
ban, Tég engem et ekepen einem, hog halalom nac ideyen, nekem is 
mogad, Mo velem  léz m ehorzagban, E s mikepen te mondád anad - 15 

nac, Azzonalat, Em i te fyad, Ennec vtanna, az tanihtuannac m on
dád, Em i a te anad, Teged hog engem etis a te zerelmed, es ifteni 
bizon zereteted, tarfolkottaffon a te zentfeges anadhoz, E s m ike
pen te mondád, E ly ely lam azabatani az az, En iftenem , en ifte- 
nem, mire hagal el engem et, Mondafíad en velem is. m enden habo- 20 

rofagomnac es zom orofagom nac || ideyen, M endenhato vr iftenem , 106 
vram iefus, Irga lm ai ennekem bűnőfnec, es fege! engem et, Egenef- 
ges engemet, en kiraíom, es en iftenem ; Mert tulaydon zent veredel, 
váltottál meg engem et, Es mikepen te mondád, Zom yohozom , tudna 
illic, az zent lelkeknec, kyc limbofban valanac, a te iouetednec elioue- 25 

fet varoknac zabadolafokat, Engeged vrara iefits, bog enif menden- 
koron, zom yohozam  es zerefelec tegedet, elő viznec kütfeiet, zűuem- 
nec teles kiuanfagaual tegedet zeretnem , E s mikepen j| te m o n -107 
dad, Atfam  te kezedbe ayanlom  en lelkem et, Engeged vram iefus 
hog enis tökelleteffegel, es zabádon mendhaffam te neked, en ha- зо



3 1 4 VITKOVICS CODEX ( 1 0 7 — 1 0 8 )

lalom nac ideyen Att'ain te kezedbe ayanlom  en lelkem et. Veeg en- 
gem et te hozyat m enőt, mert emi m oftan m eg zerzetet. en üdö 
zerent való eletem nec hatarat, Es m ikepen te mondád, E l vegez- 
tetet, mel' peldaza a munkákat es keferőfegeket, im ar el vegeztette- 

5 nec m eleket iotel vala, m i eretönc naual'af okért fel venni, Engeged  
108 hog enis erdemlyem halanöm , || a te edeffeges zodat, tudna illic 

loy e l en iegefem , en valáztottam , mert imar m eg zerzetem , a te 
ííaualaydat eluegeztetiii, loye l hog en velem  fel ioy en zent an* 
galim al, en orzagom ban gonorkodni, vigadni es velem  lakozni, 

ío örököl öröké Am en



Z e n t  В r i g i d a  a z o n  k o n u e b e n  v g  v a g o n  m e g  i m á n  
h o g  v r o n c  c r i f t u f n a c

Oga kapohayat es veleyet, neguen nég tim ysec yartac altal 
Ót ezer, neg zaz, hetuen ot febeket zennedet 6 teften  
Otzor zaz ezer, es hot- ||
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Benedictus az thewb antyfonakwal ees pfalmwíokwal kyk az i'ol- 
tharba ay adnak capitulom ymnAYS Mynth az brewiarba Avagyon 
anthyfona: Magnificatra Ecce nomine domini collecta Excita do
mine potentiam Matwl fogAYa Mynd zenth haromfaagnak Avtanna 
Avalo hetlifeAvyk^zenth kerezthnek femmy emlekezeteth Nem tliez- s 
zAvnk fern myfebe fern egyeb zolofmaba ||

Bodogb azzonny Avecherneyre Az plalmAvfra Antyfona Pro- 2 
fetlie predixerunt capitulum Myntb eleAA'b Werficulus Aua maria 
Antyfona Magnificatra Myffus eft gabriel: Benedietuffra Antyfona 
Angebvs domini Collecta deus qui de Beate marie ees ez ллРап de 10 

omnibus fanetis az az Mynden zen||thekteAvl Antyfona : Ecce domi- 3 
nAvs Aveniet: Verficulus letamini Collecta confciencias Noftras 
Ez antyfona Averficulufaual collectayawal Avechernyen ees Aveter- 
nyen mondatyk Mynden nap akar ydbnep legyen akar ne ees az 
egyeb orayra Omnes íanctitb kelly mondajuy ees fém az nagy ho-'i5 
rakra fém Bodogb || Azzonnera fuffragyAA'motli énnél theAvbeth 4 
Nem mondAY/di Wyzkerztli octaAVíwk ez Meg Mondotb Collecta. 
az az Deus qui de beate orayra Bodogb azzonnak karacbon^k__ 
Mondathyk ees Te deum laudaruAATtb Nem keb^
AYentbba bannen ínykor Avala Mely zentb nappya effyk || barom 5 
leckes ydnepeth nem zolgahrnk liánén cak AYethernen ees AYecber- 
nen antyfonat ees collectatli MondAYnk ees nagy Myfen Verficulu§ , 
az Landes eleAYth Mento domine inbeneplacito populi tu i:

Ha zentb andraf A v y g i ly a y a  adwnth Avafarilapyan tbertennyek 
efnye И hetb feAATe kelly  ̂hadivv^ees akkor az AYäfarnapy Avecher- 6 
netli el kellv zent Adrafeertb hadrn^ zentb andrafrol kell^az AYe- 
cliernetb Mondanv Avgy mynth az keAYn thanoyth Avafarnapnak 
inponalny kelbf cak Antyfonath ees collectatb ees zenth andras 
napva akar || Adwentb eleAvth effeyk akar adAventba octaAAayaT 
alatb cak antyfonawal kely_ Neky t b a r t a n y  antyfonat Laudefbewl зо

Mondany ez ad-
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keely M ondanyMykor ely wegezyk m egh elewl kelly k ezd en y  еев 
ew пеку ha adwenthba efykes Te deum laudamwft kelly M ondany  

8 egyeb zeninek || Megh Акерреп Oetawaya/i zenth Andrafnak elfew  
пару Antyfonak az az kyth Magnificatra M ondw nk: Bendicfíra 

5 M egynth Magnyficatra werficulufwal es collectat Protegat kelly 
mondany^wedh yol ezedbe yth  bogy az harmad hetyn adwentnaK 

9Lauderfek wannak iazokath |j ReiTponrorywmwal zenth andras 
octawayan kellys be w enny: De a m elly Antyfona wagyon akkor 
Benedictuffra azzt wgyan otth lielyn kelly_.Be w enny:

10 M a f o d y k  С а р у t w l o m  y m m a r  k e z d e t y k

M Afodh wafaarnap zent Myclos napyarol ees concpcyo Ma-
10 ryerool Mafod j| wafarnapyan Adwentnak zom batyan wechernyere 

Atyfona az el Mwlth wafarnapnak laudefabul az pfalm ufra ees
j. IN illa  die ftillabunt A tliewbby my/?t A brewyarban wagyon

is H a Zenth Myklos napya ees wafarnapnak Zom battyan leeyeiíd
11 Thaath Zenth Myklofnak kelly,..M ondany az mafod wecher||neeth  

ees az dominykanak cak Inponalny. kelly antyfonawal ees collec- 
tayawal ozzt^n Zenth Andrafnak m ynth Meg montwk ha keedeek 
wafarnapon efyk ez m egh m ondotth Zent Myklos napya thaat

go hetfewre kelly hadnyi ees A Maf dominikanak wecherneye e llj
12 Mwlyk eretthe jj Zenth Myklonak prima uefperat az az elfew we- 

chernet kelly  M ondanyDom inikanak cak Inponalny: Zenth Myklof
nak íny «den zolofm aya helyn wagyon octauayan zent Myclofnak  
Antyfona о paftor eterne wechernen copioze werchenen о xpi pyetas

I-» heteth  zaka antyfona j| Laudefbewl weficulus óra pro Nobis collecta  
D eus qui beatum  Nicolaum  piuum

cyoarol azzonwnk zwz Maryanak ez concepcio duplex 
az az kethews ees az elfew wecherneen lezen fuffragiu?» еЬлхгег 
az adwentrol azwtan zenth andrafnak azutan zenth M yklofnak : ha

14 Zom baton jj Leyend ez m egh Mondoth ydhnep tahat ew пеку kelly  
m ondany az wecherneth az wafarnapnak cak Im ponalny kelly  
an tyfon aw al: ees k e lj  enekelny, proprium yftoryat ha leend ha 
tedyk Nyncli D e natiuitate k e lj  az az kyff azonny napyt k e lj  
m ondany ortus conclufus A hol natiu itast yrtak oth concepciot

15 k e lj  m ondany || Completara Antifona cum Ioconditate concepcio-



nem Beate Capituluum Tu in nobis ym nus Memento falutis verius 
pft partum A ntyfonaN unc dimityfra Aue Begina celorum Infra pre
ces. az. az. allatli werficulus dignare me laudare collecta famulorum  
tuorum Mynden napywal prymarays azon || collecta famulorum 1G 
verficulus Aue maria M yndennapy collectawal ez ydnepnek nyn- 5 

eben octawaya

Harmad wafaarnap 
N e g y e  d y  к c a p i t w l o m

HOminica harmad wechernere Antyfona ecce in nubibus az (, 
tewbywel Refpoforium Ecce radix yeffe Mykor Zenth L uchyaio  
Azzonny napya ez harmad Zom||baton effyk wecherneth az domi- 17 
nikanak az az wafarnapnak kelly M ondany ees az zenth Luchya- 
nak cak antyfonawal ees collectaual kelly em lekezeteth tenmye. 
Zenth luchyanak zolofmayara yol m eg tanyntlbaz breuyar a wagy 
antyfonaal Inuitatorium  ees kylench antyfona comunebol azaz  d eis  
una Agine || ees hath Refponforium három Befponforium  ees an- 18 
tyfona W echernekee Benedictüfra laudefre ew m aganak wa g y o n : 
ha tliedyk ez zenth luchya azzonny Napya hethfewn leendh Nem  
lehet wechernye wafarnapnak az az dom inykaerth: Hanem cak 
memoryaya az em lekezet Secunda W efperaya az az mafod || ,W e-19 
chcrnye fern lehetli: Zenth Nykafiufeerth: ha zenth luchya azzony' 
wafaarnapon leend az elewth walo pentheken keüyjße uenny&,ees 
zenth Nykafiufnak Zombaton kelly, tartan^ ees akkor az weeher- 
nyeth zenth Nykafiufnak kelly  Mondany zent Luchyanak M emó
riát az az em lekezethet cak antyfonual colle||ctaual kellyjihennyey 20 
Ha Tliegyk zenth Nykafius wafarnap leen d : Thaath zom baton kelky 
пеку tartan áb a  Duplexnek akaryak tartany Thaat Ewe az weeher- 
n y e : Dominikának Inponalas antyfonawal collectaw al: H a duplex
nek nem  akaryak Thartan y thahat az prima W efpera az pfal- 
mufra Anty||fona Certamen Refponforium Ifti funt fa n c ti: M agni-21 
ficatra antyfona Gaudent incelis. Benedictüfra antyfona Ifti funt 
fancti Mafod weeherneye nem  lyezen hanem cak antyfonaya  
Sanctum  eft uerum lum en ees colíecta az О fapyenchyaerth Mely 0  

fapiencia Myndenkor az napon kezdetyk az az karachon elewth || 
Tyzen kethewd napon. Mely Antyfonath az tewbywel kyk ees azon 22 
keppen kezdetnek my/ul elewte Mynd wtanna az magnifykatra

N Y ELV E5ILK K TÁ B . V II . 2 1
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M ondatnak ees akor Mygh az antyfonak thartnak Refponforium  Tu 
exfurgens Mynden nap zom bath napoktól m eg wala merth akkor 

23 wannak Refponforyom ok || ees zenth Tham as napyanys wagyon  
Refponforium  M ynden Nap zentek napyatol: ees wafarnapokthwl 

5 Megh walwa : preces az az pr nr aue m ariat kelly Mondany Therdre 
etfw en: karachonnak w ygyliyan ys Myndh wecherneyk pr nr. De 
wecherneyn oztan nem  кеПу M ondany: H a thedygh az zentli Ny- „ 

24kaíius napyath az elewth A m ynth etfyk egy || Napal elewb be 
wezyk tahat wgh Duplex leheth ees wgy Nen bantya m egh az О 

io fapenchyath akkor az elfew wechernen R elponforium  abftergyeth  
deus Az m afodon Refponforium  Ifti funt fa n c ti:

H a az zenth lucya azzonny napya az harmad hetben leend  
walam ely napon Thai az feryanak ew Refponforiunm at ees Lau- 

25dafath j| zenth Tham as wygilyara k elyh a laztan y  az antyfonakoth  
is M agnyfykatra ees Benedictufra kyk wannak azokat helyen kelly  

tartany ha zent Nykafius napya ez harmad heten effyk az ferya
nak Refponforium m at antyfonat laudefba kyk wannak zenth an- 
dras octauayan kelly Be w e n n y : M agnyfykatra Benedictufra walo 

26 an||tyfonayt helyen Mondywk

a o - R i a R a c h o n  k a n t o r o l  e e s  z e n t h  t h a m a s  n a p y a r o l :

ez kantor Myndenkor zent lucya azzonny nap wtan walo zere- 
^  dan effyk Ewangyelyom m ya wagyon ees Refponforium ya antyfo- 

naya Collectaya weternyenen De az tewb orakra az dominika  
collectayat kelly m óndany ha nocturnufth tarnak

27 Mykor thedyk [| Zent Tham as napya ez kantornak walam ely 
napyan thertenyk efny, az zent Thamas weterneyere az kantor 
ew angyeliunim at kelly m ondany ees az feryanak Mynemew Befpon- 
forium ya wolna zent andras octauayan kelly^Be wenny. De Mag- 
nifykatra ees Benedictufra antyfona Collecta helyn : Zenth tam as

28 Elfew wecherneyn antyfona || IAm non dicam vos feruos fed Re- 
fponforium. dum fteteritis M agnyfikatra antyfona О thom a didime. 
Mynd keeth wechernen Az tewb zolofmara com unebol Benedic
tufra antyfona Quia iufti Me thom a : : M ynden eztendebe zenth  
Thamas napyan az zent Collectaya wtan ez antyfonat Megh kelly_

29 m ondany : N olite tim ere: verficulus uox clam entis jj Collecta ha wa-
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farnapon efykthaat azth ha kantoron : hath efmegh azth lieth  kéz- f 
napon hath az wafarnapy Collectat kely, Mondany ezth thedyk 
wedh yol ezedehe hogy ha wala my keppen zenth Thamafnak nem  
Thartnak az napon A m ellyea effyk. Azerth az nolite tymereth  
Megh kelly^-akkor MondarrjySecunda w efperat: az az napyan || 5 

Neky kelly, az wechernyet m ondany- Bath or az negyed wafarnap-30 
nak zom bathyan effekys Ezth j7ol wedh ezedben zenth Thamas 
elfew wecherneyn feryanak az antyfonath k elly -m ondany ky wala 
mykor az О zapiencya kezdeteek. weternyen nolite timere we- 
chernyen kyth Benedictufra kellet wolna M ondany ha F eryathio  
Thartanank H a wafar||nap effyk heetffewre kelly, hadny-ees akkor 31 
wafarnapon az wechernyetli zenth Tham afnak kelly M ondán^ D o
minikának cak Inponalnyzenth  Thamas collectaya wthan Antyfona  
Aue mari Vficulus rorate c e l i : collecta dom inykalys Azeerth wedh 
yol ezedbe ha az karaclion wygilyaya Yafarnap effyk thahat akkor is 
az zenth tam as collectay wtan || W echernyen feryanak antyfona 32 
Tu es qui ven turus: Secunda W efperan: az az. mafod wechernyen  
Ite dicite Iohanni wethernyen Mynth m egh monthwk

e$ negyed wafarnapyarol adwenthnak ees karachoa wygilya- 20 

yarol wed ezedbe wechernyen zombaton Befponforium  Quoniam  
fiet pafalm ufra antyfona || Veniet Dom inus az tewbywel az we- 33 
thernyere Mynth az antyfonal a wagy Brewyar m on d ya: laudes 
canite tuba hethetchaka antyfonakath laffad Benedictufra hoc eft 
teftim onium : Nem k elly . thedyk e lly  feleyteny A wagy elly h ad n y 25 

hogy az karachonnak wygillya elewth keeth feryan az zenth  
Agofton keth fermoyath Be || kellyjsvenny kyk ez keppen keztet- 34 
n e k : Legimus fanctum M oyfen: az m as Sermo Vos inquam ees Laff 
yol zenth tham as Mafod napyan kylench Lecchkewel walo- wygi- 
lyath kelyM ondany H aN em ha wafarnap kewethkezneek ees az wtan 30 

regwel kewffeghbe Medya comendacyoth az az feel comendaciot Mon- 
gyonak ees azon nap wala Menye halot|[takath Thalalnak Meg 35 
yrua/i az kalandariumba capitulumkor wyzkereznapyk kyk wannak 
Meg pronunccialny Ith laas wed ezedbe hogy ha walam elly Atva- ‘ 

fyw m egh hal Bee kelly^Ewteth yrnya az kalandarmaba ees az har- 35

D O m i n i k a  n e g y e d  A d w e n t b a
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mych napyk capitulum ba ygh кееИ^ m ondany az De profundis
36 wtan az collectaba Ab folue domine anim am  || lam ule tue et ani

m as parentum  fratrum ac fororum n raru m : ha pap thaath ygh  
kelly Mondany^Ab folue domine anim am  famuli tui facer dotis et

5 anim as parentum  frum ac fororum : :c effmeegh tudnyjaogy kara- 
chon wygylyaya elewth walo napon keffekbe nem  Mondónak wy- 
gilyath hanem  сак haloth yelen woltaba az az ha hallót terteneek

37 ha tedyk |j az karachon wygyliaya ez negyed wafarnapon effneek 
that Zombaton wechernyen pfálm ufra an ty fon a: Canite tuba az

ío tewbbywel Refporium de illia oculta ees Azzonnwnk Maria Oraytli 
ettewl fogwa zenth  eftwan octawayk karba Nem Mondywk cak az 
egy collecta Mondatyk wechernyere dom inicalis az az wafarnapy

38 Inuitaj|torium hodie fcietis ym nus verbum fupernum Antyfonak Az 
pfalm ufokra dicit dom inus Az tewbywel hatth lechke hatth Refpon-

16 forium walaz dominikabul Canite tubabwl Harm ad nocturnufba wer- 
ficulus hodie fcietis Ewangyelium  vigilyaee az az Cum effet defpon- 
fata Mater ihn Refponforium  azys wygilyaee Te deum laudam us:

39 Nem ene||kelteteyk verficulus Ludes m yndh wygiliaee ees az wy- 
gilia collectaya wtan Dom inikának az az wafarnapnak kelly werfi-

20 culus collectawal im ponalny az thewb orakath Mynd wygiliarol 
keU yJartanjy. Ees ezt laas yol wed ezed b e: hogy ha wala Mykor 
ezkeppen az az wafarnap effyk ez wygilya that az dominika három

40 [wtofo] Refponforium m at jj az elewt walo kedden kellvjBé wenn^y 
Myeerth hogy A w ygiliaeeth kelly, harmad nocturnufba M ondany

25 Ezek A dominika Refponforium my kyketh M ondeeb hogy kedden 
kelly^Be wrenny non Difcedim us. Intuem ini Nafcet.ur: ees azoa  
feryanak ew Maganak wagyon laucleffa m ynd Benedictufra walo

41 antyfona az Négyed do||minikanak ew Inwytatoriumj'at az elew'the- 
walo zom báton kehy: Be wennye az laudes kedyk az az Canite

30 thwbat wygilia elewth walo. napon wechernyen kelly Be wenny 
M ynth felewl m eg montwk

C B y f t u f n a k  z y l e t e f e r e u l  a z  a z  k a r a c h o n  n a p y a -  
r o l  u a l o  o r d i n a r i u m

wechernyen Mynth az breuiar ees antyfonal th an oyth : az 
42 com pletara antyfona Compe||cti funt Mynd octauayk capitulum
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Tu in nobis ef domine ym nus Veni Bedemtor gyencium  cak 
egyzer Verfus benedictus qui Nunc dymitifre an ty fon a: dum 
ortus fuerit cak ez egyzer: preces kezzet Vficlus Notum fecit 
dom inus: collecta da nobis domine quefumus az Illum inaual az 
az m ynd napyval Az wetem yere Mynth A kenwek tban ytlm ak : 5 
Mafod Benedicio M||ykor kell^. Mafod Benediccioba Mondany,43 
Az precibus fue Matrift az nagy w étern yen : W ala mykor 
wetem yere Inuitatorium  xpus Natus eft nobis Myndekor ma- 
fodli Benedicio precibus ees m ynden bodgb azzonny napyan ees 
m ynden Nap az Bodogh azonny weternyere ees Mynd zenthio  
napyan A lecbkek Megh vadnak breuiarb a A v a g y  Leccionalba az 
harmad nocturnufba || barom barom ewangyelium  az elfewre Be- 44 
nedictio Intellectum  f ancti E w an gyely : Az mafodykra ewangyelica 
lecc io : az harmadykra Ad gaudya e tern a : az kylencedyk Befpon- 
forium wtan Mondatyk Ewangyelium  liber gen eracion is: kyre is 
turifikalny k e l l ^  az az tbewm yenezny Az wtan Te deum lauda
m us az wtan az elíew Myffe dominus dixit Kyrye Bodog azonny  
Auagy II Az Pafkalis. Ez Myffe wtan mo>td A pap verficulus veritas 45 
de terra orta eft et iufticia de celo p rofpexit: Deus in adiutorium  
ees a laudeftb Mynd w egyk : Primara antyfona az tewb orays lau- 20 

defbewl pfalmus primara confitem ini elíew napon capitulum  do
mine miferere Nri verficulus preces koron uerbum caro : eollecta  
conde q s : laid az wethernyen domine deus pater||wal ezen keppen 46 
kellyjnondany hetedb chaka az primatb cbak az antyfona egyeb  
az pfalm us confitemini ba wafam ap lezen ez octauaban tbahat 25 

m eg kelB^Baytba m ondany Befponforium. Crifte fyli d e i: Qui na
tus es de virgine laafd wecliernyen Tecum Principium az tewbbiuel 
Mygh tarth az tecum principium ees ez Antyfona tecum principium  
mynden || wecbernyen m ondatyk wyz kerzet octawayk az az wy47 
eztendewn fecunda wefperan eeswyzkereztb napyanali/Mynd keetbao 
wechernyere egyeb Antyfonak vannak Befponforium  Verbum caro 
factum est: ym nus : A fobs ortus: ezth wedb yol ezedbe bogy  
mynden zentbnek ymnuffat azon notan k ellj  Mondany m yntb A 
folis ortus: wala VTéíly bozzya yllyk ezen tbedyk Megb effmered 
A m ennek  a vege  ya deo patri vagyon  bozza yllyk de A zentb 35 

eftbwanere : ees fanctorum || Meritiffre : non con u en it: az az nem 48 
yllyk A nota bozzya : ees m elly ym nuftb v g y  mondodotok Myntb 
a folis ortuftb azzoknak A vegyebe Gloria tibi domine qui natus
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e s : azzth kellyJVlondany Az elfew collecta wtan karachon napyan  
zenth efthwannak k elly im p on aln y  Mynth az antyfonalba A wagy 
Brewyarba wagyo« Completara antyofona pfalmwfra com pleti 
fu n t : capitulum  Mynden пару ym nus enyxa eft Yerficulus Bene-

49 dictus nunc dim iire verbum j| caro precefkor $ erfus notum  fecit 
Collecta da nobis yllum ynaw al ees Mynd liethedcha ezenkepen  
k ljy  M ondany az com pletath:

A z  z e n t e k n e k  n a p y a r o l  w a l o  c a p i t u l u m  a z  a z  
z e n t h  e f t h w a n r o l  z e n t h  y a n o f o r o l  a p r o  z e n t e k -

r e w 1 z e n t  t h a m a f r o l  z e n t  f y l u f t e r o l
io

Yeedh ezedbe hogy karachon mafod Napyn zent eftwanrol 
tartwnk zolofmatb ees az zent eftwane wtan weternyen karachon- 
rol in p on a ln y  kelly antyfonawal collecta elewb egy verticulus

50 Mondwan Benedictus az prym arol |j E leget zoltwnk ; wechernyen
is atyfona Tecum principium  Befponforium  lapides torrentes az zent

eftwan collctaya wtan karachonnak: az wtan zent yanofnak Az Com • 
pletarol m eg Montwk m yt kelly ten n y . Ezen keppen legyen zent 
Ianos napyanys elewzer zent Ianofnak az wtan karachonnak az wtan 
zent eftwannak Aprozentek napyan Meg akepen elewzer nekyk az

20 wtan karachonnak zent eftwannak zent Ianofnak zent Thamafnak
51 com unebol kylench || Lecchkewl k elly  Thartany W edh ezedbe az 

apro zentek napyath Az weternyen A wenite hogy ely m ongyak  
gloryat Nem  кеПу raa m ondani hanem  az quadraginta annist elly . 
Mondod kezdel felebe az In vitatoriom oth oth oztan wgy elewl egy

25 Befponforyom ra fern kelly gloria Patryth m ondany fern weternen 
fém az tewb oran Te deum laudam uft fern 1 
az introytus .wtan fern kelly , gloria patrith

52 M aga hawa|jfarnapon efykM yndenth m ynth egyb zentheknek mynd  
glóriát m ynd The deum laudam ufth m eg k e lly  m ondany zenth

во tham afnak m eg Mondok zent tham as napya wtan weternyere In  
vitatorium  xpus natus eft mywd kyf karachonyk ymnoffok Antyfo- 
nak Mynth karachon napyan az egy antyfonatol m eg wala az helybe 
Ipfe In uocabit m e : m ondatyk homo natus eft pfalm us Fonda- 
m enta Befpom forium okath Benedictufbol az az dom inikabol ky

53 az octawa alath effyk || kelly M ondany feryanak ~ yrafa zerenth  
ladefba m ynden nap ewth antyfonat az karachon napyt Bnedic-

e lly  M ondany Myfen 
Mondany laaffad De



LÁNYI CODEX ( 5 3 ----5 8 ) 3 2 7

tiifra Antyfonat ees Magnyficatra Nefciens Mater az tewbywel ha 
eleegh nem  lezen elewl kelj^z. k ezd en y: Collecta Concede ky kara- 
clion napyan wolt ha wafarnap leewd Thaat leccketli kehy ees 
Ewangyelium m at Mondany ees az benedictus yftoryayat Mynd el 
kelly M ondanj laudeffra ewth antyfona karachony capitulum ym nus 5 

karachony antyfona Benedi||ctufra Dum medium filencium  col- 54 
lecta om ips ees énnél egyeli em lekezet az az im ponalas nem leezen  
karachonrol De A zenieknek legyen zent eftuannak ees A tewby- 
nek wechernyew Antyfona Tecum principium Magnyfykatra Antyfona 
az Nefcienfbeul kyn azzer wagyon ees a Megh m ondoth zenthekrewl 10 

im ponalny ees wtozer zent fylwefternek wechernyew ees weter- 
n y e n : hogh ha wafarnap leendh ez zenth fyluefter napyan Zom- 
baton wechernyere antyfona || Tecum Principium capitulum Apar- 55 
uit Benignitas fa lu atoris: ha zom baton leend zent fyluefter ees 
wafarnap octaua az az kys karachon Akar wy eztendew пару a : 15 

Thaath az yftorya benedictus Mynd lecckeywel ewangelium maual 
antyfona zent Thamas Martyr wtanualo napon kelly  be wenny 
Azeerth eftys wed yol ezedbe Mykor zent eftwan Napya akar zent 
yanofe akar apro zenteke wafarnap effyk akkor az dominikanak 
az az wafarnapnak || fem m yt nem thartwnk fém imponalwnk 56 
Merth meegh m aas wafarnapys effyk wyzkereztyk kyn az yftoryat 
Be wehethny. Azért kezenfegghely wedh ezedbe ytth  ha karachon 
kewzzeth ees wyzkerezt wygilyaya kezeth keeth wafarnap efendyk 
Thaath az elfewn femm y em lekezeteth Nem tezzewnk az Bene- 
dictufrol Mynd lecckeewel Refponforiummawal antyfonawal d u n i25 

Megium filencium nawal az ywendew dominikara hadywk Thwd- 
nye И laaff yol az karachon ees az dominika collectaya elewth az 57 
Verficulus Benedictus Mykor im ponálnák

K y s  k a r a c h o n r o l  o c t a u a  z w l e t e t h n e k  w y  e f z t e n -  
d e w y e  x p u f n a k  so

Octauan zywletetynek wechem yen antyfona Tecum princi
pium az tewbywel capitulum aparuit Benignitas Befponforium  
Verbum caro: Verficulus Tanquam fponfuf dominus : ym nus afolis 
ortu antyfona Magnyficatra Qui de terra eft Collecta deus qui in 
nobis Inuita||torium antyfonatli Befponforiuwm at laffaad az breui- 58 
arba awagy antyfonalba az zeteknek octauayarol fem m yt nem
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kelly m ondany ez Napon fém weternyen az Mynth fewlewl meg 
Mondodtwk az primara pfalm us confitem ini Mondatyk Preces kezt 
Yerficnlus uerbum caro collecta deus qui nobis az mynden Napywal 
az wechernyere antyfona О Ad Mirabile A teubbywel pfalm us 

5 M ynth karacbon napyan Eefponforium  collecta Mynth az breui- 
59 ar||ba wagyon ees az elfew collecta wtan zent efthwannak kelly  

imponalny^Intuens Yerficulus glia et honore сак ew пеку megh ez 
egy napon az com pletath m egh ez napon wgy kelly m ondany Mynth 
elfew napyan weternyen zent efthwannak wgy k elly  tartany  

íom ynt elfew napyan cak hogy Az egy Refponforiummat Efterna die 
nem Mondywk az heleybe kyth meg lattok yol az breuiarba yeleff- 
ben weternyen az zent efthwan collecta||ya wtan zent Ianofnak  
kelly inponalny antyfona ecce puer Meus Meus oztan az apró zen-

Hefeií* * __ e

teknek antyfona herodes ira tu s: ees ezen eyel Azzonnywnk Maria- 
15 nak horay m eghynt el kezdetnek az karban de az zenttek fuffra- 

gium a M eegh W yzkerezth octawayk nem  m ondatnak az Bodgli 
azonny weternyen Benedictufra antyfona Virgo uerbo con cep it: 
Collecta deus qui falutis eterne ew m aga ez collecta wyzkerezth 
octauayk wechernyen nefciens || Mater antyfona collecta Mynt elewb 

20 ky Mondateek ees ezen collecta deus qui falutis purificacioyk az az 
gyerghjita Z.entewlew Bodogh Azzonny Napyk tarth wyz kerezth octa- 
waya wtan Mykor az fuffragiurnmok e lly  kezdetnek akkor om nes 
fanctyth kelly hozzaya m ondany az apro orak ra: Zent eftwan - 
octawayan primara cak az egy collecta az domine deus pater com- 

25 pletan antyfona Mifere- ym us enixa yerficulus cuftodi no's Nunc
62 dymitifre || Antyfona verbum caro factum collecta illum ina ew Maga 

cak wyz kerezth efteyk ygh kelly M ondany az Completat m eegh  
akkorys cak .hogy az nunc dimitifre antyfona ftella ifta -ficu t 
fflam m a:.

so W y z k e r e z t h  w y g y l y a r w l  e e s  N a p y a r o l

Vyz kerezth wygylyayan weterneyn antyfonak pfalm ufra 
Refponfcrium  az kyff karacliony: Ewangyelium  defuncto herode 
elfew Befponforium  continet ingrem i о Mafod Sancta et i maculata

63 harmad || Ecce Agnus dei az kylencliedyk Antyfon wtan Yficulus 
3j veritas de tera ees azon napon Te deum laudam uft M ondw nk: Н а
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tégy к Wafarnap eff у к az wygilya Serm oya wagyon az az lecckeye 
eesBefponforium m okBenedictufbol klly  Mondany laudes О ad m ira
bile antyfona illefa m ater collecta Corda nraBodogh azzonnak karba 
Nem Mondwnk : Ma fém holnap fém Deus M yfereatorth mowdwnk || 
az пару orAkra cak azon egy collecta corda nra ym inatol Megh 64 
wlua kyre az Mynden пару m ondatyk az az. Dom ine Deus pr Az 
wechernyen Antyfonak О ad Mirabile az Téwbbywel Pfalm us dixit 
dominus Mynt Karachon napyan capitulum ew Maganak wagyon  
M ynden orakra Befponforium  regies tarfis Collecta corda nra: 
completare Antyfona Miiére Capitulum Tu in nobis ym us enixa io 
az wegeen Glori tibi domine qui aparuifti ho||die ,Vficulus cuftodi 65 
nos antyfona ftella iftia collecta ew Maga illum ina wethernyen  
Inuitatorium  az elew eyel fém ym nuft nem  kelly Mondanye De hogy -  
el mondod az domine labyat ees A tewbit gloria patrith Aleluyath  
Intonalny el az Antyfonat ees kezd el az p fa lm u ft: oka ez M yeertis 
nem mondnak az eyel in witatorium m at Merth az in witatotorium  
liywatal de az három zenth kyraly hywatlan yw tenekw olth wrwnk 
xpuft II Megh lathnye. az tewb napon octauayk kelly in witatórium 66 
Benediccio Mafod lecckere deus dei filius az elfew napon kylenched  
Befponforium  wtan Mondatyk ewangyelium  factum eft ees nem 20 

keljy m ondany Beya in illő Temporeth az ewangyelium  wtan Te 
deum laudamus az wtan Aeficulus venient ad te qui laudefre 
ym nus hoftis herodes octauayk Mynden ym nufra gloria tibi do
m ine qui aparuifti h o d y e: akar eyly akar пару az elew napon  
pry||mara Pfalm us Confitemini Refponforium  xpe fily dei viui67  
Á'ficulus Qui aparuifti h o d ie : mynden Napy ew Maga wechenyere 
pfalmus karachony Antyfona laudefbewl de az antyfona helybe 
Maaria mondatyk antyfona vidim us ftellam  e iu sh a  ez nap zomba- 
ton A wagy wafarnapon leyend Bator rewydh ydew legyen kylench  
hagyó ees wyzkerezt kewzet azért az dominikarol akor fem m itso  
nem kelly m ondany octawayk az elfew naptwl || el walwan Inuita- 68 
tórium Mondatyk xpus aparuit nobis venite adoreínus az xpus 
natus eft notayan keh jfon d an y ym nuft az inuitatorium  wtan hoftis 
herodes: antyfonak Pfalm us verficulus az antyfonatwl megh 
walwa ees pfalm uftol venite ky helybe Mondatyk antyfona homo 35 

natus pfalmus fudamenta az tewby m ynt elew napon Te deum lau
damus : egy antyfona a laudefre ha wafarnap leend that ewtli 
antyfona laudefbe ym nus || Afolis ortus octawayk M yndhelyn6i)



330 LÁNYI CODEX ( 6 9 ----7 3 )

wagyon lecke Termők wechernyere antyfona az octawaba Tecum  
principium  az tewbywel octawanak Prím a weíperayan az az elfew  
wechernyeyn akkor Tecum principium  az tewbywel píalmuTys Myn- 
denkor azon oth yechetek az tecunrwal ees az tewb antyfonawal 

5 plalm uíok M ynt ez octaua alath Mynemewk wolthak Mynd azo- 
nok de az laudeíre antyfona veterem  hom inem  az tewbywel we- 

70 cherne||nys az az pfalm ufokra antyfona weterem hom inem  : pfal- 
m us M ynth karachon napyan

a z  y d e w r e w l  k y  w a g y o n w y z  k e r e z t h  o c t a u a v a t u l  
í o f o g w a  k y l e n c h  h a g y o y k _  e e s  a z  y f t o r y a r w l :  d o 

m i n e  n e  i n  i r a  t u a

Octauaya wtan wyz kereztnek az nagy weternyere Inuitato- 
rium wafarnapon az kewz cantnfbwl az ky az foltarba wTagyon an- 
tyfonakys azonok lecchkek zent paal apaftal epyftolay oluaftatnak

71 Refponforium  az m elly ferya |j lezen octaua wtan wagy hetfew  
wagy egyeb wafarnapon Refponforium  Dom ine ne in ira az tew
bywel ha walam y ydnep nem  leendh thahat ez feryakot kelly_tar- 
t a n y : H a wyz kerzth kewzet ees kylench hagyó az az Mykor Ale- 
lu iath  cak egy wafarnap leend Thaat az Dom ne Ne in  irat azon

20 kelly Be venny_ ha ez illyen  wrafarnapon walam el kylench lecckes 
ydnep leend thaat zom baton kelly az ydnepet Be wenny A wagy

72 hetfewre hadiry arnynt || A lkolm afban thechyk h a  keeth wafartiap 
nap leendh ez m eg m ondoth vdeyk az az wyzkerztyk octawayatul 
fogwa kylench hagyoyk ees Mynd az kethewn ydnep effyk kyknek

25 kylench leccke wolna az eggyk el wezy az yftoryath Dom ine ne in 
ira de az Mafykon az ydnepnek thartany ees ez m egh Mondoth 
yftorya Dom ine ne in  ira az elfew wafarnapon Mondatyk ees Mykor 
thedyk az yftorya egyzer Thartatyk oztan az tewb wafarnap az |j

73 M elly zent efyk annak kelly Thartany ees az dom inikarol cak in-
3o ponalny kel]y az az em lekezetet tenrn^ Antyfonaual collectaual

wechernyen ees wTeternyen ha walam ynemew három lecckes ydnep  
efyk ez wafarnapon kynek collecctaya antyfonaya wagyon Thaath  
wechernyen ees weternyen Antyfonaual collectawal inponalny kelly 
пеку ees az egy Myfen : Nem kelly gondolny az dominikawal az az

35 ewangyelywm m al. Confiteor tibi ha ydewnek Rewyd woltaertli ||
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Megh nem tarthatny chak azok Ne Mwllyonak el kyknek offyciuma74 
az az antyfonaya collectaya ees МуГеуе wagyon:

E g y  d o m i n y k a r o l  w y k e r e z t h  e e s  k y l e n c h  h a g y ó
k e  z e t h

Yala Mykor wyzkerezt octauaya kezet ees kylench hagyó 5 
kezeth cak egy warnap efyk ees az wyzkerezt octawaya wafarnap 
wagy hetfewn A wagy kedden elyk az ywendew wafarnap kylench  
hagyó leendh az az kyn az alleluyath el hagywk That az octauath 
zom baton kelly || Be wenny Mynden Tyzteffeggel ees azon zomba- 75 
ton az wecherneth octauarol kelly Mondany az wtan az dominika- io 
nak im ponalny antyfona az dominykarol Peccata Mea domine ,V,fi- 
culus vefpertina collecta om ips fempiterne deus qui ce leftia : ees az 
yftorya Dom ine ne in ira Mafod nap Mondatyk Ewangyelium  nup- 
cie facte funt in капа galyee Benedictufra antyfona Nupcie facte 
funt collecta om nps fepempiterne deus qui celeftia wecliernyen 15 

Magnificatra Antyfona deficiente vino coll||eccta om ips fempiterne 76 
zeredan tedeek ez wafarnapnak elewde az az azonnal wyzkerezt wtan 
weternyere Ewangyelium  Cüm factus effet Ihus annorum duodecim  
kelly Mondany^ees az wyzkerezt collectaya wtan antyfona Beman- 
fit Ihus .Vficulus: dominus regnauit colleccta vota nra az weclier- 20' 

nyen wyzkerezt collectaya az w ta n : fili quid fecifti Nobis ,V fus di
rigatur collecta vota A Mafodyk zeredan tedyk az az kylench hagyó 
walo zeredan : we||chernyen Ewangyelium  cum defcendyfet Ihus an- 77 
tyfona cum autem collecta omips fempiterne deus infirm itatem  ees 
tewbzer nem  Mondatyk az collecta kyt ez elewTt walo uafarnapon 25 

megh Mondatoth laafad Merth wala mykor keeth dom inikai A wagy 
tewbet w ezew nkBe egy hetbeT hahat az elfew dominikanak Collec- 
tayat cak addyk mondywk Az horakra Myk A Mafyknak ewangye- 
lium m atwezywkBee az wtan az elewfewrewl femmy emle||kezet nem 78 
leyeze n : Thewbzer wechernyere antyfona vide nem ini collecta зо 
om ips fempiterne deus: qui infirm itatem Penteken akkor weternere 
Ewangielium  afcendente Ihu antyfona afcendente collecta : deus qui 
nos in ta n tis: wechernyen antyfona domine falua nos collecta deus 
qui nos : wedli ezedbe hogy ha kylench hagyoyk wyzkereztewl fogwa 
hozzw ydew leyeend Thahat wyzkerezt octawayaban ky dominika 35
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79 wafarnap efyk Thahat az ewangyelium  cum factus j| effet Ihus ees 
Az antyfona Eem anfit Antyfona fili quid fecifti nobis : Collecta : 
Yota quefum us Nem M oudatyk az wyzkerezt octauaya A latli ha 
nem  az ywendew dominikara h a lazta tyk : dee m ondatyk ez ewan- 

5gyelium : venith Ihus A galilea ezekrewl yde ala yobban Megh 
mondywk m yt keHy..tenny„.

Mykoron keeth wafarnap nap efyk kylench hagyoyk wyzke- 
reztewl fogwan lezen  az elfew wafarnapon weternyen Ewangyelium  

80cum  factus |j ees az wyzkerezt collectaya wtan antyfona Bem an- 
io fit  puer Ihus Yficulus dominus regnauit collecta vota quefumus: 

W echernyen antyfona fili collecta kyt m eg m ondeek Zombaton ky 
ym m aar efyk wechernyere Antyfona peccta m ea domine collecta 
om nipotens fempiterne deus qui c e le ftia : weternyere ewangyelium  
Nupcie facte funt Antyfona Nupcie collecta az m eg Mondot omni-

81 p o te n s: wechernyere Antyfona deficiente vino colle||cta om nipotens 
Mynt fellewl m eg wagyon yrwan Zeredan weternyere Ewangyelium  
cum defcendiffet Antyfona cum defcendiffet collecta om nipotens 
fem piterne deus infirm itatem  n oftram : wechernyere Antyfona Mag- 
nificatra vide Nem ini dixeris collecta azon om nipotens Penteken

20 weternyere Ewangyelium  Afcendente Ihu antyfona Benedictufra  
afcendente collecta deus qui nos in tantis periculis: wechernyen

82 Magnificatra || A ntyfona: domine falua nos perim us Collecta : deus 
qui nos in tantis .

Mykor három wafarnap efyk wyzkerezth kewzet kylench ha- 
25 gyo kewzet akkor az wyzkewrezt octauaban ky dom inika wafarnap 

efyk weternyere Ew angyelium  cum factus eft Ihus Az wyzkerezt 
antyfonaya collectaya wtan antyfona Bem anfit Ihus collecta vota  
wechernyen az wyzkerezte wtan antyfona fili quid fecifti nobis col-

83 lecta votaA z yewendew Zom baton wechern||ye?< Magnificatra Anty- 
30 fona pecta Mea domine collecta om nipotens Veternyen Ewangyelium

Nupcie facte funt Antyfona'Nupcie collecta om nipotens wechernyen  
Magnificatra A ntyfona: deficiente vino collecta om nipotens Az 
harmad zom baton Antyfona Magnificatra hoc fecit in Icum  collecta  
om nipotens fem piterne deus infirm itatem  nram weternyere Ewan- 

35 gyelium  cum defcendiffet ihus Bedictufra Antyfona cum autem
84 collecta azon opotens fepiterne wechenyen || Magnificatra Anty

fona, vide nem ini dixeris collecta om nipotens Zeredan veternenyere 
Ewangyelium  Afcendente Ihu Benedictufra Antyfona Afcendente

LÁNYI CODEX ( 7 9 ----8 4 )
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Collecta deus qui nos intantis periculis Vechernyen Magnificatra 
Antyfona domine falua nos collecta deus qui az e leb y:

Effmeg mykor Négy wafarnap leend wyzkerezth nap wtan 
kylench hagyoyk wafarnapon ky wyzkerezt octauayaban Akar alat- 
tha Mongywk efyk weternyere Ewangyelium  cum factus || ees az 85 
wyzkerezt collectaya wtan dominikarwl Antyfona Eem anfit Puer 
Ihus collecta vota Az ywendo zom baton wechernyen Magnificatra 
Antyfona pecta mea collecta om nipontes fempiterne deus qui weter
nyere ewangyelium Nupcie Benedictufra antyfona nupcie collecta 
om nipotens fempiterne deus qui celeftia W echernyen Magnificatra io 
antyfona deficiente vino collecta azt keth Mongy oth om nipotens 
fempiterne deuft Az harmad zombaton wecherny||ere Magnificatra 86 
Antyfona hoc fecit iniciom ihus collecta az mafod om nipotens fem 
piterne deus infirm itatem  nram weternyere Ewangielium  Cum 
defcendiffet Antyfona cum defcendiffet collecta a kyt m oftan m eghis  
Neuezek om ips wechernyen magnificatra Antyfona vide nemini 
dixeritis collecta azon om ipos fempiterne deus Negyed zom baton —-  
wechernyere Az Magnificatra domine Puer Meus collecta deus qui 
nos intantis W eternyen Ewangyelium  Afcendente || Ihu Antyfona 87 
Benedictufra Afcendente collecta deus qui nos wechernyen Magni- 2.0 

ficatra antyfona domine falua nos collecta deus qui nos Intantis  
Mykor ewth dom inica az az wafarnap nap efyk vyzkerezt 

Napyatwl fogwa kylench hagyoyk Az octawa alathw alo vafarnapon 
weternyere Ewangielium  venit Iefus ees azom dom inican femi 
Antyfonat A wagy collectat nem Mondwnk dominikarol. Merth a 25 

m ely Antyfonak wannak Mynd az mafod j| dom inikarahalaztatnak 88 
az az ez antyfonak Pecta. Rem afit fili Az Mafod Zombaton wecher
nyen Magnificatra. Antyfona peccata: collecta omips fempiterne deus 
qui celeftia weternyen Ewangyelium  cum factus e ffe t: antyfona 
Benedictufra Re.manfit collecta om ips qui celeftia wechernyen Mag- so 
nificatra antyfona fili quid fecifti nobis collecta Azon omips kyt 
m oft el wegekeek Az harmadyk zom baton wechnyen Magnificatra 
Antyfona concede || collecta omips fempiterne deus infirm itatem  89 
noftram: weternyen ew angielium : Nupcie facte funt Bendictufra 
Antyfona N upcie: collecta azon om ips wechernyen Magnificatra 35 

Antyfona deficiente vino collecta Azon om ips: Az negyed zom ba
ton wechernyen Magnificatra Antyfona; hoc fecit collecta deus 
qui nos Intantis weternyen ewangyelium  cum defcendiffet Antyfona
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Benedictuíra cum autem collecta deus qui nos wechernyen Magnifi-
90 catra Antyfona || Yide Nem ini collecta azon deus qui Nos Az ewtew- 

dyk zom baton wechernyen Magnificatra antyfona domine puer meus 
collecta fam iliam  tu a m : weternyere ewangyelium  afcendente iefu

5 Antyfona afcendente collecta fam iliam  wechernyen M agnificatra 
antyfona domine falua nos collectam  azon m eg Mondot fam iliam : 

Mykor hath wafarnap efyk : wyzkerezt napya kezet ees kylench  
hagyó kezewth M ynden azon keppen legyen Mynth az ewt wafar-

91 napról Meg Montwnk ees || az hatod zom batonys az antyfona Puer 
io meus Mondatyk Magnificatra collecta conferua domine weternyere

Ew angyelium  Eefpondes Ihus antyfona Benedictufra Afcendente 
collecta Conferua wechernyen Magnificatra Antyfona domine falua  
nos collecta conferua ez kepen kely ez dominikakoth Tartanye

A z  z e n t e k r e w l  k y k  w y z k e r e z t  w t a n  e f n e k

is . ha m ely zent napya efyk wafarnap napon es kilench leckeye
92 leend ees az yftorya domine ne in ira egyzer || Meg lezen Mondwan 

Thahat wafarnap az zenieknek ky rayta efyk Tarthatnak ha ky
lench leckeye wagyon:

Zenth fabyanrwl ees zent febechenrol Ez zenthek ynnepo ky- 
2o lench leckes ees ha tertenyk efny cheterteken penteken zom baton  

fecunda vefperayok az az ew napyokon Bolok az wechernyere nem  
lehet Merth ha le n n e : Tahahat zenth Agnefnek a wagy zept wyn 
ehe Martyrnak weeherneyek nem  lenne az wafarnaperth ky wtan-

93 nők II yuuendew ees ez zent az az zenth fabyannak ees zent 
25 febefthennek wechernyen ees weternyen collectayok Mynd egy

wegbe m ondatyk egy per dominum  ala kelly Mondany de az egyeb 
orakra az .az terciara fextara Nonara cak az infirm itatem et kelly  
Mondany de wgy hogy m ynd az keeth zenteth  kelly Bele newezny 
ym ygy kelly_ Infirm itatem  noftram  Refpice om ips deus et quia 

30 pondus ppxyo accionis grauet beatorum Martirum tuorum  fabiani
94 et febaftiani j| Intercefione libermur per dominum

Zenth Agnes azzonnyrwl ha ez zenth Annos Azzonny napya  
hagyó wafarnap efyk : de пеку ne tathatny ha nem  cak antyfonaual 
collectawal Mynd zom baton wechernyen wafarnap w eternyen ef- 

35 mek wafarnap wechernyen kelly пеку m em oryat az az inponälny  
kelly п е к у : es az zom baton ky az ew napyawtan efyk akkor kelly .
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пеку tellefegw el tartany ha egyeb ydewn eíyk Thahat az ew octaw- 
yan Neky cak három lechkewel || кеПу Thartany ees Mynd az ew 05 • 
yftoryabwl kelly weternyere Antyfonat Refponforium mat feryanak 
yraía zererynt azon ew Eefponíorium ybol kelly mond any A ntyfo
nat M agnificatra Benedictufra Mynd onnetan az ew yftoryabol cak 5 

azon egy antyfona Ingretfa a g n e s:
Zent wynche Martyr Napya kylench lechkees: ha hetfewn 

leendN em  lehet neky wechernye wafarnap ha nem ha celebre leyend
Zenth Tymothewf napya. celebre || de nynch Befponforium ya 96 

wechernyen az mafod wefperan fynch zent Pál napyaert Merth az ю 
dwplex

YAla Mely ez m egh m ondot ydnepek kewzewl kylench hagyó 
wafarnap efendyk Myndenyk hetfewre halaztatyk: de wafarnajjon 
az wechernyet egynek fém  mondywk hanem cak zent P Álnak az 
egyebynek Antyfonawal collectawal Im ponalwnk wafarnap w'echer- 15 

nyen. azért hetfewn neky tartwnk De ezen zent Paal napya ha || 
kylench hagyó elewtwalo zom baton efyk nem  Mondanak neky 97 
wechernyet akkor Mynt az tewbynek Ved ezedbe ezth Merth akar 
m ynemew zent napya efyk ez kylench hagyó zom batolfogwa zom- 
bath Napon hwfwetyk.,,egynek fém  kelly rayta wechernynet mon- 20 - 
dany Purificaciotol m eg Walwa az az gyerthya Zentelew Bodh az- 
zonny napyatwl: kyrewl tewbeth zolywnk a la b : az az zolofmarol

Gyerthya zentewlew Bodok |J Azzonnyrol wala M elly wafar- 98 
napon efyk ez gyerthya zentelew Bőd azzonny п ар у: ha m eegh ky- 
lencEhagyon heet hagyon hws hagyon efnkysM yndenkor neky kelly 25 „ 
taftany ees az dominikanak Antyfonawal collectawal wechernyen  
weternyen inponaly kelly ees A dominika Ewangyelium at hetfewn 
кеПу Be wenny ees az Purificacyorol kelly wgy tartany Mynth az 
Breuiar a wágy antyfonal Tanyth: wechernyere antyfona || О Ad 99 
Mirabile az tewbywel pfalmus dixit dominus confitebor Beatus virgo 
de profundis M em ento domine aztew hyt laffadkewm be completara 
A ntyfona: Cum iocunditate Purificacionem Beate marie A ginis 
ym nus Enixa eft puerpera .Vficulus poft partum Nunc dimiftre A n
tyfona lumen Ad Beuelacionem . Preces Aficulus Accipiens fymeon  
puerum Collecta deus qui falutis az m ynden Napywal Az primara 35 

pfalm us confiteminy Mondatok .V ficulus || Precefkezt efmeg acci- Ю0 
pens collecta deus qui falutis niynden napywal Az nonara a/tty- 
fona obtulerunt TNvdnye hogy purificacio mafod Najiyan el kezde-
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tyk az Bodogh A zzonny zolofm aya ky Meg new  waltoztatj^k Mynd 
ad wentyk ßedictufra antyfona Beata dei genitrix Collecta concede 
nos famulos ezth kedeek B yzo/m yal twdyatok hogy az Concede nos 
ygy kellene M ondanotok M erth az zent domonkos apacyayt lialo-

101 tham  hogy ygy Mongyak con||cede nos fam ulas tuas quefumus 
dom ine deus Merth az fam ulos ferfyat illet óztan  az famulorom o- 
tys ygy kellene Mond any famularum tuarum quefumus :

Zent Peter napyarwl wala m elly  wafarnapon tertenyk efny 
ez zent peter napyanal kylench hagyon a wagy az wtan Thahat 

ío hetfewre kelly.Balaztaaiy;fe's wala Mykor el halaztatyk fecunda wef- 
peraya az az napyan wechernve nem  lezen zenth M athyaferth

102 Zent M athyas napyarol ez zent m átyás || Napyanak wygily- 
a y a : nynch ew angielium m al ees zolofm awal de Bewythwel w agyon: 
ha wafarnap efyk hetfewre kelly Jialaztany^ Bator zekellew ezten-

i 5 dew legyenys azth hywk dyacol B yfextilyfnek az Am hogy két yge 
akkor litera dom inicalis w afarnapnak: ees akkor capitolom ha az 
M artylogiuwbol az az a kewnbewl kyhewl as zenteknek halálokat 
P ronunccialyak: cak felyfíih kelly akkor zent M átyás wygillyayan

103 Meg m ondany az || felyeth n a p y a n : az kalandad ez lunat az az hol* 
го danak napyat keeth nap-M ynd azonth kelly M on d an yeees ez zent

M athyafrol щ  antyfona Befponforium  Mynd az com unebol az we- 
ternyen harmad nocturnufba A n ty fon a: ego vos e le g i: M anete bti 
Mundo cord e: ha bewytbe az elfew zom baton le}7end wechernyen  
cak M em oryat: az az em lekezeteth kelly  tenny zent M atyafnak de 

25 penteken Mynd пеку kelly wechernyetewl fogwa zom baton weclier-
104neyk И Thartany_ de egyeb zom baton ez elfewtewl Meg walwa 

Myndenkor ewe lezen  az wechernye ees az dominiearol Antyfonat 
collectat in p on alw n k : ha thedeek Beythfew zeredan efyk Mynd 
пеку k elly . tartany Az ewangyelium at az hewytfew zeredayt kelly  

30 Mondany^

S e p t u a g e f i m a :  k y l e n c h  h a g y ó  M y k o r  a z  
a l l é i u i á t  e l  k e l l y  h a d n y  w e d  e z e d b e

zom baton kylench hagyó elewth walo wafarnap ky lezen
105 wechernyen Allayath nem  kellv m onda/yjj ees Mynd hwfwet wygi- 

35 lyayk Az. az. nag}7 zom batyk.M elly wechernyen Oztan el kezdetyk  
Befponforium  ez zom b aton : fpes m ea ezen Befponforium  M ondatyk
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az mas zom baionys az tewb zolozm at laid az brewyarba antyfo- 
nalba az harmad zom baton az az liwf hagyó zom baton Refponforium  
Angelus domini lecchekbe ees az tewb zolofm abays olwaftatyk ees 
enekeltetyk МоуЯпек kewnwe Inprincipio Iefu naue : Iudicum  az az 
bib||lia о thewrwen kewnywey mynd Iudicayk kyt az paraztok fyket 106 
wafarnapnak hywnak Mynden wafarnap tedyk egyeb egyeb kenw  
kezdetyk ees ez wafarnatol fogwa Inwocauithyk waíarnap napokon  
laudef elewt veficulus : domine refugium factus es hetkeznapa tedyk  
yficu lu s fiat M ifericordia: ez naptol fogua lmfwetyk az pfalm us 
Confitemini weternyen Mondatyk ees az helybe prím án dom inus ю 
regnauit Mondatyk wafarnapnakon||Erched: ees Mynd ethewl fogwa 107 
fém  wafarnapokon fém zentek Napyan. Te deum laudamuft fém  
Az Bodogazzonny orayara Nem Mondwnk hwfweth napyk_ez hete/г 
Mynden nap Benedictufra ees magnificatra Antyfonak wannak my- 
k orel wegezyk Meg elew kelly k ezd en y yelefew l hath hagyó wtan.и  
ees hufhagyo wtan Merth akor kewefbek A Meeg aky wafarnap az 
orakra woltak antyfonak az primara, Tercyara fex tara: nonara kyk || 
woltak hetchljiaka Benedictufra ees Magnificatra m ondhatny ewr- 108 
keth A wagy kylench hagyó hetyben kyk el Maratak az tewbybe be 
wehetnv Meeg ez kylench hagyotol fogua Bewythfew zeredayly ha 20 

walam y három lecckes ydnep efyk lieth kewz napa пеку tarth an y: 
ees akkor mykor zenteknek Thartwnk Nem zwgfek Az ferynak in- 
ponalny ha walam inemew kylench lecckes inriep ez három zom ba
ton az az kylench hagyon nyolch a wagy ynkab hat || hagyon hwf Ю9 
hagyo/г tewrtenyk lenny Purificaciotol Meg walua cak inponalny 25 

kelly az zentekrewl wechernyen ees az dominikae lezen az wecher- 
n y e : ha tedeek ez m eg m ondot három wafarnopon efyk wala m elly  
ynnep hetfewre kelly halaztany Bodog azzonny napyatol m ynth  
Mondám Meg walwa merth az Akar Melykyn efyk myndekor пеку 
kelly tartany dominicanak Inponalny ees az dom inicanakBefponfo- ao 
rium m yt feryakon az az || heth kewz napon Be venny ezt yol erched ПО 

Bewyth few zereclarol Bewyth few zeredan ez naptwl fogwa 
Nagy chetertegyk,.M ynden nap ha nem mykor kylench lecckes 
ynnep wagyo/г ees wafarnapo/г de egyeb napkon Mynden nap nagy 
chetertegyk capitulum  wtan azonnal az egyházba kelly M enny Salue 35 

regina wta/г az feyedelem  yegh adwa/г pr noftera terdre efwen fep- 
tem pfalm uft kelly Mondany letanyaual collectaual ez elfew napon 
fexta К w’ta /г nagy Myffe elewt kelly m opdany ees az ky a nagy 111

22N Y E L V E  M LKKTÁR. V II .
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m yfíet m ondya az collectakot ees m ynd az Preces ky Meg wagyon 
yruan az МуЯаГЬа annak kelly m ond án k k á tedeek walam ynem ew  
nyawalyanak M yatta a wagy az prepoít hon nem volna: Thath az 
feyedelem  Azzonny M ondya ez el wegezuen az hamwat kelly m eg zen- 

5 telny ees M yndennek alazatoűagwal kelly yarolny МуЯе eleut ees
112 Mygk fel yarnak az atyafyak || Akar Mynd az paraztok ez Antyfonak  

Mondafonak mygh az liamw h yn tetyk : In mutem ur iuxta ueftibulum  
propicius efto Refponforium Em endem us ees az tewbby el wegezuen  
Mond az pap dominus vob ifcum : az conuent et cum fp u tu o : Ore- 

ío m us concede quefum us: Ezennel az letanya az wtan az Myffe myffe 
wtan nona: Ez napfagtol fogwa Mynd mondwnk Nagy chetertegyk  
wafarnaptol zom batol kylench leccke ydneptewl Meg walwa Myn-

118 den nap hallo||thaknak Placebot ees w ygillyat kylench lecckewl 
M ondany ees fem m ynem w com endaciot nem  kelly^ Mond any ha- 

i 5 nem ha halotwnk tertennek: a wagy hetede A wagy harm ycbada 
akar eztendee Mert akkor кеИу.; három lecckes ydnep Bewytbe 
Mykor efyk inponalwnk пеку antyfonawal collectaual vecliernyen  
ees veternyen ha kylench lecckes ydnep leendh ez napon az az bewyth

114 few zeredan az ydnepnek tartany de ewangye||lium veternyen az 
a|b ew ytfew  zeredanek/kelly lenny ees az ham m as Pteyg МуЯеп legyen.

m ynd letanyath  Azon m ongyon Mynth m egh m on tw k :
Ez elfew zom baton beytbe M eegh nem  kelly Mandatummat 

Tenny de az tewbyn M yndenyken vyrag wafarnapyk m ongyak en 
nek m eg inongywTk

25 Elfew wafarnapon Bewytbe m ynd capitulum  ym nus verficulus 
ees M yndenek Meg változnak verficulufok az qui abitatbol van-

115 пак И ynkab Mynd eyere Mynd napra Judikaygh M ynden nap ref
ponforium  wagyon wTechernyere mykor feryat täi'twnk ees ez nap-

880 tol fogwa zent harom faagh mafod napyaygh wechernyen ees we- 
30 ternyen fuffragiummokat nem  Mondwnk de az bodogh azonny  

wternyere ees wechernyere collecta mynd zenteknek letetur az eon- 
cedeual egy perdom inum  ala Mondatyk az tewb orakra om nes 
fancti famulorum

116 heth fewn Bewythbe ez || elfew heth fetewl fogua walamykor 
35 kylench lecckes ydnep nem  lyez£n Propenitentibus Antyfona we-

ternyen Conuertim ini Verficulus conuerte Collecta parce d om in e: 
. veckernyen antyfona viuo ego verficulus peccauim us Collecta exaudi 

quefum us: ha walam ineniew ydnep ky celebre efyk az elfew zom-
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hatol fogna hufuetyk Zombat napo« az celebre feftnm  My legye«  
laafad az orgynariuw vegebe : akar vafarnap effeyek akar zomba- 
ton ha zom bato« efyk dominicanak || Inponalny kelly az ydnepe 117 
az wechernye ha wafarnap efyk thahat hetfewre kelly  halaz- 
tany ees azonkepe« Az ydnepe az wefpera dominicanak Inponalnyj, 
kelly: wafarnap ees kylench lecckes y d n ep en : az antyfonakot Pro- 
p en itentib u s: az az conuertm ini ees viuo ego n e m  kelly Mondan y : 
ez heten Myndenkor kantor efyk ees veternyen az ew ewangyeln  
umat kel Be venny Bator ynnep legye« rayta

Bewytbe az Mafod zom baton M andatom zokot lenny My«||- ю 
den zom baton Yyragh zom batyk azon el wegeztetyk ees nagy e h e -118 
tertekenys lezen kynek ez M ongya az hetes a wagy az feyedelem  
legyen kewes Melegh vyzel ees M edenchewel kezkenevel az com 
pleta elewt oth a hazba holot zoktak capitnlom ot Tenny ees kezgye 
el Confitemini domino quoniam bonus Conwent M ongyo« quoniam is 
infeculum  Mifericordia eius Confiteor deo m ynd wegyk myzere- 
atort aztyf Mynd w egyk : oremus || Indulgenciam  oim peccatorum 119 
noftrum Tribuat nobis omips Pater et Mifericors dns.Äfus Oftende 
nobis d o m in e: exaudi oracionem m ea m : et clamor Meus ad te va- 
niat Oremus Acciones noftras quefumus domine afpirando pre- 20 

u e n i: et ad iuuando Profequere ut cuncta noítra operáció et ate 
femper incipiat et perte incepta finiatur per xpm dominum nrm- 
Amen Cantrix kezgye el az antyfonakath Madatum nouum  ees az 
Tewbyt Zombat napokon Megh || Bewydeyhetyk az enekleft de 120 
mga Nagy cheterteken Mynd meg klly Mondany ees a hetes har - 2 5  

mad m agaual Moffa akar az feyedele?« az kewzffegnek labokat yl- 
lyen módón hogy ketten wyfelyk az wyzet ew Moffya ees el wegez- 
we« M on gy: kyrieleyzon xpeleyfon kyrieyleyzon Pater nr Aue Ma
ria У  et ne nos : fed libera n o s : Sufcepim us deus Mifericordiam  
tuam  In medio tem pli t u i : Tu Mandafti m andata tua cuftodei ni- зо 
m is Tu lauafti pedes difeipulorum tuorum || Opera Manuum tuarum 121 
ne d efpicias: domine exaudi orom Meam et clamor meus ad te 
veniat oremus Ad efto domine oficio feruitutis noftre et quia tu 
pedes lauare dignatus es tuis d ifc ip u lis: opera Manuum tuarum  
ne defpicias: que nobis Retinenda M andafti: Sed prefta: vt ficutss 
hic A nobis exteriora abluuntur Inquinam enta: fic ate omnium  
noftrum  interiora lauentur Peccata: quod ipfe preftare digneris 
qui cum deo pre et fpiritu fancto viuis et regnas deus per om-

2 2 *



340 LÁNYI CODEX (121---126)

122 nia fecula feculorum Am en || Ees. ezt el wegezwen M ennyeik  Awagy 
ylenek akollachyora az wtan M ongyak m eg az com pletat: Tudnye 
hogy com pleta vtan fenkynek nem  zabad fern zolny fern ynnyM ee 
a kyk wtrol ywnek: Meg azoknak Myg az ew com pletayokot Megh

5 M ongyak adeek zabad Mynd zony alathom ba zugffeges dolokro 
ees Mynd ennyk Mynd ynnyok Nekyk azt Mongyak hogy apachak 
Myfereator ees Indulgenciam ot nem M ondhatnak egyeb orzagba

123 m eg И Mongyak Thahat ythys m eg M ondhatyak Zent perpetua 
ees felicitas azonrol: Mykor Bewytbe efnek cak inponalny kelly

io antyfonat collectat nekyk ha kedeek Bewytnek kyuele efneek nekyk 
tartany három lecchkewel plurimarum virginum comunebol az wtan 
antyfona Befponforium

Zent gereglyrewl duplex ketews ees az ew zolofmayat laid az 
breuiarbaZent gergely Mafod Napyaw wagyow nalwnk halotak napya

124 azeert ebeyd wtan placebo ees weehernye||kor kylench lecckew l ha- 
lotaknak vigiliat kelly M ondany: Colleccta Beya D eus Indulgen- 
ciarum Begwel keet prim a kezeth Nagy com m endacio m  exitu 
yfraeltw l fogua ad dóm cum tribulareyk Menye pfalm us vagyon  
Mynd el kelly M ondany:

20 Zent Benedek Confefforrwl duplex pfalm ufra antyfona: Con- 
feffor dom ini az comuneba Benedicte Befponforium  ifte eft qui 
ante d eu m : fecunda vefperan antyfona laudes Befponforium  Sint 
lunbi az tewby Breuyarba:

125 AnuncciaciojTeft fogado Bodog Azzonnyfnapyarol ordina||rium
25 Ez Bodog Azzonny napya wala M elly wafarnapon efyk Iudicaygh

Myndenkor пеку kelly Tartany ees dominycanak A M ynt zokas inpo
nalny kelly Atyfonawal Collecta es domica ew angyelium at hetfewn  
kelly Be venny. dee ha ez Meg m ondot Iudica wafarnapyan efyk 
thahat hetfewre kelly halaztany ees az wechernyet Bodog azzon-

sonak kely wafarnapon Mondany : az wafarnapnak cak inponalny 
kelly antyfonaual Collectauaí ha tedeek tewrtenyek lenny jwyraag

126.zombaton,^ez уппер/гек || Az nagy vechernyet kelly elewzer m eg 
Enekelny az wtan Anuncciacyoet ewth A ntyfonaual laudefbewl: de 
ygy ercheedh hogy Penteken wechernyetwl fogua efm eg Zombaton

35 Mynd Bodog azzonnak кеПу tartany cak wechernyen A m ynt Mon- 
dan kelly  oztaii vgy tartany ees az nap keeth com pletat kelly тон,- 
da/ii egy az Mynden пару az m afyk Bodog azzonne de azat az kys 
Pfalm ufokal kelly Mondany Cum iocunditate Anuncciacione: ees
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eztysyolezedbe wed hogy valam ykorwyragh || wafarnap wtaw efyk ez 127 
M egm ondot Anuncciacio Thahat wyraag zom baton kelly Be vewny: 
Mert az nagy hetbe fem m ynem ew zentnek nem tartbatny ees A m ynt 
oth vagyon wgy kelly tartany Penteken elfew wechernyet zom ba
ton m yden róla kelly Mondany az az ueternyet Prim at yeternyere s 
ym nus quem Terra : laudefra Beatus Auctor feculi ees ees Mynd az 
tewb zolofmat de oztan vechernyet elewzer dominicarol az után ez 
Anuncciaciorol Mynd keetli nap az Completara Antyfona cum iocun- 
ditate II Anuncciacione Beate ym us Memento falutisN unc dim ityíre 128 
Antyfona Aue regina verficulus ym nus vtan ees az preskeztys Aueio  
regina collecta Mynden napyual mynd com pletan Mynd Priman  
deus qui de Beate : Capitulumok m ynd az adwenty elfew wecher- 
nyetewl Meg walua Mykor tedeek az ynnepeth Awagy el halaztyak  
A wagy ew Maga hwfuetbe efyk az hwfuetnek Tyztefegeerth octa- 
uara kelly hadiig ees akkor Mynden tyzteffegel пеку kelly Tartany is 
ees Mynden Antyf||onanak ees Befponriumnak wegybe Alleluyat 129 
kelly Mondany ha tedeek akkor walam y egyeb ynnep efneek Maas 
napra kelly azth hadnyej. ♦ ^

Zent Ambrus doctor пару a : duplex a Mynt tanoyt az bre- 
uiar wgy legyen r ó la : Mykor azt m ongya Tempore pafcali hwf- 20 

wetbe Mongya akkor lafaad ázeet Mykor efyk az képén ta rch : 
Dom inca in paffione Iudica wafarnapya xpufnak kynnya kezde- 

tyk CApitulum ym nus verficulus Meg waltozyk veternyen az uenite 
vtan ees || Refponforiumokra Mynd weternyen ees Mynd az tewb 130 
orakra gloria patryth n e m  kelly  m ondany a venitebe Mykor az 25 

quadragintat elw egezyk feebbe кеИу el kezdeny^az in vitatorium ot 
efmeg wgy elewl kezdeny hetfewn fuffragium M ellyet ládád A Bre- 
uiarba ees antyfonalba ha kylencb lecckes ynnep efyk A fuffragiu- 
mat el hathatny_Az Refponforium belibe ifti funt dies heteth  chaka 
Mondatyk Vide domine: so

Vyraagh wafarna||pon eleuthe walo: Zombaton w echem yen 131 
Refponforium Circumdederunt me: veternyet ees az orat Tarchad 
wgy Mynt az kewnwegbe vagyon yrua ymmar fém wechernyen fém  
weternyen fuffrgiumat fem y nem ewtli nem Mondunk :

hetfewn kedden zeredan fermok wannak kyknek Refponfo- 35 

riumy helyen vannak hetfewn Prymara Antyfona Anime Inpyorum  
az Tercyara ludicafti fextaraNonara az Mafod vafarnapy laudefbewl 
ha valam ykylen||ch lecckes ynnep leyend ez heten fem m yt nem  kelly 132
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róla Tartan^ wagy az elewth kelly Be venny wagy hwfwet watan kelly  
hadny. Nagy zeredan Beguel keet Prim a kezt Media Comendanciot 
kelly M ondany az reegh Myfe requiem Capitulumba Megh kelly  
m ondán^ m ene halót wagyon Be yrua octawagy ptli Mongyon az 

5 feyedelem : Anim e eorum : et A nim e om nium  defunctorum permi - 
fericordiam dei requiefcant in paace: Arnen: vechernyere Befpon-

133 forium  Circumderunt kyth ketthen |j kelly M ondapy az tewby Mynt 
az коду new J-,a n ev th : ym ar Matol fogua horaya azzonyunk ma- 
ryanak liufwet Öctauayg az karba nem M ongyk:

10 N a g y  c h e t e r t e k r e w l

Nagy cheterteken weternyen domine labyat nem kelly M on
dany fern gloria Patryt Befponforium ra ees antyfonara hanem  сак 
alatom ba кеПу ees elewzer Credot pr nofterth Aue Mariat m on
dany : kyt m yden ydewn veternyere кеДу m ondany ees azzonnal az

134antyfonath |j Zelus dom us.tue: ees az pfalm uft az lecckeg elewt 
ky pr noftert m ondotok nem kelly  et ne nos reyea m ondany  
hanem  alatom ba Mynd wegyk кеПу "Mondairy ees az feyedelyem  
tegyen  yelt ees az lecckes kezgye el az leccket Iubenelkewl ees Tu 
autem nelkewl wegeze Mynd az három nap elfew leccket helyibe ha- 

2o rom lam entacio vagyon, az. az. zent yerem yas fyralm a ky yerufa-
135 lem en wegeztetyk az tewbynek ew M agarol кеПу w get tenny || Az 

veternyere nem kelly dom inus uobifcum  fern domine exuadi fern 
Bendicam us az kylenchedyk Befjionforium  wtan laudefre es az An- 
tyfona el wegezwen ky Benedictufra vagyon : keeth foror atyafyw

25 az yffyák kewzewl ky allyonak az karbwl ees Mondyak kyrieleyzont 
efm eg ketten az ewregbek fororok kewzwl ees Mondyak qui Pafurus 
ad v e n if t i: efm eg ketten mondyak domine m iferere: Corus, az az 
kewffeg xpus dom inas factu s: efm eg az keet yffyw xpeleyfon Meg ||

136 keeth ewrek fororok. Qui profetice Prom ififti efm eg az ketthew : do- 
3o m ine miferere chorus xpus dom inus Meg keet elfew yffyw fororok

kyryeleyfon az keth ewreg Qui expanfis in cruce m anibus Meg a ket- 
tew domine Miferere : chorus xpus dom inus factu s: az feyed elem : 
Morte autem crucis Therdre efwen pr nr Aua Maria ees et ne nos fed 
libera n o s : Oremus oracio Befpice quefumus Mynd w egyg: ezen ke

ss pen кеДу Mynd az barom  nap Mondani az w etern yet: Az Prim ara
137 pfa||lmus: deus in nom ine Beati inm aculati Betribue quicunque in
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monte oliueti f  fus verum tam en fiat voluntas Meg elewl kezdetyk in  
m onte (Tfus exurge dom ine: pater nofter et ne n o s : Credo in deum az 
preces m ynd wegyg,az repleatur os meum laude ees Mynd az tewbyt 
az domine oracionemyg azt oth nem k elly  m ondany oracio Refpice 
domine az capituloniba Iubet nem kelly Mondany hanem  cak kezgye 5 
el az lector A hol wagyon az zenieknek halalarol wa||lo kewnw M on -138 
gya Meg az ywendew zentek napyat A hol nynch cak M ongya: Sancti 
perfidem : nem kelly preciofa fém oremus Sancta Maria ha nem hogy , 
el wegezyglp-Az Sancti per fidemet legotta?£ kyrieleyfon xpeleyfon  
k yrieleyfim rater nr et ne nos inducas: fed libera n o s : refpice do-io  
m ine : et dirige filios eorum mynd Vegygh Meg az collectatys diri
gere az wtan az Regulából Mongyon vafamyt Az lector A wagy ante 
om nyat de tu autemet ne m ongyon || fém az Pfalm uft de profundis 139 
ez három nap nem k elly  ees A kynek Myt akarnak m ondany hogy  
m yth Tegyen A wagy walam y Feddew wagyon Akar zerfees Ma is 
keljy el zerezny Merth nagy Penteken fenkynek nem  yllyk capitu- 
lom ot ylny. A vagy ten n y : Az orakoth Mynth kelly M ondany Meg 
m ongya az breuiar A wagy an tyfonal: nona vtan Mynd az keffegli 
Be Menyen az egyházba ees oth Therdre effwen mongyak Meg az 
Septem pfalm uft letanya||nal kewl ees az collectak verffek Myfalba 140 
kyk vannak Rya m ondyak m egh az wtan Myffetli ees az myffen Meg 
kehy az agnus deyt m ondany, Agnus vtan azonnal az com uniom at 
az vtan ky az rnyffet m ongya kezgye az antyfonat calicem faluta- 
ris M elly antyfonat az kewffeegli wegygli Mongyon az wtan kez- 
gyek Az pfalm uft es Mongyak wegygli A wechernyet el wegezwen 25 

mond az pap dominus vobifcumot ;ees oraciot az efemeg dominus 
vobifcum Bene||dicamus domino azonnal m eg kelly az oltarokatli 141 
Mofny ees Mykor moffak Myden oltár m ely zent newere wagyon 
az Reiponforium at kelly nionday .V'ficuluft collectat nagy o ltárrá: 
Circum dederunt ees aky Patronus: wagy xpi virgot.Vfus poft partum so 
collecta: famulorum tuorum Az elewth fexta wtan az portas annye 
zegyent kereffyen Menye atyaffyw wagyo/t M ynnyan Be gylwen és az 
zegenyeket Be liywan Thegyenek M andatummat Nekyk az az lako
kat meg moffyak || Myt k d ly  tedeek m ondany ees tenny meg in o n -142 
tw k : Bewytbe mafod zombaton inynden atyaffyw az ew zegynyenek sr> 
wyzet tewichen kezere ees Mynden zeghennek egy egy Pénzt a wagy 
Fyllyert aggyo/гак Mykor nekyk oztyak mynden zegennek m eg  
kelly Bekelny_ a kezelies az wtan walamy enny walot ees ynnya
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walot kelly nekyk Adny; az Feyedelem  Tedeek maganak annye ze-
143 gént hywaffon M enyet akar ees el wegezuen || gywlewnek ethelhez 

ees ezenképpen Mongyak az Benedicio myndnayaw m ongyak: 
Edent pauperes ne M ongyonak Benedicite fe dominus hanem  cak

5 az edent paupreft w egygD e gloria patrit ne: kyrieleyfowxpeleyfon  
kyrieleyfon pater noítert Mynd wegyg állatom ba m ongya oztan az 
hetes oremus Benedic domine hec dona m ynd wegyg kewffeegh 
Mongyorc am enth az lector, az az. aztalhoz oluafo ne m ongyon

144 lube hanem  M ennyen helyere olwafíon || hogy el wegezy íe mo?i- 
ío gyón Tu au tem et: hogy el wegezyk az etelth  Mongya az Cantrix

M emórián fecit dom inus efcam dedit tim entibus fe ees gloria patrit 
ne Mongyonak cak azonnal az miferere m ei deuft kezdyek ees 
Mennyének az wal az egyházba Bea fe m ongyopak gloryat ha nem  
chaak egy egy pater noítert ees Aue m aria t: fem m yt ne tewbet az 

is Terciara fextara Nonara Az cöllecta elewth ne m ongyonak Preceft.
145 az az. pater noítert || ees Aue Mariat Ma de holnap az az nagy pén

teken m eg kelly m ondany Zom batonys Meg kehy w echernyeygh: 
de oztan nem  k e lly : ees Az Benedicite ethelyere ez keet nap cak. 
az. az. clieterteken ees pentekew ezen керре/г kelly m on d an y:

20 Zom baton Mynt egyeb kor wgy k elly  m ondany
Nagy Penteken Mynden zolozm at azont m ongyon ees nagy 

zom baton cak hogy antyfonak Refponforium okys egyebek nagy
146 zom baton az Benedicite Mynt egyeb || Napon gloria patryt kelly 

B aya wechernereys azt mynd pfalm ufra ees M agnificatra Merth
25 ha az Allewya Be yw azonal az gloria patrys: ezth Thedeek enky 

yrom  nem  m ondom  en Mágamtwl de latham  ez My zerzetwnknek  
Byzon kewnyebe hogy ygh kelly lenny

' A z  z e n  t h  ff e g e i  h w f w e t h  n a p y a r o l

weternyen domine labya Mea aperyezt kelly m ondany ees deus
147 in ad iutorium ot Mynd ez heten azon keppen ewangyelium  || Refpön- 

forium Mynd m agnak mynden n a p : ez heten ym nus capitulum ez 
heten Mynt az пару qrakra new кеИу m ondany deus in ad iutori- 
um at m ynd zom batyk m ynden orara cak Alla hec deus alia Mynt 
az Brewyarba wagyon prymara Mynd ez heten chaak ezek az pfal-

35 mufok Deus in noie Confitemini Beati in m aculati Retribue az qui
cunque n e m  kelly octauaygh preces fern kelly cak confiteor prymara
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alia Gradual hec || Werfnel kewl alia in die Reiurecionis ees vtan 148 
nem kelly alleluyat Mondanj De Maga azt mywd wegyt кеПу meg 
wonny kyt fynalifnak hywnk Terciara íextara nonara Mynd ezen 
képén kelly tenny wechernyere Álla az pfalniufra cak három pf al- 
muít keljy elewzer mondany Gradual veríewel alia paíca nrm ver- s 
fewel efmeg Megli keljy az alleluyat wtanna mondany^antyfonat 
wegyk mynd Magnificat elewt mynd ytan nagy zonibatonys azon- 
kepe/t К кеИу Benedictufra de az wechernyet Mynden nap zom- 
batyg az pafcale kyrieleyfon kelly kezdenye ees az ytan antyfona 149 
Álla ky nagy zombaton wolt az laudate dominum omnes gyentefre ю 
horom pfalmus: elewzer Dixit dominus Confitebor Beatus vir Gra
dual verfywel allapafca nrm veri: epulemur Antyfona mynd elewte 
ees vtanna Magnyficatnak: et Refpicientes collecta deus qui hodi- 

Mynd wegyk ees Benedicamus Azonnal antyfona alia Mynterna
az К Nos qui Viuim us pfalm us laudate pueri inexitu kyt az fezewlet!50  
elewth kelly M ondany ees alia az mafod пару non ne cor nrm ees 
az allath nem  kelly rea m ondany ha nem azonnal Collecta dominus 
Yobifcum A wagy domine exaudyual kelly ees collectat cak per xpm , 
dom nrmwal kehy_ vegezny Azonnal antyfona Criftus refurgen 
Verfnel kewl: dicant nunc N alkew l: verficulus dicite in n acion ib u s: 20 

Oremus collectat Mynd wegyk dominus vobiscum A wagy domine 
exaudi || Benedicamus Mynd ez heten ezen Modon kelly m ondair^az 15Í 
wechernyet de Mynden napra kewlen werffe wagyo/г az Gradulnak 
ees kwlen Aleluyak vannak ees collectak Completara antyfona alia 
pfalmus Cum Inuocarem az tewbywel ees nunc d im ityfw el: Gradual 25 

hec dies verfnelkewl: alia Surexit dominus vere collecta prefta 
quefumus ky nagy zom bato/г wolt antyfona: Regina celi de nag zom 
baton wtozer an tyfon a: Aue regina celorum : ez m egh Mondot mo- 
duff tartatyk || Zolozmaba Mynden nap ez heten Te deum laudamus 152 
laudefre ewth antyfona angyelus autem domini az tew byw el: ees ezt 30 

yol ezedbe wedh hogy hwfwet hetfewtewl fogwa A ldozoykjvala My- 
kor feryat tartnak az nocturnofra antyfona cak egj^alla wafarpok- 
tol ees kylench lecckes ydneptewl m eg w a la : Zom bato/г az orakra 
cak ew maga Alla Hec dies weternyere pfalmufok ez heten az wa- 
farnapy Nocturnufba kyt meg Mond az Breyar Mert mywden nap зз 
chaak három három pfalm uft || kelly weternyen ez heten ha walam y 15IJ 
kylench lechkes ydnep efyk akar három lechkes az m as hetre kelly  
hadny
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Hwfuet octauan zom baton wechernyerc Mynd deus in ad iu- 
torium  capitulum ym nus m ynd Meg mondatyk alia az píalm ufra  

. M ynt az Benedictu! pfalm uf benedictus ym nus ad cenam agni ees 
ezt ved ezedbe hogy az zentek ym nwfy kyk pyngeídyk efnek mywd 

5 wechernyen veternyen az ad cenam Agni notayara m ondatnak ez 
154keth Л ym nuftol m eg uala fanctorum m eritis Tfte confefíor: Mert 

ezek nem yllenek az notahoz az elfew collecta vtan xpus refurgens 
vers dicite in nacionibus collecta Solita nos ees ez m eg Mondot an- 
tyfona xpus refurgens veficulufaual Collectayaual Mynden zomba- 

ío ton m ondatyk Aldozoyk ha nem  ha duplex feftum  efyk rayta ees 
ez hwfwet octawayara fem ynem ew ynnepert el nem  halaztatyk

155 három lechkes ynneprul fem m y em lekezeteth nem  the||zwnk ez 
napon ha kylencli lechkes leend hetfewre halaztatyk akar duplex 
legyenys wgy hogy wafarnap wechernyen az elfew collecta vtan

is az ynneprewl kynek hetfewn tártnak inponalyonak az vtan hwf- 
wetrewl: Completara conuerte nos deus in ad iutorium  Mondatyk 
Álla Antyfona az miferere Milii dom ine azon nótán ym nus : Iefu nra 
redempcio Verfus Cuftodi Antyfona Nunc dimitifre Álla Befurexit

156 dns Aldozoyk zokas || Zerynt walo preces : collecta Illm ina ew M aga: 
го weternyere Surexit dom inus vere nocturnufra ym nus chorus noue :

Három  antyfona ees három Befponforium  pfalm us Azon azon ky 
hwfwet napyan wolt werficulus leclikeek elewt Befurexit dom inus 
Te deum laudamus az wtan verficulus Inrefurecione tua xpe alia  
Laudes azon ky hwfwet napyan capitulum  helyn ym nus Aurora An- 

25 tyfona Benedictufra colleetat laafad az breuiarba Ewangyelium a
157 ez dominikanak helyn ||.M yht Az tewbynek Mert mynden wafarna- 

pon ezenképpen kelly tartany Aldozoyk ees az dominica collectaya  
wtan De refurrecione az az írwfwetrewl kelly myndenkor inponalny  
ez antyfonawal Surexit dom inus de fepulcro: .V furexit dom inus vere

зо collecta D eus qui hodierna die Primara pfalm ufok Deus in nom ine  
Confitemini Beati Inm aculati Betribue quicunq collecta cliaak ew

158 maga domine $eus pater: Az tewb horara M ynt az breuiar || ees Anty- 
fonal tanoyt vechernyere Antyfona Alia pafcale az az ky nagy zom 
baton wala vechernyen az pialmufra pfalm us D ixit dom inus az

35 wtan valokal ym nus Ad cenam Melly ym nus M yndenkor m ondatyk  
Aldozoygh Mykor dom inicat A wagy feryat tartotok elfew collecta  
vtan antyfona Dicant Nunc Aficulus dicite in nacionibus collecta S o 
lita m ely antyfona Yerficulufaual ees collectayaual m ynden vafar-
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nap Mondatyk Aldozoyg De mykor duplex ynnep efyk Akkor el 
hat||hatny hét kewz napba fuffragium veternyew crucifixus íurexit 159 
wechernyew crucem fanctam  Aficulus dicite in n acion ib u s: Col
lecta Solita ez Meg m ondot fuffragiumok mondatnak Az m eg 
m ondot aldozoyg m ely fuffragiumot twggyad dominicanak vtanna 5 
azonnal inponaln i: de trium lecionum  az az három lechkes ynnep- 
nek elewte inponalny. mykor Aam dominican tewrtenyg vglam y ky- 
lench lechkes ynneprewl tartany

Hetfewn Hwfwet octawva_|| Ytan kezdetyk Apoftolrol walo 160 
kewnwe ky tarth az negyed wafarnapyk liet kewz napba weter- io 
nyere Inuitatorium  alia alia a lia : venite vtan ym nus Chorus noue 
ky feryban Mondatyk Mynd Aldozyg cak egy Alia m ynd az egez 
nocturnufra ez heten Kefponforiumok Maria m agdalena ky az 
hwfweth hetybe wolt m yad az tewTbywel Te deum laudamus n e m  

k e lly : Az laudefra antyfona ewt Alia pfalm us dominus regnauit is 
antyfonaBenedictufra Mite manum colle||cta dominicae zent kerezt- 161 
rewl fuffragium crucifixus. ,Vficulus dicite in collecta Solita nos ky 
mynde» nap Mondatyk Afcenfioyg Meeg kylench lechkes naponys 
de duplexen el hathatny ees twdnye hogy m yad hwfwtewl fogwa zent 
haromfaag octawayk weternyen ees wechernea az finalis protraccio 20 

nein kelly ees fem ynem ew zolofmara fern refectoriumba terdre 
nem  eíwnk hogy wgy kernewnk venyam ot az az Bochanatot ■ ha 
nem  cak kezwel wezwnk mykor || illyk 162

Azzonywnk Maria horaya ez hetfewn kezdetyk M eghynt el 
az Tewb zolofm aya m ynt Bewtbe A wagy Az elewt volth fuffragium 25 

Mynt zentekrewl veternyere Sancti et iufti vechernyen Sancti tu i 
domine .Vficulus gaudete collecta letetur ecclefia m elly collecta  
mynd eztendew alth mondatyk aduentewl m eg valua ees zent aga- 
pytus napyatwl m eg walua Napy horagra antyfona capytulum Be- 
fponforium m ynth hwfwet octawayan" ’ wechernyere antyfona alia so 
Mynth Az In c lin au it: azon notan az tewb пару || eef ezkeppen I n - 16*3 
tonaltatnak Mynth Az feryalys antyfona ym nus ad cenam az elfew  
collecta v ta n : Crucem fanctam ees ez fuffragiummak el nem ha
gyatnak Mynt meg m ondot aldozoyg,^ha nem  cak dnplex feftum: 
az az yeles ynnep Myekor lyezen Twdnye hogy ha walam y három 35 

lechkes Zent napya efyk Moft ez feryagba that пеку kelly tartany 
az zolofmat ees az antyfonak kyk ez heten vannak az zent collec- 
taya vtan kelW azokat Be venny m yad wechernyen weternyen az
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164tewb heten || walo Antyfonak hagyadnak valam y ynnepert nem  
kelly vele gondolny éak az hetbelyt nem kelly el hadrr^ ha hwfwet 
helybewl walam y ynnep erre halaztatot yth azon napon weteffeyg 
Be M ellyen oth effet volt ha yth  azon napon m af ynnep leyend  

5 Mynd az kethewrewl egyetem be kelly tartany ha m ynd A ketew  
három  lechkes ha m ynd az kettew martyr Thaat plurymorum Mar
tyrum zolofm ayat kelly nekygh m on d an y: ha m ynd A kettew con- 

165 feffor plurimorum || Confefíortim ha zwz plurimarum v irg in u m : ha 
vala m elly ezeknek kylench lechkes leyend Thaat annak kellys az 

io zolofm at tartany ees az három  lecyonum nak chaak inponalny kelly  
antyfonawal collectaw al: Thwdnye tedegy hogy M ynden ym nufra 
a ld ozoygjíe lly  m ondany quefumus Auctor om nium  az о crux aue- 
tol m e^valua: Ifte confehor fanctorum  m eritis ha valam y kylench  
lechkes ynnep efyk wafarnapnapon aldozoyg пеку Tar that ny .az 

166zo lo fm a t: es az do|jminicanak inponalny kelíy: három lechkes yn- 
nepnek chaak M emoryat Tenny antyfonaual J ficu fu al collectaual

H w f w e t  o c t a u a y a  v t a n  w a l o  v a f a r  n a p r ó l  e e s  a z  
h á r o m  v a f a r  n a p r ó l  k y  v t a n n a  e f f y k

ez vafam ap: ees az tewby kyk Aldozoyg leznek mynd azon 
го keppen lezen az zolfma mynt hwfweth octawayan Mynd Inuitato- 

rium AntyfonaBefponforium chaak euangyelium Benedictufra an-
167 tyiona collecta Maas merth Mynden dom incanak || Ewangyelium a  

Antyfonaya collectaya Maganak vagyon az Tewb orag- Mynt hwf
wet octauayan vechernyere Alia pafcale ym nus Ad cenam,' Feryak

25 zerehe ez inuitatorium  Álla Alla Alleluia egy Nocturnufra egy alia 
az tewbyt lafad az hwfwet octawya vtaa walo hetfewn chaak hogy  
ez feryaknak Magognak való antyfonay vannak Az tewby M ynt ak
kor uolth Ees Tliwdny hogy ez heten kezdetyk az yftorya dignus

168 hetfewa || Az elfew ílefponforium ot keddew zeredan ez kylench  
eo Refponforium ot Be kellv venn y : ees M yndenkor leclike elewt ve-

ficulus Befurexit dom inus: Laudes elewt: verficulus Inrefurccione 
Mykor feryat tártnak az maas heten yftorya Si oblitus fuero aztys 
azon módón kelly Be v en n j Feryaba ha ez heten az antyfonak  
Benedictufra eesTMagnificatra elegh nem  leyendnek a kyk az Ma-

169 föd A wagy harmad lietbe walam ynemew ynnepek el mar||atanak  
volna yth  m eg kelly M ondany ha M egys eleg~ nem leyenne ezen  
hetbelyt m eg elewl kelly kezdeny :
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Az n e g y e d  w a í a r n a p

Negyed vafarnapnak elíew wecherneyen wy capitulum  lezen  
Az tewb zolofm a m ynth az kewn Mwtattya weternvere inuitatorium  
Refponíorium  mywt hufwet octawayan Ewangyelium  ew Maganak 
wagyon: Autyfona collecta 5

Ewtewd waíarnap kerezt wel yaro kyt rogacionak by||wywgy 170 
dyacol elíew vechernyen Capitulum azon ky az negyed vaíarnapon  
woltli antyíona Maguificatra collectat laíad az breuiarba Suffragium  
Mynt liwíwet octawayan weternyen ees azon keppen cliaak hog 
Maganak walo ewangyeliumma vagyon : Ez heten Bewtewnk w a-10 

gyón hetfewn kedden zeredan nona vtan kelly enny hetfewn zere
dan Ewangyelium  vagyon ha valam y ynnep leend hetfewn kylencli 
lechkes kynek helyn vagyon ewangye||liu?nma Akor az hetfew yl71  
ewangyelium  kedre Marad ha tedeek az ynnepnek nem leyend  
Ewangyelium ma Az ynnepnek kejjy tartany az zo lo fm at:. De az 15 

Ewangyelium math A hetfewrewl kelly m ondany: ees az ynnep  
Collectaya vtan az Bewtrewl antyíona: Quis veftrum  .Vficulus 
in refureccione Collecta preíta qufurnus kely M ondany h et
fewn kedden A feryat Nocturnuft tártnak cak veternyere kelly^ 
m ondany az ferya collectayat Az tewb orakra a dominica collecta||- 20 

yat кеПу M ondany,vechernyere Antyíona M agnificatra E xui apre 172 
Collecta dom inicalis ha wTalam y ynnepert az ewangyelium  hetfewn 
ky volna el h a laztatyk : az antyíona ky Benedictufra ees ky magni- 
fycatra vagyoa nem halaztatnak keedden az wternyen lechke epyf- 
tola wgy ha hetfewn az ewangyeliummot Meg montak antyíona Be- 25 

nedictufra Si ergo collecta pra queus vechernyen Magnificatra 
antyíona Nunc icim us collecta dominicae k||eedden ha ynnep leyend 173 
az ynnep collectaya azonnal ez m eg m ondot antyíona ees collecta  
antyíona Si ergo collecta pra qs: ees twdnye hogy ez három пару 
az az hetfewy keddy zereday antyfonak kyk Benedictufra vannak 30 

az collectaual fem m y ynnepert el nem hagyatatnak de az wecher- 
nyere való Antyíona ees collecta el m ulhatyk yelefí ynnepert Ze- 
reda kyn myndenkor wygylya efyk aldozoba ha ez wygylyaan a 
wagy И Az elewt való keeth napon valam y három lechkes zent 174 
ynnep efyk Neky tarthatny az zolofm aba caákaz ewangyeliu/nmo- 35 

kát nem  kelly el hkdny ees az ynnep collectaya Ytan azonnal ez « 
feryakrol kelly az ew antyfonaywal ees collectayawal Inponalny Ees
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tewtdnnyp J iogy  ha ez w ygy lyan : Valam y kylench lechkes ynnep  
efyk kynek Ewangyelium ina Yagyo?t Bator zent kerezt Napy efyk

175 ees M egys az vygylya |j Ewangyelium m at kelly Reya m ondany az 
ynnep ewangyeliuuima az elewt való keden kelly Be venny ees ez 

5 ylen ynnep collectaya vtan az wygylyarol antyfonawal collectaual 
kelly inponalny Mykor zent kerezt napya ez vygylyan efyk wecher- 
nyen zent kereztnek az wygylya collectaya vtan inponalny kelly 
chaak antyfonawal Collectawal ha egyeb ynnep ezen vygylyan efyk

170 akar kylench lechkes legye/г Akar három femmy t || Nem kelly ve- 
ío chernyew пеку inponalny chak ez m eg m ondot antyfona 

t

A l d o z o r o l  e e s  o c t a y a r o l
.

ez aldozo viglyayan veclíernyen pfalm us D ixit dom inns Mynt 
hwfwet octawayam  Antyfona alia pafcale capitulum  Befponforiuw  
ym nus lafad a kewnbe Breuiarba Awagy antyfonalha az ym nus : 

is Eterne rex vechernyen Mynd vegyk mondatyk de vet fele az noc- 
turnufra az venite vtan fele az lau d efre: Tu xpe nrm gaudium

177 ees ez naptwl fogwa ym ar || Nem lezen fem m y em lekezet zolof- 
m aba hwf\yetrewl ees zent kereztrewl ez nap fem m y nemew  
ynnepnek nem  ynponalwnk ha nem  cak zent k ereztnek: ha

20 efyk ha walam y kylench ynnep efyg,, ez Nap pentekre kelly  
haím y ees az fecunda wefpran az az'lildozo napyan ynponalny  
kelly пеку az elfew collecta v ta n : de barom lechglißs ynnepnek  
nem  kelly ez nap ynponalny ha zent kerezt napya ez aldozo che-

178 terteken effyk tahat j| Zeredan kelly пеку Tartany azt Meg шоп- 
25 twk hogy Mynt kelly az zolofm at Tartany Mykor zent kerezt napya

ez vygylyan efyk ha Tliedeek penteken efyk aldozo vtan vecher- 
nye nem  lehet aldozoert ha nem  chaak ynponalny kelly пеку 
antyfonawal colectawal Completa azon m ódón lezen m yat E ko- 
rayg. volt chaak az nunc dim itifre antyfona Á lla afcendens xpus

179 collecta ew Maga cak vllum ina az tewb A weternyere m eg || Tanyut 
azon Breuiar az tewb orarays Primara pfalm us confitem ini xpe 
fili dei qui fedes adexteram  vechernyere antyfona az laudes 
pfalm us dixit dom inus Mynt az elfew vechernyeu A ldozotol fogwa 
pynkefdyk M ynd az aldozo yftoryabol kelly zolofm at Tartany cak

35 A dom inykanak vagyon kylench lechkeye az tewbbyt három ha-
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r o m  lechkewel kelly Tartany Meg az octawatys ez octawa alat ha wa- 
lam y kylench lechkes ynnep eiyk пеку || kelly az zoloim at Tartany 180 
ees akkor az octauarol сак inponalny kelly Antyfonaual ky Magni - 
ficatra ees Benedictuíra volna három lechkes ynnepnek cak Anty- 
fonaya vagyon ees collectaya vechernyen ees veternyen laudefre ees s 
vechernyere cak egy Antyfona az eleuatis Manibus ew Maga De az 
dominica mafod wechernyen az az octaua állat walo vafarnapon  
Mynd laudefre wechernyere Ewt antyfona hetetchaka vechernyere 
pfalmus fery a lis: octaua alat walo |j Vafarnapon Mynden m ynt 181 
ygaz Aldozo паруan cak Magnificatra Benedictuíra az antyfona ю 
egyeb ees ueternyen collecta omips fempiterne. Az Tewb orakra Con
cede qs om ips : azon A ky napyan v o lt : ha aldozo walo vtan zom- 
baton valam y kylench lecchkes ynnep leyend olly ky nem celebre 
wechernyen chaak Inponalny kelly пеку ha vafarnap leyeend wa- 
lam y olly ynnep kynek kylench lecchkeye wagyon ha zent kerezt is 
napya efneekys пеку az yn||nepnek kelly Tartany ees az ew an gyeli-182 
ummat az wafarnapet kelly mond n y : ees az elfew collecta vtan az 
dominicanak Antyfonat collectat Mondany Mynd vechernyen mynd 
veternye ez octaua A m ynt meg montwnk chaak barom lechkewel 
lezen ees ez octaua Capitulumba m eg kelly pronuncialny M enye 20 

halót vagyon Be yrwa az kalandariuniba Pynkefd napyanak octa- 
u ayg: ees kylench lecchkewel halottaknak vigilyat kelly Mondany 
ees Beguel medya com endacyot Penteken || zom baton Azon Aldo-'18 ) 
zor kelly az zolofm at Tartany cak az collectat kelly az dominicaet 
m ondany ha ynnep efyk tedeek kynek kylench lechke vagyon 25 

annak kelly tartany ees ez aldozorol Memoryat kelly tenny A nty
fonaual ees dominica collectayaual

A z  z e n t e k r e u l  k y k  e f f n e k  h u f u e t  v t a n  
P y n k e f  d y g

z e n t  a m b r u s  ’ * . зо

Zent Ambrus napya duplex: mykor hwfuetben Tewrtenneek 
az pfalmufra wechernyen antyfona Qui Manet in me Refponforium  
de (I ore prudentis Magnificatra Antyfona Beatus uir: benedictuíra 184 
antyfona In medio eccle: Mafod vechernyere Álla pafcale kyt
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egyeb zentekrewlys kelly Mondany kyknek kylench lecchkek wagyon 
fecunda vefperan az az Mafod wechernyen Pynkefdyk m eg walua 
Zent fylib^yakab ees Zent kerezt Mafod w echerneyektew l: Befpon- 
forium In medio eccle antyfona Magnificatra lux perpetua ezt tedyk 

5 yol ezedbe wed hogy az ewangyelium ok kyk hwfuet wtan walo uafar-
185 naptol j| fogua pyngefdyk efneek fem m ynem ew ynnepekeert Bator 

dwplexek legyenek' ees nem  wetetnek el az ewangyelium ok fém  
lialaztatnak hetfewre Akar m ynemew ynnepert ha nem  az ynnep- 
nepnek az az A zentnek ky rayta efyk az domican annak kelly tar- 

lo tany de A dom inica Ew angyelium at kelly rea Mondany
Zent gyergy Martyrol eztergom y egyháztól duplexnek kelly 

8 6  Tartanwnk mert a m elly pyfpefeg alat lakwnk A myt || oth yllenek, 
nekonk ys illew  az, mert m eg m ongya az Breuyarban hog wgh kel 
lenny, zent Gewrghrewl,. ees zent albertrol, Antifona pfalm ofra  

is Beatus vir, ps, feriaye, Befponfor, de erre Mafod wechernyen, A n
tifona pfra, alia pafcalis, f^-ryom filie Irim, collecta

Zent Albertrol, de vno martyre et pontifice Antifona Magni-
187 ficatra m ynd keet vechernyeen, filie Ihrlm , ha kedyk || zent GewTg- 

nek nem  akartok dupplex módra tartany, Tarch vg m ynt az Bre-
20 uiarban v a g y o n : Zent Albert elfew collectaya w ta’n m ynd egh per 

dom inum  ala kel m ondany az oraciokat, ees az m agnificatra való 
antifonat yg kel m ondany, filie Ihrlm  venite et videte martires 
cum coronis, quibus, cornoauit eos dom inus indie :c. Mei antifonat

188 myndenkor m ykor ketten vannak, awagh [| thew bena zentek ezen- 
25 ke’pen kel m ondany az tőbyt laafd a kent Mykoron valam y kylench

lechkees awagh három [leyend] ynnep efyk prima vefpera’ra Elfew  
wecherneere az pfalm ofokra Alfa ferialis az m ynem ew napon efyk 
az feria zerynt való antifonara kel az allat m ondany pykefdygh, 
az tewb zolofm ayok wg wagyon awag lezen  m ynt az Breuiarban  

30 vagjmn rolok m yndenykrol m eg yegezwe'n ||
189 Zent Mark duplex capitulum  verficuius a m ynt az Breuiarban  

vagyon yrwa az ewangeliftakrol Az Breuiarban m ynden zolof- 
m aya m egh wagyon yegezwen prima vefperan, l^rium. In  m edio 
mafod vefperan, de ore pru :c ha ez zen t mark napya vafarnapon

35 leyend az zolofm ayat helen kel tartany Az dom inica ewangelyom at
190 kel veternyen m ondany Ees Beeg myfe [az zenthe] Befurrexi |j Nag 

.myfe az zenthe Ees az Beytet procefiiot h eet fewre kel halaztany, 
Twdny kedyg kel hog pynkefdyk vala m el wafarnapon zentnek
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tártnak hat myndenkor ygh kel tartany m ynd zolofm at mynd  
m yfeet

Zent fylep Iacabrol duplex, ees mynden zolofmayokat m eg 
m ongya azon Breuiar,

Zent kereztnek meg lelety napya dupx Mynden zolofm ayas 
m egh vagyon az Brewyarban || de hwfwetrol ferny íufragyom ot 191 
nem  kel az nap tény, fém  vecliernen lem  veternyen lia ez zent 
kerezt napya aldozo vygylyáyán efyk veternyen ewangelyom  vy- 
gylyaye^ees az zent kerezt collectaya wtán az vygylyarol kel ym - 
ponálny antyfonawal colleetaaal az wtán az zenieknek, Az vygylya ю 
verficulofa, furrexit dominus

Olayba fewth zent yanos napya celebre, Elfew wechernyen  
zenth] ez К Refponforium, In medio ecclie, antyfona m agniíicatra, 192 

Inferuentis oley' dolium, :c Benedictufra Antifona, In medio ecclie 
Mafod wechernyen antifona pfalm ofra Álla päfcale, Magnificatra is 
antyfona, Ifte eft Iohannes, Capitulum ym nus ,V ficulus apoftolok- 
rol wagyon

Tranflacioya zent Myklofnak celebre Elfew vechernyen an
tifona pfra feryalis Alleluya, Capitulum, de vno || Confeffore í!-pon- Щ  
forium Btus Nicolaus, az thewb zolofmaaya myn.t zent ambrwfrol 20 

Tempore pafcaly, leczkey helen antyfonak vec-hernyén M agniíi
catra О paftor Benedictufra Copiofe о xpi pyetas wtolfo Rry'om 
ex tumba eius,

Zent kangolfofnak ees zent Erafmufnak vgh legen m ynt 
zent Gewrghnek de vno Martyre tempore pafcali. . 25
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P у n к e f d v i g i l i a y a r o l  e e s  N а p у а г о 1 ||

Veternyén Ewangelyom  vygiliarol ees ez három fo r iu m  m o n -194 
datyk reya Non conturbetur, Ego rogabo, Tempus eft, Inuitatorium, 
ix antifo/га laudes eleuatis mynd aldozorol, ha valam y kylencz 
leczkés ynnep efyk ez napon, azt penteken kel be venny, ha három ao 
leczkes Memóriát kel пеку tenny vechernyen, ees veternyén an- 
tifonaual, collctaual vechernyen, alia az pfra a módra m ynth у B e - 195 
nedictus dns deus meus ps Benedictus az thewbyvel, capitulum  
mynden orara helén vagyon, fléforium Iám non dicam ym nus veni 
creator, m el ym nus hetetzaka mynden orara m ondatyk veternyetöl 35

N Y E L V E M L K K T A It. V II . 23
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m eg valwa, ees valam yg ez ym nufnak az elfew verfe m ondatyk  
adykju’czol a nag oltár felé kel fordolny, oftan mynd vegliyg eg

196 maira kel arczol lenny, collecta vygylyarol, com pletára || Antifona 
Alleluia capitulum m ynden nap ym nus, veni creator Antifona Nu??c

5 dim itifre veni fete, collectam  affit, m ynden napywal, «Vficulus col
lectam  elewt fptus dni rep, az naptol fogwa zent harom faagh mafod 
napyáygh karban nem  mondwnk bodog azzonnak orat, az veter-

197 nyere m ynden napon ewangelium  vagyon, m yndennap azon ynui- 
tatorium  antifonak ees az három  pfalm us ky || elfew eeyel vagyon,

io laudefys azon, m ynden nap ewth antifona laudefre, vechernyereys, 
vechernyen az negyed Antifona heleebe, hy qui linguis, hetfewn, 
kedden, Zerdan Eefponforyom ok vannak azok m eghenth m eg repe- 
táltatnak, Az lietfewy Chőtortokon, az keddy pentheken, az zerday 
zom baton, venite wtan, ym nus Iám  xpe, laudefre Bta nobis, primara

198 pfalm us confitem ini cliak az elfew napon az preces || Alat Aficlus 
em itte collecta deus qui hodierna die corda, Az domine prwal m yn
den nap zent harom faag napyg y g  kel m ondany az piámat az com- 
pletat ys wg m ynth m eg mont'ok, veed ezedbe mykor kel collectaba  
hodierna diet mondany, akar az p facyoban , Twgyad hog wala-

20 m el collectaban oracioban, pfacioban, awag ym nufban hodierna
199 diet, awag hódiét yrtak, octawayg mynden||kor azon keepen kel 

m ondany, E z kedyg m agyarol az hodierna die akar hodie, ez may 
napon, ees ha ez heeten valam y ynnep efyk, akar kylencz akar 
három leczkés legen, octawa wtan kel hadny ees ozton octáwa wtan

25 nem az antifonat kyket yegzettek m ynt filie Ihrlm , wag' Beatus 
vir, Mert azok hwfwety antifonak nem  azokat kel m ondany, ha-

200 nem  az nyary konwebewl, akar ]| Martyr legen, akar konfeffor legen  
akar virgo legen

Vee^he wagyon az tely  Ordinariomnak
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I e f u s  M a r i a  201

Zombaton zent haromfaag napya elewt pynkefd octawayan 
zent haromfaag[nak]rol lezen az zolofma, ky duplex kynek ew zo- 5 

lofm aya tartatatyk zent wer napyg ky az yewew Cheterteken lezen  
Antifona, Gloria tibi trinitas az thebywel, píalm us Benedictus mynd 
az wtana valokal, ees wechernyen, ees Regghel weternyen, awag 
egyel) zolofmán zent leiekről fem y em lekezet nem lezen, j| Ye- 202 
chernyere ym nus, О lux beata, m el о lux mynden zom baton m on - 10 

datyk adwentyg valamykor dominicat tártnak ha valam y kylencz 
leczkes Innep yt thewrthenvk, lieelfewre haliad ees пеку vecher- 
nyeye elfew nem  lehet az zent harom faageert, hanem chak anti- 
fonawal, collectawal az zent harom faaghe wtan Memoria lezen, 
Completara Antifona, Miferere mi, capitulum, Tu in nobis || ym nus, 203 
Te lucis, antifona Nunc dimitifre, Salua nos domine, collecta, I llu 
mina, ees ezen képén kel m ondany com pletat mynd aduentyk,wr nap- 
yatol, ees Bodog azzon napyatol m eg valwa, veternyeen az laudefre 
az ewt antifonaval, ewt verfet keel m ondany az e lew .eyel, elewzer 
kedygh az verfyt kel mondany, oztan az antifona primaara pfal- 20 

mus, confitemini mel confitem ini myndenkoron || Mondatyk vafar- 204 
napon Mykor zentnek tartnak ys, vechernyen antifona az laudes 
ky volt verfy nekyl, ps, dixit dom inus az thewbywel, Twdnye 
hog myndenkor zent haromfaag napyan vechernye vtaan Az ha
lottaknak kylench leczkeewel kel m ondany vigiliat, ees Regghel 25 

egyes comendaciot, ha heet feen kylencz leckes упер nem efyk, ha  
kedyg az упер leyend hat hetfeen legen az vygylya, kedden || az 205 
comendacio, hetetczaka in vitatoryom  deum verum hym nus Nocte 
fürgén, kylencz antifona kylencz pfalm us m ynt elew eyel, Te deum

23*
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laudam us laudefre chak az eg Antifona О Beata benedicta, capi
tulum , ym nus, collecta ky elfew napyan volt, vechernyere chak az 
eg Antifona pfalm us feriae, ym nus о lux Beata, antifonak Benedic- 
tufra ees Magnificatra, Gloria tibi trini az tewbywel, Mykor el fog-

206 nak m eg elewl kel kezdeny |j Twdnye kel hog lieetfeen zent harom- 
faag nap wtan az fuifragyomok per fignum  crucis, ees m ynd az 
tewbyel kezdetnek bodog azon horay mind [ff] fuffragyomwal azys 
el kezdetyk Twdnye efmeg bog az ym nufok nocte furgentes ees Ecce 
iam [lucis] noctis m ynden vafarnapon m ondatnak aduentyg mykor

io dom inicat az az vafarnapnak tartwnk ha valam y ynnep az m as ||
207 heetrol erre marat, akar kedyk ky efyk ky barom leczkes antifona- 

wal collectaval vechernyen, ees veternyen kel im ponalny, ha kedyk 
kylencz leczkes leyend, az ynnepnek kel tartany, harom faagnak  
im ponalny antifonawalj collectaual,

is Yr napyarol, akar zent weer napyarol m eg vagyon zerezwen, 
hog m ynden eztendewben zent harom faag vtan való cheterteken ||

208 Inepe legen zent veernek octavayawal m ynden tyzteffegwel ees ez 
tripplex, az az, Nag ynnep m ynt karachon napya, azért az zent 
harom faag octawaya ennek englied, elfew vechernyen Antifona

20 Sacerdos in eternum az- tliewbywel ps, dixit dns, Capitlm, tórium, 
A fidus, ym nus, laafd az Breuiarban mynd vechernyere noetnofra,

200 laudefre vagyon ym nus az пару horakra az || azprim ara, Terciara, 
Sextara, nonara completara, ym nus, fic facrificium, m ynden horayat 
m eg m ongia az Breuiar zery, primara ps confitem ini, az elfew napon

2 1 FHm xpte fili dei viui, verfy Qui pro nobis efudifti fanguineni preces 
kewzt Aficulus, caro m ea /co llcta  deus qui nobis, az m ynden napy-

210 wal heteczaka veternyere m ynden napra vannak leczkeek jj lau
defre, vechernyere, m ynden ewt antifona, fapiencia ees az w tanna  
valók, ps. m ynden ódáim nak elfewT vechernyeyek quiq laudate,

so ym nus, Sacris folem nis, antifona magnificatra, ees Benedictufra az 
elfew vechernyen kyk voltak, Sacerdos az thewbywel mykor el 
fognak elewl kel kezdeny, elfew vechernyen es napyan, vetenen

211 m eg az vechernyen, Zent |J harom faagnak nem  kel im ponalny, 
Twdnye, kel azért hog ha valam ynem o ynnep efyk az octawa

35 alat, kynek kylencz leczkeye vagon octawa wtan kel halaztany, 
mert ez ynnepnek octawayat nem kel fenkyert el hadny^hanem -

■ ha zent Ianos efneeyek, haróm leczkefnek antifna collctaya vagyon  
chak ez octawaban, A m el упер kedyg ez hetre hallaztattanak az
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pynkefd И hetybewl, Zent haromfaagh nap wtaan való hetfeen vág 212 
kedden akar zerdan kel Be vény azokat, ha kedyg valarny duplex 
az az yeles ynnep efyk, mynt zent Ianos napya, Tahat az ynnep- 
nek kel tartany az zolofmat az vr napyarol kedyg imponalny kel 
Antival collctawal, ha ez zent Ianos napya ai| wr eftyn awag nap- 5 
yan efneye.k, ha eítyn efyk hat vecliernyen az || zent veer collectaya 213 
vtan imponalny kel пеку, ha napyan tahat ha az zent Ianos pat
ronus, az az, ahol eg haza vagyon az patrociniomert пеку kel az 
vechernyeyt wr napyan mondany, ees az zent weernek ymponalny 
kel antifonaval collectaval A hol kedyg nynchen egli haza zent ю 
Ianofnak, vr napyan az vechernyen imponalny kel Antival collee- 
taval у Octawayg mynd zenth veerewl kel tartany, ha egy eb zent- 214 
nekys leyend octawaya, az az, ha zent Ianofnak ys vgyan ezen 
octawa alat efyk mynt meg mondok ynepe ees octawaya, Tahat ne- 
kyes myden nap kel iniponalny’antival collectawal, Elfew napon nem is 
kel zent liaromfaagnak imponalny, de penteken, Zombaton kel

Octawaayaan zent vernek || akar mongyam vr napyanak, E l-215 
fev vechernén ant Sacerdos ineternum, ps dixit dns mynd az 
töb antifonawal, pfalmufwal mynt elfew napyan veternyen ees 
tewb zolofma mynt ygaz napyan 20

Elfew dominica zent haromfaagh nap wtaan, vechernyere 
antif: Benedictus pfalmus ees az Capitulum, collecta az Breuiarban, - 
Inuitatoryom, antifo: az pfalmufra, foltarban, IHorium || deus om- 216 
nium az tewbywel (The] Te dqum laudamus laudefre antifo : Regna- 
uit chak ew maga mondatyk, mynden kor valamykor vafarnap 25 

nocturnuft tartwnk, myg az ad aperiat hyftoryaya kezdetyk, pri- 
mara pfalmufok vafarnap napokon, deus deus meus Refpice, domi
nus regit me domini eft terra, ad te domine leuaui Iudica me domine 
deus in nomine tuo, Confitemini Beati in maculatj, Retribue fer, || 
Quicunq wlt, Az confiteminit akar zeninek tarchanakys mynden kor 217 
meg kel mondany vafarnapon primara hwfwettol fogwa kylenczbe 
hagyoyg az az mykor az alleluiat el hagyok Twdnyjiedyg hog myn
den vafarnapy wechernye el mwlyk az wtanna való ynepert, ha 
celebre vag dupx, azt hywk celebrenek kynek eg IBriomot yrtak ve- 
cherneere, ez yllen mykor || efyk hetfewn hat az vechernyet az zent- 218 
nek kel mondán^ az domicanak imponalny kel Antifol: Collectaual, 
Meg az képén ha zombaton efykys ez ylle celebre vag dupx, Az 
duplx kynek mynd az keet vecherneyen Refponforium vagyon, Az
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ha zom baton lennenekys ewek az vechernye, az dominicanak im- 
219ponalny kel chak antifonawal collectawal || de wafarnapok meg 

valaztatnak ees ez zom batok aduent zom batya, kylenczbe hagyó, 
mykor az allath el hagyak atol fogwa beytbe az elew zom batyg, 

5 ees vala m eny zom bat nap vagyon az eghez beytbe mert 
ezek nem  enghedhnek az celebrenek, de duplxnek vechernyeyek  
lezen rayta, ees akor az dominicanak imponalny; kel Anti collectal

220 Az wafarnapok vettetnek || ky efmeg kyn nem  lezen az celebrenek 
vefperaya, aduent vafarnapya az elfew Mykor az allat el hagyak,

io Beytbe Iudica ees vyrag vafarbnap, hwfwet vafarnapya, hwfwet 
octawaya, pynkefd ezeken nem  lehet az celebrenek vecherneye, 
Meeg im ponalny fém  kel íenkynek hwfwet napyan Sem pynkefd

221 паруaan, de a*zTthewbyn im ponalny kel nekyk, Mykor az || celebre
nek kel tartany, vág m ondany az vechernyet, ved yol ezedbe bog

is am el ix leczkes nem  celebre Nyncz Refponforyom a az ollyannak nem  
lelebet fern zom baton Mafod vecherneye, lem  vafarnapon elfew  
vecherneye, de yeles octawanak m ynd zom baton, mynd vafarnapon  
vecherneye lezen m vní eg celebrenek Noha nynch Refponforyom a

222 ha mykor tewrteenyk || hog két ynnep kyknek m ynd az ket-
20 tewnek kylencz leczkeyek lezen, ees az vtolfo zom baton efyk ha

nem volt elfew vecherneeye, Zom baton legen mafod vecherneeye 
Twdnye efm egh hog vala mykor dupx feftum  efyk vafarnap az va- 
farnap ewangelyom at, hetfere vág egyeb napra kel hadny, Mykor 
kedyg chak flevt kylencz leczkes ynnep efyk akor az dominica

223 ewangeliom at OAz dominica ewangelyum ak kel az veternere mond- 
yany bátor azért az ynnepnek tarchyanak zent harumfag nap wtan 
walo wafarnapthwl í'ogwa, zent peternapyg kyth az parazthok kepe 
gyontlionak hywnak adyk rel'ponforium, deus om n az tewbywel, 
leckek regum bol az az о terwenbely kyraloknak yarafarol Wed

30 ezedbe tedyk hog néha tertenyk hog az antifonat loquere, [es а 
224tew byN em  leheth eleegh az ydenek |j hofwolthaert az wy yftoriayk  

wala mykor eleek nem  leyen d : Azonnal az wy yftoriabol kel Mon- 
dany antifonat magnificatra yollehet fertartafzerent Meg ezjjen- 
napra kellene el kezdeny dee nem  kel awal gondolny m ert az wy

35 iftorianak wth antiphonaya wagion es eleg lezen Néha tedyk terte- 
.. nyk hog az ydew reuid wrnaptwl fogwa a zentpqternapik Es az anti- 

fonakba A loquere felybe el kel [mondái m aradim  Thahat ezt yol m eg 
225 kel У latny hog ez haru antifonat el nem kel hadny az wy yftoria
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elewt, deus omnbol akar loquerebolEzek Mons gelboe doleo fuper te, 
Eex autem dauid harum zombatbon az ywendew wy iftoria elewt be 
kel ezekek wenny es az egeb antifonakat el kel ertek hadny^:c

K e w e t h k e z y k  yt  t o w a b a  t a b l a  m y k e p p e n  az wy 
i f t o r i a k a t h  be w e n n y  n y a r a  dz a k a k y k e f n e k :  6 

Elfewt mondywk zent harumfag napyat Mafod wy iitoria 
Deus omn || Ky tart zent iacab haygh hoztan eyeb lezen, Ez deus 226 
omnium tedyk, kezdetyk zenth harumfag wtan walo wafarnap im- 
ponalas zerent myert Akor efyk az hew octauaya Harmad yftoria 
Sapiencia az Antifona magnificatra, Negyed yftoria lob :jhwted tho- ю 
bias: hatod adonay: heted ad aperiat íc. Nyolchad vidi dominum :ct 

Wala mykor litera domicalis Az az a wafarnap bethewe leyend 
A thahat az fapiencia iftoriaiaual wehetyt be zent femien || Es Ab- 227 
donNapyan lob iftoriayat zent egyed nap után walo wafarnap Tho- 
bias zent lampert napyan Adonay zent gelerth Napyan azon nap is 
efyk zent rupert Napyaes Ad aperiat iftoriaia zent Remigius pyf- 
pek napyan Yidi dominum iftoriaya zent fimcn iude Apoftolok 
mafod napyan

Mykor az wafarnapnak bethewe az az Ira dom inicalis lend  
B, tahath Az iitoria Sapiencia kezdetyth zent germ anus pyípek 20 

napyan lob  iftoriaia zent agofton octauayan Thobias yftoriaia - 
zentli у Lampert Mafod Napyan, Adonay iftoriaia zent Gélért ma- 228 
föd Napyan, Ad aperiat zent leodegarius napyan Yidj dominum  
mynd zent nap elewtli walo uafarnapon,

Mykor az lra dominicalis az az wafarnapnak. ew bethoe 25 

C leyend tahat az Sapiencia iftoriaia kezdetyk aduincula petri^kepe^ 
gyoto zent peter napyan Hob yftoriaia decolacio Iohannis az az 
zent íanus nyaka wagafa Napyan lob iftoriaia Zent kerezt nap 
elewt walo uafarnap, Adonay iftoriaia zent Mathe napya elewt 
ualo wafarnapon || Adaperiat yftoriaia duorum eualdorium nap- 229 
yan Yidi domine Mynthzentek wygilian íct

Mykoron az lra dominicalis D leyend, Tahat az wy iftoria 
Sapiencia kezdetyk Stephani papé: zent yfthwan papa Napian 
lob iftoriaia, zent ianus nyaka wagafa mafod napyan Thobias zent 
kerefth nap elewt ualo wafarnapon, Adonay iftoriaia zent mathe 35 

nap elewtli walo wafarnap, Adaperiat zent Ferench napyan Vidi 
Dominum Crifpini et Crifpiani martirum napian ||
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230 Mykor E leyend az littera dom inicalis Thahat Sapiencia ifto- 
riaia kezdetyk Invenció Stephani az az zent yfthwan tefty m eg  
lelefe napian, lob  zent eged nap elewt walo waíarnapon, Thobias 
iftoriaia zent kereíth napyan, Adonay iftoriaia zent m athe ewan-

5 geliíta  napiam , Adapierat yftoriaia zent venceflans magyarwl zent 
v^ lp ,n ap ian  octauaia vtan :c

Mykor F  leyend a littera dom inicalis a Sapiencia iftoriaia kez-
231 detyk zent yftwan tefthe Meg leleffe Invenció protom artiris || Ma- 

fod Napyan lob  iftoriaia zent egyed napian Tobias N atiuitas marie
io az az kyfazon octauan Adonay zent rnorich napian Ad aperiat 

zent m yhal Napian Yidi domi m ynd zenth wtan,
Mikor G leyend Thahat az wy iftoria, Sapiencia kezdetyk zent 

maria m agdalena octauan, lob  iftoriaia zent egyed Mafod napian, 
Thobias zenth Effem ia napian Adonay iftoriaia zent m athe nap

is wtan ualo wafarnap Adaperiat zent ieronim us napian Yidi domn
232 m ynd zentek napya wtan az wafarnap || Twdnye. Illik  azért hogy 

M ykor az wy iftoriak napian walam y kylench leczkes innep Efyk  
az wy iftoriaert nem  kel el hadny y elefewl haa celebre awag dup
lex awag yeles octaua leyend Mert ez olyankor az wy iftoriath

2o eywres ydere kel hadny auagy feriaba nem wenny Twdnye efmeg 
hogy Mykor pynkefd napia kezeth es ad went kefet rewyd ydew  
leyend hog az wafarnapoknak Ewangeliom ayt be nem wehethne-

233 hek Thahat feriabán kel bee wenny az az hethkez napokon : || Az 
ewangelium nak Egyketh zent Marton octauayan kel be wenny

25 Maafth zent Cecilia napyan :c harm adykat zent kelem en papa 
Napian dee wg hog mykor ez ynnepek wafarnapnak kywele efnek  
E s twdnye hog mykor az m eg m ondoth Ewangelium okath feria 
zerent kelletyk bee wenny, Mykor be wezyk az antifonat ky bene- 
dictufra es m agniíicatra wagyon myndenyknek be kel wenny az

so zent wtan kynek tardnak, E s az J ficu lu s wethernen dominus reg-
234 nauit W ecliernyen, dirigatur dom ine [oracio] |j Collectayokatys 

Meg kel m ondany m ynth ha wafarnap wolna Mykor tedyk hoíw  
az ydew pynkefd ees ad vent kezeth, hwg hog az E w angelium oth  
nem  lezen  heleek az wafarnapokhos az Ewangelium  loquente ihu

85 keth wafarnap mondafyk Mynd antifonaual collectaual es akor az 
collecta Deus refugium, három waíarnapon m ondatyk Mykor thedyk  
tertenyk hog keth hewres dom inica az az oly wafarnap efyk kynek

235 nem lenne Ew angelium a Tahat || Az Ewangelium  Abeuntes két

i
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wafarnap mondanék, az loquente ihu ys kethtewn ees Akor a col
lecta, deus refugium  Neg wafarnapon m ondatyk Megys twdnva bog  
[Mikor az hwdew liozzw] Akar hofw legyen az ydew akar rewyd 
pynkeft kezt es advent kezth Az Ewangelium  cum fubleual’fet iliüs 
ocios Es collecta Excita Myndenkor aduent elewth walo az tedyk 5 

az wtofo wafarnap kel be w enny :c Ith wed ezedbe hog az fentek- 
nek kyknek nynchen antifonaok || W echernyere, awag Collecta<}j£.23(> 
es az kalandariumba be irtak hwketh ferialis antifonat kel pfal- 
mufra azoknak m ondany antifonakat magnificatra benedictufra 
Es collectat conm unebol,Es ez tewelgeft el kel taw oztatny hog ferny- 10 

nemw zentnek legeudaya awag paffioia weternyen ne olwaftaffek 
hanem  kynek hozya walo az Az legendához akar paffiohoz hyl- 
lendew Refponforiumok wadnak merth m y kezthwnch ollyat, hog 
wala m el zentnek Eletyk olwaffa az weternyen || hoftan Refponfo- 237 
rium oth Comnunel mond пеку, dee ennek nem kel lenny auag 15 

mynd conm unebol legen auag az zent eletybol, de fele m ás ne 
legen

Zent ianus baptiztarol es ewlewzer wygiliaiarol Thwdany az
ért hog mykor ez kereftelew zent ianus beythy auag wygiliaia wa
farnapon efyk Mynd az euangelium at A wygilianak es mynd a bey- 20 

tith  zombaton kel m eg tartany Mynd myfeyk, Ez tedyk twdnye. 
walo hog mynd wygiliat ky wafarnapon efyk azzonkeppen || kel 238 
tartany karachon wygiliatw l m eg walwa m ert annak zolofm ayaf 
myfeyk helen thartyak cliyak az bewytyth beytelyk, zom baton es 
ez zent ianufnak hyw zolofm aya mynd zereuel m eg wagon helen, 25 

helen wagyon octaua weternyere feriabol kel leckek m ondanya, 
de wafarnap ky ez octaua alat hel'yk es octauan, fermok wannak 
hetethzaka oro concede, dee wafarnap es octauan Deus q pfentem : 
Antyfonak magnificatra benedictufra a kyk elfew weternyen voltak 
mondathnak, haa el J| foghnak m eg elewl kel kezdeny laudefre an- 230 
tiphona wechernyerees E lizabet chyak az e g y : 2c Zombaton ha 
wafarnap efyk ez octaua alath akorees chyak ez eg antiphona eli
zabet, Capitulum prima wefperabol, az ky az elfew wecliernyen  
wolth Thwdnya azért hog mynden octaua Alath walo zom batlion az 
capitulum  wechernyre ky az prima wefperan wolth az az elfew we- 35 

chernyen Wafarnap weternyere laudefre wechernyerees hewt anti- 
fona mynden octauanak haa hethfewn efyk octauaees azért wafarnap 
wecliernyen az laudefbwl hewt antiphonat || Kel mondany, Dee bo- 240
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dog azonak Mykor yg efnek es dedicio nekyk az pm a wefperabol 
kely m ondany wafarnap ha hethfen efyk octauaok [h a hol zent 
Ianus patronus Nekyes wg kel hog hewth antifonat kel Mond anya..

zent pal wechernye wtan antifonat Ingreffo zakaria Collectat Deus
241 qui pfentem  jc || Kel werficulufawal Neky m ondany

Zent ianufrol es zent palrol Ewlfew weehernyen antiphona 
pfalm us ferialis, Refponforium  pprium az az m agoknak wagyon, az 

io elfew collecta vtan zent Ianufnak Im ponalny kel az antyfonaual, 
kyt m agnificatra m ondánál, az az, az hew elfew wechernyebol we- 
ternyenes honneth kel Nem a laudefbol, Zent ianus zent pal we- 
ternyere, Inuitatorium , antiphonat ym nus pfalm us haatli refponfo-

242 rium de martiribus aaz Ewangelium ra wagion refponforium || Mynt 
is helen Benedictufra M agnificatra magoknak vagion A ntiphona’ok

Towaba ez fegenfeget es elkel tawoftatny hog W eehernyen az 
Capitulumyk eg zentnek m ongyak Es az tewbyth az wechernyenek  
m egh Mas zenthnek az az capitulom atol fogwa es elm ek az eleyby  
zentnek Im ponálnák ez illyen doloknak nem kel fém  Illik  lény, 

го hanem  a kynek Nyncli antifonaya pfalm ufra ferialis Antiplionak
243 kel annak mondana azért eg feleh wechernyeth kel m ondanv || Eg  

E g wegben nem felem afth ha azonnap Thewben efnek "zenthek 
imponahiY^ftzoknak

244 peternek Az breuiarba m eghy wagion || Inuitatorium  wtan Im nus 
so aurea luce oliue byneyk m ert oftan atwlfogwa a laudefre m ondatyk

Secunda wefpera antifona pfalmufra, Ierauit az tewbywel Refpon
forium, Qui funt hy, Im nus Aurea luce m yndwegyk antifona m ag
nificatra Glofiofj principes terre гс E s ez Nap zent paalnak íem yth  
nem kel im ponalny merth Ez wechernye ketthen wagion nekyk, de 

35 zenth Ianufrol legen memoria az elfew wechernyebol antifonaual
245 Collctaual uem  az laudefbol || Mynt Eleb m eg mondook

Zent paal emlekezethyn Conmemoracio fetj paulj: Zolofma-

az pfalmufra prima, az az elfew wecbernyre Iohannes eft [az] Es az 
5 tewbywel de a hol nem patronus az az Nynchen eghaza Thahat az

Zent peterol es zent pal apoftolokrol, haa wygiliaiok wafar-
25 nap efyk hog legen mynth iohannis baptifte Megh monthok ha tlie- 

dyk ez hew innepek wafarnap efyk az dominica Ewangeliumat az 
ywendew chetherthekre kel hallazta tifonayth Collctat, Ezen 
napon kel bee wenye Apoftolok coll  ̂ i, w tan: Zolofmaia zent

iara az breuiarba mynd helen weternyen az zent paal Collectaia
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wtan, zent peternek kel iniponalny, Antifona Petre amas me ic  

W eríiculus Tu es petrus Collcta deus qui bto petro,1 azwtan zent 
Ianufrol, ha tedyk ez zent paal Napya wafarnap efyk az weter- 
nyere a dominica az az wafarnap Ewangelium at kel m ond an y: 
re^h. miffe a domicahe auag zent paale fequcia clar Secunda wef- 5 

peram Antifona Iurauit, az |j Tewbywel, antifona magnificatra 240 
Sancte p a u le : zent paale wtan zent ianufnak antifona Ingreffo, 
Collcta deus qui prefentem  az utam zent peternek tu es petrus A 
Nim is honorati funt Collecta deus qui bto petro, a hol tedyk az 
zent ianus patronus Meg monthwk m ynth oth kel tartanye h e te t - 10 

zaka az apoftolokrol antifonat com unebol lam  non dicam uos, az 
tewbywel Collecta deus cuius dextera btm petrum apium, Mynden 
nap octauayg ezen collcta m ondatyk: Octauan Inuitatorium  venite || 
Adoremus Regem  Apiorum ym us aurea luce felyk kylench antifona 247 
Refponforium Ecce ego m itto vos, m ind de apiis, laudes hoc e ftis  
preceptum Elfew wechernyen octauanak hoc eft preceptum, antifona 
Seda wefperan Iurauit, haa tartany akaryatok az bodog azon ora- 
iara nem  kel m ondany Gloriofi principefth [hl a helebe m ondatyk  
Im paciencia weftra Aus N im is honoratj fu n t: Es az collectaba Ex  
audi nos, nem kel bele m ondany petri et paulyth Es ez zent peter 20 

es zent paal octauaia Cliyach antifonaual collectaual j| yelen azo- 24S 
nyonch maria octauaiaert wechernyen antifona If ti funt uiri, bene- 
dictufra ifti funt due oliue Scda wefperan Gloriofi principes terre 2c 

De uifitacione bte marie Aginis Azonyonk marianak latoga- 
tafa innepe ha wygiliaia wafarnap Efyk wg legyen m ynth ianus 25 

baptifta wigiliayan m eg wagon m ondwa Ewangelium  az vigili ara, 
Cum effet defponfata lafaad karachon efthyn Myfeye Salue Sancta  
alleluiat nem kel m ondany chyak az gradualt efm ek m eg kel repe- 
talny az verfe után Az az meg elewl kel kezdeny az gradualth, Es 
twdnya walo |j H og mynden wygilia m ifeyt ezenkepen kel zolgalny 24Í) 
karachon wygiliaiatöl m eg walua, Mert annak alleluyat mond- 
nak mykoron, wafarnap efyk wechernyen antifona Accedunt lau 
des az tebywel, pfalm us dixit dominus az tewb bodogazon  
pfalm ufywal Capitulum ynm us azon breuiar mynd m eg mongya, 
Zent ianufnnk es kel im ponalny antifona Puer qui natus eft A fuit 35 

homo, Collctat deus qui pnte, az wtan az proceffj 2 m arciniany kel 
m ondanyCom pletara antifona Cum Iocunditate Capitulum mynden  
napyym nus Memento falutis auctor, ||A z tewbyt laid az breuiarba 250
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Collcta famulorum a mynden napywal azon keppen primarays 
Mynd octauayk weternye es az tewb zolofm a eleg nylwan wagon 
a breuiarba octauayk Mai'od leckere benediccio precibus fue m at
ris, leckey m ynden napra wanak, M agnificatra benedictufraes 

5 antifonak Az ell'ew wechernyen kyk woltak pfalm ufra ha el wegez- 
nek M egynth elewl kel kezdenye E s twdnye hog ez octaua fem yne- 
mw [kylench leckes] inneperth el nem  hagatyk, ha ualam y kylench

251 lechkes inep efyk octaua wtan kel bewenny három || Leckefnek 
Inponalny kel antifonawal Collectaual Az fufragiumot elyen modon

io leinek ez octauaalat per lignum  Crucis de anglis Ianus patronufrol 
Inter Natos m ulierum, de apiis zent aguftonnak, zent m yclofnak  
zent yftw an kyralnak, de Confefforibus luftj, az zwzeknek hee funt, 
letare zent elizabetnek Mynd zenieknek Sancti d ej: da pacem, ha 
ez inep wafarnap efendyk az dom inica Ewangelium ath feria fcda

is hetfen kel be wenny, octauaian ez uifitacionak wechernyere anti-
252 fona, Accedunt laudes Az tewbyes m ynd ygaz elfw napon || Athwl 

m eg walwa chak hog wechernire refponforium oth nem Mondwnk, 
az teby mynd azon Twdnye tedyk hog három leckefnek mykor 
tarthwnk :c Thahat az refponforium okath yg kel m ondany hetfen

20 az elfew lecket az wtan kyk wanak, keden az kewzewpfewth Az 
wtan kyk wannak, zeredan az harmad lecketh utan kyk wanak 
Cheterteken m eg Ekeppen az elfewketh, penteken az kezepfe- 
ket, zom baton az wthofokat, Es haa walam y zentnek tarthwnk

253 akor a laudefre chak Eg antifonat kel m ondany || Mykor octaua
25 wagon m ynden nap az hew octauaiban Ewth antifonat kel m on

dany laudefre es wechernire m ynd vifitacion es afum pcion  
N atiuitafon: Zent lazlo kyral Napya' duplex zolofm aia Az bre
uiarba, fons eterne pietatis mynd az tewbywel ha az nem  lend  
Conm unebol kel Neky m ondany Zent m argytha azon duplex ez

30 orzagba Tyzenket apoftal napya celebre Antifona pfalmus ferialis 
refponforium Qni funt liy, m’agnihcatra antifona Conuocatis ihus

254 weternyere m ynd antifonak refpoforium ok |j Pfalm ufok Conm une
bol de apiis utofo refponforium, Ite in orbem, Euangelium  euntes 
in  mdm, ha wafarnap nem  le ’nd Benedictufra antifona Iurauit do-

35 m inus a tewbywel antifona Magnificatra, Illi autem  profecti predi- 
cauerunt zent maria Magdalena azon octauan W echernyen az 
pfalm ufra antifona Maria ergo vnxit, Caplm de vna virgine ref
ponforium  Arm ilia perforata: az tewb folozm ayara az kenwek az
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az breuiar antifonal m eg tanetli hetethzaka octauayk, hét kez- 
napba laudefre wechernyere chyak egy Antifona, Conuerfus eft 
dominus у Benedictufra Magnificatra ezek az antiphonak Maria 255 
ergo, Nyarba m ynt eg maí’utan m eg leled, de az antifonalba hwf- 
weth zerybe kerefd dominica infra octauam ewangelium  rogabat, 5 
octauayan elfew wechernyen conuerfus eft chyak ez eg wmaga ha 
nem ha wafarnap uolna m eit akor ewteth kel mondany Ew ange
lium  Stabat maria fta b a t: az tewby mynd elew napyan mynd  
azon keppen :c Zent iacab apoftal napya duplex Es wagyon wygi- 
liaia helen az breuiarba Ew angelium a az te ’b zolofm a}^ de apiis io 
Conmunebol || Zent peter Napya Celebre :c zolofm aya az bre- 256 
uiarba [hyelew] helyn az antifonaba kerefd zent peter napian zent 
Matias ewletli Zent yftwan tefthe Meg lelefe napian wechernire 
Antifona ferialis pfalm ufys az teb zolofm aia m ynd ygaz karachon 
wtan, az eg refponforiumtwl m eg walua az hefterna diethwl Zent is 
affrarol es romanofrol mynt az breuiar m ongya chak wg :c.

Zent lerynchnek wygiliaiarol Es Napyarol W ygilian Ew an
gelium  wagyon kyth laas az Breuiarba wechernyen antifona || Bea- 257 
tus vir Ifte fanctus, Nifj granum, Qui edit, Ifte cognouit, pfalm us 
ferialis, Es ez innep duplex octauas afumpcio napyk Mynd пеку 20 

kel tartany, laudefre wechernyen chyak egliy antifona, benedictufra 
magnificatra azok antifonak кук elfew wechernyere.- wannak ve- 
gezwen, Bodog azon naputan chak antifona es collecta m ondatyk  
Mynden nap m eg octauanys Neky Te deum laudam us wtan werficu- 
lus difperfit dedit paup, E s ezen verficulus bogod azon napya 25 
wtan mondatyk az ew oracioya eleth ha ez innep wafarnap efyk, 
az wafarnapy Ewangelium  || Hetfere halad awag Egyéb napra Oc- 258 
tauaya chak antifonakal collectaual telleffedyk: az Azonywnk 
maria octawTaherth

Azonyonk zyz m ariarol kyk kyt Nagazon napyanak hywnak 30 

parafthwl :ct :ct ha afonynk zyz marianak ew wygiliaia wafarnap 
lend m ynd bewyty mynd az ewangelium  A wygiliaia zombaton  
tartathyk Wechernyre antifonaak, Ortus Conclufus az tewbywel 
pfalmufok azok, kyketh zokhtanak m ondany azonyonk mariarol, 
dixit az tebyw elzent lewrynchnek im ponalny kel antifonawal Col- 35 

lectaual, Es tewb zolofm aya || Mynt helen wagon, Completara Cum 259 
iocunditate Capitulum Tu in Nobis ym nus Memento falutis У  poft 
partum, Nunc dimitifre antifona Aue regina: preces alat verficulus



E xalta eft oracio famulorum  tuorum, Es Illum ina: Az weternyere 
walo Zolofm a mynd helyn Mafod benediccio precibus tue [f] matris, 
priman refponforium, xpe fily dej viuj, qui natus es de u irg in e : 
werficulus Collcta elewt poft partum auag E x a lta ta : famulorum : 

5 az m ynden N apyw al: octaua alat betetbzaka wafarnapys ky az 
octaua alatb e fy k : Inuitatorium  In bonore Antifonak az pfalruu- 

200 fokra Exaltata eft, || Az tewbywel laudefre es wecherneyre Ewth  
antifona Affumpta eft m aria a tebywel octaua alat az orakra walo 
ym nufokat kylencb leckes inep Modyara notaiara kel m ondany es 

i о m ynden napra wannak leckek, Ez octaua tedyk fenkyert [b] tew- 
bert el nem  bagbatyk hanem  cbak zent yftwan kyralert

Az zent yftwan kyral Duplex ew róla az zolofm a legen anti- 
fonal m ynth kenwetekbe wagon lia nynch M aganak tahat Conmu- 
nebol kel m ondany Es ez zent yftwane wtan azonyonk Maria zo- 

261 lofm aya m yndh |j W ecliernyen m ynt weternyetli de afumpcione 
legen weternyen azonyonk marianak Inuitatorium  In bonore anti
fona Exaltata 2C az [b] tewbywel ix antifona ix pfalm us barom lecke 
az hew octanaiabol laudefre bewt antifona weehernyenes ewt, ha 
thedyk ez zent yftwan kyral[rol] Napya wafarnap efyk bath azo- 

2 onywnk mariarol bat lecketb k el.m ondany az octauabol kyre Az 
dom inica Ewangelium at m ondhatny hetkezben Collecta az zyz 
m aria oraiara famulorum, de elfw napyan es wafarnap ky az octaua  

2G2alat efyk es octauan oracio || Veneranda cbak priman com pletan  
fam ulorum : Es mynd ez Egez octauayk wanak antyfonak Bene- 

25 dictufra es Magnificatra áz kychenek bet kéz napba mondathnak  
az nagok Zom baton es w afarn ap on : az bta dej genitrix maria, 
ees Sancta m aria fern m aftli fem a m afyk octauaiaba: Az az a kys 
a z o n oetauaiaba nem  M ondathnak: ha ez afum pcio wafarnap efyk 
az wafarnap Ew angelium atli hetfere kel b ad n y: Octauaia ez afump- 

a0 cionak ha zom baton efyk zent bertalan W ygiliath kel az weternyen || 
263 Mondany az az ewangelium at ky az hew w ygiliaian wagon, E s az 

wechernye lefen az octauarol es az dominicanak nem  lefen we- 
chernye, Merth wafarnap zent bertalannak kel m ondany prima 
wefperat refponforium al, dum fteteritis,

35 Zent bertalan Napya duplex lezen пеку az ew zolofm aia m ynt 
az breuiarba wagon m eg yrwa de Apoftolis

Zent agufthon atyank napya m aius dupx es octauas Es az 
hew zolofm aia [elewt] eleg nyluan wagon A breuiarba es az anti-
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fonalba ha wafarnap efyk legyen memoriaia || Az domicanak Antifo- 264 
naual collectaual es az zenteknces kel In p on a ln y: laudefre octauayg  
kéz napon chak eg antifona W echem yre es azonkeppen poft m or
tem  ew maga, de az dominica Infra octauam ewt mynd laudefre 
m ynd wechernyre lietedzaka benedictufra magnificatra antifonak, 5 
letare mater noftra, Az tewbywel octauan zent agoftonnak prima 
vefperan antifona pfalmufra poft mortem mris chak az eg wmaga 
hanem ha wafarnap wolna merth wg ewth kellene benedictufra  
magnificatra Antifona аку И Napyan wolt fecunda vefperan zent 265 
agofton octauaianak zenth ianufrol inponalny kel, ha tedyk az zentio  
ianus patronus leyend hat пеку kel m ondany Az wechernyeth zent 
agoftonnak inponalny antifonaual co llectaual: Zent ianufnak 
zolofm aiath az breuiarba m eg yedzethtek Capitulumj azonok kyk 
az elfew inepen woltak az teby mynd az breuiaribe wagyon meg 
у m an jet is

Azonywnk Marianak zewleteffe napyarol E s zenth kereft 
napyarol Natiuitas marie Exaltacio fancte crucis Capitulum elfew  
wechernyere azonywnk || Marianak pfalmufra antifonak azonok kyk 266 
Afumpcion woltak,Ortus Conclufus az te ’bywel,Capitulumok refpon- 
forium Stirps yeffe: ym nus aue maris, Collecta az elfew wechernyen 20 

Supplicacionem  feruorum : hoztan az teb Napon fam ulis tuis que- 
fumus m ondathyk Dee Completara es Primara famularum az tnyn- 
den napywal Aficulus dignar primara aue maria, Prim araes Com
pletara Capitulum efthedeyk femha nem  ualtozyk primara capitu- 
tulum, domine miferere, Completam Tu In Nobis : Nunc dimitifre || 25 

Antifona ogez octauayk Aue regina celorum, weternyen azon antifo- 267 
nat pfalmufok kyk afumpcion woltak ewlfew napyan es wafarnap 
ky az octaua alat efyk es octauan wanak leckeek az tewb kéz napon  
ferialis leckeek m ondatnak ez orara Refponforium Solem  iufticie, 
Styrps yeffe, Ad nutu d om n : az három nocturnufba: m yndenyk 30 

harmad helen m ondatyk az elfew wechernyen es weternyen m e
moriaia wagon zent ad ria in ak : Octauaba Inuitatorium  Corde voce, 
antifonak pfalmufra, Benedicta tu, || E s mynd az tewby kyk myn- 268 
den nap mondatnak kezydecbe az bodog azon weternier wafar пар 
ky ez octaua alat lezen akores ez m eg mondoth Antifonat bene- 35 

dicta tu, mynden nap ez octauayk laudefre es wechernyre ewt 
antifonath kel m ondany N atiu ita fth : az tewbywl benedictufra 
magnificatra antifonak afuinpcio octauaba kyk woltak az proyat
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368 lányi codex (268—273)

kéz napon kel m ondany Az nagyad i'ombaton w afam apon kel 
m on d an y: Скак az eg antifonatk nem  kel ez m aftany octauaba

269 mondám* Vgo || Prudentiffirna : az tewbytk mynd m eg k e l : octa- 
uaianak elfew wechernyen antifona ortus conelufus es mynd anti-

5 fonák refponforiumok m ynden m ynt 3Tgaz elfew napian, de ínyért 
bog az zent kereft пару a Ez octaua alat zokath efny es ewrola 
azon zolafm at kel m ondany ky hwfwet után walo innepya efyk 
de ez antifonakb nem  m ondatlm ak prima wefperara behedictufra 
m agnificatra es laudefre de az refponforiumok mynd azonak скак

270 bog az üvegekben nem  kel M ondany m ondany allelu iat || Az zent 
kereft weckernye wtan azonnal bodog azonak kel m ondany we- 
ckernyet de n atiu ita te: Completan zent kereftnek antifona miferere 
capitulum  Tu in Nobis, ym nus te lucis Antifona nunc dimitifre 
Salua Nos dom ine u ig ilian  Collecta Illu ia  az zent kereft wechernye

is wtan azonal bodogk azonyak Corde uoce, Inuitatorium  antifonak  
benedicta tu az tewbywel leckeek az eg napon In om nibus requiem  
qu-ifiui refponforiumok de N atiuitate kel m ondany laudafre ewt an- 

Tltifona II M ynt az tewb napokon: Az bodog azon weternyen chak 
eg benediccio precibus fue, A zent kereft weckernye utan azo- 

2(i nywnk marianak azonnal kel m ondany Prima vefperat octauaiarol 
Ortus concluXus az tewby m ynt elfew nap, es m ynd ez ketk nap 
ketk com pletat kel m ondany az m ynden napytk es bodogh azon- 
nak az yinnufba kyt zent kerezt napyan az venite wtan mondnak 
yg kel m ondany 0  Crux aue fpes vnica, о redemptorum gliam  Nem  

272 кос paffionis tem poretk || H a ez zent kereft napra wafarnap efyk 
kaat wafarnap Ew angelium at el kel kalaftany egek napra es az 
inepetk helen kel tartany :c

Zent m ylialrol az zentk ewangeliftak cantufat kel ewrola 
mondany^: Neka tertenyk efnv ez zent m atenak lietfen az kantor- 

30 nak ewangelium ayat wafarnap az uigiliat ez az wafarnapy ewan- 
gelium oth pentekre kel h a lla fta n y : ha ez tedyk az u ig ilia  zerdan 
awag penteken efyk nem  kel kerte az kantort e l hadnye ka ezt i  

27Umeg mondok zent m ate napya ez cantor napoknak walah || Melyk 
yglend az zent weternire az kantor Ew angelium atk kel m ondany  

аз oztan az zent mate Coliectaia wtan az cantornak kel im ponalnj7 
antifona ferial es .Vficulus collectaik wagyon zeredan ky mynd 
az karom bewt nap m ondatyk ínykor noctum ufal tartyak m eg a 
kantor, ha tedyk wafarnap efyk ez zent m ate napya zent m atenak
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kel m ynd az zolofm at tartan ^  es az dom inica ewangelium ath egy eb 
napra kel halaftany :c

Zent m ihalról es zent généiről zent m ihal archangel napya  
dnpx, m ynden zoloím aia helen wagon m ynd antifonalba || Mynd 274 
breuiarba octauaia Nalwnk nynch mafod wechernyen zent yerom- 5 

m úlnak kel im ponalny antifonat collectat az zent ínyhale wtan es 
ez zent ierommufrol m eg wagon yegezwen az breuiarba a zolofma 
yo m ódón mynd 2C Az zent dyenes napya dupx zolofm aia azon 
breuiarba m eg wagon yrwan

Thyzen eg ezer zwzekrel ez zent zwzek napia dupx octaua - 1 0  

yokys wagon nalwnk, Elfew wechernyen pfalm ufokra a n tifon a : hee 
funt q Capitulum deuirginibus refponforium In num erabilis m yn
den zolofmaiok || Meg wagon yegezwen az breuiarba es az antifo- 275 
nalba Az laudefre walo antifonak chak az elfew eyel m ondatnak  
ózta« octauaba azon antifonak. Benedictufra es m agnificatra leznek 15 

laudefr a]e wechernyere antifona Media nocte conm unebol chak eg 
antifona hét kéz napba dee wafarnap m ynd weternyen wechernyen  
ewtheth kel m ond an y: Octauan az elfew wechernyen Pfalmufra 
antifona chak Media nocte, laudefre es benedictus magnificatra 
antifonak es az tewb zolofm a mynd ygaz elfew napon de m yert2o 
ez zwzeknek ew octauayok zentli |j S im on Iude apoftolak napian276 
zokot efny azért az ew uigiliaokon be venny az octauat E s az Ewan- 
gelium  lezen az uigiliae es mafod wechernye nem lezen az apoftolok- 
inepertli hanem chak inponalny az apoftoloknak: Collectaya wtan  
nekyk zent fimon iude apoftalrol az zolofm a conm unebol kel lenny&.35 

de apoftolis a m ynt az breuiarba m eg hedzethwen wagon :ct 2ct
Mynd zentek napiarol twíbi.ye bog mynd zentek W ygiliaian  

az w e c h e r n y r e  a uigilia e A v a n g e l iu m a t  kél m o n d a n y : E s ez duplex 
es octauas || Az ew elfew wechernyre antifonak wannak meg yruan 277 
az breuiarba es antifonalba es mynd ez egez octauayk fem ynem w 80 
zenthnek nem kel inponalny hanem  chak dominicanak az m el efyk 
completara es primara chak a m ynden пару collectat kel m ondany  
elfew heyel Inuitatorium  regem regent az antifonak pfalmufok m ynt 
az zolofm a tartó kennekbe wagon m eg yruan de oztan az tewb 
napon m egh octauanes chak m ynt de martiribus Inuitatorium thwl 35 
es ym nufokthwl m eg walua merth || Az inuitatorium  ym nus caplm 278 
collecta meg nem  waltozyk feriakba refponforium harmad Noctur- 
nufba In circuitu tuo dominica infra octau as: az az vafarnap ky

N Y ELV E M L K K T Á B . V II .



3 7 0 L Á N Y I  C O D E X  ( 2 7 8 — 2 8 2 )

ez octaua alat efyk es octauan wtofo reiponforium : Iftj fu n t : lau- 
d efre: antifonak m ynden nap niynd octauayk azok kyk eliew nap- 
woltak, de feriaba chak egy A ntifona laudefre wechernireys, Sancti 
tni domine : wafarnap es octauan ewt antifona m ynd laudefre mynd 

5 wechernire Pfalm us m inden nap azon ky elfew wechernyen wolth  
279 qunque la u d a te: es ez octaua alat tewb || Sufragium  nem kel ha 

nem  chak per tignum  crucis, E s da pacem, oztan dom inicanak mykor 
efyk es bodog azon zolofm aiat azért ez octaua alat m eg kelh m on
dany henedictufra m agnifi[g]catra az antifonak azok kyk a prima 

íovefperan pfalm ufra w otakE z octauaba leckeek ferialis chak wafar- 
nap es octauan wanak fermok az az m aganak walo leckeek octa
uan prima wefperan az az elfw wechernycn antifona m ynt elfew  
napon de weternyen chak Inuitatorium  ym nus es antifona bene
dictus az teb antifona reiponforium  m ynt de m artirib u s: Magni- 

280ficatra у Antifona m ynt elfew napon Ez twdny hog m ynd zent két] - 
tek napya bátor m afod wafarnap efykys az halothaknak, annak 
wechernye wtan Placebot kel m ondany kyre chak eg collectat az az 
fidelium oth ewmagat kel m ondany lauda anim a m ea wtan reghwel 
annak weternye után Az bodog azonak kel m ondany az után a 

2o halotaknak Inuitorium  regem cui omnia, Mynt kylench leckewel 
laudefuel m eg kel m ondany Collecta fidelium  keth prim a k efth n ag

281 com nendació az az In exitu ifrael thwl foghwa || Ad dominum  
contribulareryk m eny pfalm uf wagon m ynd m eg kel m ondany

Zenth marton pyfpekrol ezys dupx Octauas zolofm aia mynd 
23 m eg wagon az kenuekbe octaua alat Inuitatorium  antifona  

reiponforium  m ynt elfew napian Benedictufra es m agnificatra an
tifona Martinus abraké es com munebol de vno confeffore am auit, 
E s m ynd az teby mykor el wegeznek elewl kel kezdeny es elfew  
m artinus гс

30 Zent ymre [re] kerekek napia duplex E s kel пеку tartany
282 m ynt kenwenkbe луа^оп Akar a m ynd zentek octaua || Alath tar- 

chanak пеку akar az octaua wtan m ynd m egh lehet
Zent ottm ar napyan Im ponalny kel zent martodnak az m eg  

newezeth antifonalm al es nem  lau d efab oh zen t cecilia azon Napian  
35 az wechernyen zent kelem ennek kel Im ponalny az elfew collecta  

wtan
zent kateryn azon duplex m ynden zolofm aia m eg w agon . az 

breuiarba ha akarthok octauat пеку tarthanv hat elfew napia wtan
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de communj kel пеку de vna virgine tartany, benedictufra es mag- 
nificatra antifona laudefbol a m ely zent napia || Awag aduent ye- 283 
wend inponalny kel пеку az ew laudeybol antifonanal es Collec- 
taual 2c

Zent andras napiarol es octauaiarol, ha ez zent andras vigi- 5 
liaia aduent wafarnapyan le n d : thahat Zpmbaton kel mynd  
Euangelium at mynd bewthyt be wenye : ha az inepe wafarnap lend  
hetfere kel hadny es az wechernye wafarnap ewe lezen wafarnap- 
nak Inponalny k e l : ha zom bathon efyk ez inep az az ez zent andras 
napya bat zom baton advent elewt ky wagon hat akor zent an- io 
dreafnak Secunda vefperaia || Nein lebet az advent wafarnapiaert 284 
ha nem chak inponalny kel antifonaual ees Collectaual пеку es 
octauawj^ m ynden пар laudefbol kel пеку inponalny, .V'ficulus de- 
lexit andream dominus octauaian antifona Ambulans ihus az 
tewbywel kyk elfew napon wotak benedictufra magnificatra 2ct is

Dedicaciorol az dedicacio zenteghaznak akar mykor efek 
duplex es octauas, wecliernyen weternyen nag m yfen walam yny  
kereft wagon az egh liazba yruan m yndenre eg eg gyergyath kel 
gyliw ytany: || Prima vefpera antifona pfalmufra Pax huic az tew- 285 
bywel az tewb zolofm aia mynd helen wagon ym nus vrbs beata 20 

venite wtan mondatyk ez v er lek : 0111s l i l a : m el werftwl fogwa 
wegyk mondatyk laudefre es пару zolofmara az az primara. terciara . 
fextara. nonara, mynd octauayk_ynmus complerays, hoc intem plo  
fupme deus laudefre octaua alat es wechernyre cliak ewmaga az 
an tifon a: domum tu a m : de wafarnap ky az octaua alat efyk 25 

es octauan ewt antifona laudefre wecliernyerees pfalm us wecher
nyre octaua alat laudate puerj: laudate dominum  om nes gentef || 
Lauda anim a mea, laudate dominum  qm bonus lauda iheru- 286 
faléin : wechernyre egezen kel ym nuoft mondany, primara az elw  
пар pfalm us ConSteminj : octauan prima vefperan antifona рахзо 
huic az tewb zolofma m ynt ygaz elfew napian chak awal kylen hog 
elfew napian az weternyen három Ewangelium  wagon octauan  
chak eg 2c '

Twdnye hog mynden wafarnapy el mwlyk az wtana walo 
inepert ha celebre: az a celebre kynek eg refponforiuma wagon зз 
chak wechernyre, de ez wafarnapok ky wettetnek hwfweth pynkefd 
wafarnapj ||

Efm eg twdnye hog mynden zombat napj wethernye el mw- 287
2t*
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lyk ha celebre feftum  efyk rayta de ez zom batokthwl m eg walua 
ane aduent e le v tb : kylench hagyó ewlet nyolch hagio hwíhagyo  
elewt es bewtbe m ene zom bat wagon Ezektwl m egh walua

Amel ix leckees :c inepnek nynch refponforiurn awagy nem  
5 lend celebre lem  zom baton nem  leien  fecunda wefperaia fern wa- 

farnap prima wefperaia, chak Im ponalafa wagon antifonaual col- 
lectal, de yefen octauakatb wg kel tartany m ynt eg celebreeth, 
m ynd zom baton es mind wafarnapon : elfewketb :ct ||

;8 H a mykor keetb inep tertenyk leny Egm afutan es az wlto 
io zom baton lend, ha penteken [meg] nem  leheeth wechernye пеку 

zom baton fecunda vefperaia legen
H a mykor ket inep egzerfm ynd efyk harmadyk wafarnap lend, 

az ynnepnek a kyfebyketh a kyfebyketh el kel hagny az nagyop  
inepek kel tartany : E egh m ife az wafarnape az nag Mife az nagy ob 

is inepe E s mynd az кеШ m ifen oraciooth kel m ondany az kyfeb 
inepnek

Mykor tedyk yeles Inepek efnek wafarnapnapon m ynth rnynd-
289 zentek n ap ya: || E g  haz zenthfege n a p ia : auag bodog'azonnak akar 

m elyk ynepe, zent ian u s ynepe es egeb akar m el yeles ynnep kyk-
20 nek ketb m ifewknek kel leny azon eg n a p o n : az dom inica m ifeeth  

el kel halaztany es m ynd az ketb m ifeeth az ynepnek kel m ondany  
az az m ynd regh m ifetb m ynd Nag m ifeeth : Egeb dupx inepeeben  
kyk wafarnap efnek dominicanak kel mondanj az reg m ifet kychen 
duplexek mykor efnek

25 T w dnyjiog  niynden octauanak elfew wechernyen Pfalm ufra
290 antifona II laudefbol chak eg ew m aga m ondatyk : De ez octauakh- 

twl m eg wolna Afumpcio marie Natiuitas marie, Y ifitatio m a r ie : 
Corporisxpj es patronus akar m ynem w zent legen  ky patronus 
ha o cta u a s: es dedicacio ecclefie merth ez m eg m ondotb octauak-

30 nak ezenkepen kel az prima vefperat m ondany az tewb zolofm at- 
ys m ynt ygaz elfew napian

Twdnye efm eg bog mykor kel weternyen benedictus ewletli 
es wtanna wecbernyen m agnificat ewleth es wtana kel m ondany

291 az antifonath Azon keppen m ynth m ondám  || Ez ynnepeken kara- 
35 chon napian kyfkarachon napian az az hwy eztenden : wyzkereft

napyan Gerthya zenthelew bodog azon napian Anunccio marie 
napyan hwfwet napian, Pynkefd napian, wr napian Zent ywan nap
ian. vifitacio marie napian, afum pcio marie napian, N atiuitas т а -
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rie napyan, Zent agoftonnak az elfew inepen Mynd zentek napian, 
Patronns napyan, (a zent lampert nalatok) Zenth yithwan kyral, 
zent lazlo kyral, zent ymre herchek mynd ezeknek napian, Dedi- 
cacio napian ezeken kel ketbzer || Benedictufra es magnificatra 202 
Antifonat mondany az о fapienciates wg dee az chak wecherniew s 
mondatyk

Twdny eímegh hog mykor kel el haghny Az fufragiumokat 
mynd az keth wechemyen es deus mifereator, Thwdny hog myn- 
den duplex feítumun el kel hagny, duplex feftum az kynek mynd 
az keeth wechernyen refponforiuma wagon io

Mykor kel el liadny az bodog azon orayth karba ezek az yne- 
pek [karokon eíykl karaclion efty elwt walo naptwl fogwa zent 
yftwan octauayk wyzkereíth eftyn weternyetbwl fogwa harmad 
napyk. Nagh || Zeredan wechernyetwl fogwa hwfwet octau ayk : 20o 
Aldozo napia/i pynkefd zombatyatwl fogwa: zent baromfag wtan is 
napyk, wr akar zent veer napyan, zent ianus n a p ia n : Zent agof- 
ton doctor atyánknak mynd keet y n ep en : Mynd zentek napian  
Egyház zentfege napian, Patronufoknak, Nalatok zent leleek nap
ian, zent yftwan kyral, zent lazlo kyral, zent ymre hercbek mynd  
ezeken nem kel karba m ondany Es m eny упер efyk azonywnk 20 

mariak az kys orayt nem kel karba m ondany íct jj
Twdny hog mynemw napokon kel rniTere profat m ondanj: 204 

Mynden duplex feftumon chak zent maark es zent lukach ewan- 
geliftak napian nem mynden Celebre feftumon, E s mynden wafar- 
napon bwfwethwl fogua pynkefdyk xpufnak fel tamadafaert es 25 

m ynden zombaton Mykor azonywnk marianak m ongyak az nag  
m ifee th : aduentwl m eg walua es mykor Az alleluiyat el hagyak  
athwl fogwa hwfwetyk mykor zenth lelek mondyak Chetertek nap 
Az nag m ifeet: es mykor azonywnk marianak octauath |j Tarthwnk205 
octaua kezet walo wafarnapon Wr napianak m egh ezen keppen : 30 

zent ianufnak m eg w gyan : dedicacionakes wgyan patronufnak meg 
wgyan Es mynd ezeknek octauaian fequenciat kel az az profat’ kel 
m ondany íct

Twdny hog leet yelefb ynepek ezek kyket triplexnek mon- 
dwnk karachon napia, hwfwet pynkefd W rnapia: mynd zentkek 35 

napia dedicacio patronuf akar mel eghaznak zent yftwan kyral nag 
bodog azon napian efekre mondathyk kyrie te fupplices ez az 

Kyrye eleyfon Gloria inexelfis deo ||
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296 Duplex feftom ok kyk nagyobak ezek kys charachon Wyz ke- 
reft Pvrificacio Anuncciacio, Zent ianus vifitacio, afumpcio Afcen- 
fio, aldozo, Natiuitas marie petrj et paulj, Zent m yhal ezeken ezek
nek kyryet m ondhatyak conctipotens, [fons bonitatis] prefentacio

5 concepcio marie :ct 2ct
Kyrye eleyfon Gloria inexellis deo 
Sanctus Agnus Dej quj ||

297 Duplex feftom ok kyfebek ezek zent yftwan protomartir zent 
ianus Apró zentek zent tam as apoftal, zent paal fordwlatya Zent

10 m átyás Zenth ambros doctor zent albert pyfpek zent gerg, Zent 
maark ewangeliftha, zent fylep iacab, Zent kerefth m ynd kethzer, 
zent lewrynch, zent bertalan zent m athe ewangelifta zent maria 
m agdalena, Thyzen eg ezer zwzek, Zent lwkach, zent yrure, zent 
lazlo, Zent Simon iude zent Marton, zenth erlebet, zent katharyn 

15 Zenth Miclos ezeken kyryet kél m ondany m ynt eyt wagon yrua ||
298 Kyrye eleyfon Akar ez kyrye fon 

Sanctus auag ez Sanctus 
Agnus dej qui Agnus dej qui

Kylen<y leckes ynepek ezek’ Celebreek akar celebre legen wa- 
2o lam y feftum  akar ne ha kylench leckee wagyon hwfwet kezet [min 

mynd dom ipicanakys ez kyryet kel m ondany ||
299 Kyrye elyfon Gloria inexelfis deo

D om inicalis ees [hwfwet] celebreken hwfuit kvvyeel ez 2ct :ct 
K yrieeleyfon Gloria in excelfis deo 

25 Sanctus Agnus dej qui
Kyrye m arie Gloria Inexelfis deo

Az honan yrtak oth fern wolt m eg notwlaiwa jct |J 
gOO Twdny hog az halothaknak m ynden kor tartozwnk zolöfma- 

yokwal chak karachonba octauayk, Efm eg hwfwet ben octauayk, 
30 pynkefdben octauayk, Mynden dupx feftum m ynd ket wechernye 

ewlewth Mynden celebre feftum  mynd ket wechernye elwt ix lec
kes de ltom on, Elfew wechernye elwth Chak ezeken nem tartozónk  
de [eb] egeb yden m ynden k o r : ha tedyk haloth tertenyk m eg  
akorys es twdny hog m ynden Atyafyw m y atyank fya mykor m eg 

301 haal ky föltárt twd olwafny m ynden eg egez föltárt || Thartozyk  
ohvafny erte a ky nem twd föltárt olwafny tahat ewt faaz pater 
nofter wal tartozyk Es keffegkeh az harm ych napyk Jtarom Con- 
m endaciot kel erthe m ondanv Elfew napyan az nagyot keeth prima
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kezth Az nag prím át hogy el wegezyk ottan capitiilumha kel 
m enny es oth difciplinath kel weny az halottiért ez m ódón ez 
ewt рГа1тиГиа1 Yerba ma domine ne infnrore dilexj qm: Cre- 
didj : de profundis clamaui, Es a mykor az föltárt olwaffag tha- 
hat ekeppen kel olwaffny || Mykor el mond ewthwen pfalm ufth 302 
hat m ongon requiem etnam pater nofter ;Vfus E t ne nos, Es 
m ongya m eg az elfw leckeketh az halotaketh az refponfori- 
umokwal oztan m ongya re’a az Collectat ha Sacerdos az az ha pap 
tahat Collecta pro facerdote, ha tyfeletek tahat Collecta Quefu- 
mus domine pro, az m ás ewthwen pfalm us wtan m ongon az mafod ю 
leckeketh refponforiumokwal m eg alkolmas Collectaual, az harmad 
ewthwen pfalm us wtan az harmad leckeket refponforiumokwal 
Collectaual Twdny efmegh hog m ynden etilbe ewtwen pfalmufwal 
barom leckewel a Collectakual |j kyrk t az halothak wechernyere 303 
mynden nap mondónk ezwel tartozwnk az halotakerth, aky pfal- is 
mufokat nem twdya faaz pater nrwal tartozyk : Myffe mondo eg 
myfewel Thwdny hog enyzer kel Conmendaciot m ondany az nag 
Conmendaciot mjmd zentek mafod napyan akor Collecta az halot- 
thak zolofmayara fidelium deuí Mafodzer zent gergel papa Mafod 
napian kel az nag Conmendacio, akor Collecta elfew Indulgencia - 20 

rum az teby m ynden пару Harmadzer kel m ondany az Nag con
mendaciot zent harom faag mafod napian akor az zolofmara halót-- 
taknak deus Induldenciarum ||

Twdny hog ennekwl három zolgalathwal tartozwnk fondato- 301 
rokert, abbaffokert feyedelmekert E s A kyk walamy yowal wotak 25 

az zerzethnek es m elzolgalatot m ynd zentek nap iakezt esadw enth  
kezt kel meg tellyefeyteny es az elfw zolgalaton yg kel ten ny  hog  
halottaknak wechernyet kel m ondany es ez collectakat m ondany: 
Prefta qumus om nipotens deus, vt anim e famulorum, tuorum, facer- 
dotum, quos in hoc Seculo conmrantes, Sacrys muneribus decorafti 30 

In celeftj fede gloriola fem perExultent Inclina domine aurem tuam  
Ad preces noftras quibus mifericordiam tuam  Suppliciter || depre- 305 
camur, ut anim as famulorum famularumque tuarum quas de feculo 
migrare iuffiftj in pacis ac lucis regione iubeas confortes Per dom i
num nrm Omnips fempiterne deus cui nunq fine fpe j c . Harmad pro- 35 

piciare Negyed, deus qui caritatis Ewted om ips fempiterne deus qui 
viuorom dominaris kerefd az т у  myffalwnkba wygiliat ix leckewel 
kel m ondany Es az pfalmus domine exaudj wtan ezen Collectakat



kyket fewlwl m ondánk kel m ondany Regwel az nag prima wtan  
azonnal Capitulumba kel meny^Ees difciplinat kel weny ez pfal- 
m ufokat kel mondán^, verba m ea aurj domine ne Infurore, dilexj

306 quoniam || Credidj, de profundis pater nofter aue maria f  E t ne 
5 nos Non intres iniudicium  cum fidelibus tuis domine, Quia non iufti-

ficabitur inconfpectu tuo om nis viuens, A porta inferj, Erue domine 
anim as eorum dom ine exaudj orom m eam  E t clamor m eus ic Ore
m us Azon Collectakat kyt fewlwl m eg m ondánk Prefta qms a twby- 
wel azwtan be m enwen az karba a nag Conm endacioth kel el mon-

lo dany az az In  exitu ifraeltwl fogwa, ad dominm  cum tribulareryk 
m eny pfalm us wagon Az wtan az bodog azon Prim ayat azonnal

307 myfe requiem Collectak || Az kyket m eg Newztewnk Epiftola nolu
m us vos ignorare 2c[Grag]Graduale Sj am bulem-tractus Sicut ceruus 
defi 2c Ew angelium  dixit m artha ad ihm , offertorium dom ine ihu

is xpe Comune lux eterna luceat eis, Es twdnyjaog ez nap eg zegen- 
nek ethewlt es y thalt kel any kyt prebendanak mondwnk Es mynden  
ätyafyw ky föltárt twd tartozyk eg föltárt olwafny Es m ynden  
ewtwen pfalm us wtan az halottak leckeeth kel mondany, Elfew  
pfalm ufok után Parce m i domine E s az Collectakat kyketh ymar

308 fokzer neweztwnk J| Az az pra qs az Inclinaual es niynd a tewby- 
wel az m aíod ewthwen pfalm us wtan leekek refponde m i m eg 
azon Collectak az harmad ewthwen pfalm us wtan leckeek Spiritus 
m eus Collecta pra ps,

[Ez az harmad es wtofo S o lg a la t: az m afodot wtol kerefd
аз Ez az mafod zolgalat m ynden zertatas azonkeppen legen m ynt 

az elfew wolt chak hog az collectat ezek 2c ez keth collectat egbe 
kel m ondany, deus venie largitor, deus Indulgenciarum  Mafod

309 Omnips fem piterne deus cui nunq j| Harmad ffidelium deus Neged  
deus qui Cáritatis Ewted om ips fem piterne deus qui viuorum donii-

3o nar fim ul et mortuorum Epia graduale tractus m ynth az elfew  
zolgalaton : foltarwalh m ynden az három zolgalatönh egei egyel 
tartozyk es m ynden ewtwen pfalm us után az halottak leckeyt 
m eg kel m ondany es m ynden zolgalatnak az ew C ollectayat: 
Páráit atyafyak kyk nem  twdyak az föltárt ez három zolga-

35 latrah Maffel ezer pater nofterel tartoznak, Thwdnye hog [ako] |j
310 Azokeert, akyk walam yowal Confraterfagal wanak az zent zer- 

zethe[z]s m ynden myffe m ondo három m ifew el tartozyk pro 
pctis, kyk nem  papok eg eg foltarwal Paraft atyafyak három zaz
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pater noftervvel by wnefekeert: Twdny eíineg hog m ynden my zer- 
zetwnkbely tartozyk weternye elwt az három рГаГтиГиа! kyt megh  
yrtak az bodogazon curfufaba:

Ez az harmad es wtolfo zogalat hog az halotaknak wecher- 
nyre-ez Collectakath kel mondany, Inclina domine aurem || tuam  311 
ad preces N oftras quibus m ifericordiam tuam  Supliter de precamur 
ut anim as fidelium tuorum quas de hoc ieculo migrare iuffiitj in  
pacis ac lucis regione conltiuas et fanctorum tuorum iubeas effe 
confortes Per dominum Mafod oracio Omnips fem piterne deus cui 
nunq fine fpe 2ct Harmad Oro Deus cuius m iferacionem  fidelium io 
Negyed oracio deus qui Caritatis dona, kerefd az m ifalba evvted 
oracio 2c Omips fem piterne deiis qui viuorum || kylench leckeuel312 
wygiliat ezen Collectaka rya m ondany Prima wtan efmeg Capitu- 
lumba kel m enny es difciplinat Azon pfalmufokal kyket az ewleby 
zolgalatba meg newezenk az az Verba m ea domine Ne in furore15 
tuo, io  Dilexij qm 2c Credidj :e deprofundis Clamaui kyrye eleyfon  
xpe eleyfon kyrye eleyfon 2c pater nofter Aue Maria 2c verficulus 
Et ne nos Inducas 2c Non Intres in iudicium  cum fidelibus domine 
Quia non iuftificabitur || A porta Inferi Erue domine domine exaudi 313 
orom meam Et clamor, Oremus oracioth Inclina domine az te w -20 
byvvel 2c ez elvvegezvven a karba be menwen az N agConm endacioth  
kel m ondany m ynt az m aas zolgalaton az wtan bodog azon pri- 
mayat, azonal myffe requiem oraciook Inclina az tewbywl 2c 
Epla Gradual tractus Ewangelium  azon m ynt az elfew zolgalaton  
wolt, es ez harmad zolgalaton nem zywkfek az difciplina fém  az 25 

fegenyeknek walo eetel hytal adas т у  az ketthewn 2c
Dycherteffek zent harom fag ||

K e z d e t y k  B e n e d i c e i o ,  m e n f e  a z  a z  á z t á l  a z  т у 314 
z e r z e t w n k n e k  y g a z  m o d y a  z e r e n t  a z  m y n t  f r a n -  

c i a b a t a r t a y a k  30

Mykor ketzer eznek Cantrix m ondya Benedicite keffeg Oculj 
omnium inte fperant domine, Et tu das Illis efeam in tempore opor- 
tuno, Aperis tu m anum  tuam E t inples omne anim al benediccione 
Gloria prj et filio et 2c Mynd wegyk kyryeleyfon xpe eleyfon ky
rye eleyfon pater nofter aue maria az hetes awag az feyedelm  Et 35 

Ne nos Inducas Sed libera nos a m alo Oremus || Benedic dom ine 315

L Á N Y I  CODEX 310—-3 15)
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E th ec  dona qne de tua largitate fum us fum pturi per dominum  nof- 
truni, yt wenyam ot kel kezwel venny Ihm  xpm filium  tuum  Qui 
tecum  uiuit et regnat in vnitate fpiritus fancti deus per om nia fcla 
feculorum, kel'feg Amen aztalhoz olwafo lube domine benedicere 

5 abbatifía awag hetes Cibo potuque fpiritualj refficiat nos mifericor- 
dia ihu xpj Myg az olwafo el nem kezdy az olwafaft fenky adyk 
ne egyek mykor el kezdy az few az az mykor yelt aad wgy ege-

316nyek, E s az etel el wegezwen || A z feyedelm  tegen yelt az olwafo 
m ondyon Tu autem dom ine miferere nrj keffeg Deo gras Camtrix 

io Confiteantur tibj domine om nia opera tua E t fanctj tui benedicant 
tibj Gloria patrj et filio wegyk Abbatifía auag az hetes Agimus 
tibj gracias om ips deus pro vniuerfis beneficys tuis quj viuis et 
regnas per om nia fcla feculorum amen Cantrix Miferere mej deus, 
m ynden wegyk Menwen az eghazba kyrye eleon xpeon kyryeon pa- 

i 5 ter nofter Aue maria az heetes E t ne nos Inducas Intem ptacionem
317 Sed (I libera nos a malo difperfit dedit pauperibus, Iufticia eius m a

n et'in  feculum 1'clj Benedicam  domino in om ni tpre, Sem per laus 
eius in  ore meo, In dom ino laudabr anim a m ea Audiant manfuetj 
et letentur M agnificate Dom n mecum, Et exaltem us nom en eius

20 Im pm , Sit nom en domini benedictum  E t hoc nunc et ufque in fecu
lum Betribuere dignare deus] dom ine deus om nibus nobis bona 
facientibus propter nom en fanctum  tuum In vita eterna, Benedica-

318 mus domino deo gracias : E t am en om nium  fidelium || Defunctorum  
per mifericordiam  dej requiefcant in pace, Amen, pater nofter. aue

25 m aria Nem kel et ne noft m ondany hanem  awag az nonat awag 
az w ygiliat kel azonnal m ondany M ynden kor ezen benedicitet kel 
tedyk ebedre m ondany m ynd bewtth nap m ynd hwfeewe nap Ch’ak 
bog ez eg verfet kel m ondany bewth nap Edent pauperes, az teby 
m ynt felewl ineg wagon yruaii, Mert a largitor om nium  bonorum,

319 nem kelh egyébkor hanem  chak wacho||rara m ondany W achyarara 
walo benedicite: Cantrix :c Benedicite keffeg Edent pauperes Et fa- 
turabuntur, E t laudabunt dominum, qui requirunt eum viuent corda 
eorum in feculum  feculij, Gloria pri et filio mynd wegyk kyre 
eleyfon xpe eleyfon kyryfon pater nofter aue m aria Á fus E t ne

35 nos in  ducas, Sed libera nos A m alo, Oremus :c largitor om nium  
bonorum deus benedicat cenam  famularum fuarum keffeg Arnen 
lector aftalhoz olwafo lube domine benedicere abbatifía awag hetes

320 Ad Cenam vite, || Eterne perducat, nos rex eterne glori e am en, Az



L Á N Y I  C O D E X  (3 2 0 — 323) 379

eteel el wegezwen mond az lector, Tu autem domine miferere noftrj 
deo gracias Cantrix memoriam fecit mirabilium fuorum mifericors 
et miferatur dominus efcam dedit tim entibus fe Gloria patrj mynd 
wegyk A bbatifia: awag hetes Benedictus dominus deus In donis 
fuis et fanctus In om nibus operibus fuis qui viuit et regnat deus 5 
per om nia fecula feculorum amen Cantrix kezgye miferere mej 
deus az teby m ynt felwl m eg wagon yruan

Bewt napokon Collaciora walo || Benedicite Cantrix Benedi-821 
dicite az hetes potum  feruorum awagy ancillarum fuarum filius 
dej benedicat Es le ylwen ky ky wezkeglifegben tanolyon es fewio  
yel tewen Mondyon az hetes Sit nomen domini benedictum  keffeg 
Ex hoc nunc et ufque in feculum  azonal az capitulum ba kelene 
m eny es az aztalhoz fo lg a lo : nem az aztalhoz olwafo m ondyon, 
lube domine benedicere feyedelm  akar hetes Noctem quietatem  
et vitam beatam  tribuat nobis om nipotens et mifericors dominus || 15 

Amen, Es olwafon oth [az] eg kychynt az feyedelm mykor yelt 322 
tezen mond az lector Tu autem dom ine miferere mej Az keffeg 
deo gracias, es bee m enwen az karba, pater nofter Aue mariat 
mondwan, m ondyakel az Completat azonal Completa wtan filen- 
ciomoth kel harangozny az cyrkattrixnak, Es lee kel azonnal few- 20 

kwny es az filencium  wtan fenkynek feyedelemthwl meg walua es 
dolgofokthwl, nem zabad az dormitoriumbol ky || MennyyAz Cm- 
catrix tartozyk meg latny^ wala myt mywelnek az atyafyak :c

Dycherteffeg zent haromfak wege wagyon az ordinario mnak 
**"■“ ffinis

laudetur deus qm finis adeffe videtur Neonon mater eius 
vnica virgo maria |j

2 5



331 I N  N o m i n e  p a t r i s  e t  f i l y  e t  f p u s  f a n c t i  
a m e n  г c

k e z d e t y k  a z  b e t e g e g h  k e n e t e f f e  m y  m o d w n k r a :

Mykor az beteg el n eh ezed yk : az abbatifia akor eleybe walo 
5 ember tegen yelt az kyfharangual es m ynd az keffegh az beteghez 

bee gywlven az kenetet az pap oda wywen mondwan :ct tc ||
332 • Pax hnic domuj et om nibus habitantibus In  ea

es m ondya oraciokath :ct :ct 
Dom inus Yobifcum et cum i'ptuo *) j|

334 es ez wtanh az leptem  pfalm us kel m ondanya Dom ine ne 
In  furore az tebywel **) ||

356 C o n f e l f i o  f r a t r u m  I n  m o r t e  г с

w a l a s  h a l á l o k n a k  y d e y n  e z e n  k e p p e n  k e l  
k e z d e n y  j e t

357 Ewrwlze zerelm es atyamfia || hog az kerefthyen hytbe halz 
m eg felelyen Erwlek, Erwlíe Jiog ez regulas zerzetbe halz m eg 
Mongon erwlem, wallodhe hog nem  eltel wg am ynth kellet wolna 
M ongon wallom  W agyone akaratod hog megh у obey tód eletedet

*) Az eredetiben itt két latin  oracio és egy antipliona következik.
**) I t t  egy latin  litánia és sok oracio következik, a 350. lapon azzal 

az utasítással, liogy «ytli az fewzwletet wygek az betegnek hog’ meg' cliyo- 
kolya es űz pap», azután  ism ét oraciók, az utolsó kenet szertartása és a 
beteg fölött mondandó áldások la tin  nyelven.
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M ongon wagon hyzedn 4 ip g  az kegelm es xpus m eg holth ereted 
M ondyon liyzem  ^lonjypn  adche halath пеку hog terem tet es 
m egh waltot M ongon adok, hyzede hog nem  ydwezwlhech egeb 
keppen hanem  chyak az hew || halanak m yatha M ongon hyzem , 358 
Ayanlad azért m ynden remenfegedvvel ewneky m agadat ez byzal 5 

az hw halalaba m yg az lelek az tefbe w agyon : Nag remenfeged  
legen es hwraya hagyad m agadat Az hw halalat wed magadnak 
oltalm wl es hw halalaba gondolkodyal tellyes elm edwel es az wr 
yften nem  akar teged karhozathra y te ln y : es m ongyad Az wr ilm s 
xpufnak halalat wetem en keltern es az te у teleted kefth egeb k é p -10 

pen nem  wetekedem teweled ha m ongya |j hog karhozatot erdem- 359 
leth M ongyad wram m ynden hato wr y fte n : az wr ihus xpufnak 
halalat wetem az en gonoffagym kelt es az hw erdemyt ha ennekem  
nyncli erdemem: M egys mondyad wram az wr ihus xpufnak hala
lat wetem enli keftem  te kefted es az [ha] zent haragod keft M on -15 

dyad wram yften az te zent markodba ayanlom  az en telkem et: 
wala ky ezeket m eg m ondliatya halalanak elete batorfagwal hal- 
lia[d[t Meghy :ct zct :ct||

Mykor az beteg halanak horayara ywt cyliciom oth awag fa- 360 
kot akar gykenth tereychenek es az hamwat reá hynchek es az pap 20 

inonga ez oraciokath etc etc etc *) ||
Mykor m yndeneftwl fogwa az beteg el nehezedykm yridnyan361  

el hagyak a dolgot es hozzya fyeffenek es wtet ym achyagokwal fe- 
geyhek mondwan Pater noftert Aue m ariat Credoth

ha walamy kychynne elhet tahat mondyanak feptem  pfal- 25 

m ufth es ez letaniat mykor wonoghny kezd az halo ember es kez- 
detyk el ez letanyath :c || **)

hoglia meg haland azonal zenthelt wyzet weffenek rya E s az381 
kerefted es az || zewethneketh oda hozwan Az prepoft kapaba el- 382 
tezuen Mongyanak azonal nag Conmendacioth Subuenite Mint az 30 

breuiar tartya Es az Conmendacioth el vegezwen az teftet meg 
moffag, Es zepen fel eltezteffe^E s az feyedelm  atyafyakat yntczen  
kyk áz teftnel wygazanak es föltárt olwaffanak azwtan az pap

*) I t t  ism ét latin  oracio.
**) I t t  megint la tin  litánia következik. E zu tán  a kihagyásokat egy 

kipontozott sor fogja jelölni.
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kamfaban ftolaban es Capaban eltezwen zenthelt wyzel tem yene- 
388 zewel, kereftwel || oda m enyen es wehen zenthelt wyzet rea, es 

tem yeneze m eg adyk az keffeg m ongyak az Miferer mej :c Pater 
nofter, E t Ne nos, A porta In ferj: dom inus vobifcum oremus

384 Mynek eléwte ky wynnek az telted m ongyanak libera me do
m ine m ynd wegykJEs zeppen proceffioual bee wygek az Eghazba  
az kerefthwel tem yenezewel elewl m enyenek az wtan m ynd ket
ten ketten utannok az prepoft, E s lek wthol az halotat. Negyen  

io kel hozny ha páráit páráitok, ha zyz wolt hat zyzeknek kel hozny  
885 es az Eg||hazba ywthwan wegezyk el az libera m eth az wtan H on 

gjának  Pater nofter aue maria, E t ne nos In , A porta Inferj, do
m inus vobiicum

is E s  ha wala m y okwal elwb Conmendacjmt m onthak wolna az h a
lottinak hat hazonual kel m ondanya az wtan Placebot, Es wyhyly-

386 ath Eegeru cui om nia viuunt Psj| W enite exultem us Antiio Dirige 
ps Verba mea m ynd az tebywel, leckek Quando Celebramus R eí- 
poniorium  Credo quod repemptor, az tewbyuel es az wtlioiio jiial-

20 m us wtan Collectat, ha pap Collecta Preita queium us ha apacha 
Queiumus dom ine az íoltart kyk tudyak m eg olwaüak es mynden  
etthwen pialm us utan Requiem  eternam oth m ongyanak Es Pai pa
ter noitert es az lialotak leckeyth Parce milij es az oracyoth Preita

387 queium us Auag Queium uit m ynd az || kylencli [lech lechketli mond 
as m eg Reglnvel az Capitulumba be m enuen az nag prima Avtan az

halottiért wegenek dyíciplinat ez pialm uiokual Verba m ea Dom ine 
Ne infur Dilexj qum Credidj ppterD e profundis, Pater nofter, Et ne 
nos, Non Intres, Dom ine exaudj гс Oremus Abfolue domine anim am  
fam ule tue ah om ni vinculo delictorum ut In refureccionis gloria  

3o Inter fanet os tuos refuf citata refpiret, per xpm dominum  noftrum  
liarm ych Napyk-m ynt kel tenny Az lialothert laafd az ordi- 

narium ba ||
388 Es Miff e wtan az halotat kernyel alyak kerettel them yeneze- 

wel es az pap alyon az halót feyehez kezdye el ez ym achyagotli
85 etc etc

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  I I
389 Es ez oraciot el wegezuen az Cantor kezgye el Subuenite 

fanctj Vfus Corus angelorum



Kyrion Xpeon Kyryeon
Azonba az pap tem yeneze Meg az halotath ict ic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . и

Kyrion Xpeon Kyrieleyfon 391
yt efm eg m eg tem yeneze az prepoft az holt tefteth гас s

....................................................................... ||.
liynche zentelt wyzel es temyeneze Pater nofter У  E t ne nos 392 

Non Intres Bequiein eternam У  A porta inferj Aanim a eius In  
bonis demoretur, E t fem en Dom inus vobifcum, Et, Oremus
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II i o

yth fei k elw en n yaz halotat es az fyrhez kel wyny es Ez an- 393 
tifonat kel m ondanya Aperite mi portas гс Es az pap dyaconufa- 
ual es fubdyaconufaual tem yenezewel zenthelt wyzel alyanak az 
W erem nel feyefelwl a gergyaual || Es az kerefthuel laba felwl es 394 
az teftet tedyk az uerem kareara es mond a pap is

II
Sequitur benediccio fepulcrj az az a koporfo zenteles 395

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • II
Meg tem yenezuen tedyk az fyrbe: weffen zenthelt wyzeth rea 397 

Es a ky az fyrbe be fogva a tem yeneze othben m e g : es || Kezgye 398 
el ez Antifonat liec requies mea In feculum гс
* • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - I I

Sequitur abfolucior odozath, Z 399
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II

yth az pap ynclie a nepetli hog ym a^vanaij a halothert Pa- 400 
ter nofter Et ne nos, In memoria eterna erit iufta, ab au га Ne tra
das beftys anim am  confiden A porta inferj, Dom inus vobifcum

Oremus гс

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II
Ez wtan az pap az teftre weffen liaromzer feldet es mongya401 

ez antifonat D E terra pfalmaftj гс || E s az wtan ez oracyoth 402
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II

Mykor papoth tem ethnek ez antifonat kel rnondany Cle-409 
m entiffime domine qui гс Es ezt mynd papnak mynd apaclianak 
terdre efuen kel Mondanya jct tct го ss

Domine miferere fuper peccatrice Sequitur Pater nofter Et 
ne Non intres In indicium domius vobifcum et cum fpiritu Oremus
..................................  . . . •............................ ..................................|j

lányi codex ( 3 8 9 — 4 0 9 )  3 8 3



410 Azokért, kyk a chynterymbe fekeznek halotakert eztb Mife- 
rere niei deus Pater nr. E t ne, Oremus pro om nibus fidelibus de« 
functií dej requiem eternam  dona eis dom ine et lux ppetua luceat 
eis dom inus wbm

5 Oremus ect
............................. ........................................................................ И

411 Azonnal a leptem  pfabnuft el ked] kezduen a karba m enenek
terdre effuen el wegezek az pap tedyk az nag oltár eleybe terde- 

412pelyen :c Pater nofter E t ne nos || A porta Inferj dom inus vobif- 
ío cum

Oremus
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II

413 A kyk nem  ez m y zerzetlithwnkbewl valók  azoknak nem  kel 
m ondany az anti гс Clem entiffim e Sem  az leptem  pfalnm ít Dee

is az miférere mej Deus, E s ez collectath D eus cuius m iíeracione
414 Es ez el m ondván  kezdetyk ICm j| Libera me domine Pater 

nofter E t ne, A porta Inferj dominum  vobifcum  E t cum, Oremus

3 8 4  L Á N Y I  C O D E X  ( 4 1 0 — 4 1 4 )

Laudetur deus Necnon fua genitrix vnica: quum finis adeffe 
го videtur per me laudiflaum pbrm de Kalmanchey Ob refrigerium 

Corporis et anime fue: quod opifex omnium rerum bominibus in 
ipfo fperantibus tribuere fine fine [concedat] dignetur

.1.5.1.9.



I t h  k e z d e t h n e k  a z  N o w y c i a k n a k  N e m y n e m w  415 
b y z о n у t a f Í a k  M e g  y e l e n t e f f e k  e e s  

k e r d e i f e k  i c t  2cd j e t

Mykoron Az Nouiciak az zerzethre bee kerechnek twdoma- 
nykrol m eg byzonytaffanak Annak wthanna kewefebe harmad Na- 5 

рук az hew bewetbelek el hallaztaffek hogy azon kezben az regulá
nak ees Az zerzethnek kem eníege || Ethelben Es ytalban Euhazad- 416 
ban, mwkaban, es dyfciplinak es engedehneffegnek пеку Meg mw- 
tataffanak es yelentheffenek H a kedyglen az harmad napyk az hew  
zandokaban Ereffen m egy maradand az Abbafínak paranchyolat- 10 

thyara hozataffek az kapitholom ban bee hozatthanak az feye- 
delemnek Awag az prioriffanak elwth Terdre le effenek, es m eg 
kérdvén az feyedelem thwl awagy prioriífathwl, m yth keretnek fele-, 
leth yftennek yrgalmaffagath E s thynektek, ees ez eghaznak || Tar- 417 
fafagath Thahat az feyedelm  awag prioriffa kergye hewteth, ha 15 

hazafok awagy zolgak Awag [egyeb zerzethben profeffofok] adofok 
awag egyeb zerzetben profeffofok awag ha wagyon walamj thythkon  
walo korfagok, kyk ha felelnek myndenekre y o l : Az feyedelm  awag 
prioriffa hew Nekyek reuideden az zerzethnek kem enfegeth m eg  
yelenthwen, hew akarathyokath m egys m eg kerdwen, [es az feyede- 20 

lem nek ha felellnek] ha felelnek m yndenth akarnyjmegy tarthany  
az feyedelem  awag prioriffa M ongyon az yften ky kezdetthe thy  
bennethek tekelle m égis || E s felelue az Conuenth Amen 418

Ith ymar kezdethyk hogy m ykeppen kel az nouiciat az zer- 
zethbe be wenye, Elefer mondathyk, Veni fcte fptus Az wtan 25 

modyak ez alath m egh yrth vérfeketh :ct íct

Az wtan zentellye m eg az || Buhakath Mondwan :c. Adiuto- 419 
rium nrm in  Nom ine dni 2c Ez wtan m ongya ez yrth collectat

N Y ELV EM LÉK TÁ R . V II . 25



386 LÁNYI CODEX (419-- 430)

Oremus

Az wtan hynche m eg zentelth  wyzzel, es m eg tem yeneze Es 
4201egothan az zwz az ky be elthezyk kozoryath el zagaffa, az || W tan  

5 le wethkezthetyk az parazth rwhaből es akoron Mondatyk ez wers 
íct Exuat te deus veterem  hom inem  cum actibus lu is Ez wtan hewl- 
teztetyk zerzeth rwhakba Mondwan In duat te D eus nouum  hom i
nem qui fecundum  deum creatus eft iufticia et fanctitate veritatis 
Az wtan terwllyen el az otar elwth es [w] ottan ynekelthetyk  

io refponforium

421 Es az wtan Az feyedelm awag pryoriffa || Meffe el hayath es 
m ondya ez werfeketh
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II

424 E s [az wtan] azon kezbe az nouicia terrollen el veniam ra es 
az wtan ynekeltetyk ez anti

425 Es Az wtan kellyen fel es witefiek az tewb zyzek kezzybe :ct 
Profeffio koron m odus tartafa az zerent legen kezdyeg^el az

2oym nofth Yeni Creator fpiritus m entes tuorum  A wag ez refponfo- 
riom oth Eegnum  mundj et om nem  ornatum  fclj cotempfj E s ez 
w tan antiphonath Yeni Sancte Spiritus reple tuorum corda fide
lium  Towaba az Nouicia terdepelwen az oltár eleth Es prepoft elwth  
m ongya harom zer ez werfeth Sufcipe me dom ine fecundum elo-

25 quium tuum  et [vio] viuám  Et non confundas m e ab expctacioe
426 m ea E s annyezer felelyen az || Conwenth Awag kedeg az kar гс 

Sufeepim us deus Mifericordiam tuam  In m edio tem pli tui G lo
ria pri et filio, et fpiritui Towaba az Nouicia le fekegyek wenia 
keppen es el terwlwen az oltár elwth az zewnegen m ynd adygh myg

30 az prepofnak tetele lezen Es azon kezbe mykoron wg fekednek el 
terwluen Mondyak el az pfalm ofokat ps Magnus' D om inus et 
lauda ic  ps Miferere mej deus fecundum  Magnam m ifericordiam  
tuam  :c ps Ecce qu bonum  et qu Gloria patri et Sicut erat In  
principio Es az W tan kezdetyk antiphona Sufeepim us deus m iam

427 tuam  In  medio tpli tűi az wtan || ynekelthetyk letania Az kantor- 
twl es az ffeyedelm m ongya harom zer ez werfeketh :c

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II
430 Ez wtan az Nouicia fel kelwen es az hw feyet az oltara the-
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uen olwaffa Meg az profeííionak leweleth Ezenképpen mondwan 
deakwl haa kedeek zwkfeg leend [az] || yelennen az [ezwegeknek] 4*11 
ezwegek ottan magiarwl morcdiak
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II

Prefoffio el wegezwen Az profeffio leweleth thege az oltaara 432 
E s az prepofth leghottan kezgye el az fekete w elam en ra: E s az 
aaran gwrwre walo zentheleft Elewzer m ondyon ic  Adiutorium  
nrum In nom ine domini

hynch m eg zentőlth w yzzel es towaba teeg íeyere E s kezd el 433 
ez alath m eg yrt ym achyagoth ||

Gwrore walo zenteles Oremus 434
• - • - : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II

hic afperge anulum  aqua benedicta yth ym ar az arany gw- 435 
roth : teeg w yara: az yob kézén walora az ky kys wya m elleth wa- 
gyon a ky dyak neewen fidiufnak neueztetyk E s az zwz aky profef- 
fioth thwth kezgye el ez antiphonath fen zowal ynekelwen :ct :ct 
Anulo fuo fubarrauit me dominus meus ihus xpus yth ymar ne- 
wezze meg Newe N et tanqu fponfam  decorauit me corona :ct || 20

Prepofth kedeg mykorth az gwröth wyara thezy m ongia ez 436 
Antiphonath olwafwa ezen keppen Anulo fuo fuharret te dom inus 
nofter ihus xpus N. Et tanqu fponfam decoret te Corona, Arnen 
2ct ict Ezeketh el wegezwen az profeffa es le terdepelwen M ongon 
haromfer ez werfeth Conffirma hoc deus quod operatus In  nobis 25 

A tem plo fancto tuo quod eft In Ierufalem , Az prepofth kedyg 
Conwentthel egetembe m ongya wtanna mynd harom zer ic Con
firma hc E s ezek meg lewen az prepofth conm unikallyon wele, es 
aggon Nekye ez herzethnek tharfafagath ez alath m egyrth  zenth j|

25*
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