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E L Ő S Z Ó .

A Nyelvemléktár NIY. kötetében közölt három régi magyar 
kézirat közül a Lobkowitz és Batthyányi Codex most először jele
nik meg, a Czech Codex már második kiadás. A Lobkowitz Codex 
nem rég óta ismeretes; apróbb mutatványokat néhány facsimilével 
fölfedezője, Csontosi János közölt belőle a Magyar Könyvszemle 
1879. évi folyamában. A Batthyányi Codexből eddig csak két 
hymnus volt kiadva: «0 magos mennec zentfeges Iftene» és «Oh 
mennei mi fz : Att'ank» az eredetinek 108. és 124. lapjáról, melye- 
két Toldy Ferencz közölt új helyesírással az 0 s középkori magy. 
nemz. irodalom története II. kötetében (3. kiad. Pest, 1,862. 196. 
és 198. L). A Czech Codexet Döbrentei Gábor már 1836-ban "nyo
matta ki «Kinizsy Pálné Magyar Benigna imádságos könyve» 
néven, bevezetéssel, Czech János észrevételeivel és glossariumával, 
valamint a codex 1., 16., 149. és 186. lapjának facsimiléjével, a 
Régi Magyar Nyelvemlékek II. kötetében, mely azonban csak 
1840-ben jelent meg. E codexből igen ismeretessé vált «zent Ber- 
nald doctor ymadczaga» (er. 43—67. 1.) vagyis sz. Bernát hymnu- 
sának (a fölfeszített Krisztushoz) verses fordítása, melyet Szilády 
Áron Temesvári Pelbártnak hajlandó tulajdonítani (Költészetünk
I. Mátyás király idejében. A magy. tud. Akad. évkönyvei. XYI. köt. 
1. dar. Budapest, 1877. 52. 1. Temesvári Pelbárt élete és munkái. 
Budapest, 1880. 18.1.). Ezt Toldy Ferencz ismételve közölte iroda
lomtörténeti példatáraiban, először és teljesen, de szokása szerint /
új helyesírással az 0 s középk. magy. nemz. irodalom története 
I. kötetében (271.1.). Szintén új helyesírással közölte Szilády Áron 
a Régi magyar költők tára I. kötetében (Budapest, 1877. Szövegét
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Y. sz. a. 12—21. 1., magyarázatát és latin eredetijét 255—274. 1.). 
Ugyanígy közölte Szilády e codex 151—153. lapjáról az Ave maris 
stella magyar fordítását is (u. o. Szövegét XXXVI. sz. a. 188. 1., 
magyarázatát és latin eredetijét 365—366. 1).

A jelen kiadás az előbbi kötetekből ismeretes eljárást követte. 
Az eredetiek hűség kedvéért itt is íráshibáikkal, törléseikkel és 
igazításaikkal együtt vannak közölve. A külsőségek is az eddigiek. 
Az eredeti lap elejét és számát a külső lapszélre tett vastag szám, 
végét pedig a szövegbe iktatott || jelöli; (?) olvashatatlan vagy kétes 
olvasása szót jelent; az olvasható törlések szögletes rekeszjelbe 
vannak foglalva, az olvashatatlanokat [?], az üresen hagyott helye
ket [] mutatja; a nyomtatásban föl nem tüntethető rövidítések, 
valamiot a pótolható csonkulások dőlt betűkkel vannak kiegé
szítve, a pótolhatatlanok helye pedig ki van pontozva; az erede
tiekben vörössel, néha kékkel vagy zölddel írott helyek ritkítva 
vannak szedve s a szentírásbeli részek és versek berekesztett dőlt 
számokkal. vannak jelölve, amazok római, ezek arabs számokkal. 
A Batthyányi Codex zsoltárainál, melyek katholikus fordításból 
vannak másolva, a protestáns szám mellé mindig odatettem a 
katholikus számot is, hogy föltünővé tegyem az eltérést és meg- 
könnyítsem a Vulgatával való összevetést. A hol ilyen mellévetett 
(dőlt római) szám nincs (Öt helyen), ott a két számozás közül a 
codex a katholikust tartotta meg. Két helyen az eredetiben a szám 
egyáltalában hiányzik; oda a katholikust helyeztem következetes
ségből, de cursiwal és rekeszszel fölismerketővé téve, mint minden 
beiktatottat. A verses darabokat, ha az eredetiben egyfolytában 
vannak is írva, versesen szedettem; hogy az eredeti lap végét 
jelölő у mindig verssor végére esik-e vagy belsejébe, az elárulja, 
hogy az eredetiben is versesen van-e írva a verses darab vagy 
egyfolytában, mint a próza. Az átírások közül az ó az első (Lob- 
kowitz) és utolsó (Czech) codexben о alakú, az előbbiben néha 
nem csak alul, hanem fölül is vesszős o, a Batthyányi Codexben 
már 6; az V, w fölül egy, az utóbb említett codexben két vesszős 

■ V, w ; az у  rendesen két pontot vagy két vesszőt visel, de gyakran 
puszta is ; a c némileg hasonló az L-hez. Egyéb betűkre nézve
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nincs más eltérés, mint hogy a Batthyányi Codexben a g és n 
vesszője kissé jobbra a betű mellé esik, a mi azt mutatja, hogy 
az író kihagyó jelnek tudja az у vagy i pótlására. Ezek előrebocsá
tása után áttérek a három codex ismertetésére.

A Lobkowitz Codes, mely a Lobkowitz herczegi család 
raudnitzi (csehországi) könyvtárának tulajdona, nevét fölfedezőjé
től, Csontosi Jánostól vette «azon herczegi család után, mely iro
dalmunknak e nagybecsű nyelvemléket megőrizte» (Csontosi János: 
Ismeretlen magyar codex herczeg Lobkowitz Mór raudnitzi könyv
tárában. Magyar Könyvszemle 1879. 192—193. 1.). Jelenben 176 
nyolczadrét alakú, czernzával számozott papiros levélből á ll; írása 
új gót, több helyt a folyóba átmenő; kötése, mely még régi s nyil
ván eredéti, vörös atlaszszal bevont két kemény tölgyfa tábla; két 
rézcsatjából az egyik teljesen, a másik félig van meg; metszése 
arany, csinos besajtolt czifrázattal. Egész kiállítása, jól mondja 
Csontosi, «azon benyomást teszi ránk, hogy előkelő egyén hasz
nálatára készült» (id. h. 193. 1.), és csakugyan valószínű, hogy a 
codex «eredetileg valamely magyarországi apácza-fejedelemasszony 
számára Íratott s ennek tulajdona volt» (u. o. 195.1.). Hogy a meg
rendelő nem volt világi, hanem szerzetes nő, még pedig clarissa 
apácza, azt a codex számos helye bizonyítja, a miről még alább 
lesz szó. Korát megmondja a 244. lapja végén (kiadásunk 81. lapja 
16. sorában) arabs jegyekkel kitett 1514 évszám. Ez nem azt 
jelenti, hogy az egész codex ez évben készült, mert van ennél 
nyilván régibb és újabb része, de egyik sem tehető sokkal hátrább 
vagy jóval előbbre. Csontosi szerint a legrégibbnek látszó rész 
(a mostani 16—87. levél) «az írás jelleme után ítélve а ХУ. század 
végéről vagy a XVI. század elejéről való» (id. h. 198. 1.), a legfia- 
talabbnak látszó rész pedig (a mostani 133—176. levél) 1514 és 
1521 közt készült (u. o. 194. 1.). Ez utóbbi számítását a következő 
helyre alapítja: «ez meg yr imatfagot hifpaniabely kiralne azzon, 
Nagy ayandekal es nagy kewniergeffel nyerte Julius papatol, 
emoftani papa elewt ky vala» (er. 342. 1., kiad. 117. 1. 7—9. s.). 
«Julius papa» csak II. Gyula és «emoftani papa» csak X. Leó 
lehet, ki 1513—1521-ig uralkodott. Az én véleményem szerint
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nem kell oly nagy időközt föltennünk; nem igen tévedhetünk, ha 
az egész codex írásánál 1514-hez közel maradunk. Az okát a tér
niük vizsgálatánál fogjuk látni.

A codex viszontagságairól egyetlenegy adatunk van. Elül 
találunk egy csonka maculatura levelet, mely a fatábla belső olda
lához borúi. E levélen tollal rajzolt három concentrikus kör van, 
melyeknek közeibe jobbról balra menő irányban a vasárnapi betűk 
vannak bejegyezve. A legbelső kerek részen, mely eredetileg 
tisztán volt hagyva, a következő ötsoros jegyzetet találjuk: «1.5.8.5. 
Hanns Gebbl von Miltfeldt der Rem. Kay. Mayth. Dienner.» Ebből 
megtudjuk, hogy a codex 1585-ben már a hazán kívül Gebbl János 
birtokában volt. Hogyan s honnan került a codex Gebblhez, «a 
róm. csász. felség szolgájához» és mikép jutott azután a Lobkowitz 
herczegek raudnitzi könyvtárába, arról semmit sem tudunk. Cson- 
tosi fölvetve azt a kérdést, hogy «milyen viszontagságok között 
vándorolt az az első birtokostól az utolsóig, s hogyan került 
Magyarországból Raudnitzba», így vet hozzá (id. h. 195.1.): «Meg
lehet a Rosenberg grófok útján, kik leányágon a Zrínyiekkel 
voltak atyafíságban (Rosenberg Eva Zrínyi Miklósnak, a szigetvári 
hősnek volt második neje) s kiktől a raudnitzi urodalom mint 
majorátus 1592-ben leányágon a Lobkowitz herczegi családra 
szállt; meglehet más úton.» Én azt hiszem, hogy a Rosenbergek, 
ha csakugyan közbenjárók voltak, nem egyenesen Magyarország
ból, hanem csak Gebbltől juttathatták a codexet Raudnitzba. Gebbl 
az egyenes összeköttetést kizárja.

A codex fölfedezését Csontosi János a Magyar Könyvszemle 
1879. évfolyamában (189—192. 1.) így adja elő : «A múlt nyáron, 
a Nemzeti Múzeum megbízásából, a bécsi, prágai, lipcsei, dresdai 
és wolfenbütteli könyvtárakban tettem kutatásokat. Tanulmányaim 
czélját a magyarországi vonatkozású középkori kéziratok és corvin- 
codexek képezték, melyeknek bibliographiájához évek óta gyűjtöm 
az adatokat. Midőn a prágai egyetemi könyvtárban dolgoztam, 
Trouhlac J. úr könyvtári tisztviselő s a cseh humanisták jeles 
monographusa, a herczeg Lobkowitz-család raudnitzi könyvtárára 
figyelmeztetett, mely körülbelül 600 kézirat, 1200 incunabulum
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és 50,000 kötet nyomtatványból áll s tanulmányaimra főleg azért 
bírhatna fontossággal, mert Hassenstein-Lobkowitz Bohuslaw 
XV. századi cseh humanistának könyveit foglalja magában. Ez 
ugyanis több évig II. Ulászló udvarában tartózkodott s leveleiben 
többször említést tesz azon könyvekről, melyek a Corvinából 
jutottak birtokába. Trouhlac úr tehát valószínűnek tartotta, hogy 
e herczegi könyvtárban corvin-codexek is lesznek, s tanácsolta, 
fordulnék ez ügyben felvilágosításért Patera úrhoz, a cseh nemzeti 
Múzeum könyvtár-őréhez, ki tíz év óta a csehországi vonatkozású 
középkori kéziratok lajstromozásával foglalkozik s kutatásaiban a 
raudnitzi könyvtár kéziratait is felhasználta. Patera úr kérésemre 
egész készséggel kutatta át gazdag collectaneáit, de ezekben a 
raudnitzi corvin-codexekről semmiféle jegyzetet nem talált. Mind
össze a mit számomra kijegyezhetett: egy magyar imádságos 
könyv volt, mely 1585-ben Íratott s vörös atlasz kötésénél fogva 
figyelmét különösen megragadta. Azonnal Raudnitzba sürgönyöz- 
tem, kérve a herczegi könyvtár-őrt, tájékoztatna a kezelése alatti 
gyűjtemény hungaricumairól. Még az nap megkaptam a feleletet 
hogy a k ö n y v t á r  k é z i r a t a i  k ö z ö t t  c s ak  egy m a g y a r  
i m á d s á g o s  k ö n y v  1585-ből, s a levéltárban nagy terjedelmű 
magyarországi levelezések a XYI—XVIII-ik századból találtatnak. 
Megvallom, hogy ezen felvilágosítás, specialis tanulmányaim szem
pontjából, ki nem elégített. Magyar í r o t t  n y e l v e m l é k e i n k  
1585-ből már nem ritkák többé, hisz Szabó K. érdemes tudósunk 
ez ideig már 217 magyar nyomtatványt sorol fel (Régi magyar 
könyvtár Budapest 1878. 1— 110. 1.); a tudomásomra hozott ma
gyar kéziratnak tehát nagy fontosságot nem tulajdonítottam. 
A levéltári correspondentiákról pedig azt hittem, hogy ezeket 
tudósaink már bizonyára felhasználták. Gondolkozni kezdtem tehát 
a fölött, váljon a tudomásomra hozott adatok miatt Prágából 
Drezdába tervezett utamat egyátalában megszakítsam-e? Végre 
némi habozás után győzött bennem azon szempont: hogy a hol egy 
magyar kézirat van, ott valószínűleg más hungaricák is lehetnek 
s elhatároztam magamban, hogy Raudnitzban meg fogok állapodni 
s átvizsgálom a herczegi könyvtár kéziratait. Prágától két órányira,
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a Bodenbach felé vezető vasúti vonalon az Elba folyó mellett, fek
szik a város, melynek egyik kimagasló bérczfokán a Lobkowitz 
herczegek kétemeletes várkastélya emelkedik, s impozáns külsejével 
az átellenben elterülő Elba völgyön egészen uralkodik. E várkas
tély egyik földszinti szárnyában van a herczegi könyvtár több 
bolthajtásos teremben elhelyezve. Hasonlóan földszint, bár egészen 
más helyiségben, őriztetik a levéltár is, mely körülbelül 70 ezer 
darab oklevelet, levelet és másolatot foglal magában. Mind a két 
gyűjtemény a herczegi család hitbizományához tartozik, s rend
szeres kezelésűk egy szakképzett hivatalnokot foglalkoztat, ki egy 
személyben a könyvtárnoki és levéltárnoki tisztet viseli. Ez idő 
szerint dr. Dvorsak Miksa úr áll a gyűjtemények élén, ki tanul
mányait a bécsi történeti seminariumban végezte s több alapos 
publicatiója által a cseh tudósok között ismertebb nevet vívott ki 
magának. Az ő szíves kalauzolása mellett tekintettem meg mind a 
két gyűjteményt, melyek kitünően vannak rendezve s több rendbéli 
catalogusaik és indexeik által a búvár feladatait nagy mértékben 
megkönnyítik. Tüzetesen azonban csak a könyvtár kéziratait kutat
tam át, mivel ezek között magyarországi vonatkozású dolgokat 
találni reméltem. A könyvtárnok úr előzékenysége igen előmoz
dította feladatomat, az ő szíves közreműködésével minden egyes 
kötetet gondos vizsgálatnak vetettem alá. Találtam köztük egy 
fenyes görög Plato-codexet ivrétű hártyán kiállítva, melyet’ Has- 
senstein-Lobkowitz Bohuslaw humanista állítólag 2000 aranyon 
vásárolt, továbbá több XIV—XV. századi görög és latin codexet, 
úgy mint: Euripidest, Sophoklest, Diogenes Laertiust, Diogenes 
Areopagitát, Demosthenest, Plutarchust, Virgiliust és másokat, 
melyek nevezett humanista könyvtárából a herczegi gyűjteménybe 
kerültek; magyarországi vonatkozású codexet azonban sem ezen ,  
sem a könyvtár egyéb kéziratai között egyetlen egyet sem találtam. 
Mint később értesültem, a raudnitzi könyvesház Hassenstein-Lob- 
kowitz Bohuslaw könyvtárának már csak romjait b írja; ennek leg
nagyobb s legbecsesebb része ugyanis sokáig a komottaui vár
kastélyban őriztetett, hol egyszer nagyrészben- a tűznek, más 
alkalommal pedig a néplázadásnak esett áldozatul. Ekkor pusz-
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fúlhattak el valószínűleg a Corvinából ide került példányok is, 
melyeknek nyomát a raudnitzi könyvtárban hiába kerestem. Kár
pótolva érezhettem volna magamat a levéltár gazdag hungaricumai 
által, melyek hazánk XYI—XVIII. századi történetéhez nagy
fontosságú levelezéseket, körülbelül 900 eredeti (mint utólagosan 
értesültem, eddig fel nem használt) levelet szolgáltatnak, de ezek
nek átkutatása ezúttal feladatomon kívül esett. Visszatértem tehát 
eredeti kiindulási pontomhoz, az 1585-ben í r t  m a g y a r  i mád-  
s á gos  k ö n y v h ö z ,  melyet a könyvtárnok úr, még mielőtt Raud- 
nitzba érkeztem volna, szíves volt számomra a könyvtárból dol
gozószobájába áthozni, de melynek átvizsgálását, részint mivel a 
könyvtárnok és Patera urak már ismerték, részint mivel a többi 
kéziratokat kívántam előbb átböngészni, legutoljára hagytam. Mohó 
kíváncsisággal vettem a vörös atlaszba kötött könyvet kezembe, 
s mikor forgatni kezdtem, várakozásom ellenére, igen kellemesen 
lepett meg az, hogy mindjárt az első leveleken nem az 1585-ki, 
hanem a XVI. század elejére valló írást találtam. Végig forgattam 
a leveleket s találtam rajtok régibb Írást is, melynek jelleme a 
XV. század végére vagy a XVI-ik kezdetére tehető, továbbá más 
írást 1514. évszámmal, végre jegyzetet, melyből kiderül; hogy a 
codex egy része 1513—1521 közötti időszakban íratott. Nem volt 
tehát semmi kétségem az iránt, hogy a codex iratási idejére nézve 
itt okvetlenül tévedésnek kell lenni, mely vaiószínűleg onnan szár
mazhatott, hogy a boríték-tábla belsején az egykori tulajdonos 
neve mellett 1585-ik évszám jön elő. Ez hozta tévedésbe Patera 
urat, ki ezt collectaneáiba iratási évnek jegyezte be, s ebben téve
dett Dvorsak úr is, ki sürgönyömre gyorsan akarván válaszolni, az 
egykori tulajdonos által feljegyzett évszámot iratási évnek tartotta. 
E tévedést, midőn a codexet közelebbről vizsgálni kezdtük, közö
sen helyreigazítottuk, s tisztában voltunk aziránt; hogy ez több 
kéz által ugyan, de mindenesetre a XV. század vége és 1521 közötti 
időszakban Íratott. E helyreigazítás irodalomtörténetünknek egy  
e g é s z e n  i s m e r e t l e n  m a g y a r  c o d e x e t  gyümölcsözött». 
A fölfedező adta első pontos bibliographiai leírását is (u. o. 
193—207. 1.), bőven idézve belőle, fénynyomatu facsimilékkel.
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A codex az írás váltakozása szerint hat részre oszlik; az első 
15, a második 72, a harmadik 5, a negyedik 18, az ötödik 22, a 
hatodik 44 levelet foglal magában. E hat rész azonban nem hat, 
hanem csak három kéz írása. Az első kézé az első, negyedik és 
hatodik rész, összesen 77 levél, a második kézé a második rész, 
72 levél; a harmadik kézé a harmadik és ötödik rész, összesen 
27 levél. E szerint az első kéz írása az 1 —15., 93—110. és 133— 
176. levél vagyis 1—30., 185—220. és 265—352. lap; a második 
kéz írása a 16—87. levél vagyis 31—174. lap ; a harmadik kéz 
írása a 88—92. és 111—132. levél vagyis 175— 184. és 221— 
264. lap. Hogy az első és hatodik rész egy kéz írása, azt Csontosi 
is észre vette (id. h. 194. 1.); de elkerülte a figyelmét, hogy a 
negyedik rész is e kéz müve valamint hogy a harmadik és ötödik 
rész írása szintén egytől való; másrészt meg egyazon kéz mun
kájának veszi a harmadik, és negyedik részt, melyek pedig külön
böző két kéztől származnak. Az ő számítása szerint indulva négy 
kéznek kellene tulajdonítanunk a codex írását, holott csak három 
különböztethető meg. E három kézről a terniók is adnak némi 
fölvilágositást. A terniók nem egyenlők s alkalmasint ez mondatta 
Csontosival (193. 1.), hogy a codex levelei közt «quaternió beosztás 
csak igen elvétve észlelhető» és hogy «itt-ott 9 levél esik egy 
ternióra», a mi nagyon különös volna, ha úgy volna, mivel ,az ép 
terniók a dolog természete szerint mindig páros levelűek. Épen ez 
a párosság van segítségünkre sokszor annak megítélésénél, van-e 
hézag, hol van s mekkora. A Lobkowitz Codex 19 ternióból áll; 
ezek közül 1 (1.) hét (3+4), 7 (2., 9., 11., 13., 16—18.) nyolcz 
(4+4), 4 (3., 5., 8., 14.) tizenkét (6+6), 1 (4.) tizenhat (8+8), 
4 (6., 7., 10., 12.) tíz (5+5),'I (15.) négy (2+2), 1 (19.) öt (3+2) 
leveles. Az első és utolsó ternió, mint leveleinek páratlan volta 
mutatja, csonka; amaz eredetileg nyolcz, ez hat leveles volt; 
amabból, minthogy utolsó levele szabad, a hajdani első, emebből 
mivel első levele szabad, a hajdani utolsó levél hiányzik. A máso
dik kéz még terniói nagyságával is megkülönbözteti magát; nála 
nincs kisebb ternió tíz levelesnél és az övé a legnagyobb, tizenhat 
leveles ternió. Aztán a maga hat ternióját csak ő maga tölti he
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egyfolytában, a másik két kéznek sehol sem engedi át az írást. 
Ezeknek tizenhárom terniója közül csak három haladja meg a nyolcz 
levelet és azonfölül e két kéz többször átveszi egymástól az írást; 
így a 9. és 14. ternióban az első a harmadiktól, a 11. ternióban 
pedig megfordítva ez amattól. Ebből világos, hogy e két codexíró 
teljesen egykorú és egy helyen tartózkodott. Hogy a második író, 
noha úgylátszik ridegen elválik társaitól, mégis szintén egy időben 
és egy helyen dolgozott velük a codexen, arra mutat a papiros 
formátuma és minősége. Talán idősebb, tekintélyesebb volt másik 
két társánál s ez magyarázza különválását. Hogy ő volt a mester 
köztök, arról bizonyságot tesz az, hogy az ő írása a legszebb, leg
gyakorlottabb.

A három író azonban sem szerzője, sem fordítója annak, a 
mit ír, hanem csak egyszerű másolója. Ennek csalhatatlan bizonyí
tóka mind a háromnál kiváltkép a szóvégi c-nek í-vel és a f-nek 
c-vel való összetévesztése. Az első kéz azt írja . tahat az wtat mind 
be v o n t a t  biboral (vontac, vontak hely. er. 7. 1.), ennek vtana 
veve zent a t i a n t a papa levelet (atianc, atiank hely. 20. 1.), el 
kezde a p r e d i c a c i o k  (apredicaciot hely. 22. 1.); a második kéz 
ezt írja: azért felfegos tvdomanvnc legon a criftofnac tudomanat. 
az az. e l e t y c  es erkvczet gondolnia (eletyfc hely. 31.1.), Bodog en 
edős iftennóm az к i к te tanitandaz (kit hely. 95.1.), annak vtanna . 
kefervfegófőn k e n z a t t a t i t  (kenzattatic, kenzattatik hely. 36. L), 
az keveífeg mindőn b i n n e t  kezdeti (binnec, binnek hely. 123.1.), 
es d i c e r i t  az vr iftent (diceric, dicerik hely. 153.1.); a har
madik kéz meg így í r : meli napon aitatoffal z о к t a t vala komo- 
nikalni ahwgok (zoktac, zoktak hely. 181. 1.), mikoron mifet mon
dana a papa es aczafárok h a l g a t n a i a t  (halgatnaiac, halgatnaiak 
hely. 233. 1.). Ilyet mind a három kéz írásából még számosat 
lehetne idézni. Az itt említettek közül csak predicaciok: predicaciot 
és kik : kit kíván némi magyarázatot, mivel itt t helyett nem c-1, 
hanem k-1 találunk. Ez onnan van, hogy az írók eredetijük szó
végi í-jét к jelentő c-nek nézték, melyet ők attól eltérve már 
rendesen, így ez esetekben is k-nak írtak. Vannak még más hibák 
is, melyek ugyanazt bizonyítják. Ismeretes dolog, hogy а XV.
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század második felében az r és h valamint az a jel, melylyel szó 
vagy sor végén az m-et pótolták, sokszor föltűnően hasonlított a 
z-hez. Codexünk íróin meg is esett, hogy az említett három jegy 
helyett z-1 írtak, annak bizonyságául, hogy másoltak. így írja az 
első kéz : ennek vtanna kezde az 6 geryedezny az ifteny zeretet- 
ben es f e l e l e z b e n  (er. 192.1., kiadásunkban 61.1. 22. s. javítva: 
felelemben), a mi úgy magyarázható, hogy a három első szótag 
a másolt eredetiben sor végére esett s így m helyett az ismeretes 
z alakú pótló jel volt alkalmazva. Ugyan e kéz írja: mar mind 
addeg к e z d e z e azegen frátert mígnem mind ky veue belelle 
eleteknek mogiat (kerdeze hely. 194. 1.), a hol az eredetiben z-hez 
hasonló r volt. A második kéz írásában van: azért en zereto fyam 
az aldot iften zol az hiw 1 e 1 о к z 6 z (lelókhöz hely. 107.1.), Mert 
nem mondatic byzon alazatoffagnac lényé hog ha az bekefeg hozia 
nem egeffvltleien e m b e r z o z  (emberhőz hely. 133. 1.), a hol az 
erédetinek h-ja hasonlított a z-hez. Ugyan e kéz botlásai meg: 
vay bizonaval heiaba mondod az l e g e c n e k  1‘akadiatoc my reianc 
(hegecnek hely. 80. 1.), anneval inkab kozelb lezőn az aldot vr 
iftenhoz e s a z o m a l :  i a f t i a t  hamarab meg nery (malaftiat hely. 
132. 1.), a mely utóbbiban a két pont nem más mint az eredetinek 
sor végi elválasztó jele. Valamennyi hiba csak magyar eredetinek 
hibás olvasásából és ennek megfelelő hibás másolásából érthető 
meg. Különben több darabja e codexnek más régi Írott nyelvemlé
künkben is megvan.; így «zent Bonaventura konve az tekeletes 
eletrvl» a Weszprémi Codexben (Nyelvemléktár П. köt.), «zent 
elekeznek zentfeges elete» a Peer, Érdy, Tihanyi, Kazinczy Codex
ben (Nyelvemlóktár II., V., VI. köt.), «embernek három ffew ellen- 
lege» és «a halalrwl» a Bőd. Codexben (Nyelvemléktár II. köt.), 
imádságainak legtöbbje a Peer, Winkler, Gyöngyösi, Thewrewk, 
Gömöry, Teleki, Pozsonyi Codexben (Nyelvemléktár II., XL, XII., 
XIII. köt.).

Hogy a codex kik szamára készült, azt számos elejtett meg
jegyzésből tudjuk meg. A megrendelő nevében az első író így 
imádkozik: dicireteket es halakat adok teneked az en teremtetem - 
röl meliben ennekem méltatlan z o l g a l o  l e a n i o d n a k  lelket es
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tefteth attai (2. 1.), és ugyanez író így kéri a megrendelőt: ezt en 
erettem minden napon meg mongyad yo N e n e m (342. 1.). A meg
rendelő tehát nő ; de vele együtt nők az írók is, mindnyájan szer
zetesek, clarissa apáczák. A 111 —153. lapon olvasható rész (Zent 
Bonauentura Atiancnac kőnve az tekeletes eletrvl) már eredeti
leg clarissa apáczának volt írva (kyt zefzet vala az v hvganac: ky 
lakozyk vala zent dara azonmíal eg calaítromha 111. 1.) és 
magyar fordítása vagy inkább átdolgozása is csak apáczáknak lehet 
szánva. Ezt világosan mutatja, hogy mindvégig állhatatosan 
Krisztus szolgálójához (criftos iefufnak aitatos zolgaloia 154.1.) 
vagy szolgálóihoz (criftos iefufnak zerető zolgaloi 123. 1., iefufnac 
zeretetős zolgaloi 129. 1., criftofnac zolgaloy 139. 1.), Krisztus 
szolgáló leányához (criftofnac zolgalo leiana 128. 1., aldot iftennec 
boldog zolgalo leiania 148. 1.) vagy szolgáló leányaihoz (vr iften
nec zerető zolgalo leiani 114. 1., criftos iefufnak zolgalo leiani 
115—116. 1., criftofnac zerető zolgalo leiaímy 118. 1., criftofnac 
zolgalo leiani 129. 1., criftos iefufnac zerető zolgalo leyani 133. 1., 
iftennec meg zentőlt zolgalo leyany 134. 1.), Krisztus jegyeséhez 
(criftofnac zerető iegőfe 115. 1., criftofnac iegőfe 128.1.), megszen
telt szüzekhez (meg zentőlt zyzek 130. 1.), szerzetes nőkhöz (zőr- 
zetes azzonoc 115. 1.) intézi szavait. Hogy ez apáczák assisi sz. 
Ferencz szerzetebeliek azaz clarissák, azt bizonyítják a következő 
helyek: atiatok alazatos vöt az dichőfeges zent ferencz alaza- 
toffagnac tikőre (133. 1.), nomiad be az te leikődbe az te atiadnac 
zent Ferencznec ő zegenfeget (149. L), es valion mikepen akartok 
lénnyé a bodogfagos zent Ferencznec ő zerető leiany es az dichő
feges zent dara azzonnac kővetőy hog ha ty vtaliatoc az zent 
zegenfegnec ő tartafat (143 — 144. 1.). A szem előtt tartott olvasók
kal közös szerzetbe helyezi az írókat, hogy assisi sz. Ferenczet és 
sz. Bonaventurát mindig «atiank» jelzővel említik (sz. Ferenczet 
az első kéz a 14., 17., 18., 19., 20., 22., a második kéz a 60., 122., 
a harmadik kéz a 180., az. Bonaventurát a második kéz a 111.,
112., 121., 134., 135. lapon). Ez megengedné ugyan, hogy az író
kat férfi szerzeteseknek gondoljuk, de nőkre vall az írás Charak
tere is és minden kétséget eloszlat az, hogy az első író így fog sz.
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Fruzsina életéhez: Jesvs Maria zent Ferenc kalara (185. 1.), a 
második meg sz. Bernát könyvét a világ megntálásáról szintén így 
végzi: Jesus, maria, zent ferencz. zent dara (110. 1.). A harmadik 
íróról nincs ugyan ilyen adatunk, de itt bizonyság az, hogy ennek 
az első íróval, kinek clarissa apácza volta kétségtelen, szükségképen 
egyazon helyen kellett tartózkodnia, mivel különben nem vehették 
volna át ugyanazokban a terniókban többször egymástól az írást, 
a hogy, mint már fentebb említettem, a 9., 11. és 14. ternióban 
történt. így hát nem csak a megrendelőről vagy megrendelőkről, 
hanem a három íróról is bizonyos, hogy clarissa apáczák voltak.

Az első író többször tesz észrevételt. A mivel a sz. Ferencz 
nagy búcsújáról szóló példát befejezi (ennek felette nagh fokát 
monda kyt nem yrhatok meg mert nem ffer ide 30. 1.), az talán 
eredetijének megjegyzése. De sajátjának kell tartanunk, a mivel 
befejezi sz. Fruzsina életét (es az yro munkayaert keer Aue 
máriat Aytatoffagal: Jesus. Maria Valaky zeretettel ez iraft ol- 
vafía: nem lehet oly kemény zyve hog aytatoffagra vág firafra ne 
indulyon zent zeretet Íratta hezt 220. 1.); továbbá sajátja a halál
ról szóló «rettenetes» példának átkozódásainál a lap szélére írt 
bocsánatkérés (meg Bocáffad edes azzoniom maria met ziuemnek 
keferufegevel írtam ezt meg te es edes vram iefus 329. 1.), vala
mint szintén a halálról szóló részben hasonlóképen a margóra 
vetett fohászkodás (o edes zyz maria mely nasy kegyeffeg vagyon 
te nallad 339. 1.), úgyszintén a l l .  Gyula pápára vonatkozó m a
gyarázata (emoftani papa elewt ky vala 342. L), végül pedig a 
megrendelőnek szóló már egyszer említett kérése (ezt en erettem 
minden napon meg mongyad yo Nenem 342. 1.). A második író 
egy-egy hálaadó fohászkodáson kívül (Jefus maria zent ferencz, 
Jefus maria zent ferencz zent dara) nem szokott a maga részéről 
semmit sem hozzá tenni; csak mikor írását befejezi, toldja meg 
azzal, hogy: ez a vege. Dicerteffec az edes iefus öröké, amen 
(174. h). A harmadik író szintén nem nagyon közlékeny; sz. 
Elek életében az «ez eufemianof elet mindenkor allanak vala 
három ezer ieles nembely yffyak» szavaknál megjegyzi a lap 
szélén, hogy «Nemely iras három zazat mond» (221. 1.), egy
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helyen meg, mint már említve volt, kiteszi az 1514 évszámot 
(244. 1.).

Befejezésül kijegyzek néhány oly figyelemre méltó alakot, 
melyek valami tekintetben alkalmasak a codex és három írója 
sajátságainak megítélésére. Ki kell emelnem, hogy a látszat, a 
codexet koránál sokszor jóval régibbnek mutatja, mivel a másolók 
eredetijükből észrevétlenül sok régibb sajátságot vettek át. Az első 
kéz írásában ilyenek találkoznak: eyeli (éjjel, kiad. 1. 1. 11. s.), 
eiely (5. 1. 26. s.), vartali (vártál, 2. 1. 6. s.), arroli (arról, 5. 1. 22. 
s.), kerely (kérél, 6. 1. 13. s.), regely (reggel, 6. 1. 17. s.), azonnaly 
(asszonynál, 10. 1. 6. s.), zoly (szól, 10. 1. 30. s.), keli (kell, 12. 1. 
16. s.); ydvezetőm (1. 1. 15. s.), epeteffere (6. 1. 1. s.); nogiob 
(1. 1. 16. s.); porocholatidat (2. 1. 5. s.); viseleie (2. 1. 19. 
s.), zozolaya (5. 1. 7. s. )̂; hegy (egy, 2. 1. 20. s,), hezt 
(ezt, 72. 1. 12. s.); alaas, alas (alvas, 3. 1. 18. 20. s.); 
mine (méné, 3. 1. 26. s., 5. 1. 29. 30. s.); menie (menj, 4. 1. 
12. s., 6 1. 25. s.), kerye (kérj, 5. 1. 33. s.); gondoliatokze megh 
(4. 1. 24. s.); kery kérőt (4. 1. 33. s.); el reytetet (6. 1. 1—2. s. ) ; 
tőrtinik (7. 1- 2. s.); tartomanbaly (8. 1. 23. s.); vidalmffagal 
(7. 1. 7. s.); Imalcagra (59. 1. 29. s.), imalcagtokra (60. 1. 36. s .); 
valalom (birtokom, 64.1. 24. s.) stb. A második kéz írásából valók : 
kondolny (14. 1. 32. s.), kerieztene (gerjesztene, 52.1. 24. s), kaztag- 
fagocnak (23. 1. 34. s.), tyhős (dühös, 22.1. 6. s.); elnvncz (élnünk, 
15. 1. 22. s.), eltvncz (éltünk, 15. 1. 25. s .); őrvlcz (örülsz, 23. 1. 
38. s.); akarya (akarj, 16. 1. 16. s.);gwlcz (gyüjts, 17. 1. 12. s.), 
gvltőt (gyűjtött, 17. 1.29. s.); niívabant (19.1. 8. s.); iobehoc 
(jobbítsuk, 22. 1. 31. s.); kefalgodaünac (19. 1. 36. s.); hyt (stul
tus, 21. 1. 11. s.);' kvtia (gunyhó, 23. 1. 28. s.); vffamik, vzamik 
(csúszik, 28. 1. 10. s., 33. 1. 38. s.), vzzamo (30. 1. 27. s.) stb. 
A harmadik kéz írásából valók: ehetneyek (55. 1. 6. s.), kerneie 
(55. 1. 8. s.); kerelmeffere (55. 1. 7. s.); ebeliel (ebédelj, 55. 1. 
10. s.), ebyliőnk (56. 1. 6. s.), ebilnek (56. 1. 21. s.); nekye 
(55. 1. 15. 8.); hittegin (itten, 56. 1. 6. s.), hot (ott, 57. 1. 
25. s.), húg (úgy, 73. 1. 5. s.), heg (egy 74. 1. 1. s.), heghaznak 
(egyháznak, 75. 1. 31. s.); mine (mene, 56. 1. 8. 31. s.), minenek
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(ménének, 56. 1. 19. 27. s .); ebidnek (56. 1. 11. s.), finieffeg (56. 1. 
20. s.), zarandykoth (zarándokot, 73. 1. 11. s .); taly (tál, 56. 1.
14. s.), kőrnioli (56. 1. 20.s,), kely (kell, 56. 1. 29. s.), yoly (jól, 57.1. 
19. s.); viradolan (57. 1. 4. s .); mikort (73.1. 15. s.), inneten (74.1.
15. s.); hees (hős, ifjú, 74. 1. 5. s.); tyzteecz (tisztíts, 83. 1. 33—34. 
s.), zabadeecz (83. 1. 34. s.) stb. E csekély tarlózás is mutatja, hogy 
a Lobkowitz-codex értékesebb nyelvemlékeink közé tartozik.

A Batthyányi Codex, melyet erdélyi püspök korában 
gr. Batthyány Ignácz juttatott a gyulafehérvári püspöki Batthyá- 
nyi-könyvtárba, elejétől végig egy kéztől eredő nagy rideg újgót 
betűkkel írt 225 ívrétű papiros levélből áll; mai 340. és 341. lapja 
közt 6 levélnyi (12 lapnyi), valamint 384. és 385. lapja közt 1 
levélnyi (2 lapnyi) hézag, a végén pedig nem tudni hány levélnyi 
hia. A 159. levél (317—318. lap) nagyobb alsó része ki van vágva, 
de szerencsére üres volt, a mint a 318. lap megmaradt fölső része 
ma is üres. Irástalan még a 16., 32., 54., 102., 170., 206., 346. 
és 382. lap. A 391—392. lapot az eredeti kéz csak kivonalozta 
hangjegyek számára; későbbi kezek irkáltak rá. Az 1., 3., 17., 25.,
27., 33—46., 47., 49., 51., 58., 61., 65., 67., 70., 73., 76., 79—82.,
85., 91., 93., 95— 101., 115., 116., 119., 120., 130., 132., 135.,
136., 138., 140., 144., 147., 150., 152., 154., 155., 157., 159., 
161—162., 171—205., 341—345., 347—381., 383—384., 386.,
388., 393—450. lapon a-szöveg négyvonalu hangjegyek alá van 
írva, melyek itt-ott szükség szerint a következő lapra is átmennek. 
Minthogy kiadásunknak csak nyelvtudományi czéija van, e hang
jegyeket mellőznie kellett. A codex írása figyelemre méltó'szép. 
Ékes, habár csak téntával rajzolt és festetten, de többnyire igen 
ízlésesen, egyszer-másszor .túlságos gazdagon díszített kezdőbe
tűk vannak az 1. (U), 3. (A), 17. (A), 85. (J), 95. (T), 124. (0), 
207. (B), 275. (Y), 285. (A), 287. lapon (M); díszesnek szánt betű 
körvonalai, még téntával se czifrázva, a 8., 14., 33., 49., 55., 58., 65.,
67., 91., 92., 103. és még sok lapon; téntával vastagon írt nagy 
betű a 19. (J), 26. (N), 27. (G), 61. (J), 105. (M) és még sok lapon; 
díszes betű számára üresen hagyott hely a 6.,- 7., 11., 21., 23.,
25., 29., 30. stb. lapon. A codex kötése múlt századbeli, új javítású
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gyönge bőrháttal, bőrvédte sarkakkal. A hátán fölül körülvonalo- 
zott czédulka, melyre mint könyvtári jelzet «N 5», ez alá «III», ez alá 
pedig «10» van irva. Két táblája fa, virágos papirossal borítva; az 
első táblán magára a virágos papirosra írva ugyanaz a jelzet, mely 
a hátán van, mellette szintén a virágos borító papirosra írva. ez 
a szó «Hymnarium». Belül egy-egy szúrágásos fehér borító és 
védő levél elül-hátul. Az első és hátulsó levelek szélei és sarkai 
új javítást mutatnak. Gyalulása múlt századi, vörösre festett (már 
színehagyott). Két fatáblája, melyen még a köldök és két kapocs 
helye észrevehető, úgylátszik még eredeti kötéséből való. Az ötve
nes években valaki elég híven, az írást is utánozva lemásolta a m. 
tud. Akadémia könyvtára számára.

Toldy Ferencz mindig kitüntetve említette e codexet. Mikor 
leírja (Az ó s középk. magy. nemz. irod. története. 3. kiad, II. köt. 
99. 1.), «díszcodex»-nek nevezi és azt mondja róla, hogy «tartalma 
és alakja szerint valóságos karkönyv (chorale), hangjegyekkel», 
melynek «iratási kora a XYI. század folyta». Később (u. o. 117.1. 
így szól: «A breviáriumon alapszik a gyűl afej érv ári könyvtár 
nagy hymnáriuma, tulajdonkép karkönyve (Batthyányi-codex), 
melyben válogatott zsoltárok, az év fő ünnepeire szóló hyínnusok, 
antiphonák és prózák foglaltatnak. Ezen emlék irodalmi tekintet
ben azért is fő fontosságú, mert sok énekei átmentek a protestán
sok liturgiájába is, a római egyházban pedig, bár változtatásokkal, 
mind máig fenntartották magokat. Vajon nem azon énekek gyűj
teménye-e ez, melyeket a magyar egyház 1460 körűi vizsgált 
és jóváhagyott? Egyébiránt beesők, mert különböző írók által 
dolgoztattak, igen különböző; egészben még nagy gyámoltalan
ságot árulnak el a formában, s kifejezésben is a gyakran igen költői 
eredetiek mögött tetemesen elmaradnak.» A codex énekeit másutt 
is a római breviáriumból származtatja. A középkori egyházi köl
tészetről szólva, azt mondja (A magy. költészet története. 2. kiad. 
Pest, 1867. 96—97. 1.): «Fő forrása az egyházi énekeknek nálunk 
is a római breviár volt. T. i. nagyobb része azon énekeknek, 
melyek némely régi codexeinkben, de különösen a károly fej érvári 
könyvtár Batthyányi-hymnáriumában találtatnak, abból vétettek,
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s különösen azok verses formái is a középkori deák énekekére 
képeztettek ki.» A XVI. századbeli egyházi költészet tárgyalásakor 
újra kiemelve a codex szövege egy részének régiségét, így szól 
(u. o. 179—'180. 1.): «Mennyiben míveltetett az egyházi ének a, 
katholikusok által e században, meg nem tudom mondani. Isme
rek ugyan három katholikus karkönyvet, kéziratban, úgymint a 
Batthyányi-félét a gyulafej érvári, s két mást a sárospataki könyv
tárban, melyek kétségkívül ez időszakból valók, de szövegök rész
ben kétségkívül nagy régiségre, tehát a megelőző időszakra mutat, 
s bajjal állítható: járúlt-e hozzá e században valami egeszen új, 
s kitől, mikor, s mi, miután sem a különben is csonka codexek, 
sem az egyes énekek évjegvet nem viselnek.» Ama szavaihoz, 
hogy az említette kéziratok «kétségkívül ez időszakból valók», 
ezt a jegyzetet csatolja (u. o. 180. 1.): «A Batthyányié is, mely 
régibbnek tartatott volt, s melynek e helye; ,Hogy a mi nyomo
rait országunkat pogány kéztől megszadítsd' mutatja, miszerint 
az 1541 után íratott.» Mind ebből látni, hogy Toldy Ferencz véle
ménye szerint a Batthyányi Codex katholikus, de tulajdonkép nem 
hymnarium, hanem karkönyv (chorale), melynek forrása a római 
breviarium, szövege részben igen régi és így jelentősége, különö
sen minthogy sok éneke a protestáns liturgiába is átment, a katho
likus egyházban pedig mind máig fenntartotta magát, igen nagy, 
írása azonban csak 1 41 utánról, de a XVI. századból való.'

Azért idéztem ezeket és foglaltam egybe, mivel Toldy véle
ményének némiben magam is kénytelen vagyok ellentmondani, 
de kiváltkép, hogy Kálmán Farkas a legmerészebb és csekély 
kivétellel a legalaptalanabb állításokat veti ellene. Elöljáró beszéd
kép ment világgá 1883-ban a «Protestáns egyházi és iskolai lap» 
XXVI. évfolyama 687.'lapján a következő hm: «Érdekes irodalom- 
történeti újdonsággal lepett meg bennünket t. munkatársunk 
Kálmán Farkas, ki a dunamell. kér. gyűl. alkalmával a bpesti 
különböző k.-tárakban énektörténelmi adatok gyűjtésével foglal
kozik. Megvizsgálta u. i. a Toldy után az irod. tört. által XVI. 
százi maradványúl és pedig pápista híjmnariwm gyanánt tartott 
Batthyányi és S.-pataki Codexeket, egyelőre röviden kimondjav
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miszerint azok nem X V I. száziak, nem is pápista hymnariwnok, 
hanem a Gelei-Rákóczi Graduál megjelenése »(tehát 1636)« után 
másolt (úgynevezett) református Írott Graduálok. Nagy érdekkel 
várjuk t. barátunktól a tüzetes ismertetést.» A kinek csak egy kis 
szeme van a régi írásra és csak némi jártassága is a hajdani 
magyar orthographiában, ha látta a Batthyány Codexet, nem 
olvashatta mosolygás nélkül, hogy e codex jó mélyen a XVII. 
századból való legyen. A «tüzetes ismertetés» (A Batthyány Codex 
u. o. 996—1003 1.) meg épen 1650 utánra tette. De lássuk Kál
mán Farkas állításait rendre. Legelőször is ismétli, hogy «ez 
a Codex se XVI. százi, se pápista hymnarium, hanem a XVII. 
százból a Gelei-Rákóczi Graduál megjelenése (1636) után Íra
tott ref. Graduál, vagyis református rituális könyv» (996. 1.). 
Azután így fog a bizonyításhoz: «Ha Toldy e Codexben a rituá
lis hymnusokat figyelmére méltatja, eredetüket, megjelenésü
ket kutatja; ha végire jár annak, hogy a rituális hymnusok 
elseje, az ,Uj világosság jelenek‘, 1636-ban, a Géléi-Rákóczi- 
Graduálban jelent meg először: mindjárt átlátta volna, hogy e 
Codexet a XVI. százba tenni nem lehet» (997. 1.). Ez állítását 
meg így támogatja: «Hogy e hymnus ott jelent meg először, 
bizonyítja az, hogy az 1636. előtt megjelent írott Graduálokban 
sem pedig a XVII. és XVI. százi Cantionalékban (Gönczi, Bor
nemisza, Csáktornyái, Huszár stb.) sehol nem található. I r ta : 
Vékei (a versfőkből). Erről a Vékeiről régebben sokan azt tanítot
ták, hogy a régi Cantionaléban levő hymnusokat egész a 64-ig 
ő írta volna. Ezt nemcsak felteszi, sőt meg is erősíti Szrógh János 
is, ,XII Óra' című, igen becses énektanító könyvében (Veszprém, 
1804). De ez nem lehet. A többi 63 hymnus közül több előjön 
az Öreg megjelenése előtt született Graduálok s Cantionalékban, 
sok épen a XVI. százban, míg az ,Uj világosság' egyedül és leg
először az Öregben jön elő. lm, tehát ez az egy hymnus is megmu
tatja már, hogy a Batthyány-Codex nem a X V I. százból való. 
De majd megmutatja még több is!» (998. 1.). A «még több» a 
következőkből áll: I. «2. Ad eadem: Csillagoknak teremtője. Ha 
ez a Codex XVI. százi volna, így kellene lenni az első sornak:
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Hugijak felséges szerzője, mely szószerinti fordítása az eredeti Con
ditor alme siderum szövegnek. így láttam én azon Codexekben, 
melyek a középkori fordítás szerint vették át, s eleinte épen nem 
tudtam miért fordíta a magyar fordító a Siderum (csillagoké vagy 
csillagoknak) szót hugyaknak; mígnem (elszigetelt helyzetemnél 
fogva) sok és hosszas tapogatódzás után rájöttem, hogy régenten 
a magyarok a csillagot hagynak hívták. Ezt megerősítő Szilády 
Áron, a ,Régi magyar költők tára' (Budapest, 1877.) I. kötete 
355. lapján, e hymnushoz adott kitűnő magyarázatában. A későbbi 
Graduálok a Székely-féle Csillagoknak teremtöje kifejezést vették 
át» (999. 1.); 2. «Hynmi quadragesimales: Hallgassuk figyelmesen 
mire Pál apostol intsen (nem is intzen, mint , a XVI. százban), 
sorrendben az Öreggel» (1000. 1.); 3. «Vita Sanctorum: Udvözlégy 
Krisztus ez világnak ura, ez nincs meg az Öregben, de láttam több 
XVII. százi írott Graduálban, ez nem volt rituális ének, a XVI. 
százban nyoma sincs még» (1000. 1.); 4. «Uj évi in v o c a tió Ez  
esztendőt megáldjad, húsvéti: Ez husvét ünnepében, pünkösdi: 
E z pünkösd innepében. Ha semmi nem, ez a három ének kétségbe- 
vonhatlanul .bizonyítja, hogy e Codex a Géléi-Rákóczi-féle Öreg 
Graduál megjelenési éve, azaz 1636. utáni időből, tehát nem a 
XVI.  százból való, s hogy nem pápista, mutatják a benne foglaltató 
magyar nyelvű zsoltárok, hymnusok, s az eddigi és ezután bőven 
következő' .rituális ceremoniálék, mert: 1. Történetileg kétségbe- 
vonhatlanul bebizonyított tény, hogy ez énekeket Gelei-Katona 
István írta, szerzetté. 2. Hasonlókép, hogy ez énekek az 1636-iki 
Öreggraduálban jelentek meg először. 3. Lélektanilag lehetetlen 
is, hogy kéziratban csavarogtak volna a két magyar hazában» 
mert az ,Erdélyi Orthodoxus Püspök' nem szokta kiadni, mielőtt 
az ő előde Keserűi Dayka által kezdett, s az ő általa — a két 
nagynevű fejedelem Bethlen és Kákóczi pártfogása s költségén — 
bevégzett Öreg-Graduálban, annak igazan méltó ékességére — 
megjelentek volna. Ha semmi más jel nincs e Codexben e három 
éneknél, ■— ez a három ének ékesebben s igazabban beszél a 
világ minden irodalom-történeténél, ezek maguk megmondják: 
mi ez a könyv ?!» (1001— 1002. 1.). A codex református voltának
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kimutatására még ezeket említi (1002. 1.): «Sequuntur Cerimoniae 
de sacro-sancta Coena Domini. (Csak ezt nézte volna meg Toldy, 
mindjárt meggyőződhetett volna, hogy e Codex nem ,kathólikus 
karkönyv'!)», «Alius: Urunk végvacsorájára. (Ezt már a nagy 
Toldy sem nézhette pápistának, mert ilyet Róma nem tűr!)». Hogy 
a codex az Öreg Graduálnál legalább is 14 évvel fiatalabb, azt így 
iparkodik bizonyítani: «Es most komoly figyelmet kérek! Kará
csonyi invocatió: Karácson ünnepében, Karácson ünnepében, 
Örvendezzünk szivünkben. Ha ettől az énektől kell meghatároznom 
e Codex idejét, úgy azt mondom, hogy: 1 650  év után való. Fenn
tartom ezt az állításomat addig is, mig hivatolt okmánynyal 
bizonyíthatnám, — most is bizonyítanám, de azon, — már a 
,Debreczeni Prot. Lap'-ban közlött, — ismertetésem, midőn ez 
éneket először láttam, nincs itthon nálam, egy tanulni szerető 
fiatal társunknál van, mihelyt megjön, azonnal megmondom az 
évet is» (1001.1.). Mind ennek koronája: «Különben nyugodjék 
csendesen a gyulafej érvári könyvtár polcán, fiatalabb Graduált 
nála még nem láttam, s előttem csak épen ezért érdekes. A rendetlen 
berendezésen túl, más épen nincs benne, a mi a búvár figyelmét 
magára vonhatná, se egy uj hymnus, se egy uj dallam, mind csak 
az a minden jó ízlés előtt kiállhatatlan rituális gajdolás, nyafogás, 
még csak a Kyrie puerorum sincs benne, a melyben legalább igazi 
szép dallam-menet található. Különben — mint a bemutatott 
tartalom mutatja — töredék, s részint az Öreg, részint más írott 
Graduálokból másolva az egész» (1003. 1.). «Időkorát tekintve, az 
elmondott kimutatások szerint, határozottan 1 650  utánról valón 
(1003. 1.). így szól Kálmán Farkas, miután egy előbbi alkalommal 
(u. o. 773. 1.) azt is kimondta: «Ugyanazért csak köszönje meg 
B.» (Bogisich) «ur a Muzeum szívességét, hogy részére Gyulafehér
várról meghozatta s küldjék vissza a könyvtárba tisztes régiségül, 
mely irodalom- s istentisztelet-történeti tekintetben megér tán 
5 forintot».

Egyetlenegy dolgot kivéve, soha nagyobb garral tájékozat
lanabból nem .beszéltek. Legelőször is Kálmán Farkas egyáltalá
ban nem illetékes, hogy erről a codexről vagy akármely másról
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ítéletet mondjon. Értenie kellene a palaeographiához, a régi ma
gyar orthographiához, a régi magyar nyelvhez, és főkép ismernie 
kellene legalább ezt a codexet meg azonfölül, minthogy a Géléi 
Katona-féle Öreg Graduálból származtatja, ezt a neki tulajdonított 
forrását is. Mind ezekben vajmi csekély a jártassága. A Batthyá
nyi Codex írását csak az teheti a XVII. századra, sőt még ennek 
is a második felére, a ki vagy nem látta vagy nem ért a régi írás 
tudományához. Minden szakértő egy egész századdal régibbnek 
kénytelen ítélni. Hogy Kálmán Farkas mennyire nem tudja a régi 
írást olvasni, az megtetszik ebből: «Alius. Jövel sz. lélek ur 
isten, csak be a mi sziveinkbe» (1000. 1.), a hol a csak úgy lett, 
hogy a codex 90. lapján levő «fzal’» fz-ét cs-nek, Г-ét pedig fc-nak 
nézte és így a szót s z á l l j  helyett hibásan csak-пак olvasta. Ez 
nem esett volna meg rajta, ha értene a régi íráshoz vagy ha a 
codex igazán abból a korból való volna, melybe ő teszi, mivel ez 
esetben a s z á l l j  á hangja nem a-val, hanem á-val volna jelölve 
Olvasása hibás voltára még az Öreg Graduál sem figyelmeztet
hette, mivel itt, mint ő maga is megjegyzi, az illető hymnus nincs 
meg. Hogyan ismeri a régi magyar orthographiát, az abból a már 
fentebb idézett mondásából Ítélhető meg, hogy az intsen szót 
a XVI. században intzen-nek írták volna (1000. 1.). Biz így abban 
a korban soha se írták, hanem cz-\e 1, ch-\e 1, L-hez hasonló alakú 
cs jelentésű külön betűvel, és legfeljebb még c-vel. A codexben 
egyébiránt (47.1.) nem intsen, hanem in  e z e n  van. A régi ma
gyar nyelvben való jártasságáról az ád képzetet, hogy szerinte, 
mint már szintén említve volt, a Conditor alme siderúm a 
XVI. században csakis «Hugyak felséges szerzője», nem pedig 
«Csillagoknak teremtője» lehetett volna (999. 1.). Minthogy e 
helyen a Bégi költők tára I. kötetére hivatkozik, meggyőződhetett 
volna arról is, hogy itt a 188. és 189. lapon az Ave maris stella 
közvetetlenül egymás mellett így van magyarul: «0 istennek kö- 
gyelmes anyja, Ki vagy tengöri csillag» és «Idvezlégy tengernek 
hugya». Amaz az 1513-ról való Czech Codexből, az utóbbi az 
1494 utánról való. Festetics Codexből van közölve. Látni való, 
hogy a csillagok miatt a Batthyányi Codex bátran a XVI. század
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elejéről való is lehetne. Már most lássuk mennyire ismeri a codexet 
meg az Öreg Graduált. Ki kell mondanom, hogy a codexet soha 
még csak nem is látta. Kitűnik ez kézzelfoghatóan abból a tarta
lomjegyzékből, melyet közöl. A tartalom egymásutánjáról ezt 
mondja: «A Codexben a zsoltárok vannak elől. Én ebből azt követ
keztetem, hogy mind a beköttető könyvtárnok, mind a könyvkötő 
ügyetlen, s e nemben tanulatlan emberek voltak. Egy példát se 
látunk arra, hogy a zsoltárok állnának első helyen a Graduálok- 
ban; minden Graduál így kezdődik: Incipiunt hymni de 
adventu dmni, a zsoltárok pedig hátid vannak:, s nagyon termé
szetes is, mert az illető ünnepre rendelt ceremonia szerint az 
előlkántáló papnak több Ízben kellett némely zsoltárokat fel
olvasni (miként ezt megírtam a kolozsvári ,Prot. Közlöny' múlt 
évi utolsó számaiban, a karácsonyi cerimoniánál), s természet 
szerint biztosabban fordíthatott jobb kézzel hátra, az illető zsol
tárra, mint ballal előre; de meg nem a zsoltár-olvasáson kez
dődött az istentisztelet, hanem a kiszabott invocatió és hymnus 
intonálásával» (997. 1.). Továbbá említi (1002. 1.), hogy az Ant. 
Communes után következik a Canticum Mariae és hogy «ezután 
megint Zsoltárok jőnek» 103-tól 147-ig. Miután pedig ismételte: 
«Mint mondók, a ki a könyvkötőnek adta, — az ily Codexekkel 
teljesen ismeretlen, s e nemben — bocsánat a kifejezésért — 
tudatlan ember volt» (1002. 1.), befejezésül még egyszer így szól: 
«A rendetlen berendezésen túl más épen nincs benne, a mi a búvár 
figyelmét magára vonhatná» (1003. 1.). Mind ebből, «komoly 
figyelmet kérek!», egy szó sem illik magára a Batthyányi Codexre. 
Ezt tehát Kálmán Farkas nem láthatta. A mit ő látott, az csakis 
a codexnek az Akadémia könyvtárában levő másolata lehetett, 
mely az ötvenes években készült; mert csak ebben a másolatban 
volt még akkor a 207—286. lap (az 1—96. zsoltár és a Canticum 
Zacharias) az 1. lap (Incipiunt Hymni de Adventu Domini) elé 
kötve; de most már az eredetinek rendje szerint van megigazítva. 
Magában a codexben az a hiba nem volt soha! Kálmán Farkas 
tévedéseit azonban még a másolat sem menti ki, mert ebben is 
csak «fzaT» meg «inczen» látható, és mert nincs megmásítva



XXVI ELŐSZÓ.

benne az eredetinek orthographiája, sőt még az írás is elég ügye
sen utánozva van. De bár olyan hű volna is ez a másolat, hogy 
össze lehetne téveszteni az eredetivel, honnan tudhatta volna azt 
Kálmán Farkas, mikor csakis amazt látta? Az eredetinek látása 
és beható vizsgálata nélkül lelkiismeretes kutató a legkitűnőbb 
másolat alapján sem mer döntő Ítéletet koczkáztatni. Kálmán 
Farkas pedig nemcsak hogy az eredetit nem látta, hanem még 
á másolatot sem vizsgálta meg kellően. Ép oly fölszínesen ismeri 
aztán az Öreg Graduált. íme nehány példa. Miután megemlítette 
a «Jefus Chriftus mi mennei eg Mefterwne» kezdetű hymnust, 
mely a codexben а 138., az Öreg Graduálban pedig a 192. lapon 
kezdődik, ezt az észrevételt teszi: «Eddig .épen azon rendben 
következeit minden, a mint az Öreg Graduálban található»(1000.1.). 
Tehát egész idáig nem vette észre, hogy a codexhez képest az 
Öreg Graduálban számos előre- és visszaugrás van. A darabok 
kezdete szerint így felelnek meg egymásnak a lapszámok: Cod. 
14., 17., 19., 21., 23. lap Ör. Grad. 5., 26., 7., 6., 27. lap; — 
Cod. 72., 73., 76. lap =  .Ör. Grad. 90., 190., 92. lap; — Cod. 136., 
138. lap =  ,Ör. Grad. 197., 192. lap. Ebből kitüuik, hogy Kálmán 
Farkas nem ismeri pontosan az Öreg Graduál rendjét. Máskor 
meg eltérést lát, a hol nincs. Szerinte (999. 1.) az «Az Iduezitőt 
regenten» kezdetű hymnus (Cod. 8—11., Ör. Grad. 4—5. 1.) 13. 
versszakában a «Legen az fzwznek elete» szavak helyett az Öreg 
Graduálban «legyen a Jézus élete» van, holott itt is csak «Légyen 
az Szűznek élete» olvasható. Azután azt állítja (1000. 1.), hogy 
a «Vita Sanctörum» föliratu és «Iduöz leg Chriftus ez világnak 
ura» kezdetű ének, mely a codex 73. lapján kezdődik, «nincs meg 
az Üregben», pedig megvan itt is egész terjedelmében a 190—192. 
lapon. Hasonlóképen állítja (1001. 1.), hogy a codex 140—143. 
lapján levő «Iduez leg irgalmas Iften» kezdetű hymnus az «Öreg
ben nincs», noha ez is csak megvan itt a 147—148. lapon. Ugyan
azt mondja (1001. 1.) a codex 157. lapján olvasható «Halat ad- 
gunk minnaian»-ról, a mely meg épen kétszer is megvan az Öreg 
Graduálban, először a 46.a), másodszor a 265’.b) lapon. Gyakran 
csak «némi különbséget» lát, a hol valósággal igen nagy van.
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így pl. ezekben (1000—1001. 1.): «Oh diczófeges íz : haromfag» 
(Cod. 91—92., Ör. Grad. 148—149. 1.), «Oh felfeges aldot kirak» 
(Cod. 122—124., Ör. Grad. 187— 188.1.), «Az eczakai íetetfeg» 
(Cod. 132—134., Ör. Grad. 187. 1.), «Oh mi ízent Att'ank» (Cod. 
135—136., Ör. Grad. 196—197. 1.), «Jefus Chriftus. mi menhei 
eg Mefterwnc» (Cod. 138—139., Ör. Grad. 192—193. 1.). Annak 
megvilágítására, mekkora az a «némi különbség», ide iktatom az 
elsőt ez énekek közül a Codex és az Öreg Graduál szerint. Azért 
választom ezt, mivel legrövidebb és mivel ennél azt a «némi 
különbséget» Kálmán Farkas csak épen «az 1. versben» (nyilván 
versszakban) vette észre. Az egymás mellé állítás azt is illustrál- 
hatja, melyik orthographia régibb, vájjon az Öreg Graduálé vagy 
pedig a Codexé, s így melyik mű készülhetett a másik után.

A Batthyányi Codexben így van : Oh diczöfeges fz: haromfag, 
es tokelletes eggeffeg, hitetlenfegnek fetetfegeböl, kerwnk ments 
ki minket. — О teremtő Att'a Iften, Iduezitő fiú Itten, vigafztalo 
fzent Lelek Itten, otalmaz minket gonofztol. — Diczeret neked 
Attanak, es te fiadnac Chiftufnac, fzent Leiekkel egetemben, moft 
es őrőckőn őrőcke.

Az Öreg Graduálban meg így: OH te dicső fzent Háíomfág 
és tokelletes igahág, kérünk tőlünk az hamiffág, távozzék és min
den hiufág. — Oh teremtő Atya Iften, és megh váltó Fiú Iften, 
fzentelő fzent Lélek Itten, légyen áldáfod népeden. — Tied légyen 
az dicsőiig főidőn, mennyen az tifzteffeg; mert egyedül vagy oly 
íelf^gh, kit nem imádni nagy vétfeg..

íme ennyire jártas Kálmán Farkas a régi írásban, régi 
orthographiában és régi nyelvben, ennyire ismeri a codexet és 
Öreg Graduált. Ekkora tehát a tárgyi illetékessége; lássuk mek
kora a logikai. Alkotott magának valami újdonatúj és rendkívül 
könnyű korhatározó módszert. Alapja az, hogy a datálatlan mű 
szükségkepen újabb a datáltnál. így a datálatlannak ismert Bat
thyányi Codex természetesen újabb a datált Öreg Graduálnál, sőt 
még egy 1650-ről való munkánál is. Egy-egy közös darab elegendü 
ennek kimondására. Ez vagy az a darab a Batthyányi Codexen kívül 
nem található hamarább mint az 1636-ban megjelent Öreg Graduál-
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ban vagy abban az 1650-ről való munkában. Ezek a darabok tehát, 
így szól az ítélet, először az Öreg Graduálban meg abban a másik 
műben fordulnak elő, «jelentek meg» először. így, quod erat 
demonstrandum, a Batthyányi Codex 1636, sőt 1650 utánról való. 
Hogy a datálatlan könyvnek a datáltnál nem kell szükségképen 
újabbnak lennie, hanem absolute tekintve ép akkora valószínű
séggel lehet régibb is és hogy ennélfogva ama darabok talán nem 
az Öreg Graduálban és abban az 1650-ről való műben, hanem 
megfordítva a Batthyányi Codexben «jelentek meg először», az 
a gondolat Kálmán Farkast egy pillanatig se háborgatja. De még 
ha állna is, a mi nem áll, hogy a datálatlan könyv szükségkép újabb 
a datáltnál, még mindig nagy kérdés volna, hogy a Batthyányi Codex- 
nek ez meg az a darabja a XYI. századi graduálokban és cationa- 
lékban nem fordul elő; mert hát, mint fentebb láttuk, Kálmán 
Farkas a codexnek több darabját mm látta meg az Öreg Graduál
ban sem, noha mind megvan benne, egy meg épen kétszer is 
Hátha azokban a XYI. századi graduálokban és cantionalékban 
is csak olyan jártas mint az Öreg Graduálban ? Azután pedig fen- 
maradtak-e, valahány csak volt, az összes graduálok és cantiona- 
lék? Nem pusztulhatott el egy se, melyben a Batthyányi Codex 
kérdéses darabjai meglehettek? Látni való, hogy Kálmán Farkas 
korhatározó módszere még akkor is igen gyarló maradna, ha alap
nézete, mely szerint a datálatlan könyv újabb a datáltnál, helyes 
volna, és még a személyes tévedés lehetősége is ki volna zárva. 
Ö azonban annyira bízik benne, hogy még az első hymnus (Uy vila- 
goffag ielenek) versfőiből kisütött Yékeit is jóval fiatalabbá akarja 
tenni, mint a milyennek eddig tartották; mert hát az a hymnus ő 
szerinte «egyedül és legelőször az Öregben jön elő», Egyetlen egy 
argumentuma van, mely ellen logikai tekintetben nem lehet kifo
gást tenni. Azt mondja az «Ez eztendot meg áldod» és «Ez hufuet 
innepeben» és «Ez Pűnköfd innepeben» (Cod. 159—160., Ör. Grad. 
267. b 1.) kezdetű invocatiókról: «Történetileg кétségbevonhatlanul 
bebizonyított tény, hogy ez énekeket Gelei-Katona István irta, 
szerzetté», és «hogy ez énekek az 1636-iki Öreggraduálban jelentek 
meg először.» Ha amaz csakugyan «történetileg kétségbevonhatla-
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nul bebizonyított tény», akkor nincs sok haszna, ha az utóbbit,
mivel azok az énekek már nyomtatásban való megjelenésük előtt
kéziratban foroghattak, nem fogadjuk is el bizonyosnak. De hát
csakugyan tény-e az a «tény» ? Maga Kálmán Farkas hangoztatja
legerősebben, hogy «a hypothesis, az ,aszongyák‘, az ,ez mondta,
az mondta' nem ér semmit» (1003. 1.), és'mégis csak így bizonyít.
«Történetileg kétségbevonhatlanul bebizonyított tény, hogy ez
énekeket Gelei-Katona István irta, szerzetté». Ne higyük el, a mit
ez vagy az, pl. Toldy Ferencz mond; de tartozó kötelességünk
elhinni, a mit Kálmán Farkas állít. így igen természetesen nem
szükséges megmondania, ki, mikor, hol, mivel bizonyította be,
hogy azokat az énekeket «Gelei-Katona írta, szerzetté». Csak
egyet nem érthetni; ha az csakugyan olyan «kétségbevonhatlanul
bebizonyított» tény, akkor mi szükség volt annyi kiokoskodott
dologra hivatkozni ? Tán a kiokoskodott dolog erősebb mint a /
tény? Erezte nyilván Kálmán Farkas is, hogy a dolog nem olyan 
nagyon «kétségbevonhatlan». Annyi bizonyos, hogy maga Geleji 
Katona István nem vállalja el azt a három éneket. Az Öreg Gra- 
duál elé írt «ajánló levele» utolsó előtti lapján ezt vallja: «Avagy 
némellyeket magam elmémmel fzerzettem hozzá, mint az mindén 
Vafárnapokra való Refponforiakot, Yerficulufokot, és Benedic- 
tiokot, avagy az egéfz énekléft bé rekefztő Áldáfokot, az mel- 
lyekben az egéfz efztendöt által való Euangeliumoknak fummá- 
jokot, és velejeket, rhythmufonként rövideden fontos fzókkal bé 
foglaltam, az mellyek foha még eddig egy Graduálban fém láttat
tak, mert ugyá nem-is voltak. Olvafd meg őket az Graduál végén, 
f-ugy tégy ítéletet felölök, és valamig te fzépbeket, és jóbbakot 
nem irfz, addig foha ne otsárollyad. Az én Ítéletem fzerént az 
Graduálnak egéfzfegéhez azok-is fzükfegesképpe kévántattak, 
mert tsak az jeles udnep napokra voltának, f-az Vafárnapokra 
penig nem». Geleji Katona világosan csak hármat mond a maga 
szerzésének: «az minden . Vafárnapokra való Refponforiakot, 
Verficulufokot, és Benedictiokot». Ezeket meg is találjuk az Öreg 
Graduál legvége felé (Refponforia Dominicalia 224—240., 
Verficuli Dominicales 241—252., Benedictiones five Vota Domi-
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nicalia 252—264. b 1.). A három exordium vagy újévi, húsvéti 
és pünkösdi invocatio, melyet Kálmán Farkas oly határozottan 
Geleji szerzésének állít, a bevallottakon túl abba a négy lapnyi 
részbe esik, mely a könyvet befejezi. E rész vegyes függelék és a 
benedictióktól, az utolsótól, a mit Geleji a maga szerzésének 
vallott, külsőkép is élesen elválik. Addig az egész könyvön végig 
minden lapon volt tartalommutató; e négy lapon többé ilyen 
nincsen. Ha a benedictiókhoz kellene számítani, a mi ellen tar
talma is tiltakozik, akkor a «Benedictiones five Yota Dominicalia» 
tartalommutató itt is folytatódnék. Már kezdete is hangosan int, 
hogy az e részben foglaltakat ne tartsuk Geleji szerzésének. Élén 
találjuk a katholikus egyházban ős idők óta használatos Grates 
nunc omnes magyarját, mely még mint fordítás se lehet Gelejié, 
mivel azonos formában megvan a könyv eleje felé is (46. a 1.), 
tehát abban a részben, mely a mindenünnen összehordott 
írott graduálokbói szerkesztett és Bethlen Gábor költségén 
készült nagy írott graduálból való. E részt a körülmények ép 
úgy kirekesztik mint Gelejinek világos szava. Még ha a kérdéses 
három darab nem volna is exordium, hanem responsorium, versi
culus vagy benedictio, akkor se lehetne Geleji szerzése, mivel vilá
gosan «jeles udnep napokra» (újévre, husvétra, pünkösdre) való, 
melyekre ő nem készített se responsoriumokat, se versiculusokat, 
se benedictiókat, mivel «az jeles udnep napokra voltának».' Geleji 
csak a mire nem talált, «az Vafárnapokra» szerzett «Refponfori- 
akot, Verficulufokot, és Benedictiokot»; minden egyebet elutasít 
magától. De hát Kálmán Farkas még magánál Geleji Katona 
Istvánnál-is jobban tudja a dolgot. Neki «történetileg kétségbe- 
vonhatlanul bebizonyított tény, hogy ez énekeket Gelei-Katona 
István írta, szerzetté», és «hogy ez énekek az 1636-iki Öreggraduál- 
ban jelentek meg először».

Tehát Kálmán Farkas ama nagy hűhóval világgá bocsátott 
állítását, hogy a Batthyányi Codex 1636, sőt 1650 utánról való, 
épen semmi sem igazolja, míg a codex írása és orthographiája a 
leghatározottabban ellene szól. A nagy fölfedezés után ott va
gyunk, a hol voltunk Toldy korában, a ki, mint már láttuk, a
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Batthyányi Codexet igen helyesen 1541 után «а XVI. század foly
tára» tette. De az időt jóval pontosabban is meghatározhatjuk. 
Ismeretes dolog, hogy az írás szépsége a XVI. század utolsó 
negyedében, a nyomtatásnak mind nagyobb terjedésével nagyon 
hanyatlott és már azt a folyó charactert vette föl, melyet nagyjá
ban majdnem az egész XVII. században mutat. A codexnek 
szép újgót írása ennél jóval régebbre, a tartalommal egyezve a 
XVI. század közepére utal. Ezt teljesen. igazolja egy bejegy
zett évszám, melyet még eddig senki se vett észre és magam is 
csak akkor födöztem föl, mikor a kor kérdésére nézve már tisztá
ban voltam. Ez évszám nem az eredeti kéztől, hanem azon 
korbelitől ered. A 273. lap külső kettős határvonala közébe lábbal 
befelé ez van írva: «Os homini sublime dedit coelum qe tueri О 
mihi praeteritos referat si Jupiter annos 1563». Ez évszámban az 
5 azzal a némileg 7-hez hasonló, a 6 pedig azzal a horpadt hátú 
jegygyei van írva, mely а XVI. századból minden palaeographus 
előtt ismeretes. Mikor e bejegyzés belekerült, a codexnek már 
készen kellett lennie. E szerint írása 1541 és 1563 közé teendő. 
Amannál nem lehet régibb, mivel a «Litania maior»-ban már 
benne van: «Hog az mi nomorult orfzagunkat az pogamkéztől 
meg fzabadiczad» (45.1.); emennél nem lehet újabb, mivel külöm- 
ben nem kerülhetett volna bele 1563-ról való bejegyzés. így az 
időköz, melyre tehetjük, nem tesz ki egy negyed századot se es az 
írással, orthographiával, nyelvvel és tartalommal teljes megegye
zésben szintén a XVI. század közepére utal. Csak Kálmán Farkas 
nem tudja elég hangosan mondani, a menyiben nem is cursiv 
vagy ritkított, hanem vastag betűvel hirdeti, hogy a Batthyányi 
Codexnél «fiatalabb Graduált nem látott» s hogy «előtte csak 
épen ezért érdekes». Pedig fő nevezetessége épen abban rejlik, 
hogy eddigelé a legrégibb graduál, és hogy minden valószínűség 
szerint még régibbet már nem is fogunk fölfedezni. Mert abban 
mégis Kálmán Farkasnak van igaza, hogy a Batthyányi Codex 
nem katholikus hymnarium vagy pedig, mint Toldy Ferencz 
állította, katholikus karkönyv (chorale), hanem református rituális 
énekes könyv, református graduál. Mindamellett hogy Kálmán
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Farkas szerint «irodalom- s istentisztelet-történeti tekintetben 
megér t á n  5 forintot», a codex fölötte fontos, rendkívül becses. 
Toldy Ferencz igen helyesen ismerte föl Janus-fő természetét; egyik 
arcza a régi, másika az új egyház felé fordul. Még abból az időből 
való, mikor a két egyház olyan nagyon még el se vált egymástól, sőt 
egy templomban is végezte istentiszteletét, mint az első kereszté
nyek is még a zsidókkal együtt a jeruzsalemi templomba jártak 
imádkozni. így pl. Sztárai Mihály idejében Tolnán mind a két 
felekezetnek a főtemplomban volt az istentisztelete. «Sztáraira 
nézve is jellemző az», mondja Szilády Áron (Régi magy. költők 
tára. V. köt. Budapest, 1886. 309. 1.), «a mit Skaricza a tolnai 
templomnak ezen közös használatáról 1553-ból följegyzett. Azt 
írja ugyanis, hogy szokása volt Sztárainak» a domonkosrendi 
katholikus plébános «Jozsa prédikácziójára, ki közvetlen ő előtte, 
ugyanazon templomban tartotta beszédeit, egy-egy tanuló ifjút 
beküldeni, a ki az ott hallottakat, tőle telhetőleg szószerint föl- 
jegyezte. Sztárai azután átvette a jegyzeteket s nyomban utána 
tartván prédikáczióját, annak folyamán élesen támadta és czáfolta 
meg az az által mondottakat. Beszéde rendesen főkép a mise, a 
pápa és a szerzetesek ellen irányult». Sztárai idejében, melybe 
codexünk írása is esik. e háromnál és még a papi nőtlenségnél 
egyébre nézve alig is volt különbség a két felekezet közt. Dogma
tikus szőrszálhasogatásokkal még nem bíbelődtek; sokkal gya
korlatibb dolgok érdekelték. Azért az új egyház minden lelki 
furdalás nélkül átvehette majdnem az egész katholikus ének-, 
zsoltár-, imádság- és szertartás-készletet, s a régi egyház hívei is 
igen sok' új éneket fogadhattak el viszonzásul protestáns atyjuk- 
fiaitól. Toldy Ferencz helyesen mondja az új egyházról (A magy. 
költ. tört. 180. 1.): «Eleinte az, úgy mint Németországban, csak a 
katholikus énekkészlethez folyamodott, s részint a régi magyar 
templomi hymnusokat vette át, hol szóról szóra, hol némi változ
tatásokkal; részint új fordításokat készített». Szavait teljesen 
igazolja a Batthyányi Codex. A római egyházban régtől fogva 
énekelt latin hymnusok közül tömérdek soknak találjuk, itt a 
magyar fordítását; így megvan pl. a Verbum supernum prodiens
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(6—7. 1.), Deus creator omnium (11 —13. 1.), Conditor alme 
siderum (14—15. 1.), Veni redemptor gentium (19—20. 1.), A solis 
ortus cardine (kétfélekép, 23—25. és 26—27. 1.), Pange lingua 
gloriosi (61—65. 1.), Vexilla regis (65—67. 1.), Aurora lucis rutilat 
(67—69. L), Festum nunc celebre (79—82. 1.), Jesu nostra re
demptio (83—84. 1.), Veni creator spiritus (85—87. 1.), Salve rex 
misericordi® (93—94.1.), Te deum laudamus (95—101.1.), 0 pater 
sancte (135—136.1.), Corde natus ex parentis (150—152. L), Lucis 
creator (152—153. 1.), Jam ter quaternis trahitur (154—155. 1.) 
stb. Hogy ezek közül a Veni redemptor gentium (19—20. 1), 
A solis ortus cardine (23—25. és 26—27. L), Pange lingua gloriosi 
(61—65.1.) és. több effélék fordítása, a hol föllengös szavakkal van 
dicsőítve Krisztus anyjának, a «tifzta fzüznek», «fzwz» Máriának 
szeplőtelensége, nem a reformátoroktól ered, hanem régibb időből 
való és így magyarul is a katholikus énekkészletből van átvéve, 
az nem csak lehetséges, hanem igen valószínű. Legalább az, 
a mivel kimutathatólag maguk járultak a magyar énekek szapo
rításához, mint pl. Uy vilagoffag ielenek (1—3. 1.) és Sok naua- 
fankban Att'ankhoz kialczunk (147—149.1.), melyeknek versfőiből 
UEKEI (Vékei) és STIPANVS (István) nevek fejthetők ki, Máriáról 
egyáltalában még csak említést se tesz. A Veni creator spiritus 
(85—87.1.) nagyon világosan mutatja, hogy már régibb magyar for
dításnak a másolata. Mert 2. versszaka végére csakis hibás másolás
ból kerülhetett a «lelki k e n e r w n k » ,  mely helyett «lelki kene -  
t w n к» kellene, a mint hogy a Keszthelyi Codexben e helyen (Nyelv- 
emlékt.XIII.k. 313.1.) csakugyan «lelky k e n e t h n e k »  olvasható, 
mivel a latin eredetiben.«spiritalis unctio» és nem «spiritalis panis» 
van. Fordítás révén nem juthatott «kenetwnk» helyébe «kenerwnk», 
mivel «unctio» nem nézhető «panis»-nak; ellenben «kenetwnk» 
elég könnyen olvasható «kenerwnk»-nek. A hibás olvasást előmoz
díthatta az is, hogy az alapul szolgáló magyar szöveg talán egyál
talában nem különböztette meg az ???/ hangot, a mi csak annál 
nagyobb régiségére mutatna. Kétségtelen katholikus eredetű a 
zsoltárok fordítása (207—340. 1.). Nem akarok túlságos nagy 
fontosságot tulajdonítani annak, hogy e fordítás mennyire szabad.

NYELVEMLÉKTÁR. XIV. C
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Még akkor a protestantismus, kivált nálunk, az eredetihez ragasz
kodó pontos hűséget, ha törekedett is rá, a gyakorlatban nem 
követelte teljes szigorúan. Ez azonban csak már meglevő, azon
nal használatra kínálkozó fordításról áll, melynek az új egyház 
még fejletlen organisatiójában gyakorlati szükségből könnyen 
megbocsáthatta, a mit új fordításnak épen nem nézett volna el 
és a mit ilyen maga sem engedett meg magának, a mint hogy 
minden protestáns új (akár teljes akár részbeli) bibliafordítás már 
akkor is a latin Vulgatától az eredeti nyelvekhez fordult. Tehát csak 
megtűrésről lehet szó és így a fordítás szabadsága nézetem szerint 
elég nyomós bizonyíték katholikns eredete mellett. Még valószí
nűbbé teszi ezt a szabadság igen nagy foka. Az V. zsoltár 7—9. verse 
(213. 1.) pl. nagyon távol esik nem csak a héber eredetitől, hanem 
még a Vulgatától is. Továbbá lépten-nyomon igen föltűnő, hogy úgy 
mondjam, anachronismusokkal találkozunk. így előfordulnak ilye
nek: «Szent Leiekkel meg vilagofodot hw kerefzfenek» (224. í. XIX. 
[kath. XVIII.] zs. 19. v.), «Ekefb az Chriftus emberfegenek abra- 
zatt'a», «Meg telek fz:' Leiekkel az 6 fzaia», «Annak okáért alda 
meg teged az atfa Iften vigaffagnak fz: Lelkeuel», «az te hiueid- 
nek fziuekbol es az anafzenteghazbol», «Allapek az anafz: eghaz 
iob kefz felöl«, «Halgaffad hw kerefzfen az Iftennek igéiét», 
«A hw kerefzfennek minden tifzteffege az ő tifzta lelki efmereti» 
(246—248. 1. XLV. [kath. XLIV.] zs. 3., 8., 9., 10., 11., 14. v.). 
«Mert igen dragalatos az 6 lelkenek valtfaga az Chriftus» (252. 1. 
XLIX. [kath. XLVIII.] zs. 9. v.), «Es mindenkoron fel magaztallo- 
nak ur Iften kik l'zeretik az te ízent fiadot» (274. 1. LXX. [kath. 
LXIX.] zs. 5. v.), «Meg efkwuek ezen az Atfa Iften es efkwuefet 
foha meg nem bánná: Hóg te ur Jefus Chriftus orőcke való pap- 
fagot vifelfz Melchifedek papnak rendi fzerent. Oh ur Jefus Chrif
tus az te fz : Atfad kiuel uralkodói egenlo diczofegben; az 6 
haragianak napian kerefzfeniert meg ronfa ez földnek kiralit» 
(292—293. 1. CX. [kath. CIX] zs. 4—5. v.). Ilyen még akár
hány van. De nem vagyunk a puszta okoskodásra utalva; vannak 
mindennél világosabban szóló adataink. Tudvalevő dolog, hogy 
a Vulgata 10. zsoltárnak egybeköti a héber 10. és 11. zsol
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tárt, úgyszintén 113. zsoltárnak összevonja a héber 114. és 
115. zsoltárt, de nyomban 114. és 115. zsoltárnak kétfelé vá
lasztja a héber 116. zsoltárt, végül hasonlóképen 146. és 147. 
zsoltárnak ketté osztja a héber 147. zsoltárt, és hogy ennél
fogva 10. zsoltára után a hébernél egy számmal hátrább 
marad, míg a 148. zsoltárnál a számok ismét összetalálkoznak. 
Minthogy a protestánsok a héber számozáshoz tértek vissza, az 
első tíz és az utolsó három számot kivéve a katholikus számozásnál 
mindig egy számmal előbbre vannak. A Batthyányi Codex írója 
protestáns voltát documentálva a protestáns számozást alkal
mazza. Csakhogy öt helyen megfeledkezve a protestáns számozás 
szerint 31., 33., 43., 96. és 97. zsoltár fölé a katholikus 30., 32.,
42., 95. és 96. számot teszi. Megjegyzendő, hogy ez öt helyen 
kivéve az utolsót, mindenik előtt hiányzik a közvetetten megelőző 
zsoltár, úgyszintén kivéve a másodikat és negyediket, mindenik 
után hiányzik a közvetetlen következő zsoltár is. A codex írója 
tehát tudva katholikus zsoltárfordítást másolt, melyet a lehető 
legegyszerűbb módon úgy változtatott protestánssá, hogy a 10-en 
fölül levő számokat mindig 1-gyel nagyobbra tette; de négyszer 
hézag után, hol az előbb leírt szám nem figyelmeztethette, -és 
egyszer már elkövetett hiba után, mely félrevezette, vigyázatlanul 
pusztán lemásolta az eredetijében látott számot. Elkövetett még 
egy másik nevezetes hibát is. Gyanútlanul lemásolta a katholikus 
113. zsoltárt (298—301. 1.) és számát mechanikusan 1-gyel na
gyobbra téve, oda írta föléje, hogy «Pfal. 114.» Nem vette észre, 
hogy itt a Yulgata nyomán két zsoltár van egyesítve, melyet neki 
mint protestánsnak el kellett volna választania és a 8. vers után 
115. számmal jelölnie. Ez adat még az előbbieknél is hangosabban 
szól és így nem lehet többé kétség, hogy a Batthyányi Codex 
zsoltárfordítása katholikus eredetű. A mi a codexnek egy harmad 
részéről teljesen bizonyos, azt másik két harmadáról is szabad 
gyanítani, különösen mikor, mint már láttuk, igen fontos indiciu- 
mok vannak rá. Kivételt csak nagyon kevés darabra nézve va
gyunk kénytelenek megengedni. Ilyenek az «Uy vilagoffag ielenek» 
és «Sok naualankban Att'ankhoz kialczunk» kezdetű hymnusok
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(1—3. és 147—149. 1.), melyek már mint Yékei és valami István 
müvei voltak említve; továbbá egy csonka hymnus (385. 1.), mely 
«ОН idvőfféges áldozat» kezdettel teljesen, csak a «Méltatlanul 
ezzel ne elíwn-c» szavak kifelejtésével, az Öreg Graduál 244— 
247. lapján található és dogmatikus okokból nem lehet katholikus 
eredetű, ha ugyan megvoltak benne az Öreg Graduálbeli hymnus 
eme szavai: «Bizonyfágot valláft erről téfzünk, fzent teltének 
jegyét ha efzfzük, és fzent vérének jegyét ifzfzuk, fzent haláláról 
emlékezünk», és «Hitünkkel kel Chriftus teftét ennünk, mert 
menybe vitetett mi tőlünk», melyekben igen világosan a refor
mátus fölfogás nyilatkozik. Az «Vrnak vegh vaczoraiara» kezdetű 
hvmnusról (386—387.1.) azt mondja Kálmán Farkas (id. h. 1002. 
1.): «Ezt már a nagy Toldy sem nézhette pápistának, mert ilyet 
Bóma nem tű r !» De azt hiszem, hiába olvassa el akárki; nem 
fogja fölfedezni, mért ne tűrné ezt Bóma. Általában úgy áll a 
dolog, hogy a Batthyányi Codex legtöbb darabjának protestáns 
volta mellett nem lehet egyebet említeni, mint hogy protestáns 
könyvben van. Hogy ez mint bizonyíték mennyit nyom, azt vilá
gosan mutatják az ugyan abban a protestáns könyvben levő 
kétségtelen katholikus eredetű zsoltárok. A hol tehát nincs különös 
ok a protestáns eredet mellett, ott el kell ismerni a katholikus 
eredetnek is a lehetőségét, valamint megfordítva azt is meg kell 
engedni, hogy a mi nem specifikus katholikus, az viszont protes
táns eredetű lehet. Minthogy a Batthyányi Codexben sok az olyan, 
a mire nézve, sub iudice lis est, mind katholikus, mind protestáns, 
szorosabban véve református részről kiváló figyelemre méltó.

A reformátusoknak codexünk még más tekintetben is fölötte 
fontos, a mennyiben a Keserűi Dajka János és Geleji Katona 
István szerkesztette híres Öreg Graduálnak nem hogy másolata 
volna, mint Kálmán Farkas állította, hanem egyenesen egyik, 
még pedig legrégibb forrása. Tudvalevő dolog, hogy az Öreg 
Graduál az egyetlen nyomtatott graduál; előzői és követői mind 
csak írottak voltak; sőt eredetileg maga az Öreg Graduál sem 
volt nyomtatásra szánva, és jó ideig szintén csak írva volt hasz
nálatban. Történetét megtudjuk Gelejinek a kiadást bevezető
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ajánló leveléből. Geleji ugyanis régtől fogva bánván a használat
ban levő graduálok sokféle fogyatkozásait, hibáit és eltéréseit, 
udvari papsága idejében folyton ostromolta «idvőzűlt Praedeceffo- 
rát, Keferűi Dajka János Vramat, az Erdélyi Orthodoxa Ecclefiák- 
nak akkori ditséretes Püfpőkjőket», hogy a kívánatos teljesség, 
hibátlanság és egység elérése végett reformálja a graduált. Keserűi 
Dajka aztán Geleji Katona segítségét is kívánva, végre rászánta 
magát a nagy munkára. Minthogy a szerkesztés módjáról elmon
dottak a codex és az Öreg Graduál egymáshoz való viszonyának 
megvilágítására nagyon szükségesek, ide iktatom egész terjedel
mükben. Keserűi Dajka, így szól Geleji, «meg indula boldogul 
benne, f-az Hymnufokot, igen fzép Magyarfággal (mert jeles Magyar 
ember vala) egygyezo végeződéfű rhythmufokra, (mivel az ének 
fzerzésben-is volt módja) az Deák Exemplarok fzerént, meg igazitá, 
az mellyek penig Deákul nem találtathattak, azokot az kerefztyéni 
hitnek és valláfnak rámájára fzabá, és az nótákhoz alkolmaztatott 
ékes verfekre formálá, mint az ki ólvaffa, f-az előttiekkel Őfzve 
veti, könnyen meg ifmérheti a’ keze fzennyét rajtok. Ez annak az 
Iften félő jámbornak ezen az Gradualon való derekaffab mun
kája. Ez után ifmet az, hogy az iminnen amonnan Várofokrol, 
még onnan kűvől Magyar orfzágból-is, bé kéregettetett Graduá- 
lokból az miénknek hijját ki pótolta, és ki töltötte. Végezetre hogy 
az más fel fzáz Sóltárokot, (az mint látom az boldog emlékezetű 
Carolyi Cafpar forditáfa fzerént) mivel az előtti Graduálokban 
tsak egy néhány Sóltárok voltak (azok-is nem literaliter, hanem 
tsak periphrafticé, az az, bővebbedkén való körűi járó befzéddel, 
az mint az kiffebbik Cantionaleban kell lenni) vertenként fzaggat- 
ván az nótával való énekléfre egéfzlen le irta, f-az Graduál írónak 
eleiben adta. Ez minden munkája annak az tudós fő embernek 
ezen az énekes könyvön. — Az Lamentatiokot, avagy az Jeremias 
firalmit (mellyeket en nem tudom mi okon vötték volt fel az mi 
eleink, hogy az Nagy Héten, énekellyék) az Pafsiot, avagy az mi 
meg váltó Urunk Jefus Chriftufnak értünk való kénfzenyvedéfinek 
hiftoriáját, az fzent Mathe fzerént, egy Hufvéti űdnepre én corri- 
gáltam vala meg, ofztán tsak abban maradának. Sok rut vétfegeket



XXXVIII ELŐSZÓ.

hánytam belőlők ki, mind az iráfnak módjára, f-mind az maté
riára, avagy hiftoriára nézve, mert Szent Mathe fzerént volt ugyan 
az titulufsa az Pafsionak, de fok volt közzé elegyittetve az több 
Euangeliftákból-is, úgyhogy fém egygyik fém máfik fzerént nem 
volt igazán, hanem egéfzlen le kelletett írnom igéről igére az 
fzent Matheból, f-ugy kellett ujjonnan meg kótáltatnom. Az Pro- 
fakot, Antiphonakot, Te Deumot, Litániát, és több kotás cseremo- 
niákot-is nem bántotta, hane tsak az előtti állapattyokban hagyta, 
maga bizony azokot-is meg ólvafni igen fzűkf^ges lőtt volna.» így 
elkészülvén a munka, Keserűi Dajka és Geleji Katona egyszer 
mutatót vittek belőle Bethlen Gábor fejedelemhez, a ki «ólvafgat- 
ván igen tetszék néki, és nagyon meg ditséré, f-igéré kegyelmefen, 
hogy az le irattatáfa felől illendő gondvifeléffel léfzen, mellyet 
meg-is Cselekedett, mert az maga őregbik Cancelláriáján lévő jó 
kezű Deákkal, régál papyrofra, nagy öreg bőtökkel le iratá, és igen 
fzép aranyafon bé kőtteté, tábláit az ízegeleteken ezűftel kazdagon 
meg boglároztatván, eleit, avagy az fel nyíló felét, meg kaptsofz- 
tatván, az oldala kőzepire két felől az maga tzimerét fzegeztetvén». 
E könyv azonban templomi használatra «képtelen» nagyságánál és 
ennek megfelelő roppant súlyánál fogva, mely miatt «egy ember
nek nagy baj» volt «egy helyből más helyben emelni, f-nehéz-is 
penig, auagy ugyan lehetetlen-is jól ki nyitni», nagyon alkalmat
lan volt. Azért Bethlen' Gábor utódja I. Bákóczi György, hogy 
ezen a bajon is segítsen, de legfőképen, hogy még tökéletesbítve 
több egyháznak használhatóvá tegye, mindjárt fejedelemsége ele- 
jén elhatározta a munka kinyomatását. A kiadás gondja már «az 
egygyes H betű»-tői vagyis az 57. laptól kezdve, mivel Keserűi 
csakhamar meghalt, egészen Gelejire szállott. A testes munka 
nagy ívrét alakban mindössze 200 példányban jelent meg 1636-ban 
Gyula-Fehérvárt. Rákóczi a nyomtatott Öreg Graduált sajátkezű 
aláírásával ellátva, ajándékba küldte a hazai nagyobb gyülekeze
teknek. A ki figyelembe véve a szerkesztés módjának fentebb 
közölt leírását, összeveti a Batthyányi Codexet az Öreg Graduállal, 
azonnal észreveszi, hogy a mi fogyatkozást és hibát Geleji említ, az a 
Batthyányi Codexben világosan szemlélhető. Itt találjuk a gyarlón
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Terseit,hiányosan rímelő s latin eredetijükhöz nem nagyon hű fordí
tott hymnusokat; a «Deákul nem találtatható» nem egészen «az 
kerefztyéni hitnek és valláfnak rámájára szabott» vagyis a reformá
tus tanításnak nem tökéletesen megfelelő énekeket; a nem teljes 
számú és nem «literaliter» híven, hanem «periphrafticé» fordított 
zsoltárokat; még a hibáztatott lamentatiókat és passiót is. A nyers 
anyag és a földolgozás egymáshoz való viszonyáról elég világos 
fogalmat ad a fentebb párhuzamosan közölt kis hymnus. A codex 
egynéhány darabját az ÖregGraduál mellőzte. Ezek a következők : 
«Oeruendezzen mar ez uilag» (55—57.1.), «Ibuel fzent Lelek ur 
Iften fzal’ be az mi fziueinkben» (90—91. 1.), «Vilagnac nemes 
teremtöie» (152—153.1.), «Att'a mindenható Iftennek íz : lelke» 
(158—159. 1;), «Karaczon innepeben» (159. 1.). A többi, termé
szetesen Keserűi és Geleji változtatásaival, mind átment az Öreg 
Graduálba.*) Egynéhány darab ide úgy látszik csakis ebből a co- 
dexböl kerülhetett.Ilyen mindjárt az első, «Uy vilagoffag ielenek» 
kezdetű hymnus (Cod. 1—3. Ör. Gr. 1—2. 1.), mely Kálmán 
Farkasnak már idézett állítása szerint «az 1636. előtt megjelent

*) Hogy ez irodalomtörténeti és liturgiái tekintetben egyaránt neve
zetes két műnek megkönnyítsem az összevető tanulmányozását, mellőzve 
az aprólékos responsoriumokat, versiculusokat, benedictiókat és antiphoná- 
kat (161—205. L), valamint a számuk szerint úgyis könnyen megtalálható 
zsoltárokat (207-—340. 1.), egyébként teljes jegyzékben közlöm, hogy a 
Batthyányi Codexnek mely darabja az Öreg Grraduálban hol található. 
A vastag számmal amannak, a vékonynyal emennek lapszámát jelölve, 
a darabok így felelnek meg egymásnak: 1, 1; 3, 2; 6, 3 ; 7, 3; 8, 4; 11, 5; 
14, 5; 17, 26 ; 19, 7 ; 21, 6; 23, 27 és 28; 25, 28 ; 26, 30; 27, 47 ; 29, 51; 30, 52;
33, 53 ; 47, 64; 49, 65;. 51, 65; 55, 0 ; 58, 80 ; 61, 81 ; 65, 83 ; 67, 89 ; 70, 90 ;
72, 90 ; 73, 190; 76, 92 ; 79, 117; 83, 118; 85, 129 ; 87, 129 ; 88, 130; 90, 0;
91, 148; 92, 149 ; 93, 150; 95, 159; 103, 173; 105, 174; 106, 175; 108, 176;
110, 177; 111, 177; 112, 178; 115, 179; 116, 180; 117, 181 ; 118, 181; 119, 182;
120, 185; 122, 187; 124, 189; 126, 182; 128, 183; 130, 186; 132, 187; 135, 196-,
136, 197; 138, 192; 140, 147; 144, 31; 147, 184; 150, 29; 152, 0; 154, 84;
155, 84; 157, 46 és 265 b,  114; 158, 127, 0 ; 159, 0, 267 b ;  160, 267 ó; 341, 
131; 342, 33; 344, 34; 347, 10 ; 351, 35 ; 356, 98; 358, 104; 362, 120;
367, 131 ; 371, 154; 376, 69 ; 383, 152 ; 385, 245 ; 386, 237; 388, 238; 393, 273; 
439, 249.
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írott Graduálokban, sem pedig a XVII. és XVI. szází Cantionalék- 
ban (Gönczi, Bornemisza, Csáktornyái, Huszár stb.) sehol nem 
található». Ilyen továbbá az «Iduőz leg Chriftus ez világnak ura» 
kezdetű hymnus (Cod. 73—76. Ör. Gr. 190—192. 1.), a melynek 
ugyancsak Kálmán Farkas szerint «а XVI. százban nyoma sincs 
még». Ilyen végre az «Ez eztendot meg áldod», «Ez hufuet inne- 
peben» és «Ez Pwnkófd innepeben» kezdetű három invocatió (Cod. 
159—160. Ör. Gr. 267 b 1.), melyet Kálmán Farkas alaptalanúl 
Geleji Katona István eredeti szerzeményének állított. Mind ehhez 
járul még a Batthyányi Codex gyulafehérvári provenientiája. Bizo
nyára nem véletlen dolog, hogy e codex az Öreg Graduál szer
kesztése, másolása, nyomtatása és kialása helyén került elő. 
Külső és belső okok egyaránt erősítik, hogy a Batthyányi Codex 
azok közül a graduálok közül való, melyek alapján czímlapjának 
és Gelejinek vallomása szerint az Öreg Graduál készült. Hogy 
ennél legalább is háromnegyed századdal régibb és ez idő szerint 
valamennyi graduál ősének tekintendő, az becsét csak még inkább 
emeli.

Mindent összefoglalva tehát az eredmény ez: A Batthyányi 
Codex ugyan alakja szerint nem katholikus hymnarium, mint ré
gebben hitték, se nem katholikus karkönyv (chorale), mint Toldy 
Ferencz gondolta, hanem református rituális énekes könyv, közis
meretes névén graduál («az mint az nótáknak gradufikért hiják», 
magyarázza Geleji), mint Kálmán Farkas állította; de tartalma 
szerint, minthogy csak igen csekély részben mutat nyilvánvaló 
protestáns szerzeményt és fordítást, hanem leginkább már készen 
talált katholikus szerzeményekből és fordításokból van szerkesztve, 
jóval igazabban mondható katholikusnak mint protestánsnak; ko
rára nézve pedig nem Kálmán Farkas okoskodása szerint 1650, 
hanem Toldy Ferencz helyes Ítélete szerint 1541 utánról, a benne 
levő későbbi bejegyzés szerint pedig 1563 előttről, tehát közép
számmal a XVI. század közepéről való, és így, minthogy minden 
protestáns bárminemű énekes könyv, mely 1563-nál élőbbről való 
volna vagy lehetne, mint Gálszécsi István énekes könyve (Krakkó 
1536.), Székely István istenes énekei (u. o. 1538.), melyeknek
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egyetlen példánya 1849-ben Enyed égésekor pusztult el, és 
Kálmáncsehi Márton rituális énekes könyve (XYI. száz.), vagy még 
vagy már csak hírből ismeretes, a Batthyányi Codex ez idő szerint 
nem csak a legrégibb református graduál, hanem egyáltalában a 
legrégibb magyar protestáns énekes könyv. íme tehát Kálmán 
Farkas ellenében e codexen is betelt a szentírás szava (CXVII. 
zsoltár, 22. vers): «A kő, melyet megvetettek az építők, szöglet 
fej évé lön.»

Codexünk orthographiai tekintetben is nevezetes. Itt szemlél
jük a nyomtatványokkal terjedő új helyesírást a codexekben dívott 
régi mellett. Amannak jellemzője az sz hangnak fz-vel való jelö
lése. A Batthyányi Codexben már rendes az fz; de új voltát elárulva 
még nem állapodott meg egészen, a mennyiben gyakran szükség
telenül a z, sőt kivételesen még az s hangot is jelöli (bifzodalmunk
2., vefzerlez 5., neuefzed 9., nefzuen 14., bufzgofagokkal 21., kefzet 
63. 1.; néfz 5. 1.; fzentfzeges I 29.1.). Az fz mellett azonban föltűnő 
sokszor találkozunk a régibb helyesírás maradványakép ugyancsak 
az sz hang jelölésére a z-vel (zentfegwnc, vefzerlez, geriez 5., zwz
8., 9., 10., zwletet 10., fzozoloia 13., zwznek, zwztöi, zwznek 19., 
elz 29., tamaztana 55., zazlonc 65., zerzel 152., foztaffek, gonozt 
153. 1. stb.). Bégi maradvány az is, hogy а к hang különösen a szó 
végén még gyakran к helyett c-vel van jelölve (adatec 1., öroc, iok- 
nac 6., att'adnac 7., nekwnc 8., kőnorgwnc 13.1. stb.). Kettőzéskor is 
az első к helyett rendesen c-vel találkozunk (őrőcke, ackor 6., őro- 
ckon orőcke 7.1. stb.). Az átmeneti korszak jele, hogy az i és j  
hang, de még megkölönböztetés nélkül, már rendesen i-vel van 
jelölve (ielenek, regi, igéié 1. 1. stb.). E mellett már csak igen gyé
ren akadunk a régibb orthographia y-jára (uy 1., 20. 1.), mely 
néha a két i kifejezésére is szolgál (Mys 57. 1., a kiadásban Mijs); 
az újabb helyesírás j-jére még nincs példa. Bégibb maradvány, 
hogy a szóelei v hang rendesen v-vel, a szóbelsei pedig u-val van 
jelölve (vilagoffag 1., volt, vefz, vehefíwk, világ 2. 1. stb.; teuelges
1., iőuendoben, konueben, teueígefwnk, kiuel 2. 1. stb.); csak el
vétve találkozunk szóbelsei v-vel, gyakrabban szóelei u-val (evan- 
geliomnak 1., fziveinket, kedvel, tavoztunc 314.1.; ualhaffuk, uag 2.,
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uele 3., uoltat 4., uoltaboi, uakok, uagunk 5., ueffzwnk, uilagra, 
uenni 6. 1. stb.). Az и hang már annyiban van megkülönböztetve a 
V hangtól, hogy következetesen u-val van jelölve; talán egyetlen 
kivétel Vrr (=  úr; 46. 1.). De az ü ü hang kifejezésére még mindig 
a jóval régibb orthograpliiából való fölül két, néha egy vonásos w 
szolgál. A cs hangot rendesen ez jelöli, ritkábban ts. Etymologiai 
megkülönböztetést bajos volna ebben megállapítani, mivel diező 
(3. 1.) mellett van ditfőfeg (u. o.), vilagoffits, erofííts (6. 1.) mellett 
pedig nagy számmal fordul elő az olyan, mint inczen (47. 1.), tar- 
ezuk (48. 1.), kialczunk (50. 1.), erofficzed (58. 1.), fordicz, ielencz 
(74. 1.). A többi kétjegyű betűt nem találjuk kiírva, hanem a máso
dik jegyet kihagyó jel pótolja; tehát gy, ly, ny, ty helyett követke
zetesen g, I, n, t' van írva. A teljes kiírásra alig van példa; egyszer 
előfordul nvis (5.1.). Az ö ö hang jelölése még ő, ó, ö és oe közt in
gadozik ; az első a leggyakoribb ; mind a négy jelölés újabb divatú. 
Az á, é hangoknak á, é betűkkel való jelölésére is találunk nyomo
kat, még ugyan kevesebbet mint az első nyomtatványokban, de 
még is többet mint a régibb codexekben. Ilyen nyomok: látt (13.1.), 
mázó (111. 1.), halát (113.1.); néfz (5. L), égh (83. 1.), diczöfegéuel 
(96. 1.), ég (105. 1.), egéfz (115. 1.), kéfz (125. 1.), egéfz (218. 1.). 
Az elésoroltakból eléggé kitűnik, hogy a Batthyányi Codex csak
ugyan még orthographiai tekintetben is figyelemre méltó. Ezt 
azért is kiemeltem, mivel meg vagyok győződve, hogy ай ortho
graphiai sajátságok egyes darabok eredetére és korára igen sokszor 
biztos következtetést fognak engedni. E szempont alkalmazását 
azonban ezúttal mellőznöm kell. Reményiem, hogy e mulasztáso
mat még valamikor pótolhatom.

A Czech. Codex, mint már a bevezető sorokban emlí
tettem, most másodszor jelenik meg és így rövid ismertetéssel is 
beéri. Neve kétségkívül Toldy Ferencztől ered, mert csak ő említi 
így (Az ó s középk. magy. nemz. irod. története. 3. kiad. Pest, 
1862. II. köt. 86. 1.); még a tulajdonos könyvtárban is csak mint 
Kinizsiné imádságos könyvét ismerik mind máig. De méltán illeti 
a Czech Codex név, mert Czech János fedezte fül a nagyfontosságú 
Érsekújvárt Codexszel együtt az érsekújvári ferenezrendi kolostor
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könyvtárában. A fölfedező mind a két kéziratról kimerítő tudósí
tást is küldött a magyar tudós társaságnak, melyet Döbrentei Gábor 
titoknok 1833. október 16-án közölt a heti üléssel (A’ magyar tudós 
társaság’ évkönyvei. Második kötet. Budán, 1835. 8. 1. A codex tar
talma «előleges ismertetésül adatik kivonatban» u. i. 8—11. 1., 
facsimile 5 helyről 9—10. 1.). Czech «kimerítő tudósítását» már az 
Ersekújvári Codex kiadásakor hiába kerestem (1. Nyelvemléktár 
IX. köt XXIII. 1.). A magy. tud. társaság évkönyvei II. kötetében 
még a következő adatot találjuk: «Czech János, lemásolta saját 
kezével Kinizsi Pálné imádságos könyvét, észrevételeket írt külön 
annak betűiről, kiszedte belőle az elavult magyar szavakat, szó- 
szerkezeteket, ’s úgy küldé bé másolatával együtt az eredetit, vala
mint a’ hasonlóan Érsekújváratt talált egyházi beszédek’ eredeti 
iratát» (Érsekújvári Codex) «a’ társaság kívánságára, ’s ezek a Ju
nius ЗО-dikán» (1834-ben) «volt héti ülésből a’ levéltárba tétettek, 
míg az elölülő ur azok’ megvételét a’ sz. Ferencz’ szerzetétől talán 
eszközölhetné» (64. 1.). Czech észrevételeit a codex betűiről és az 
«elavult magyar szavakról, szószerkezetekről» készített jegyzékét 
közölte Döbrentei a codex első kiadásakor a Kégi magyar nyelv
emlékek П. kötetében. A codex maga nyilván e kiadás megjelené
séig (1840) vagy legalább elkészültéig (1836) Pesten maradt. Hogy 
azután visszament-e Érsekújvárra és mikor került ismét Pestre az 
Akadémia tulajdonába, arról nincs adatunk. Az utóbbi valószínű
leg 1854-ben történt. Az érsekújvári ferenczrendiek könyvtáráé 
volt ugyanis a Czech és Érsekújvári Codexen kívül a Thewrewk 
Codex is; ennek első táblája belsején pedig ezt az adatot találjuk: 
«Ezen ima-kéziratot (1531) az Érsekújvári sz. Ferencz-rendüek 
könyvtárából a’ Magyar Academiának felajánlja és általadja f. t. 
Koppan Jenő, Provincialis, 1854. Piry Czirjék által.» Úgy látszik 
tehát, hogy ugyanez alkalommal átadták az Érsekújvári Codexszel 
egyetemben a mienket is. Kötése rossz állapotban lehetett, hogy 
újra kellett köttetni, a mi annál sajnálatosabb, mivel a könyvkötő 
otromba módon meggyalulta, sok helyt megcsonkítva a díszes 
kezdő betűk czifrázatait és megsértve a felső sorokat. Mostani ízlés
telen, falusi imádságos könyvre emlékeztető, aczélkapcsos, vörös
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barna bagaria bőrrel borított kötése- az ötvenes évekből való és 
ugyanazon pesti könyvkötő műve, a ki az Ersekújvári és Debre- 
czeni Codexet is elcsúfította. Metszése és minden sajtolása meg 
van aranyozva. Hátán két ízléstelen czifraság közt hat sorban 
csupa nagy betűvel: «Kinizsiné féle imakönyv. 1513. Cod. membr. 
M. Acad.» Mindkét tábláján a hit, remény és szeretet symboluma : 
könyvön álló kehely, fölötte lángoló szív, mögötte kereszt és hor
gony. Belül világos barna védő, melynek fele a két táblára van ra
gasztva, másik fele pedig szabad, es egy-egy üres fehér levél, mint 
az Ersekújvári Codexnél.

Toldy szerint (id. h.) a codex «pár levél hián teljes«. E hatá
rozatlan kifejezéssel azonban nem szükséges megelégednünk, mert 
egész pontosan meg lehet állapítani, mennyi a hiányzó, ha meg
vizsgáljuk a terniókat. A codex összesen 14 ternióból áll; ezek 
közűi az első 11 eredetileg 8 leveles volt, az utolsó 3 pedig, mint 
az minden codex utolsó ternióinál tapasztalható, a még hátralevő 
másolnivalónak mennyiségéhez alkalmazkodott s így a 12. ternió 
6, a 13. csak 4, a 14. pedig 1 szabad és 2 összefüggő, együtt 3 
levélből áll. Az 1., 2. és 8. ternió azonban ma már nem 8, hanem 
csak 7 leveles. E szerint 3 levél hiányzik; de minthogy egy a szö
vegben nem hagyott semmi hézagot, a veszteség csak 2 levél. 
Elveszett az 1. terniónak, tehát a codexnek is 1. levele, mely 
a I -gyei volt jelölve. A szövegnek itt hia van, a codex mostani első 
három levele b I l- je  1, c / Л -mal és d I l i i -gyei van jelölve, mos
tani 7. levelének pedig, mely a fűző szálon túl utolsó és melynek a 
fűző szálon innén az első levéllel kellene összefüggnie, nincsen párja. 
Továbbá elveszett a 8. ternió 8. vagyis utolsó levele (a mai 122. 
és 123. lap közt). Itt is hia van a szövegnek, a ternió első levele 
pedig, melynek az utolsóval kellene ikernek lennie, páratlan. Az 
a levél, mely a szövegben nem hagyott hézagot, a 2. ternió 7. 
levele volt (a mai 26. és 27. lap közt), mivel e terniónak 2. levele 
szabad, melynek a 7. levél volna a párja. Ezt a levelet, mint a 
szöveg hézagtalan volta bizonyítja, maga az író vágta ki. Talán 
hibás volt, a mi pergamennél nem volt ritka, vagy valami szeren
csétlenség érte, vagy az író nagyobb hibát ejtett rajta. Ezt a leve
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let tehát számításon kívül hagyva, a codex eredetileg épen 100 
levél volt, melyből elveszvén 2 (a hajdani 1. és 63.), fenmaradt 
98 levél. A codex 16 r. alakú, szép pergamenre, nagy barátgót 
betűvel, igen díszesen van írva. Hogy mikor készült, azt két helyen 
maga az író mondja meg, először (180. 1.) betűvel, másodszor (a. 
codex legvégén 196. 1.) arabs számjegyekkel téve ki az 1513. évszá
mot. Az előbbi hely még más tekintetben is figyelemre méltó. 
Tanúsága szerint «Ez konyweth yrtha .F. .M. Nadfaagos Benygna 
azzonnak. Nyhai kenefy paal thaaríanak, 6 nadfaaga klaftromá
ban waafomban. Mykorth ymaanak kriftus zvleteefenek vtaanna 
ezor oth zaaz. thyzőn haarom eztendőben.» Tudjuk, hogy Nagy- 
Yázsonyban pálos kolostor volt, melyet Kinizsi Pál az ő név
szentje, remete sz. Pál iránti tiszteletből kiválóan kegyelt. A codex 
írója tehát, minthogy a vázsonyi kolostorban tartózkodónak vallja 
magát, pálos szerzetes volt. Nevét nem írja ki, hanem csak két 
betűvel jelöli, melyek közül az F nyilván a frater szó rövidítése 
és csak az M utal a nevére, még pedig kétségkívül arra, melyet a 
kolostorban viselt, tehát sem vezeték- sem keresztnevére. Ugyan e 
korból ismerünk a nagyvázsonyi pálosok közül névszerint is egy 
codexírót, Tetemi Pál vicariust, ki 1516. augusztus 12. előtt a 
Gömöry Codex 47—58. lapját írta. Nyilván nagyvázsonyi pálos 
írta két tizeddel előbb a díszes Festetics Codexet is, Kinizsi Pálné 
Magyar Benignának régibb imádságos könyvet. Az idézett bejegy
zés arra is enged következtetni, hogy .F. .M. codexünket Kinizsi 
Pál özvegye, Magyar Benigna számára írta, habár csak annyit 
vall, hogy «klaftromaban», de aligha nevezte volna meg «Nad
faagos Benygna ázzon»-t, «Nyhay kenefy paal thaarfa»-t, ha a 
könyvnek, melyet «5 nadfaaga klaftromaban» írt, nem lett volna 
hozzá köze. Hogy nem közhasználatra, pl. kolostor részére, hanem 
csak egynek szánta, az kitűnik abból, hogy a 126. lapon kezdődő 
litánia mindig csak egyes számú személy nevében könyörög: 
Kriftus halgas meg e n g o m e t ,  Menyey athva yften yrgalmaz 
e n n e к ő m, Zent maria Imaagy e r ö 11 e m , Leegy yrgalmas uram 
e n n e к 6 m bynőfnek, Zent leelők boczataafoderth Zabadoh vram 
e n g o m e t ,  Halaalomnak ydeyen veegy hozzáad vram e n g o m e t h
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stb. Ugyan e litániában a 132. lap végen a nőszentek közt meg
lehetősen elül van «Zent Benygna» is, Kinizsi Pálné névszentje. 
Ehhez járul, hogy az imádságok több helyt Benigna nevében 
könyörögnek; így a 184. lapon: yoglas ennekom meeltatlan ees 
bynós zolgalo leányodnak b e n y g n a n a k , a  191. lapon: yrgal- 
mazy ennekőm B e n y g n a n a k  angyaloknak vra, a 193. lapon: 
En vram Iefufnak zentfegós koroztfayanak yegye legyőn en welem 
B e n i g n a w a l ,  végül a 195. lapon: meltoltaffeek wr myndőn- 
hato iftenfeeg meg aaldany ees őryzny engőmet 5 zolgalo lean- 
nyat B e n i g n a t h  ez eynek ydeyen. Nem lehet tehát kétség, 
hogy e codex Kinizsi Pál özvegye, Magyar Benigna számára készült. 
Nevezetes, hogy az épen nem istenes életű Kinizsinének a Festetics 
és Czech Codexben két imádságos könyve is maradt ránk. Hogy 
Kinizsiné után kire szállt codexünk, arról nincs adatunk; Vala
melyik későbbi birtokosa téntával kihúzta a 184. és 191. lapon a 
«leányodnak benygnanak» és «Benygnanak» szavakat, de á 193. 
és 195. lapon, talán mivel itt elkerülte a figyelmét, érintetlen 
hagyta a Benigna nevet. A 68. lapon a «zolgaddal» szó irányában 
a bal margóra XVI. századi nőkéz ezt írta: «szfol», nyilván ki 
akarta igazítani az említett «zolgaddal» szót, mely csak férfiúra 
illik és melyet a férfi író csak figyelmetlenségből nem változtatott 
meg, és helyébe azt akarta tenni, hogy «zolgaloddal» vagy «zol
galo leányoddal». Nem lehetetlen, hogy e javító maga Kinizsiné 
volt. A 42. lap bizonysága szerint a codex Kinizsiné után vagy 
száz évvel apáczáé, soror Mária Victoriáé volt. A tanuságtevő be
jegyzés, mely a XVII. század első negyedének charakterét mutatja 
így szól: «Ez a kőnyu Mienk fr Maria Victoriay. fzenkiel ne uegie. 
Mert Pénteki Imadcsagomat el kel hadnom es byfzonial annak a 
lelkin uan a ki el uefsi es meg nem agja a ki Elő uefsi helire tegie 
hogi bont ne ualiak miata». Hogy soror Mária Victoria miféle 
szerzetbeli volt s mely kolostorban élt, azt még csak gyanítani 
sem lehet. Innentől kezdve a sz. Ferencz-rendiek érsekújvári 
kolostoráig semmi adatunk.

Döbrentei (Régi magyar nyelvemlékek II. köt. V. és XXVII. 
1.) azt hiszi, hogy a 180. lapon túl következő részt egy másik pálos
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írta; de ok nélkül, mert a codex elejétől végig csak egy kéz müve. 
Azt mondja ugyan, hogy az utolsó részben «betű, helyesírás, szó
val élés, számkiírás» eltér, de a «betűre és számkiírásra» nézve a 
leghatározottabban téved, a «helyesírás» és ‘«szóval élés» meg 
csak akkor nyomna, ha az író nem volna másoló és így ebbeli el
térése nem származhatnék eredetijéből akár úgy, hogy az utolsó 
részt más könyvből másolta mint az előbbit. Tudvalevő dolog, 
hogy codex-íróink igen sokszor , nem egy, hanem több könyvből 
compilálva másoltak. Nyilván ebből magyarázandó, bogy a 185. 
laptól kezdve az 6 néhányszor, de csak nagy ritkán nem alul (o), 
hanem fölül vonásos (ó). Ez többnyire oly helyeken fordul elő, a 
hol az ó értéke ü, ű lehetne; de ez értéket kétségessé teszi az, 
hogy a tőr és össze szók is ily jegy gyei vannak írva (törnek 188., 
thóre 189., ózze 190. 1.). Lehetséges, hogy ez imádságok oly ere
detiből vannak másolva, melyben az ö, ő jegye alul-fölül vonásos 
о volt, mint pl. a .Jordánszky Codexben, és hogy a másoló csak az 
egyik, rendes szokása szerint az alsó, de néha elvétve a fölső vonást 
vette tekintetbe. De azt is tudjuk, hogy az ö, ő jegyénél az 
alul jelölés mellett már korán kezd mutatkozni a fölül jelölés 
is, mely a XYI. század második felében amazt már egészen ki
szorította. A másforma jelölés különben semmit sem bizonyít, ha 
a kézvonás ugyanaz; itt pedig ugyanaz, sőt azon fölül ugyanaz 
minden egyéb is : pergamen, ténta, piros és kék festék, az initia- 
lisok czifrázata stb. Nem kevésbbé tévedt Döbrentei a «szám
kiírásra» nézve. Ezt is könnyű constatálnunk. A codex-író a kér
déses rész előtti terniók első négy levelét az innenső lapon alul 
jobbra pirossal megszámozta. A számok, minthogy a codex első 
levele elveszett, 2-től 48 ig folynak; az első három szám római, a 
többi (5-től kezdve) arabs jegy gyei van írva; az utolsó négyet 
(45—48) kivéve, minden szám előtt betű is van, még pedig 16-ig 
sorjában (b-től q-ig) mindig más-más, azontúl 44-ig négy-négy 
szám előtt (r-től z-ig) ugyanaz a betű. Ha már most a codex leg
végén álló évszám jegyeit összevetjük az említett számok jegyei
vel, lehetetlen ugyan arra az íróra nem ismernünk. A codex tehát 
csakugyan elejétől végig egy kéz műve.. Az író azonban nem szer-
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zöje vagy akár fordítója a codexben foglaltaknak, hanem сзак 
másoló. Erre mutat ékes írása valamint az, hogy imádságai leg
nagyobb részt megvannak már régibb codexeinkben is, nevezetesen 
a Festetics, Peer és Winkler Codexben. Néhány törlése szintén 
másolás következménye. így a 4. lapon (kiad. 301. 1. 20. s.) az 
«Toftoroztatol wala]» és a 63. lapon (kiad. 317. 1. 12. s.) az 
«[orczayahoz]» világosan előre tévedésből, a 90. lapon (kiad. 323. 
1. 15. s.) pedig a «[yelo]» kétségtelenül visszaugrásból ered, végül 
a 116. lapon (kiad. 329. 1. 9. s. » ees fl» szintén csak úgy magya
rázható, hogy az író előtt magyar eredeti feküdt, mert míg az 
«ees» mint a megelőző szónak egyszerű ismétlése csak oly hiba, 
mely a fogalmazó írón is megeshetik, addig az «f» csak oly régibb 
magyar eredetinek követéséből származhatik, mely az sz hangot 
még nem, mint codexünk írója z-vel, hanem még fc-vel vagy f-sel 
jelölte és így az «ees» után következő «zeelofon» szót is vagy 
fc-vel vagy f-sel kezdte. Mind ez bizonyítja, hogy a Czech Codex 
írója mint annyi más, mondhatjuk valamennyi codexünké is csak 
másoló, de úgy látszik egyúttal compilator is.

A három codex ismertetése után ide iktatom kijavított alak
ban a sajtóhibákat, az első számmal a kiadás lapját, a másodikkal 
pedig ennek sorát jelölve. Ismételt összevetéskor a következőket 
vettem észre: 36, 35 tauoztatnya; 39, 6 zolgaloi; 62, 32 hyzem; 
Ül, 36 vilagofoyto; 137, 13 kwldot; 138, 16 az eredeti lapszám 24; 
142, 27 Chn/twffal; 235, 10 EnekelTetek; 288, 19 Mefter; 319, 8—9 
akaratommal,. 32 zentczegós. Kérem az olvasót, hogy ezeket 
magában a kiadásban is kijavítani szíveskedjék.

V o l f  G y ö r g y .
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M i к о г о n az o l t á r  é l ő t  vag i  a w a g у b e l i e d e n  m о n - 1 
g i a d  ez b w c h w s  y m a t í a g o t

0 őrök mindebato aldot vr itten tudom bogi nem volnék 
méltó allania ate zent oltárod ellót az en byneimnek fokvoltaert de 
bizom ate nagi irgalmaífagodrwl mégis kőnőrgők töredelmes zyuel 5 

hogi engemet végi az itteni malaztra, es meg bocliafad nekem 
minden en byneimet es yuttas engemet irgalmafíagofíon ameniey 
őrömre Amen

M i k o r o n  e f t we  el a k a r z  a l o n n i a  ez t  m o n g i a d

0 edeffeges vram iel'us x. es Zeretetes atiam kerlek hogy te en 10  

velem lakozal es ez eye_b_en velem nivgogial bogy az en tettem alniat 
végién de íoha az en zjvem el ne alogyek, de koronked te hozad 
vigiazon, es teged ielenen laton, valakiket en zeretek te hozad 
vegied, es tóba el ne liagiad, de megli áldván niegh otalmazad es 
mind öröké meg őrizen en edes ydvezetőm Amen 15

A m i n d e n h a t ó  a l d o t  wr  i t t e n  í o h a  n o g i o b  z a m o t  
n e m  v e z e n  e m b e r t ő l  m i n t  az b a l a d a t l a n f a g e r t  
A n n a k  o k á é r t  e í t w e  m i n d e n h a  ez t  megl i  o l v a í í a d  
a y t a t o s  l e l e k  a k y  k ő w e t k e z y k  es a y t a t o f f a g a l

m o n g i a d  || 2 0

0 bodogfagos zent három ff ag dicireteket es halakat adok te- 2 
neked az en teremtetemröl meliben ennekem méltatlan zolgalo 
leaniodnak lelket es teftetli attal, es engemet a te abrazatodal es

NYELVE ML KXT ÁR. XIV. 1



2 LOBKOWITZ CODEX (2----6 )

hafonlatoiTagodal meg ekeffetettel, es akereztieneknek közibe zam- 
laltal, engemet az őth erzekeníegembe egezen teremtettel, minden 
oktalan teremtet alatnak felete zerzettel, ate zent angielodat énne
kem tanitomvl, es zolgwli attad es enrvllam bozwt nem állottal ky 

5 naponked vetkezem es ate porocholatidat meg torom, de nagi irgal- 
matfagobon el vartali ameg yoboitafra, kegieben megh hittal, es ate 
malaztodat erdememnelkyl attad ennekem, es az őrók eletetis meg 
igirted, rneliet ate zent valaztotidnak zerzettel, mind ez te aiande- 
kydirt en edes meg váltom légién teneked [D dichiret es dicebeg 

io Amen ||

В Nem vala zökfeg bog mind ezeket meg yrnam de czak begy 
emlekezetert, bog akyt ez yllet gyakorlatobagal meg emlekezyk 
rula nag haladabal: bog mikor el ievend akert vra kerefven gőrnel- 
czetb az 6 palantal ffayan es nem lelven: Ne monbaffa rwla az о 

is zolgaianak mondván : vágd ky bamar effat mert cbak aheltb ffog- 
lalya: De ember ezt nem teheti itten malaztyanal kvl myrt kegek 
mint adoctorok mongyak Sóba semmi nem adatik embereknek 
mely nem zarmazneyek az edes zyz marianak altala Annak okáért 
zenetlen hozaia efedezel es ő légién neked gondodnak viseleie: Azért 

20 az óra: anap es, affogadasok, sóba begy napon se menienek ky 
zyuedbel mert amirel ember czak ritkán emlekezyk meg: Annak ez 
yege, bogb cbak aleg avag igen nehezen tartbatia meg, azért vala 
mely napon el ffeledny, meg az etel se ebek neked yzefen ||



ez ay t a t o s  y r a s  y r a t t a t o t  ky a b o d o g  z e n t  f f e r e n c h 4  
a t i a n k n a k  k ő n we b ő l ,  a r r w l  m i k e p e n  a n a g y  bn- 

c h n t  v r o n k  i e f n s  o m a g a  a t t a  v o l t  z e n t  
f f e r e n c h n e k

Az el valhatatlan dichefíeges zent haromfagnak. atianak, es 5 

ffiunak, es zent leieknek, es az edes zyz marianak, es minden zen- 
teknek tizteffegekre, es az 5th meel í’ebeknek melieket, ami nemes 
vronk xpus ihus emberi nemzetnek ydveffegert fel veen akereztffan, 
meliekrwl mikoron a Bodog zent fferench elmelkedneyk nagy edef- 
fegeffen megh iegeztetet az ő zent tefteben azokhoz hafonlatosio 
febekel, mikoron azért volna abodog zent fferench an geh bodog- 
azonba akertben egy chellaban es mikoron volna effely koron nagob. 
aytatoffagban, yme el iőue afatan őrdőgh es monda пеку, vay te 
ffrater II ferench, fráter ferench, de my ennek oka hogy ydonap 5 
elot akarod magadat megh ölnie, myt hogy te ellien dolgokat chele-15 

kedel, vayfnem tudody hogy valaky meg ölendy ömagat tahat el 
karhozyk, vay te nianalias ffrater ferench nem tudod hogy ember
nek nagiob taplalaffa ninchen az öeletere mint az alaas, annak- 
okaert yol latod hogy megh ygen yffiw wagy azért igen nagy zykffeg 
az yfiaknak az alas: Nam meeg egiebkoron es mondodtam en tene- 2 0  

ked: hogy egieb kepen es tarthach elegh penitenciat ate byneidrwl 
mert igen yffiw vagy valion myert getred es faniargatod enyre ate 
artatlan teltedet vigiazaffokba: es imatfagokban, ezt mikoron meg 
hallotta volna zent ferench atyank legottan le wete ő kapayat zok- 
niayat, Sőt megh az alfo ruhayat es, vgy annira hogy chak chupa 25 

mezetelen marada, es ky mene || Acellabol es be mine egy nagy 6 
tiws bokorba es ottogyn annyra gettre az ő zent artatlan teftet hogy 
mind tellieffegel verbe keueredek mert nem vala az 6 tefteben va
lami zaraz hely es mikoron volna a bodog ember, abokomak közette

1 *



LOBKOWITZ CODEX (6--12)

mincleneftwl fogwa verbe keueredet monda nagy fel zowal о vgy 
mond nagial yob ennekem meg elmernem ezenkepen azen ydveze- 
temnek 6 kenzenvedeffet hogy nem mint engednek az en ellenfe- 
gemnek es mikor ezt meg monta volna yme nagy chodalatos dolog 

5 történek mert oly igen nagy vilagoffag zalla meniorzagbol ala hogy 
mind atellies erdöth be ffoga, es olian nagy hydegnek ydein mint 
Bodogazzon hauaban, valahol abodog embernek zent were el che- 
pen vala minden chepen egy zep rofa neuekedyk vala tahat mond-

7 hatatlan fok angelok kezdenek eneklenie, es mondanak || nagy 
i о vigafíagal zent herendinek, 0 ffrater ferench hogy meg}7 az aldot

xpus iefuí'hoz, mert war moftan tegedet az edes zyz mariaual az 
eghazba vay kely ffel hamar, es menüs hoza tekente magat abodog 
ember tahath meniey wy ruhaba vagion öltöztetvén az angieloktwl, 
de megh őmaga fém tugia vala honnat volna eleue tekente tahat az 

16 wtat mind be vontat biboral, es barfonial mind azentegliaziglan, 
ennek vtanna ez iftenes ember wőn tizenkettőt a piros rofabol 
aheyrből es tizenkettőt es el mene angeli bodogazzon eghazaba es 
arofakat amelieket hozot vala ygen zepen az oltárrá raka mint zok- 
tanak tennie aytatos zerzetefek ielefben az yffyak, es mikoron le 

20 zallot volna, fel tekente tahat az aldot wr iefus az oltáron aal es az
8 edes zyz maria mellette vagion yob felöl || о en edes iftenem valion 

minemő oromé w'olt abodog embernek akor mert mennek es hőid
nek kyralia es kyralne azona meltolta megh látogatnia őtet, о iften- 
ben zerető atiamffiay es tizteletes. neneym de gondoliatokze. megh

25 ha mikoron chak mágiary kyraly menne valamely vitézének latoga- 
taffaert hazahoz, valion volnay öröme avagy nem, hizem bátor hogy 
volna, de ha nieeg az ő edes zileye es el mene velle annal nagiob 
volna, о-azért valion mit mondhatwnk ebodog emberől kyhez nem 
chak magari király, de mind etelies hőidnek es mennek kyralia 

so iőue, es mikor lata vronk iefuft a bodog herench ottan haniat hom
lok le omla a főidre, es monda az wr ihus zenth ferenchnek az edes

9 maria es mind az angieloknak es zenteknek előtte || mondván, Frater 
herench kery kérőt töllem valamit akarz embereknek yduefl'egek 
melle, es lelkeknek vigaztalafíokra, az en iftenfegemnek tizteffegere

35 mert te vagy. adandó nepeknek vilagoffagawl es ameniei vduarnak 
meg epetőie leezy, de abodog ember mégis haniat homlok. fekzyk 
vala vronk ihus~előt, Ennek vtanna magaban tere es monda: 0 en 
edes warn aldot iefus; 0 emberi nemzetnek meg valtoia: О en zent-
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leges atiam: yol lehet hogy en legiek niavalias bynes ember de 
mégis konórgok teneked bogi meltoliad en edes iftenen ez malazton 
tenni emberi nemzettel: hogy valakyk yde ez helyre youendnek, tabat 
bocliafíad meg nekyk minden Bynóket, de meeg abynnek 6 keniates 
valamelieket meg gunandanak es penitenciat veiendnek rwla, ennek 5 

vtanna terőle az edes zyz mariahoz || es monda 0 iften zyló zyz 10 
maria о emberi nemzetnek zozolaya konórgok eben te neked hogy 
nieryed ezt meg emberi nemzet nek ydveffege melle, es méltóba ezt 
tenni ate ffiad az ő nagy yo voltából, es ate erdemedert, de miért 
bogy tellies az zyz maria a nagy kegieffegel legottan eleve jrllepek 10 

es kezde kernie az aldot vr ihuft mondván, О mindenható felífeges 
wr iften, es en edes ziletem konórgok enis alazatofon ate iítenfeged- 
nek, es kerlek en zeretó ffiam hogy engegied amit ez en zolgam keer 
moftan te felfegettól, meg halvan mind ezeketh az aldot wr ibus 
xpus monda О ffrater ferench, frater ferench vay ki igen nagot kerel 15 

moftb de meeg énnél nagiobakra es méltó vagy es énnél nagiobakat 
vallaz, es ime moftan meg engetem amit te kertel, de te el meny || 
az en vicario ff omboz apapahoz, az harmad onorins pápához es en И 
felőlem mongiad hogy abuchnt ameliet en engettem meg confirmalia 
ky meg mondván az angelok nagy zep eneket kezdenek es vronk 20 

ilras el enizek mind azyz mariaval

o l u a f t a t i k  a r r o l i  m i k e  p e n  m a f f e r i s  e n g e  de v r o n k  
i b u s  a n a g i  B w c h w t  z e n t  F e r e n c h  ne k

de mikoron abodog ember meg epetette volna az angeli bodog 
azon egbazat a  nagy aytatoffagert inkab mind ot lakozyk vala, es 25 

mikoron nagy aytatoffagal imadkozneiek egy eiely hozaia iőuenek 
az angelok es mondanak, frater ferench de mire nem megye az wr 
iliufhoz am moftan vagion az egyházban mind azyz mariawal es 
fok zentekel egembe ky legottan ky mine az ő chellaiabol nagy 
lelky órómel es be mine az eghazban, es lata hat az wr xpus ihus so 
azyz mariaual alh az oltáron es az angelok es zentek mind kőrniele 
alnak, es ottan le omla az || Földre haniat homlok, tahat monda 12 
vronk xpus zent ferenchnek kerye valamit en tőllem emberi nem
zetnek ydveffegere, es az en iftenfegemnek tizteffege melle mert 
te vagi adatot emberi nemzetnek ydveffegere es ameniey vdvarnak 35
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epetefíere de abodog zent ferench vgian fekzyk vala afölden mint el 
reytetet Annak vtanna magaba terwen monda, О őrök meniey ky- 
raly es en zentíeges atiam, mégis azon konorgok bogy engegied 
mindenek valaky yde be youend, es meg gonandik minden bynei- 

5 nek bochanatiat es abynek 6 keniates, Ennek vtanna monda azyz 
marianak, О vr xpus ihufnak zentfeges zileye tegedetes kerlek hogy 
nyeryed megh ezt ate zent ffiattul, mert vgian es te wagy emberi 
nemzetnek zozoloia, tahat az edes maria kezde kernie nag aytatof-

13 íagal vronk ihuít mondván, о felfeges meniey kirali || es ennekem 
íozeretetes zilettem efmetlen kőnorgök teneked en edes fiam hogi te

felíeget engegie meg ate zolgadnak frater ferencbnek kerelmeffet, 
tahat monda az edes xpus frater ferench nam mondám hogy nagy 
akyt kerely de meeg annal nagiobakat vallaz, es meg engettem amit 
kertel, de meniel a papahoz es confirmaltafd meg abwchut 6 welle 

is e meg mondván vronk xpus azyz mariaual, es mind azentekel 
meniorzagban fiel mene, es mikoron, meg hainalot volna, igen 
regely fel kele azent ferench es be mene pariiba mert akor oth vala 
apapa, es mind meg monda vronk iefufnak mondaffat пеку, monda 
azent papa, Frater ferench ha akarod tahat hym meg engedem es 

го confirmalom hath eztendeyg, de monda bodog zent ferench, en zent
14 atiam Smichoda volna ez, vay mind őröké j| kertem en abuchuth az 

mind őröké keuanom zentfegettol, de minekokaert hogy nem vala el 
vegezet napia zent ferench atianknak hogi meli napon lenne abuchv 
monda Apapa: zereto atiam frater ferench nem merem magamat

25 illien nagy dologba hirtelen bochatania de menie haza es meg 
ielenti teneked ioban az wr iften meeg anapotis melien keuanod 
tahat zent atiank el haza mine akalaftromba, es mikoron nagy 
buzgoffagal imadkozneifik acellaban el youe az ördög es kezde пеку 
mondany hogy maas kepenes ydvezőllietne, efmet el mine zent 

за ferench anagy hidegben mint bodogazzon hauaban, es mind azon- 
kepen ton mint oda fel meg vagion yrvan es es minden chep vérén 
egy egy rofa neuekedik vala, mint meg mondatek, es mikoron efmet

15 be vitte volna az húzón nyg rofat kynek va||la piros tizenkettei es 
ffeyr atizenketei meg lata vrotik iefuft es az edes mariat tahat az

35 oltáron alnak es mind azentek es zent angelok kőrnölle vdvart álla
nak, monda пеку vronk ieíus, vay frater íferench de smire hogi 
nem aach aiandekot az en edes zilemnek mert vgian es tartoznál 
veile, de abodog zent fferench arra erte hogy vronk iefus zolna
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abuchu felöl lelkeknek ydueffegekre, mert meeg ez világ zerentes 
giakorta törtinik liogi mikoron ember amit kevan arrwl zol bátor 
igen fe zollianak afeloles monda, О en zentfeges atiam, menek es 
földnek teremtöie, emberi nemzetnek yduezitöye de kerlek ate nagi 
irgalmaffagos iovoltodert, hogy abnehunak napiat valazad el melien з_ 
az en edes azzoniomnak es te zent zilednek’adhaffak aiandekotli || 
tahat nagy vidalmffagal monda az wr xpus zent ferenchnek, yme 16 
frater ferench en magam valaztom a napot azért valaky yöuend yde 
ez eghazban kyfazzon hauanak elfő napian a vecherniere mind az 
vtanna vala napnak vechernieiglen, az az, amely napon effyk zent to 
peter vaffa zakadafa napya, tahat mindenkor az vtanna való napon 
lezen anagy buchw es mind őrőke tart, es valami bynth töth ö ger- 
mekfege olta .mind az oraiglan amikor be yőnend yde, es meg 
gunandyk, apenitenciat fiel veiendi tahat mind meg bochatom ö 
nekyk meeg akenniates, de mikoron ezt abodog zent ferench hal- 15 

lotta volna legottan le omla a pagimontomra, es monda vronk 
xpufnak nagy alazafcoffagal, О en zentffeges atiam es emberi nem
zetnek meg valtoia yme temagad engetted ebucliut, es meg valaz- 
tottad a napiat, de mégis azt keuanam hogy emberek ezt meg 
tudnaiak || de mikepen hiznek ennekem, mert en zegen nianalias 17 
bynes vagiok, monda vronk xpus, frater ferench ez chak az en 
malaztomnak miatta lezen, de te meniel romaba a papahoz, es" 
mikepen lattatik опеку ky hirdeti, es monda zent ferench vronk 
xpufnak, О en edes iftenem, yol latod mely igen zegien vagiok en, 
valion mikepen hizi apapa az en bezedemet, monda vronk ihus, 25 

frater ferench valakyk halottak ezt ate tarfíyd közöl videl veled es 
apiros es feyr rofaban a meheket ez holnapba zettel ate verednek 
hullafan, vigied пеку aiandokon1 tahat zent ferench atiank veen 
harmat mind aket fele rofabo azent haromfagnak tiztel'fegere vgian 
zinte vronk xpus es az edes maria élőt, es legottan el kezdek az so 
angelok a te deurn laudamoft .mehet minden veterniet megh niond- 
nak es nagi edes eneklefl'el fel mine az vr xpus, es az edes maria 
meni orzagba j| de a bodog zent fferench monhatatlan nagy lelky 18 
vigaffagba inarada, es mikoron megh viradoth volna zent ferench 
atiank az ö tarfy közöl akyt halottak vala edolgot melleie wen 35, 

negien bennek es el romaba mine az wr onorius papahoz, es mi
koron meg talalta volna zent ianos eghazaban, legottan terdre effek 
előtte es mind meg monda vronk iefufnak poroncholaíat, es nagiob
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bizoníagnak okaert пеку acla az hat rofat, kinek harma piros vala 
es harma feyr melieket mikoron latta volna azent papa hogy olian 
zepek volnának es yo illatuk; el chodalkozwan monda О en iítenem 
bizoniaban nagy dolog ez hogy bodog azzon hanaban ellien zeep

5 rofak teremienek, annak okaert frater ferench en yol hyzem ete 
mondahodat hogy bizon es ygaz, de mégis him egbe hyuatom mind

19 akardinaloffokat es el vegezök atanachba mit || kellien tennónk, 
ennek vtanna poronchola hogy bodog atiankat mind 6 tarfyual 
egembe maganak való hazba vinnvek es minden zykfegeket meg

10 zerzeneiek, esmet maffod napon zent ferench igen holwal mine 
apapahoz mind о tarfiual es monda xpusnak méltó vicariuffa tellief- 
feched be ymar az en keuanfagomat mert ez ameniei kiralnak es 
kiralne azonnak akaratia, es monda apapa. 0 frater ferench yol 
lehet hogy nekem tőbzeres mondottad de bezeeld meg moftan mind

is ez vraknak elottők hogy my légién iftennek akaratia, monda zent 
atiank, ez wgi mo?ul iftennek akaratia, hogi zent peternek vafa 
zakadaffa napian mind a rnafod napnak vechenieiglen valaky be 
menend angeli bodogazon eghazaba es meg gunandik toredelmeffe- 
gel ami byne пеку ezebe ywtand, tahat meg bochatia az vr iften

20 valamit giermekfege volta || vetkezet mind az oraiglan amelien be 
megien az eghazba, es monda a zent papa, frater ferench miért 
hogy ameniei kirali engette ezt teneked az edes zyz marianak effe- 
deziffere, annak okáért hym meg pom  az tartomanbaly oth pifpek- 
nek hog a liagiot napra mind tartozanak oda golnie, es meg hyr-

25 detnie abuchuth, ennek -vtanna veve zent atiant a papa levelet es 
mind el viue apifpekeknek, es az hagiot napra mondhatatlan nagy 
fokaffag takarodek, vgy annira hogy apifpekeknek nagy. magas 
allaft chinalnak vala, es onnaton prédikálnák vala a nepnek, es 
monda zent atiank apifpekeknek melytek akaria meg hirdetni

30 abuchwt azon módón amint a meney királynak akaratia, es mikoron 
tanachot tartottak volna, mondanak пеку azonkepen kel minekonk

21 tennönk amint te mondod es amint apapa leuele zool || monda a 
bodog zent ferench nagi alazatoffagal, yol lehet hogi en méltatlan 
legiek de mégis akegelmetek aldomaffabol akarok predikallanom,

es es meg hirdetem abuchut mely adatot ameniei k^Taltwl az edes 
marianak kerélmeffere, de ty es azent papanak poroncholatiabol hir- 
defletek en velem egembe, es abodog zent ferench oly nagi edeffen 
predikaha hogi mindenek lattatik vala angelnak es nem embernek



lennie, de mikoron halottak volna a pifpekők hogy mind őrőke 
hyrdetnye abwcliut, meg haraguanak rayta es mondanak пеку fra
ter ferendi yol lehet hogy apapa azt yrta minekőnk hogy kőuet- 
nőyok ate akaratodat, de nem aban aky nem alkolmas, annak okáért 
azt hirdetywk hogy chak tyz eztendeigh lezen ahwchw, es mikoron 5- 

valaztottak volna az affifbely pifpekőt azt mondák пеку hogy tyz 
eztendeigh || predikallya, es mikoron azandikal fel allot volna, el 2 2  

kezde apredicaciok es mind azon módón monda aminth zent 
íerench monta vala, de mikor hallottak volna apifpekók megh ha- 
ragwanak reaya, es mongiak vala, de las las meeg ez es hoza von- ю 
zon, ennek vtanna mind fel allanak egenked egymafwtan es min- 
denik vgyan predikallia vala mint Bodog zent ferench, de meegh 
awegen azt mongiak vala, ez az ífelfeges iftennek akaratya, de 
nem erty vala az aky mongya vala de annak vtanna atőby 
mongya vala meg пеку, merth egyk sem mondhat vala égiebet 15 

annal, ennek vtanna mind el chodalkodanak edologon, es mind 
niayan fel allanak zent ferenchatyankal, es mongiak vala bizoni||| 
hogy my maas módón akaryők vala mondania de azent lelek 23 
iften forgatia amy nyelwőket, Annakokaert fenky ne meryen ennek 
ellene mondania mert iftennek akaratianak mond ellene, mert 20 

yme hogy megh hallatők hogy nem akariök vala vgian mondani de 
nem mondhatok mert ninchen az iften akaratia ellen valaminemő 
hőlclieffegh es hizonial tugiatok hogy altaliaba iftennek ayandeka 
es akaratia ez, ennek vtanna mind nyaian mongiak vala hogy az 
angial hozot volna meniorzagbol egy leuelet, es valamit mond vala 25 

zent ferench mind alewelből olvaffa vala ky, es mongia vala 0  

edes xpusnak zent vereuel megh váltották valamenien mofth yde || 
iöttetek es valamenien iouendnek iőyendőre azon képén bochatom 2 4  

paradiclionba mint ha ma kerezteltek volna meg ennek vtanna az 
aldot vr iften mondhatatlan fok chodaual bizonita megh meg con- 30  

firmaltatek azért mikor irnanak yduezitenknek zyletife vtan ezer- 
keth zazh hwzon három eztendőben es ennek vtanna ada reá afebe- 
ket az aldot iefus egy eztcndőuel, halalanak előtte ketli eztendőuel

.
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amen
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o l u a f t á t i k  e g y  p é l d a  e b u c h u r v l

Mikoron irnanak ezer három zaz es tyz eztendoben, Bononia- 
bol mennek vala niolchan abuchura, rauenaba, kyknek Ъагша pap 
vala es égik zent ferencharmad zerzetebol vala, de atobi yrak vala- 

5 nak, es mikoron oda yuttak volna meg zallanak egy vendeg fogado 
kazdag azonnaly mely efmeretes vala nagy fókáknak, es mikoron 
vachoralnanak ameg mondot azzony deaky nielwen oly nagi böl- 
chen kezde zolnia, bogi mind el amelkodanak raita, es monda egyk

25 az К vendegeközöl Iakab papnak, hallodi vram mikipen zoly ez 
io azzoni, felele neki, yol hallom es igen chodalom, de miért hogi nem

vagiok en igen bőich nem merek velle vetődnöm, es legottan monda 
az azoni iol hizem hogi nem twcli nekem felelnek de nem choda ez, 
mert bátor mind hyth volnának akyffeb atiaffiaknak ö tudofi kik 
moftan mind ez világba iobak, es bölchebek, de meeg azent damo- 

i5 kos baraty es mind azokat chak en magam meg gialaznam az irat
nak tudomaniawal, es monda apap пеку, S nagioby, es ioby az zent 
íe^ench zerzete hogi nem mint azent damokoffe, monda az azoni, 
vay nagiob meeg haromzerrelis, monda пеку, de holot tanoltad te 
ezeket, felele, atizes meniorzagba, hóimat aluciperel, chak egy gon- 

20 dolatert mind ky.izetenk akyk reá engetönk vala, mert azent mihali 
megi gőze miket, elmet monda a pap iambor, az ördegöky mentői 
alól pokolba vagi nem, es monda az azoni, vai nem azok, hanem

26 ahamis' kereztienek vadnak mentői alól || mert mikepen ez világon 
fel magaztattak volt minden, teremtet altatnak felette es nem akar-

2ő tak meg elmernie az ö liiuatalokat, ymar niofth mentői alöl nagiob 
kenba vadnak, es mind ezegböl bizonial meg elmerek hogy ördeg 
volna, de az vachoranak vtanna hyak vala apapok hogy melleyek 
ylne es bezillene valamit- de monda az azoni, vay nem vagiok en 
méltó arra, mert ty vattok iítennek papy monda пеку az pap aky 

30 velle zoly vala hogi tudod hogi en pap vagiok, felele az őrdeg, tu
dom mert zent milialy napian te mondád az enekes miffet Bono- 
niaba, mert enes hot valek, es egy prédikációt tőn afrater iacab, 
efmet monda az őrdeg yniar ygaz kilenczer voltai te abuchon aky 
vagion afi'yfnak mellete, hogi ez vgi légién, harmad vtal meeg ate 

85 keet hwgod es velle vala, kyk igen bantanak az vton, Nam fokzer 
hallottad afrater iakabot hogy predikalia vala, mikipen azent ma-

LOBKOW ITZ CODEX ( 2 4 — 2 9 )
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charius akar wolt bekeffegeth zerzeni iftenkőzet es ember kőzet, es 
monda az iften makarioínak, ha vgy mond bynehe hagia magat 
nekem az ördegh || tahat kegelmezek velle, meg monda zent ma- 27 
charius ezt az őrdegnek es monda az őrdeg löt inkab amegfezwlt [g] 
terdelalua kóuefíen meg engemet hogi illien nagy fok eztendeigv. 
kenzot minket pokolba mert Ő vetet en ellénem, es monda zent 
makarius, eregiel keuely őrdeg, nam akarod meg alazni magad 
ateremtő iftennek elmet monda apap iambor, de igazy ebuchu akyre 
my moftan yde yőttőnk ky felele, timagatok yol tugiatok mert hal
lottatok othon mikepen prédikálták de liittegin azt mongiak akana- 10  

nokok hogi kentwl byntöl való bucim vagion maga torkok áltál 
hazudnak mert ninchen tőb annal ameniet othon hallottatok, es 
monda пеку, hogy lehet az nam zent ianos ewangelifta ömaga zen
telte meg azenteghazat, felele az őrdeg bizoni hogi ömaga zentelte, 
de ninchen annal tőb bwchu, de ne lattaffek nektek keuefnek lennie, 15  

mert ha valakinek adeg kellene apurgatoriomba égni tahat meg 
oltia ebuchu minden keniat aztis mongia vala Imar ygaz tizen 
nyolch eztendeie vagion hogi en ez azzoniban lakom defoha fenky 
megh nem tutta hanem chak te es imar ky kelis mennem f| de mi- 28 
koron ezt mondanaia, ahaz пере kozol egy efkőuek vronk xpusao 
verere ezt halvan az azoni oh igen meg haragvek hogy lattatik vala 
nekyk hogi maid mind el zagatia, monda пеку azpap, mire hogy 
illien igen megh haborodal es dien nagion kaialtal, es meg őtte az 
őkezit es monda ne haborogial meg, tahat monda az őrdeg, ygen 
chodalok en abyneffen, ky olian nagy bőchöllefnelkyl neveze a 25  

xpuft ki annira zerete abineffeket hogi mind ky onta veret es teredet 
chinalia benne hogi meg mofodnanak az öbynekből, maga chak egy 
chep vere is igaz eleeg löt volna az valchagra mert valamikor nevez
tetik a xpufnak vere, es mikor az pap vizi az ő zent teftet mind 
terdre efnek akor az őrdegők, deymez gonoz bynes mely nagi vtala- 3 0  

toffon neveze a xpufnak zent veret, vay meli nagy kent zenved po
kolba ez ilien aky nem tizteli az xpufnak newet, efmet monda az 
pap, dekerlek hogi mongi valamit amaz buchwrvvl, ahowa mondád 
hogi kilencher mentem, mert yol mondád azt, ha olian || nagy bu- 29 
chw amint azent ferench fiay mongiak, monda az őrdeg, vai bezeg 35 

nem tugiatok en tőllem ezt megh, mert amint afrater korlat predi- 
kalla aky őt hallo tat tamazta fel mind vgy vagion, mert nagi wr 
meniorzagba az, efmet monda apap altaliabia bizoníagot akarok



Ií2 LOBKOWITZ CODEX (29—33)

vennem tolled mert nem eligezem meg ez modafíodal monda az 
őrdeg nagi kaialtaffal, fólia ty en tollem ezt meg nem tugiatok lem 
egieb monda пеку a pap, mond meg tahat mitől felz te inkab, 
felele, xpufnak veret -es kenzenvedeffet, tahat monda a pap, a xpuf- 

5  nak kenzenvedeffere, es zent verere ketelenetlek hogy meg mongiad 
ha igaz abwchw vagy nem, de mikoron hallotta volna a xpufnak 
zent veret neveztetny az aytatos paptwl igen meg haborodek es 
monda, о en nekem, Xam mind ediglen nagy tizteffeget tottem en 
teneked es mind Iambornak montalak, de fólia ne varyad ynnen 

io towa en tollem, mert engem megh chalal, es oly igen getri vala a 
30 nianalias || azzoniallatot hogy mind azt liizyk vala hogy imar meg 

oly es oly nagi orditaft tezen vala hogi valakik aliazba valanak mind 
ketfegbe eltek vala es nag firwa mongiak vala О aldot wr iften fe- 
gely mert hym miad el vezőnk es monda apapnak о ky igen nagi 

is dolgot mondach meg en velem, mert annira kötelezet engem iften- 
nek fia hogi imar meg keli, mondanom, maga fólia nem akartwk 
ezt meg mondania mert apotrohos ferench igaz vgian meg puztigia 
purgatoriomot mint iftennek fia az ő halalaual, monda apap gonoz 
fértélmes lelek mire mondod potrohoznak azent ferenchetli es 

2 o monda, mert ninchen nekönk nagiob ellenfegonk nallanal, mert az 
iften fianak es az Ő annianak vtanna 1‘oha nem volt nagiob alazatos 
mint ö azért moftli aluciper zekvt vette el kinél zeb nem vala meni- 
orzagba azért altaliaba tugiatok hogy igaz az angely bodogazony 
buchw mert az wr iften ömaga engette, ennek felette nagh fokát 

25 monda kyt nem yrhatok meg mert nem ffer ide ||



V r n a c :  N e u e b e :  K e z d e t y c :  Az a y t a t o s :  z e n t :  Ber-81 
n a r d n a c .  k ő n u e e z :  v i l a g n a c :  me g :  v t a l a f a r o l :  es 

C r i f t o f n a c :  k ő u e t e f e r v l :  e k k e p p e n

AAz edős Iefufnac у zawamondvan: A ky akar en : vtannam 
у vni taga’gia meg w magat. az. az. v tnla’ldon akaratiat. es vege fel5 
у kereft'et. az. az. apenitencianac tartafat. es koueslon engőmet Es 
toiiaba: A ky engőmet kőuet nem yar fetetfegben : de valia eletnec 
vilagoffagat: Ezők az aldot iefufnac v bezedy kykel intetőnc bog 
az v eletit. es erkvczet. peldaiat. kőueffoc: ha akarón byzonal meg 
vilagofodnia. es zywnec mindőn vagfagatvl meg zabadvlnia: Ammi 10  

azért felfegos: tvdornanvnc legon a criftofnac tvdomanat. az. az- 
eletyc es erkvczet gondolnia, es elmelkődmie : jj Mert a criftofnac 32 
tvdomana: mindőn zentöknec tudomanat felwl mulya : es a kinec 
el reytőt lelke volna, oth maimat lelne, de tórtenic hog fokac az 
ewangeliomnac gakorlatos hallafabol keues edöffegőt awag keuan-1& 
fagot erofdnec. mert a criftos iefufnac lelket nem valac A ky kedeg 
akaria a criftofnac w bezedet teliefőn es: izőfőn ertenie : zykfeg hog 
mind az 6 telies elettyt az v eletyhőz zabya awag igengeife : Myt ház
nál tenekőd melen a zent haromfagrol veteködnod. ha alazatoffag 
benned nem leiend kinec oka’ert vtalatos vág a zent haromfagnac. 20  

Az zent Alazatoffag kedeg my legőn azzon zent Bemard meg magaa- 
razia mondván. Az alazatoffag || ez. Auag: Iofag kiuel ember wmaga- 33 
nac byzon meg efmeretiuel: v maganac vtalatos Cak a zent alazatos- 
fagnac iofaga mondatatyk. ky a meg romlot awag meg tőrőt zent 
zeretetőt eppwíty meg Vgan azon zenth Bemard eg Tlianyltvaiianak 25. 

vg h- vala mondván. Az alazatoffag cak nem zokot dyczekődny. nem 
twd bátorkodni, nem akar vetekődni. az igaffagnac ellene nem yar. es 
iteletben nem vetekődig. akibe leiend : Byzonaba az alazatoffag min
ket az wr iftennec meg engeztel es v пеку kellemetőffe thezőn:
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Mert: mindón koron zokod az ií'teni malaztnac nyaiaíkodoia lenie 
az alazatosfagnac iofaga: Annak okaiért zockot az itteni kegőffeg. 
az alazatofíagnac meg tartafara zőrzenie. hog meneuel inkab valaky

3 4  a iozagba: j| háznál anneual incab aliczia v magat haznaltnac nem 
5 lenie azért: mongia a zent Pál Apoftol: a ky alitia vmagat valami-

nec lennie: mikoron femmi ne legon ez magat calia meg Ytalatos 
mindonoftvlfoguan azért, hog ez fergóczke. az. az. embór. es ieven- 
döbe fergóknec etke akaria magat fel emelnie, magaztalni: mico- 
ron az felfegnec vra. az aldot iefns el igön nagon meg alaza v magat 

10 hogy méltán a dauid profetanac у mondata, mondattatnec у róla 
monduan En vagoc ferög es nem ember nepeknec zydalma es em- 
boroknec el vetotte. 0  azért a zent alazatofíagnac v iofaga. Vay nem 
dicekodic vala a zyz maria is. az v zyzefegervl hanem v alazatoffa-

35 garvl mondnan Tekinte az vr itten v zol|Jgalo lea’nanac aíazatoffa- 
i5 gat Azért mong a a zent Bemard e melle: Merezcödőm mondani

hog az vr iftennec a zyz marianac v zyzeffege nem volt vona kelle- 
metos az v allazatosfaganekyl Mert byzonaba az wr itten a keuelóc- 
nek ellene al. es. az alazatoffoknac agya v malaftat Byzonaba a 
Bwcz befedőg nem teznec embórt zente es igaz’a. de a iofagos elet 

•2 o tezón az yr iftennec kellemetófíe : Incab keuanőc bvneimről való z 
fyraft hog nem mint twdnom az v meg magarazafat. mivoltat. 
Merthatvdnad mynt a telies biblia kiuól es. myndőn pogan bwczek- 
nec mondafyt mit haznalna mynd ez az iftennec malaftianalkvl. es

36 zeretetenekvl: hiwfago-knac hywfaga: es myndönóc hiwfa'g: || ettvt 
25 meg válna zeretnie az ‘aldot if tent es сак vneky zolgalni: ez a fel-

fegös bwchefeg. ez világnak meg vtalafanac myata igeközni meh- 
necnek orzagara Hywfag azért el vetendő kazdagfagokat kerefny. es 
azogba bizny: hivfag bizonaba tiztőffegogi’e izni. es embornec vma
gat felmagaztalny hivfag az tettnek keuanfagyt kóuetny. es azt 

so keuanny honnan : annak vtanna kefervfegofön kenzattatit az pokol- 
nac tizévé, hiwfag hozzv etetőt keuanny embornec. es a io eletrvl 
keueffet kondolny Hyvfag cak ez ielőn való eletre igekőzny es a’me- 
liec iwendőc ahoz nem latny az az. őrök dichoíegre hytfag azt ke-

3 7  uanny К ky mindőn hamarfagal el mvlic az az. ez vilagyak. es oda 
35 nem íyetny holot őrökkvl való vigaíag avag őröm vagon tvgniamint

menheknec orzagaba: Emlekőziel meg azért- az edös ieíufnac v 
példa bezedervl: mert nem elegozyk meg zom lataffal. fém fyl hal- 
laffal: ot az menheknec orzagaba: myt förzőt az aldot itten az vtet
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zeretöcnek Igekoziel azért atte zyvedet meg vonny. ez el múlandó 
vilagnac zeretetetvl awag kevani'agytol: es igengetny a te kevanfa- 
gidat az örökkvl valóéra: Mert valaky az v erzekönfegyt avag aka- 
ratyat követi meg förtöftety az v confienciaiat lelky efmeretit. es 
iftenec malaftiat el vefty: Amen || 5.

I

Ma í o d :  Ke f e :  ez k o n n e c :  az:  l i a l a l n a c :  me g :  eml e-38  
k o z e t i r ÖI  O l u a f t a t i c :  é k k é p p  en:

О О halai mel igön keferv atte meg emleközetöd Mert nem 
vöt ol erős lem leffön hog: kinec atal ne keliön menni atte kapvdon 
Azért igön hamar: lefőn te veled e teteme’n avag ez dolog az, az. a 10 

lalal: laffad azért mikeppen valód te magadat Imwa embör vagon, es 
honnap nem tetchig nem ielonic: Mikoron kedig a lalalnac meg 
gondolatia. emlekőzeti embörnec zomey elől el vetetendic az eline- 
bölis hamar el megon О: azért emböri zyvnek vacíaga es keme’n 
vota. hog сак ez el mvlandocrvl gondolkodic: es az: || IwendochozЗУ 
incab nem lat. Ackepen kellene temagadat tartanod mindőn gondo
latodba. es tetemenőgben oí mynt. ehzőnlelőnd vonal meg halando: 
Yay ha io Confienciad vona. az. az. lelky efmeretöd nem igen félnéd 
az halait lob a bynt el tauoztatny hodnem mynt a halaltvl felny.' 
ha ma ke’znem vág meg halny. mikepen lez holnap: A honapyso 
nap byzontalan. myt tvcz azért, benne hogha hónapot erőd: Mit 
háznál fokáig elnvncz. hogha el keueffe iobiftioch meg ammy 
eletuncket: lay mert a hozzv elet nem myndönkoron iobyt meg. 
de inkab gakorta a bynt töbyty őregbity m eg: 0  ha cak eg 
napon iol eltvncz vona: || ez világban: Mert ammy m eg: tere- 40 
fvncnec az. az. forzetben be menefvncnec fok eztendey fam- 
laltatnac. de gakorta eletvncnec meg iobitafanac keues gőnőche 
vagon es haznalatia: Mert ha felelmes rettenetős meg halny. ne ta- 
lantam vezedelmefb fokáig elnie: Bodog embör ky myndönkoron az 
v halalanac horaiat zomey élőt valia vifely es a meg halaira niyn- 30 

dön napon v magat főrzy. bog ha latal embőrt meg halny valami
koron. gondoliad meg meri tenekődys az vton kel el menőd. Myko- 
ron liollal leiend: gondoliad te magadat eftvere nem ivtnod Eftve 
kedeg leuen: a mafodic: napot. az. az. a regeit ne merefkodief: || 
temagadnak igernöd avag fogadnod: Myndőn koron azért kés leg 41
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es akepen e’l hog íoha tegödet az halai keftelennec ne lelion: Mert 
igon lokac eg zöm pillantafba ez világból ky mvlnac meg lialnac 
Mert az oraba kybe nem alyttatnec embornec. az. az. a zyz maria- 
nac fya el iwendó. Es mykoron az vtofo ora el ywend Igon kezdes 

5 gondolgodnia mynd atte telies el mvlando elettidről es igón kezdes 
bánkódnod, hog el igon reft tvnia votal el idvöffegőfocre О mei 
igon bodog az ky maftan oliannac igegozic lenie az v eletibe myne- 
mvnec kyvanna leletnye halalanac ideien : Mert batorfagöfön meg 

42 halafnac nag: jj bizodalmát agiac ez vilagnac tekeletős meg vtalafa. 
io es iofagocban való haznalatnac bvzgoíagos keuanfaga. az fegelmnek 

zeretety Penitencia tartaínac mvkaia. es embornec v maganac meg 
tagadafa. es a criftos ieíufnac zeretetyert myndőn nemv elenfegös. 
es boffvfagos dolognac el fenvedefe. Nag Гос iot tehecz myg egef- 
fegbe vág. de ha meg korvlandas nem tvdom myt tehecz Mert keue- 

i5 íec az korfágból iobvlnac m eg: ezön képén кук Гок zárándokfagot 
iarnac rytkan lefnec zenthe: Ne akarya azért byznod te felebará
todba íe io tarlódba, fe ivvendore atte idvöffegödet ne lialogaffad: || 

48 mert hamarab el feletkőznec te rólad embőroc hogneni mynt te 
alyttanad. lob azért mattan előve látnod az az idvőffegöthöz. es 

го valamy iofagős mivelkodetőt előwe bochatnod hodnem mynt. ege- 
becnek fegetfegeben byznod: hogha nem vág temagadert zorgalma- 
tos maftan: ky lefíon tahat iwendo be te erőtted forgalmatos ? 
Maftan igón dragalatos idő vagon, de jay hog haznalatlan kódod eí. 
mert maftan erdómhetned honnan, oztón örókkvl örökké élnél: 

25 El iv bizonaba mykoron .eg orat atte elettőduec meg iobitafara ke- 
uanzs tvtniamynth halalodnac ideien, de maga nem tvdom hog ha

44 meg nerhetód.: No || Azért zeretetós aganfya mene nag fok vezode- 
lömból temagadat zabadythatod meg. hogy ha maftan myndónkoron 
felelmes leiéndes es atte halálodról ketfegós Igekoziel azért maftan

30 ackepen elnód hog atte halalodnac ideien inkab orvllies vigadhas 
hog nem mint félnél. Tanvl maftan meg halny ez világnak, hog 
often, halalodnac vtanna elhes az aldot iefus criftosfal. Tanvl maf
tan myndön ez vilagyakat meg vtalny. hog ackoron zabádon mehes 
az edós iefushoz: gótóried meg maftan at teteftödet penitencia tar-

45 tafnac myatta hog ackoron batorfagos: |j byzadalmad es remenfegód 
legon Ah, liyt. kaba. myt gondolod te m a gad at_ f о káig elnód: myko
ron cak eg batorfagos napod fe legón 0 : mely igón fokac eckepen 
meg chalattatanac. es hertelen v ta’gocbol ky vontattanac: vay mef
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igőn íocfor hallottad az mondoctvl. mert nemei tőrnec myatta effőt. 
nemei vizben hot. es imez. maga ff ágból effőt es niaka ky fegőt. es 
nemei even meg fvlt es meg inerevődót. es nemei iaczvan v eletenec 
íomorvfagofon vegettet. merne! tyznec myata hot meg. nemei vaf- 
nac tőrnec myatta nemei dog lialalnac: nemei toI||vaynak myata 46 
őlettetőt meg. es eckepen mindőnőknec az halai végok, es enibőr- 
nec eíety mykepen az arnych el nívlic. Valién ky emlekőzyk te 
rorad meg atte halalodnac vtanna es ky imád te erőtted ? ol mynt 
alt mondana nem tvdom: Tedel a wag myvelkőgeí azért zerettetős 
agamfia valarny iofagős myvolkődetöt tehecz. mert bizonaval nem ю 
tvdod meí oraba hals meg es my követfőn tegődet halálodnak 
vtanna. Mait mig időd vagon gwlcz te magadnac halhatatlan kaz- 
dagfagokat: Idvőffegődtvl meg valua l'emmire egebre ne gondol || 
es сак azzockal gondol ammeliec az aldot íítennec tyl'tőfíegere vág- 47 
nac zőrőz maftan magadnac barátokat, tiftőluen iftennec zentyt. es 15 

az v minelkődetőket könetven : bog mikoron meg fogatkozandol ez 
eletben. az. az. ky mvíandas ez világból fogaganac. es vegenec az v 
őrőkkvl való lakodalniocba Tarch’ad temagadat zarandokvl es iwe- 
venvl ez fődön kykzőz es vilagnac gondiba semmy nem tartatic 
Tarch’ad zabádon atte zyvedet es az edős iefufhoz fel emelven. 20 

Mert byzonaval atiamfia ninchen eth ez világban meg maradándo. 
es lakozandó varafod. Oda azért az aldot iítenhoz at te efődőzefodet 
es fohazkodafodat naponként igengeffet: || nag firaffal. hog at te 48 
leikőd te halalodnac vtanna erdőmleffec mennie bodogfagofon az 
aldot criftos iefushoz: mert valaky ioí el tahat ackaldot iefuffal orza- 25 

goi őrőkkvl őrökké, es acky gonofful őrök veződelőm v пеку: ky 
melle el példákat vet az zenth Agofton doctor mondván: láttám en 
vgmond eg embőrt v lialalara ivtvan. es ez vala igőn kazdag meí 
kazdagfagőcat bynnelkyl nem gvltőt vala: Mykoron kedeg intenem 
vtet hog inm<ar lelkehőz latna. Igőn nehezen halia vala es bánná so 
vala hog intőm vala lelkenec idvőffegehőz: Sőt inkab v az v agan 
edes tova forogván, fohazkodic vala es nag firaffal ordit vala || 
mondván О meí igőn fokát mvncalkottam hog en meg kazdagvlliat- 49 
nec es ime immár egebec vigadnac es gőnőrkődnec. az en kazdag- 
fagimal. О en io kinchim. es penzim. 0  io aran kvpaim. ky byr im- ss 
mar titokét, kinec liagalac en titokét, es ez bezedőckőzőt. az v 
navaías lelket ky bocliata Mas Példa: Vala fpoletomnac: varafaba 
eg igőn zep alwazv leianzv. es ez mindönöftvl fogva atta vala v

NYELYEMLKKTÁR. XIV. 2
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magat ez vilagy hywfagokra. az mehney dicofegel femmyt nem 
gondoluan Tőrtenec hog koriagba effec intefőket kyket v пеку 
mondnac у ala lelkenec haznalatiara у talia valamikepen en ne- 
kom mondottac kyk zomőckel lattat zent x\gufton doctor monga.

50 Mykoron kedig az korfag || Ear’ta meg hatalmazot vona. ez 
Bodogtalan leianzv latta hog meg kellene halni Sönetlenvl kery 
yala az v ahhat hog vtet fel őtől'tetne az у io dragalatos rvhai- 
ban kyket zokot vala vifelnye oí mikepen menegzobe akarna 
adnia: ßeia engede az v ahiia es fel őtőftete ammy kepen v

io kyyania yala О Iftennec rettenetős itelety. О el amelgodando es 
codalatos es rettenetos mondás, eckepen fei otot'tetven kefde fohaf- 
kodnia es mondani. lay. lay. en nekőm el igőn zepfegőfnec hog 
meg kel halnom kv eí igon gehgen tartattam neveltettem fel. es ime 
meg kel halnom. Mondnac' vala azért az kórnví állok пеку ferető

51 leannom: || Byzial az yr iftenben. es aiahíad пеку magadat: mert 
igőn kegelmes es ergalmas. ez annal inkab nag firaffal felele mond
ván mit gondoloc en iftennel. Ívvel te pokolbely ördög es te vegedel 
az en leikőmet. mely bezedökközöth az v bodogtalan lelket ky bo- 
chata: 0  azért rettenetős az bynőfnec v halaloc. de ackyk az aldot

20 iftent zerettyk dragalatos azocnak. mert Őrök dicofegőt ad v nekkyk 
kvt zöm nem latot fyl nem hallót es embőrnec cak zĵ vebe fém 
fallot: kyt engegion nekvnch. atia. [e] fyv. es zent lelőc örökkvl 
őrökké Amen: ||

52 Ol uaf t a t - yc  e t h  az i r a s  az e m b ő r y  g a r l o f a g n a c
25 N i a v a l i a s r f  a g n  ac m e g  g o n d o l a t  a rvl : .

Garlo es havalas vag vala holot leiendes. es valahova térítőd 
fordítod te magadat hanem ha az vr iftenhős forditandod magadat. 
Myre haborödol meg myert nem tőrtenic atte akaratod ackepen 
mynt te kevannad: kychoda az ky myndőnőket azv akaratia zerent 

•so valhaffon. Sem te. Sem en fém vaíamel embőrfc ez főidőn Sinky: 
ninchen ez világon valami haborvfagnekil es kefervfegnelkil. bátor: 
kira’l legőn avag papa. ky tahat az ky magat ioban valhaffa. bizo- 
naba nem egeb hanem ky az wriftenert valamit zenvethet. Merth || 

58 zoctac foc hyttoc. balgatagoc mondani. íme mel igőn hio elette va- 
35 gon imez embőrnec. mel igőn kazdag mel hatalmas : mel zep tér-
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metf De ved effődbe ammenniey iokat. es meg lattod. bog mynd ez 
időc zerent valoc femmik de inkab igon bizontalanoc. es meg nehe- 
zitendőc: mert íoha zorgalmatorfagnalkil es felemnekil nem birtat- 
hatnac. Nem bodogíag embornec időzerent valókat vallania bewfe- 
gőfőn. de eleg embornec felrefent való kazdagí'ag Byzonaval igon '5 
nava’lasfag elny ez földön: Mert menevel inkab akar valaky 
lelky emborre lennie anneval inkab ez ielőnvalo: |j elet lefon vneky 54 
kefervb. mert inkab nilvabant latia az embőri rotliatatoffagot es az
V fogatkozafat. mert ennie alvnnia mvlkalkodni: es az teftnec egeb 
fikfegehős latnia igon nag gőtrelrn az aitatos embornec ky őrőmető- 10 

fon akarna fabad lenni mindern bintvl. Mert igon meg nehezvl az 
belfő embőr az az lelky az tefty zykf égőkkel azért hog a dauid próféta 
aitatoffagal kéri uala az vr iftent hog ezőktvl zabad lehetne mond
ván az en fykfegimbol zabado meg engomet vram iefus. De jay az
V garlofagok es havaíaffagoknac meg nem efmerő’enec. es : nagal-15 
inkab. jay. kyk zeretik ez : |j Návalias el rothadandó eletőt Mert ol 55 
igén ragafkodnac nemeliec ez havaias elethőz iol lehet hog meg cak 
az tefty eledeltis nag mvkana es nag reiavalo gondal alig valhatiac 
de maga hat eth ez világba elhetnenec. iftennec orzagaval keveffet 
gondolnanac 0 hyt kaba. es hittetlen zywk kyk el igon melien ez 20 

foldie’cben fekvínec hog femmit egebet hanem cak teftie’cket erőz-. 
nec De jay effele navaiaffoknac mert byzonaval vegre az az halaloc- 
nak ideien meg efmeric hog mel igon vtalatos vöt mend azok kyt 
zerettenec. Az aldot iftennec zenthy. es mind az criftos iefufnac 
aitatos zerető baraty nem igekőftenek: || Azokra kyk az teftnec kel- 56 
lemetős es kevanfagos volt vqna fém azokra kyk ez idő zerent fen- 
lőttenec mikepen ez világ}7 hytfagos őtőzetőc de mind az v telies 
remenfegők es igekőzetők az őrőkkvl való iokra vontatót es v ke- 
vanfagoc vitettetőt az lathattatlan dicőfegnec lakodalmára, hog ez 
lathatandocnak zeretetinec miatta ne vontatnanac ez főldyecnecso 
kevanfagara: No azért zeretetös a’tiamfya zent Bemard doctor 
mondia. Ne akariad az iofagos mivelkődetnec haznalatiat el hadnod 
avag meg vnnod. mer maftan mig ez havaias garlo velagba vág 
időd. es horad vagon Myre akarod azért hallogatnod az te zando- 
kodat: || Kelfel es hegottan mongiad : Maftan az iozagos mivelkő- 57 
detnec tetemme’nhenec ideie vagon, maftan az kefalgodaffnac az 
binocnec ellene, es az tefnec ezvelagnac es ördögnek ideie vagon. 
Maftan embornec az v eletenec meg iobitafanac alkalmas időié va-

A VILÁG MEGUTÁLÁSÁRÓL.
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gon : Mikoron az тг: iften valamynemv havadat reiad Bocliat avag 
embőrtvl meg haboritatol tahat ackoron vagon az haznalatnac es 
ivtamnac ideie No azért zykfeg tenekőd atal mennőd tyzőn es vizőn 
mynec előtte akarnal ivtnya az hyedelmnec helere az az mennei 

5 dichőfegre. Mert ha magadon erőt az az meg nem nomoritőd ínaga-
58 dat a penitecia tartafnac myata. tehat az bynt meg nem : || gozlie- 

töd: Mert miglen ez navaias. garlo teltben vagvnc binnelkvl 
nem elhetvnc de mindőn koron valamy banatvnc kefervfegvnc 
tortenic: Meid őromefőn vona nvgodalmvnc mindőn byntvl es

io navaliafíagoctvl: de miért hog az bynnec myatta el veztőttőc 
az elfő artatlanfagot. es elhattoc tovaba az byzőn bodogfagot 
Azért zykfeg minekvnc mynd ez felvl meg mondottacban beke- 
fegőfc tavttanvnc. es az aldot iftennec v zenth ergalmaffagat var- 
nvnc es kernvnc miglen ez' alnokfag el myliec. es ez halandó 

is eleth az lalalnac myatta meg foftaffec. 0  en edős iften/iőm. zent 
Bemard mondia hog mef igőn navaias garlo ez embory alat. ky

59 mindőnkoron kees az bynőkre. Mert ma meg || vádolod meg gohod 
byneidet es mas napon efmeg azmeg gontakat tefőd Maftan zan- 
dokozol magadat meg- iobitany: es eg hora el mvlvan myvelkődől

20 ol mynt ingen fém zandekkoftal vona No azért méltán mimagvnc- 
kat meg alafhatioc es fólia valamy nag malaftrol nem dichekotlie- 
tvnc. m}Ter hog el igőn garloc es alhatatlanoc vagvnc: Merth igőn 
hamar enibőr az malaftot az tvhafagnac myatta el vezliety kyt 
oztőn igőn nag mvkaval fém lelhet m eg: • lay azért mynelívnc hog 

25 ha ez képén akarvne haiolny az íivgodalomra of mint imar bátor - 
fag vona az menney dicőfegrvl mykoron ammy eletvncban ingen 
fém tetchyc az. zentfegős eletnec nomdeka: || 

g(| Példa olnaftatic ez mas mele zent ferencz aftanrol. Mikoron 
menne zent ferencz at'ianc v tartava egvton meg akara az v tarfa 

3o byzonitania v benne az inalaftot es v zent alazatoffagat: Monda 
azért v пеку. Frater ferencz honnan vagon ez. hog mynd ez velag 
te vtannad eredőt mykoron te ne leg nag tvdomanv dyac fém igőn 
zep termetv Monda пеку: byzon mondom nekőd en zerető at'am- 
fya frater Leio hog mynd ez világon finchen nagiob bynős en na- 

35 Iámnál, felele az v tarfa mondván mire mondod ezt at'am Monda 
пеку azért mondonen zerétő fyam. mert ha~az vr iften yalamef 
zege’n bynőfnek atta vona az malaftoth kyt en nekőm adót ne 

61 talantam: |j ioban myvelkődnec vele hog nem mint en avag ioban
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tvclna zolgalni az vr iíten. eft halvan az v tarfa meg efmere az v 
nag alazatoffagat es cvlpaiat monda пеку, es foha tovaba nem 
merefkődec vtet kefertenye:

r e f f e  ez.  к 5 nne c .  o l va f t ' a t i c .  az. I t e l e t r v l .  
b y n o f o k r v l . : m i n e m v .  к e n о с к a 1. k e n z a t - s  

t a t n a k .

MIndön nemv tetenie’nnődbe es myvelkődetődben az veget 
meg tekinched es nezied: es mykepen az foros itelő byronac előte 
alias: kinec fennny el nynclien tytkoltatvan. ky aiandekokal meg 
nem engezteltetyk: fern maga menteloket nem veffön. de ammiio 
igaz aft itely О navaias byt bynős myth fefeels. mondás, az vr iften- 
nek mindön: || gonoffagidat tvdonac ky nemykoron rettegöd es62 
felöd az meg haragvth embornec zömeliet es orchaiat. Myre tahat 
hog nem : lacz nem gondols magadal az itelet napianac előtte, my- 
koron fenky egebnec myatta meg nem mentetlietyk Sem meg nem 15 

otalmaztathatyk de ky ky mind eleg theroh: leffön v maganac. 
maftan at te iofagban való rnvkad gömölchős es haznalatos. az te 
kön bvlatafod es fyraffod kellemetős az aldot if ten «ec előtte, es az 
te fohaíkodaffyd megh. balgatandök. es az te byneidről való ban"- 
kodafod kefervfegőd meg tiztyto es eleg tewő. Mert bizonaval az 20 

bekefegős embornec nag es : || Idvoffegös tyztvlaffa vagon ky miko- 63 
ron meg liaboritatyk el zenvedy: es inkab banködic az meg liabo- 
rito embornec v gonoffagan bognem mynt az v rayta tét boffvfagon. 
es ky az vtet meg haboritoier avag ellenfegeiert őrőmetőffőn iinat- 
kozyk. es az v byneyt zyivezerent meg bochatya ky tovaba egebec- 25 

tvl bochanatot nem keffődőzyk kernye. ky az az mel embőr kynne- 
ben ergalmaz bognem mynth meg haragodnec. es az v teftet 
igeközyk mindőnőftvl fogvan az lelőcnek alaia haytogatnia igen- 
getnie lob azért embornec maftan v magabol ky tyztitanya az binő- 
ket es az vetkőket ky faggatnya bognem mynt ivvendő iteletre : II so 
tyztitandoivl tartanya Mert myt egetli mit rag egebet az pokolnac 64 
tyze hanem cak atte byneidet mert menevel inkab maftan tema- 
gadnac kedvez, es az tefnec kevanfagat kouetőd anneval inkab ite- 
letnec napian nagoban effől es egetefre nagob kenocnak allatiat 
tartod: Mert amminemv bynocnec vetkocnec myatta bilit tét embor 35.

N e g e d. 
e s .  a z
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azoknac myatta götrettetykis. Oth az az pokolba az iora való reftök 
tyzzes öftönöckel fyldaltatnac. Oth az torkofoc monthatatlan nag 
heefegre es zomivfagra foritatnac es kenzattatnac. Oth erched az 
pokolba az bvya. tefty emböröc es az v tefttöcnek zeretoy foiTo

65 zvrockal es bidös kenkwel ontettetnec meg. Es az yregök: || mike- 
pen az tyhos arag haragos beftyac a nag keiervfegnec myatta 
orditnac Semminemv byn nem lefibn ky az v tvlaldon gottrelmet 
nem vallana Mert oth az az pokolba az keveliok mindőn nem? 
zydalinaffagal be theliefödnec. es az fofvenők nag fegenfegreforitat-

10 nac: Azért mongia az zent gergol doctor rnagarazvan. Oze profeta- 
nac v mondahat. Minem?’ vg mond elmeie lefldn embornec ky az 
?’tofo iteletnec fentencyaiat nem fely es rettegy. mert vgniond ako
ron mindőn nem? bynöc embornec foiney eleiben hozattatnac. Es 
to?*aba. Akoron Az az iteletnec napian mindónoc kyk gonor?’fegel

66 mondattanak |j nag féléiméi rettegeffel embornec v elmeiebe hozat
tatnac akoron fenk?i; az b?vcz bezeed arag az effőffeg meg nem 
menthet Azért mo??gia az zent Bemard doctor is ez melle. Oh: ime 
immár meg lialoc telies alnocfagockal es vtalatos bjmockel. es 
iinwar ielontetom a?*ag ?’ittetetom az foros iteló byro eleiben zamot

го ad?’an mind az en tetem’enimről: lay ennekőm azért na?'a’íafnac mi
koron ef i?’vend az iteletnec napia. es az kónvec meg nytatandnac meí 
konbol mind az en mivelkődetim es gondolatim az yr iftennec elöte ky 
mondattatnac. Tehat en feiern le bochatvan az en lelky ezmeretom-

67 nec konfienciamnac gonos : || zegönfegös efmeretinec myatta alíoc
25 vmac elöte refketven es ,kefer?’fegöfőn t?’dniamint meg gondolván

az entet gonoffagimat es mikoron mondattatik en rólam. íme ez 
embör. es az v mivelködeti mert byzonaval aatmit maftan zegön- 
lvnch meg gonnya taliat akoron mindonocnek nylvan leffön. es 
valami bynt eth el födözvnc i)alaftoz?’nc mind oth az kefer?’fegös

so.thyz meg egety. Mert valamenevel hozzaban var maftan az w  iften 
bog elet?’ncket meg iobehoc iamborbaka’ leg?'nc anne?’al forofban 
es kem’enben itel bog ha tuniafag?’ncnac myatta meg vtalangok.

68 mire azeid ez elettöt el igön zeretiok kybe: || menevel hoziaban 
elvnc Antiéval töbet vetkozviic: Mert menevel embornec elete lioz-

35 iab anneval inkab az byn famlalhatatlamb : mire. mert naponken 
az gonoffagoc neveködnec fokaf?dnac. es az iofagos mivelkodetök el 
vetetnec ez el hagättatnac Es naponken valtozyk embör habvrvfag- 
nac es elömentenec myatta es nem t?’gia mikoron meg kel halnya
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Mert embörnec v elete mikepen az fyft ol hamar el mvlic. 0  azért en 
edós iftenőm mel igén nag kefervfegős kenoc variac a bynös embort 
ky mattan nem akaria az v eletyt meg iobitania. Oth az az pokolba 
kefervb leffon eg ora az kenban: || hog nem mint etil zaz avag két 69 
zas eztendőc az kemení'egos keferv penitencia tartatba. Otli fennni- 5 
nemv nvgodalmoc az karhoftattacnak ninclien es femmi vigaztalas v 
nekik foha nem adattatic. hanem cak: őrök iay vezzyk. de maga 
eth embor ez velagban nemikoron az mvkatvl meg zőnyk. es v ba- 
ratianac niaiafíagaval el de oth toha nem adattatik No azért ved 
ezzodben magadat mert paraítvl is íoktac mondanya Bodog embőr ю 
ky mafon tanvl. leg az erf mattan forgalmatos. es banko’gial az te 
byneidrol: Hog iteletnec napian leg batorfagos: j| Az igazakal. Mert 70 
akoron tvdnia mint itelet napian az igazak alnac nag batoríagal 
azoknac ellenoc kik ez velagon vket homorgattac es kefergettec. 
haborgattac 0 en edős iftenőm zent Bemard mongia Nag byzodalma is 
es batorfaga lefőn az zegennec ky az vr iftennec zeretetyert zege- 
ny’e es alazatofl'a tette vmagat: Es az kévét mindenfelől rezket es 
feet: Mert akoron lattatyk bwchnec letlenye ez velagban ky az aldot 
iefufert tanvlt hytta es egebectvl meg vtaltatotnak lényé. 0  akoron 
kellemetős lefzőn mindőn bekefegel zenvedőth haborvfag. es: az20 

ragalmazoknac mindőn alnokfag || v zaiokat bee dvgiaTahat. erched 71 
iteletnec napian vigad es őrvl mindőn aitatos embőr. es keferőg' 
mindőn förzete nem tartó: Tahat akoron inkab vigad az meg gőtre- 
tetőt tefth az penitencianac tartafnac myatta. hog nem ha minden
koron gönőrvfegben neveltetőt vona fel: Tahat fenlich az alavalo 25 

őtliőzet akoron. es meg liomalofodic az zep barfőn rvha: Tehat 
iteletnec napian inkab dichertetyc az vr iftentvl. a hitvan haylocka 
es kvtia hognem mint a dragalatos aranias palotha: Tahat inkab 
fegel az alliatatos bekefeg hodnem: mint ez velagy embőrőcnek 
mindön hatalmoc: Tahát akoron inkab dichertetyk az egygv enge- зо 
delmeffeg. || hognem midőn ez vilagy embőrőcnek bvehefegők es 72 
efloffegők Tahat inkab vigaftal meg az io confiencia lelki efmeret. 
bog nem mint az nag tanvlt bvcliefeg. Tehat akoron az az iteletnec 
napian inkab mertecletik meg. ez velagi kaztagíagocnak meg vta- 
láfa es el liagafa az aldot eriftos iefnsnac • zeretetyert. hog nem 35 

mynth mindőn ez főldy chafarocnak es kyratocnak kazdagfagoc. 
Tahat inkab vigaftaltatol meg akoron az aytatos imagfagrol hognem 
mint az gőnörvfegős etelrvl. Tehat inkab vigaftaltatol es őrvlcz ammeg

A VILÁG MEGUTÁLÁSÁRÓL.
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73 tartoth íilenciomrol veztegfegröl: || hognem mint az nag Гок hoffv 
bezellefröl niaiafkoclairol: Tahat akoron inkab haznalnac az iofa- 
gos mivelködetöc hod nem minth az fok hizölködö zep bezedök. 
Tahat akoron. az. az. iteletnec napian inkab kellemetöffök leznec

5 az aldot iftennec. es tenekod haznalatofbac az zoros eleth es az ke- 
me’n penitencianac tartafa hod nem mint mindon ez főldy gönörv- 
fegök. ezöcket mongia az aytatos zent Bernard. No azért zeretetös 
attianifya tanvl maftan keuefben fenvednöd hog akoron a neheze-

74 bectvl meg fabadvlhas: Mattan mig ez garlo : || velagban vag byzo-
lo nihadmeg hog mit ofton annac vtanna zenvedhecz Thegedchecz az

kys viödat az thizben es laffad hog ha el thirhetőd Mert hog ha 
maftan el keveffeth el nem zenvedhecz Tehát mikepen zenvedhetöd 
az öröckvl valo gotrehnecket es kenokat Mert ha maftan el keves 
gotrelm el igon beketelenne theffon Tahat mit thezon az pokolnac

15 V kefervfegos: thize es egethefe. Ime byzonaba at't'amfya nem lehet 
keet vigafagod es örömed hog eth ez világba gonorkődnel. es annak

75 vtanna orfaglanal menorfagban az aldot || criftos Iefuffal: hog ha 
mind eznapfagtvl fogván mindon koron gönörv es kevanfagocba 
eltelvona. mit haznalhanac mind ezok hog ha ezőn helőn kelletnec

го avag tortemiec meg halnod: No azért zent Bernard mongia Mindo- 
noc hitfagok ettvl meg valvan. zeretnye az aldoth iftent. es сак v 
nekye folgalnya: Meid valaky az vr iftenth thehes zyvevel zerethy. 
ez fem az halalth fern götrelmet. kent. fern az iteletoth sem az 
pokloth nem fely. mert ,az thekeletos zerettet byzodalmas -es bator-

76 fagos iarvlafth thelon az-vr iftenhőz. De maga kyt: || meg az binec 
kevanfaganak meg tevefe gonorkottet nem choda az hog ezíele em- 
bör az halait, fely. De maga io. hog ha meglen vtet az vr iftennec 
zeretety az binoktvl meg nem vonzia. avag cak a pokolnac felelme 
es kef ervf egos kenia rettenche. meg Valaky kedeg az vr iftennec

so feleimet hatra vethy es meg vtalya. fokayg ezfele az iofagos mivel- 
kődetben meg nem maradhat. De pokolbelv ordőgnec tvreiben ha- 
marab effyk Azerth mogia Arán zaiv zent Ianu s: az bynofőkrvl

77 mondván. 0  fegen navafas embori terőmtőt allath j| Iol lehet hog 
mindön therömtot állatoknál leg meftofagofb. de maga mit alitas

35 hog thes az foros iteletnec napian. mert az te feied fölöt lefíön az 
haragos itelö Ьлто es labaid alat az rettenetös pokolna v tliyzes faia 
avag thorka. lob kezed felöl leffnec az te reiad vadolo bineid es az 
te bal kezed felöl leffnec fanhatatlan ördögöcnek fokafaga: vonván
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az kefervíegős kenocra es belől zivedben az rago koníiencianac lelky 
efmeretodnec ferge. ez azért az a kyt az david próféta mond az v 
fergők az az. a karlioztattacnac meg nem hal. es kivol leflon mind 
ez feíos világ égvén No azért: || zegen íiauaias bynős. ky ez képén 78 
meg fogatától hova fwcz. el eniesnőd rőitőfdnőd lehetetlen, előve 6- 
ielőnnőd el zevedlietetlen: ha kedeg azt kerdened. hog ky vádol 
tegődet Eeia feleltetic. hog mind ez zelős velag. Mert meg bántván 
az terőmtő iftent meg bantatic mindőn terőmtőt allat. 01 mint azt 
mondana, femmikepen magadat temeg nem zabadithatod mert 
lehetetlen el rőytőfdnöd Tovaba eftes tvgiad hog pokolba vagon ю 
meg gőfhetetlen hidegfeg meg otha’tatlan thvs. halhatatlan forog el 
zenvedhetdtlen dohoffag meg nomodhato es fogható fettetfeg: || őr- 7Ü 
dőgőcnck rettenetős nezefe az lehullottacnac oftorozafoc. binocnek 
fegőnfege. mindőn fokról ketfegbenvalo efi'es. es rementelenfeg. ha
lai halalnekil vég vegnekil fogadkozás fogadkoíasnekil. az vege a 15 

kennac mindőn koron el kezdetic es meg fogadkozni fólia nem tvd 
ezőketh mongia Ara’n zaiv zent Ianos az aitatos zent Bemard is 
•vgmond: 0 en zeretetős leikőm mogiad meg enneköm hol oth vad- 
nae ez velagnac zeretőy kyk eg keues о idő elmvlvan mivelvnch 
valanac de maga ime femwi vtőlők nem maradoth hanem cak hamv 20 

es por fergec es bidős rothatatoffagoc Minőnde: || embőrőc volta- 80 
nake mikepen te ethenek itanac mevettenec tancoltanac es eg zom 
pillantafba pokolra fallottanac eth ez világon az v teftőc fergecnek- 
myata el ragattattanac. es oth pokolba az v lelkőc. őrdőgőcnek 
myatta kenzattatnak őrőke. ez ef kévés vigafagert adattatod vnekiöc 25 

kefervfegős fomorvfag. es el kévés tefty gőnőrvfegerth őrőcke való 
ken Tovaba vgan ezzőn zent Bemard doctor vg mond. .0 en leikőm 
valion minemv retteges es feleim leffőn oth. mikoron hova rőitoz- 
neí nem leffőn tenekod navalas. vay bizonaval heiaba mondod az 
legecnek fakadiatoc my reianc avag en reiam ef. az vőgecnek fődőz- зо 
ietőkel engőmetli || Mert mezítelen es nilvan kel tenekod allanod az 81 
itelő biro criftus élőt hog haliad az igaz itelőnec v zavat. ky az aldot 
iefufnac v zavat nem akartad hallanya mikoron ez világban eltel 
de inkab meg vtaltad Yay azért ky kefervfegős leffőn halianya az 
binös embőrnec az igékét kiket meg irt: zent mathe evangelifta 35 

mondván Menietőkel atköztac azőrőc thizre ky meg vagon főrőztet- 
ven őrdőgnec es v angalinac. éft kedig meg mondván legottan az 
főid ketthe válik avag haffad es az binöffőketb el hely mind De

' ' '
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maga vizzont ennec elene az ioknac az aldot iften mit mond. Iwe- 
tokel en at'iamnak aldotay biriatok es vegetöc az őrök orfagot. ky

82 meg vagon tinectok: || főrőztetven ez vilagnac kezdetetvl: fogvan 
es orfagoliatoc en velem : mind oroke kyt engedion minekvnc Atya.

5 es fyv ez zent lelök. Amen.
Oluaftatik Peldais ez melle bog ez világ el mvlando es hytfa- 

gos : Yala eg vitthez ky vmagat mindonoítvl fogvan ez velagnac atta 
vala Mikoron kedeg ez vilagy pompafagnac hytfagarvl gondolkod- 
nec: Ielőnec azomba v пеку, eg igon zepőn őtezőth azzöniallat

io mondván az viteznec. íme vgmond ielon vágok kyt mindon te ke- 
vanfagoddal kereztel. es zerettel. ez kegid latvan az v őrcbaiat igon 
meg orvle es nag kevanfagal nezy vala vtet Ördög vala kéig ez.

83 monda azért az ördög az azzöniallat kepeben ky: || vala v пеку az 
viteznec mondván. Nézmeg vgmond engömet hatvlis mikepen elöl

is néztél, ez vitezh liog meg tekintötte vona lata tebat az v bata racva 
fergeckel es ol mint pokolbely bidőffegős forró furockal. e s: monda 
v пеку En vágok ez vilagnac dichöíege eft meg mondván el eiíiefec: 
Az vittez eft latvan nreg rettene es v eletit meg iobitvan zorzetben 
mene, es v eletit iol vegeze. Tartván nag kem’enfegös penitenciat.

2o kinec myatta az örökdicbofegre me’ne. Amen, ilras.
Mas Példa oluaftatyk az zentli: at't'acnak eletiböl Mikoron az 

puztaban eg zegen Eemetbe edeftova yama Talala eg embör fvtli
84 es monda: Parancbolok en teneked fw : || az elő iftenre bog niond- 

meg ennekőm ky feye vagi es boluag: legottan az fw fola es monda.
25 en vágok vgmond -eg pogannac feye ky regon hadnac myatta etb 

olettettem meg es az pokolnac fenekere vágok vettetvén Monda 
efrneg az Eemete a ívnek: vagonne valaky te naladnal alab az 
pokolnac feneken. monda: v пеку efrneg a fw. Az gonos kereztienőc 
vadnac vgmond: ky az vr iftent ioban efmertek es nagob malazttot

so vettenec v tvle. de maga vtet meg vtaltac es пеку nem akartanac 
folgalni hanem az binnec. en kedeg ínyért bog pogan votam az en 
liittetlenfegömnec myatta vtet nem elmertem annera. ezert nem

85 vagoc annera ala vettetv’en. de maga en : || az en kenaimat te neköd 
meg nem mondhatom minemv kefervfegős kenokat fenvedok az vr

85 iftennek igaz Ítéletinek myatta őrökké, ezőket balvan az Eemetbe 
az v eletet annalis kem’enben kezde tartany meg rettenvén az ívnek 
zavara : Azért mondia az zent Agufton doctor irvan eg tanítva’na
nae mondván Erőffent bigéd es femmi képén ne ketelkődiel en
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zerető tanitv’anoin mert nem niindonőc ky ania zent eghazban 
meg kerezttőlkődnec vezik azért az menorfagot. de cak azok kik az 
kerezttőlkődest fel veven iol elnec. es kyk meg tartoztatlak v mago
kat binoktvl es az teftnec kev’anfagitvl. Mert mikepen az eretnőkőc 
poganoc zydoc bvztoc me’n : || orfagotb nem vezyk ezon képén az 8 6 - 
gonos kereftienőc nem valbatiak Mikepen idvózitenc is meg monda 
zent mathe irta meg : Nem niindőnők kyk mongiac eimekom vrarn- 
vram bee mennec mennecnek orfagaba de cak azok kyk tbezyk az 
en menney at't'amnak akaratiak :

0 1 V a f t a t i c. e t b. az. i r a s. t о v a b a. a z. 1 e 1 к у. m e g. i о 
v i g a z t a l a f r o l .  e k e p e w:

YYgmonda az aldot iefus. ez embory nemzetnem mondván 
Iftennec orfaga thy bennetőc vagon No azért terohed avag fordoliad 
temagadat mint te telies zyved zerent az [ad] vr iftenhőz. es badel 
ez naualas garlo velagot, es lel az te lelkód nvgodalmat. Tanvl esi5 

igekőziel ez velagyakat meg vtalnod: jj es az lelkyekre maga- 87 
dat adnod es meg latod iftennec orzagat te read zalanya. Mert 
az aldot iftennec v zenth orza’ga bekefeg es vigafag zent lelok- 
beky nem adatatik az kegótlenocnek es rágalmazóénak El iv 
te lioziad az criftus iefus meg mvtatvan tenekőd az v meg vigazta- 20 

lafat bog ha belől at te leikődben méltó avag kellemetős lakodal
mat zőrzendes v пеку: Mert rnindorc. v dicliőfege es ekőffege belől 
vagon az. az. a lelocbe es oth vagon az v kevanffaga: Gakorlatos 
meg latogatafía vagon az aldot Iefuínac az aitatos embőrbőz. edős 
bezelefe kedves vigaztalafa. es igőn elamelkodando naiafkodafa No 25 

azért hiw lelőc zőrőzied ez iegőfnec az te zyvedet bog te boziad 
ivnye es te benned lakoznya meltoltaffec: Mert vg mond Az ky en- 
gőmet zeret en bezedőmet: || Meg tartia es zerety vtet az en at'iam 8 8  

es v liozia ivvnk erched mind az telies zent baromfag. e& lakodal
mat tezvnc v nala: Ag azért helt az criftufnac, es mindőnnec va- 30 

lami at te zyvedet meg bantana .tag’agiad meg az be meneft az az 
be ne erezied. Mert mikoron tenalad az criftus' iefus leied igőn kaz- 
dag vag es eleg tenekőd, v leffőn azte navaladba meg latogadod. es 
mindőnőcbe kyw fozfolod. bog ne. legőn tenekőd z^difeg embőrőcben 
biznod. Mert byzonaval embőrőc hamar valtozttatnak. es hertelen 35
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meg fogatkoznac ele az criftus бгбке meg marad e s : al mind vegiglen 
erőffen: Nem kel azért embőrnec igon nag bizodalmát es remenfe- 
gőt vetnye ez garlo es meg balando emborbe meg ha zerető barátod

89 es at'atfya legon is ; Sem igon |j nag zoniorvfagot eből ne vég bog:
5 ha nemikoron meg bantatol es valamy ellenőd mondatatic Mert az

ky ma io barátod bonnap ellenfegöd lehet netalantam. es ennec 
elene gakorta mikepen az zeel meg fordulliatnac: No azért ve ffed 
mindon te bizodalmadat az vr iftenben es legon v az te felelmed, 
mert valaky iftennec felelmenekil vagon ez fokáig az iofagba meg

io nem marathat de el vfíamik es effyc bynöcbe: Mert ha az aldot 
Iefuft zeretendőd tehat mindon navaladerth v felel, es meg zőrgy: 
mikepen iobnac lattaíandic lénnyé Ninchen atiamfya bizonaval 
eth ez világban meg maradandó warafod.' es valaholot leiendes 
zanki vetőt es iweveh vag. es fólia te neköd bizőn tekeletős hvgodal-

90 mad nem lehet hanem: || ha az aldot. Iefuf. criftuslioz leyendes 
zyved zerent hozza egefulue’n : Azért monga az zent. Bemard 0  ze- 
gen nava’fas embőr mit néződ ez garlo velagot mikoron en nelegőn 
at te nvgodalmadnac hele. az meniekcbe az az meniorfagba kel 
lénnyé az te lakodalmadnak Mert ha ez világot meg néződ es az v

20 benne valókat, tehat meg efmerlietőd bog mindönőc el mvlandoc 
es te egetőmben v vélőc. Azért ne ragazkogial v liozia bog meg ne 
fogattafí'al 6 tvle es myatta el ne vez Az felfegős iftennel legenec 
atte gondolatid es at te kőnőrgefőd főnetlen az criítos Iefuflioz 
igengetteffec. Ha nem.tvcz az meiíiey bodogfagrol melien-elmelkőd-

91 nőd. tehát hvgodial az criftos: || Iefufnac kenzenvedefenec meg 
gondolatába, es az v zent febeiben őrőmetőffőn lakozial. Azért 
mondia az aitatos zent Bemard. О embőr ha te vgmond. az aldot 
Iefufnac febeihőz: es v dragalatos verenec hvllal'ahőz aitátofl'aggal 
forditandod es teritendod te magadat ketfegnekil az te haborvfag-

80 gidban nag meg vigaztalaft es edoffegőt erősz. .Sem nem gondols 
igon fokát embőrőcnek meg vtalafava ha tegődet meg vtalnac, es az 
rágalmazóénak bezedőket kihnen el fenvedőd: Mert lám az edős 
Iefus az ziz marianac v egetlen eg fya. is volt embőrőctvl ez fődön 
meg vtaltatvan. es az Ő nag zykfegeben tvgnya mint halalanak

92 ideien v ifmerőitvl: es baratitvl eg liagatvan Az aldoth: || Iefus 
akara kenth zenvedni artatlanvl mikoron v -bynt nem tét e s: nem 
lelettetőt chalardfag az v faiaban meg ennec íőlöte akara embőrőctvl 
meg vtaltatni. te kedeg zegen hava’las merezkődőle valanh-vl panaft
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termőd: Az edős criítufnac votanac ellenfegí es ellene foloy. es te 
akaródé bog rnindönőc barattid es io tevóhid legenec No azért hon
nan koronaztatic meg az te bekefegőd bog ba feinini nemv hava’lat 
es bozzvt nem akarz zenvedny: Mert ba íemmi ellenőd valót nem 
zenvecz mikepen leez az criTtos baratia. zenveged azért az haborv- 5 

Tagokat az aldot ieíufert ba akaraz v vele orzaglanod: Mert byzona- 
val nag Tok haborvíagocnac miatta. || zikfeg minekvnc bemennvne93 
meniiecnec orzagaba Azért niongia az zent Bernad vayba vgmond 
cak egfor az aldot ieTuf criftufnac belloiben be mentet vona. es va- 
lamy keueTet az v bvzgo zeretetiben erzottel avag koftoltal vona: 10 

Tehát Temminemv raitad tét bozzvTagal nem gondolnál. Mert az 
ieíuTnac zeretetv tbezy embort v magat meg vtalny. es Tbovaba: 
meg vg mond Yalaky az v lelkebe ioí meg leiend zőrőztetven nem 
igön Tokát gondol embőröcnek cliodalatos es vyzzavivo íaraTTockal : 
Mert annera bantatic es vontatic embőr menere vneky az allat von- 15 

tatic: az az kevantatic Mert ba az te lelkűdben ioT meg vonal zőrőz- 
tetven mindonóc tenekod iocra engednenec es haznalatodra demaga 
azért Tokac te neköd vlalatosToc: j| es gakorta meg bantnac es habo- 
ritnac mert nem vág meg temaggadnac tekeletóTTegel meg both az 94 
az meg enhitetót. es ez világi kevanfagockat nem zakaztottad meg 20 
el temagadtvl: Mert Temmi ernbőrnec az v zyvet annera meg nem _ 
[v Toglalia es fortboztety mikepen ez : teromtot allatocban való zor- 
telen nem thizta zeretet Mert ha meg vtalod ez vilagy vigaTagockatli 
Tehát amenney dicbóTegrvl elmelkodbetől. es gakorta at te leikődbe 
vigadbacz: Mert mindón koron az edős ieTuT az vtet zeretőket meg 25 

vigaztalya mindőn nemv keTervTegocben. ezőket niongia zent Ber
nad : Meí meg vigaztalaTt eng’ediőn minekvnc is az aldot iTten 
őrőke Ámen ||

O l u a f t a t i c :  Az i r a s :  Ar r v l :  bog:  az vr I Tt e nne c : 95  
i g é i é t :  nag:  Al az a t oTTaga l :  ke l :  mi ne kv n ' c b :  b a l - so 
g a t n v c b :  es:  bog :  Tokán:  n e m g o n d o l u n c l i :  ve l e :

AAz aldot iTten zol az aitatos lelochoz mondván. halgasTad 
zerető fyam az en igémét es bezedőmet mindön doctorocnak es ez 
világ} 7 bvcheknec tlívdomannocnak felőte valót Mert az en igém 
lelócli es elet es enibőri ertelmel: meg merteclendö es nem vonzón 35
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embőrt z hyvdichofegnec kevanafara: kel azért halgatnya vezteg- 
fegben es nag alazatoffagba. mert bizonnaval Bodogok azok kik hal- 
gatiac az vr iftennec igeieth es azt megh őrizyk: zol immár az aitatos 
leloch az vr iftenhőz mondván: Bodog en edos iftennőm az kik te 

96 tanitandaz es az te tőrvenidbol tanitandod vtet hog || meg enhitched 
vneky az gonos napokat es hog ez földi kevanfagocnak myatta ne 
vontaffec az pokolna: broke való gőtrelmere. zol efmeg az vr iften 
az aitatos lelochóz mondván En vgmond vr iften tanitotam az 
prófétákat kezdettvl fogna es mind ez napfagtvl fogna nem zőnók 

ío zolnom. de maga az en zollafomra fokát fiketoc es meg kemeiinvl- 
tenec Mert nagal toben halgatiac es világot es v hitfagat hog nem 
mint az vr iftent. es kinneben örömeiben konetic az v teftőcnek 
kevanfagit hog nem mint az aldot iftennek kedves akaratiat Es ez 
velag iger: avag fogad időzeren valókat es el mvlandokat embőrnec 

9< mellec igon keveffec es zfolgaltatic v пеку nag: || vidamfagal En 
kedeg igeröm az örök dichőfegőt. es ez halando enibőrőknec zyvóch 
meg lankadnac rayta valón ky zolgal es enged inindőnőcbe ennekom 
az aldot iften mongia mikepen ez vilagnac es ez világbeli vracnak 
zolgaltatik No azért zegonvhel meg Syon az az embőrt mongia az vr 

2o iften Es ha okát kérdőd haliad myert. Oh iay mert eg kys vrafagert 
avag thiz ther nag fok vth fvttatik. es az [oko] őrőkvl való eletert 
chac alig nag fokactvl v laboch az fottvl egchor fel emeltetic. Ez 
vtalatós thiztoffeg kevanafa kereztetic mert halaira vety embőr ma
gát erthe es nem tvdia meí igon vtalatós vezedelmes bynt legőn 

25 mert egeb bynőknec nag fokacnac oka es gőkere Ennec kedeg gonőf-
98 fagarvl. vezedelmef: || votarvl haliad az zent Bernadot modvan: Az 

thiztoffeg kevannas: vgmónd ez tvdnya mint emborbe be vzzamo 
gonoffag el enneztotli merőg el thitkol dog halál alnocfagnac es 
chalardfagnac meftőre kép vtalafnak ania iregfegnec zileie bynőc-

80 nek kezdete vetkőcnec gokere iofagocnak rozdaia zentfegnek: molia 
zyvnec meg vakitoia fegedfégőéből zőrőzven halait es vrvoffagocbol 
nemzven korfagot. 0  en iftenőm valion menecket chalt ez meg. ky 
elteti kedeg ez halálos férgét hanem az elmenec [eg] el idegőnvleffe 
es az vr iftennec ef feledefe: Yalion ki kerefy meg ez arvltatonac

99 vezedelmet hanem cak az vr iften ez iteli meltonac. || lényé pokol- 
nac őrök fetetfegere Azért mongia vala idvőzitench iefus Mit háznál 
embőrnek hog ha mind ez valagot meg ne’me es v lelkenec, 
gőtrelmet zenvedie ava’g minemv ehereth valtaft ad embőr az
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V léikéiért, es thovaba. az hatalmafok vgmoncl efmec hatalnia- 
fon az az kefervfegőfőn zenvedic az: kenth. lay azért- vrarn 
niindőnhato iftenőm zent Bemard mongia mert az el valtoztat- 
hatatlan ioert gondoltathatatlan ivtalmert felfegős thiztőffegert 
es vegezhetetlen dichőfegert chak egh kevesfeis faradnya reztel- 5 

tetyk Merth ez velagy emborok inkab vigadnak ez vilagy hit- 
fagőn bog nem: || mint te az byzonfagon. Yay bizon az v rémén-100 
fegők meg chalia vketh kik ez velagi kevanfagocba vet[ő]etenec. 
de az en ingeretóm finkit meg nem chal. es az en bennem byzokath 
heiaba nem bagia. Mert ammit en fogattam az aldot iítent mongia 10 

meg adom. es ammit mondotani bee thelieífitőm. de maga vg bog 
ha mind vegiglen hyvón az en zeretetombe meg maradandaz. En 
vagoc mindon iocnak meg aiandokozoia es mindon abitatoffocnak 
meg bizőnitoia No azért irdmeg az en bezedimet at te zyvedben es 
baniad veiled es for gaff ad azockat mert leznec az kefertetnec ideien 15 

igön liaznalatoffok. kyt meg nem ertez mikoron oluafnad. de meg 
ezmerod ozton: || az meg latogatafnak napian: Mert ketli képén az 101 
vr iften mongia foktam en az en valaztotimat meg látogatnom 
tvgnia mint kefertetel es meg vigaztalal’fal es mindon napon keth 
lecket oluaffok az en zeretóimnec eget meg fedven az v vetköket 20 

mafth intvén vket iozagocnak nevekődefere Mert valaky baba az en 
bezedimet es meg vtalia azt vagon ki megh itelie vtet az vtofo na
pon. kerioc azért az edős iefuftb bog agia v zent malaztiat hog hal- 
gathaffoc az v zent igeith nag alazatoffagal es mivelkődetvnckel bee 
teliefitheffők: Amen vg legőn: 25

Ol u a f t a t i k .  t ovaba .  I m a g f a g .  az:  a i t a t o f f a g n a c .  
m a l a f t i a n a c .  k e r e f e r v l :

EEn edős vram iftenőm Tevag mindon en iom : Es ky || vágok 102 
en bog merezkődőm te hoziad: zolanom : En vágok zegen te zolgad 
es el vetőt férőd nagalinkab vtalatos bog nem mint en magam tvd- зо 
nam es merezkődnem mondanom: de maga emlekőziel meg en 
rólam en edős iftenőm mert femmi nem vágok en. femmit nem 
vallók nem byrok es ennlagamtvl femmit nem thehetők. Mert cak te 
magad vág io igaz es zenth. te az iocnak miwdőnőket acz mindőnőket 
bee thőtes at te zent malaztődal cak az bynőcben meg kem’envltb by- 35
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nős enibort hágod e l : No azért en edős vram iften emlekoziel meg 
at te nag ergalmaffagidrol es thőczéed bee az en zyvemet az the zent 
malaztodal ky nem akarod hog az te rnived az az en hava’las hew 
legec avag ires Mert mikepen zenvedhetom enmagamat el ez nava-

103 lias Л garlo velagba hog ha engőmet at te ergalmaifagod es rnalaz- 
tod meg nem eröííetend No azért io ieíuí ne akariad at te orcliadat 
en tvlem el fordítanod ne akariad at te meg latogatafodat el liallo- 
gatnod es ne akariad at t e : meg vigaztalafodat en tvlem el vonnod 
hog ne legon az en lelkom tenekod az képén mint az főd viznekil 

io 0  en edos vram iftenőm tanich engőmet tenőm az te zent akarato
dat. es mind végig me maradnom at te zent zolgalatodba Tanicz 
engőmet tovaba méltán es alazatoffon iarnom t e : előted. mert te 
vág az en bvchefegőm mert byzonfagal efmers engőmet es efmértél 
minek előtte ez velag votvona avag minek előtte az en Annámnak 

is melieből ez garlo világra zylettettem vona : Amm legőn: ||

^ 0 1 V a f t a t i к : e.tli: az:  i r a s :  a b y z o n :  z e r e t ő n e k :  
m.e g b у z о h n i t a f а г V1:

AAz vr iften zól az aitatos leloklioz mondván: fyam nem vág 
meg erős e s : bwcz zerető : mire vram : mert eg kévés ellenőd való 

20 meg liaboritafertk meg hágod az el kezdőt ioth es főlöte igőn mohon 
kerefőd az vigafagot Mert liiged hog az erős zerető al alhatatofon 
az kefertetőkbe: és nem hizőn az ag ellenfegnec ő chalardfagival 
keztetefivel mert mikepen en az engőmet zeretőknec kelemetős vá
gok V előmentőkben ezőn képén kel zeretetőfnec lennőm az.v habo- 

25 rvfagocba e s : Mert az bwcz zerető nem annera mertekly az v zere-
105 tőenec aiandekat menereaz v kevanfagat mine||mv kevanfagbol atta 

es mindőnőket az v zerétőiebe veti. de maga az nemős zerető az 
aiandecba nem nvgőffik de en bennem vr iftenbe mindőnnec főlőte. 
Ne ahead azért hog az te en hoziam való zeretetődnec erdőmet el

3o veztod hog ha az képén en bennem edőffegőt nem eerőzhecz mike
pen te kevannad avag az en zentinbe: mert az io edőheg kyt ne
mikoron vez avag erőz ielőn való malaztnac kevanfaga es a mehhey 
lakodamnae nemi nemv meg koztolafa kihoz nem kel főlőte igőn 
embornec ragazkodnia mert el iv es el rnegőn az az érződ nemiko-

106 ron imagfagodnac edőffeget es nemikoron nem : || Yyafkodny avag
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kefalkodni az elmenec gonos kevanfagy ellem es meg vtalni ördög- 
nec chalardfagos keztetefit nag modhatatlan iofag es erdőm No 
azért ne haboritchanac meg tegődet embőrőknec gonos mivelkődety 
akar mikepen legenec. de at te ioba való zandekodat erőben tartchad 
es tbizta igekőzetöt az aldot iftenliőz: eztes tvgiad hog az ag elen- 5 • 
leg ördög igekőzic mindön koron meg bantania at te ioba. való 
kevanfagodat es mindön aitatos íoglalatvl: meg vonnya: tvdnia 
mint a zentocnec thiztőfíegteteletvl az en ken zenvedeíőmnee kegős 
gondolaíatvl az te byneidnec haznalatos || meg gondolai'atví az te 107 
tvlaidon zyvednec tbiztan való meg orizefetvl. es az iozagocbanvalo ю 
baznalatnac erőben való zandekatvl Mert v az az ördög fok gönős 
gondolatokat boz at te zyvedbe bog tenekőd feleimet es rettegez 
tegőn. es bog az zent imagfagtvl meg vonnon es az zent iraboknac 
oluafafatvl. es igőn vtalatos vneky az alazatos gonas es ba tehetne 
az criftns iefufnac zent teftenec boziad veteletvl meg thiltana No is 
azért en zeretö fyani az aldot iften tj zol az hiw lelőkzőz. ne hig ő 
пеку es ne gondol ő vele iolleliet bog gakorta az ő chalardfagynac 
tvreid tenekőd meg vebe: de maga te О || пеку tvladonichad mikoron 108 
gonoz förtelmetős gondolatokat hoz at te zyvedbe. es mogiad vneky 
ménnél förtelmetős lelök, zegőnví megh mert te mindönőftvl fogua 20 

förtelmetős vág azért bog te ez feleket hoz az en zyvembe : Tliavozial 
el en tvlem gonoz chalard lelök: ninchen te neköd enbennem fem- 
minemv rezed, de az aldot iefufnak az en zeretőmnec ky vagon en- 
velem mikepen erőz vyafcodo es te alias ő ellene meg galaztatvan. 
Mert inkab akarnec meg halnom bog nem mint tenekőd engednőm 25 

az gonobagban: No azért vezteg es nemvlmeg. mert ne/a akarlac 
en tegődet thouaba meg || halgadnom : Iolleliet hog fok chalarfagos 109 
byzŐlködeföket es fomorvfagokat teg ennekőm. de maga az aldot 
vr iften az en meg velagofito/u es en remenfegöm kyt felék es zere- 
tök Az vr iften az en eletomnek: otalmazoya kyt rettegők. ha en 30 

ellenőm tliamadnak feregők az az ördögök nem fel azért az en 
zyvern Mert az vr iften en fegetőm es meg váltom. No azért zent 
Bemard mongia. kefalkodial es vyafkodial mikepen criftofnac io 
vitézé, es ba nemikoron az embori garlofagnak myatta thörtenen- 
dik le efnőd tehát kelfel es vég erőfb erőket az élebyeknel. bizuam az 3.5 

vr iftennek : || tőb es nagob malaztiaban es ammenere tehetőd ogiad 110 
magadat embőrőknec liytfagos zeretetőktvl es kevelfegtvl mert igőn 
hamar bee vzamik embőrnec zyvebe es főlőte vtalatos az vr iftennec

NYFÁLVEMLKKTÁB. XIV.



mert mindón bynőknec eredeti es gőkere. ez keuelfegnec myatta 
l'okac meg chalattatnac: es nemikoron efnec emborok mindőnóftvl 
foguan meg gogytliatatlan korfagba Legon azért tenekőd az zent 
Bemard mongia őrőkvl való peldaiv az keveí órdőgocnek mennor- 

5 íagbob való le hvlaíok mert byzonaval ha az vr iíten azockal mind 
ez napiglan nem kegelmezot nagial inkab te veled kytvl otalmazion 
minket az aldot ieíus mind Órókvl ok őrökké : Amen: legon:

I e f us .  mar i a .  ze nt .  f e r e n c z .  z e n t  c l ar a :  ||
Л
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K e z d e t i k :  Z e n t :  B o n a u e n t u r a :  A tiara с п а с :  k o n  ve:  111 
az. t e к e 1 e t e s : e 1 e t r v 1: к у t : z e r z e t : v a 1 a : az. v. liv- 
g a n a c :  ky. l a k o z y k :  v a l a :  z e nt :  c l a r a :  a z o n n a l :  

eg. c a l a f t r o m b a :

Miiért bog te en thizteletes liugom engemet azon kerel liog з 
en teneked kőnuet zerzenek az tekeletes eletrvl kibe te az te léke
det foglalnád idő zerent az aitatos malaftnac meg nerefere: Miko
ron kedig en az te alazatos keremefidnek eleget nem tetem ezt te 
ennekem kegeffen meg bachaffad lm kediglen mattan en az te : 
alazatos keremefódre reya engedven ez mukat fel veffem: Ez kőn- ю 
nec azért elfő refe leffen. hog mikepen es my modal: —

H o g :  mi.  z e r 1 e 1. e mb e r :  i v t h a f f о n : ő. m a g a n a c :  
me g :  e z m e r e t i r e :  es. e l m e l k e d e f e r e :

Aaz aldot criftos iefufnac aitatos legefenec kevanvan ivtnya 
az tekeletes eletre Előfer zykfeg hog őmagan kezdie el. vg bog min- n 
den ez : || velagiacnak kevanfagirvl. el feledkőzven mennenbe. az ő 112 
lelky efmeretinek thitok bazaba. es ot minden ő fogatkozafat es zo- 
kafat es minden kevanfagit es mivelkedetit. Es minden el mvlt 
byneket. es ielenvalakat zeretetes [meg] meg gondolattal, bania veffe 
meg: Es ha cak akar m’el igen kizded bynt lelven ő magaba legot- 20 

tan firaffa meg az ő zyvenek kefervfegevel. Hog kedig te en zeretetes 
húgom zent Bonaventura at'iank mongia. ioban ez felvl meg mon- 
dottacnak ezmeretb'e ivthas. Tvgiad hog minden my byneinket. es 
gonoffaginkat. avag tbeziec tvnafagvncnak myatta avag kevanfa- 
gvncnak myatta avag kegig alnoefagvncnak myatta Es ez barmac- 25 

hoz kel lénnyé mindé te gonoz teteme’nidrvl való meg gondolatod.
3*
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m  mert egeb képén te az te magadnac || bizon tekeletes ezrneretire 
íblia nem ivthacz. No azért hog ha te magadat akarod meg elmer
ned tehat gondoliad meg az te tét byneidet. es azockat firaffad meg : 
Tóimba gondoliad meg hog mel igen tvna vág az io mivelkedetecre.

5 es hog mikepen eriződ az te zyvedet az gonos gondolatoktvl. es gon
doliad meg hog haznalatlanvl kötet el a te idődet es hog igőn gonos 
veget vecz a te mivelkedetidnec Meid ez harmac nag zorgalmatoffa- 
gal meg tartandoc. tvdnya mint, hog at te zyvedeth iol Őrizied az 
időt liaznalatoíon kőczied el. es hog minden te mivelködetődet 

ni valamit tliez io vegre teged Tovaba. meg gondoliad hog mel igőn 
tvnia votal az zent imagfagba es az zent irafocnak oluafafaban: ||

114 es az kezy dolognac íoglalazíaba. Mert ez harmacba kel temagadat 
foglalnod hog ha te keuanz haznalatos gőmőket az v ideiebe adnya. 
az [az]. Yr iítennek az te halalodnac ideien, de maga vg erced hog

is cak égik feni lehet az maficnekvl Es touaba gondolád meg hog 
mel igen reft es tvna votal. az penitencianak : tartafara. es az by- 
necnek ellene allafaban. es az ifteny iofagocnak haznalafaban Mert 
meg kel teneket firatnod at tét byneidet. es az Órdőgnec ő calard- 
fagos kefertetinec ellene als. es igekeziel eg iofagrol maficra men- 

2o ned auag haznalnod. hog be mehet az igeretnec főidébe, az. az 
mennecnek orzagaban. Hog ha te en zerető húgon es mind ti az vr 
iftennec zerető zolgalo leiani akariatok ti magatokat ioban meg ||

115 efmernye: Tehat ky ky mind meg gondolia hogy ha ő benne vagon 
az teftnec keuanfaga. es ez vilagnac es minden ó hitfagos el mii-

25 lando gonőrufegenek keuanfaga. Mert byzonaval akoron nevekedic 
az zőzetes azzonocba az Ö teftőcnek kevanfaga mikoron kevan edö- 
főket es gőnőrvfeges etkeket es lag őtozeteket avag dragalatoíokath 
es mikoron kevan halanya avag latnya bviafagra intőket. Bizonna- 
val akkoron nevekedit az criftos iefufnak zolgalo leianiba. ez velag- 

3ü nac ponpafaganac kevanafa mikoron kevan tvdnya.el titkolt dolgo
kat es kevan latnya zepeket es ritkanvalokat. Yay bizonaval akoron 
nevekedic az criftofnac zerető iegőfeben ez világi hitíagocnak ke-

116 vanfaga mikoron kevanna embőrőcnek || zeretetit. es emberi dicere- 
tet es emberőctvl való tiztőfl'egtetelt Mind ez felvlmeg mondotakat

3 kel. az criftos iefufnac zolgalo leyaninak el jiauoztatnya. es. meg 
vtalnya mikepen az halálos merget: mert: ezők mindőn gonoffa- 
gocnac gőkeri Touaba hog ha meg is bizomb ezmeretet kevanz 
magadhoz tehat. harmadzor: gondoliad meg hog ha te benned vad-
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nak avag nevekednec. alnocfagok. haragofíagok iregfegők es iora- 
valo reftfeget: haliad: zorgalmatofon zereto húgom zent Bonaven- 
tura mongia aramit mondok. Mert bizonaval akoron nevekedik az 
zerzetőfben. a. haragvffag mikoron léikévé, avag zivevel. avag ke- 
vanfagaval. avag iegel. avag orchaiaval: || Auag bezedelvel mutat, 117 
az 6 at'iafyahoz zomorvfagot avag gvlöfegot. A koron vralkodic em- 
borbe az iregfeg mikoron vigad az 6 felebaratianak haborvfagan 
tribulaeioian. es zomorkodic. es Aegb az 6 at'iafyanac elomentit. es 
az ö benne való iozagot avag iamboríagot el veztetli. Yay akoron 
nevekedic az zerzeteíbe az ioravalo reftfeg mikoron leiend. lankat. ю 
zvnodozo. liivolkodo. es 6 bezedebe feflot. aitatlan az: zent miien, 
zomorv orcaiaba. es az cellába lankat avag felelmes : No azért mind 
ezoket az criftos iefufnac iegoíinec meg kel vtalni es mikepen ha
lálos merget el tavoztatni. mert ezocben al mind az teftnec es az 
lelőcnek el veztefe. О azért en zeretö : || at'iamfya bog lia temagad-118 
пае tekeletes efmeretire akarz iutnya tehat az te : zivedhöz te’r es 
tanví az te lelkedet meg tiztitanya Haniad veiled meg. hogy mi 
vág mi voltai, es mye kel lenned, haliad meg es az dauid prófétát 
en zerető hvgom mikepen v magat peldaivl veti te neked mondván, 
elmeikőtem napal es eiel az vr iítenbe zivem zerent es meg tliizti- 20 

tóm vala az en telkemet. No azért elmelködic vala 6. elmélkogiei 
te is. thiztitia vala ő az 6 lelket, thiztiemeg te is az zent gonaínak 
myatta. avag az criltos ieluínac kenzenvedeíenec gondolaíanac 
myatta: Yegetót eztócben azért criitoínac zereto zolgalo leianny. es 
zeretetezon foglailiatot magatokat ez felvl meg: || mondotaeboz 119 
mert bizonnaval ez fele foglalatnac myatta. nevekodic az zerzeto- 
föcbe. az arabnak bewfege: az az erdömnec. es az tvdoman em
berbe meg focafvl. es az bvehefeg. es meg tobvl Alert 1‘inky femmit 
ioí nem itelhet mairól valaky 6 magat nem tvgia nem elmeri, 
myert. mert az 6 lelket elözör meg nem gondolia. No azért haliad 30 

mei igőn zepen tanít az aitatos zent Bemard. Zorgalmatos leg 
vgmond tenönmagadnac egez votahoz az az. zonetlenvl forgaüad 
meg az te eletödet. es gondoliad meg zereteteíon napon kent 
menere haznalzs az ioíagokba es menere fogatkozol, minemv leg 
a te erkvködbe. es kevaniagidba mél liafonlatos leg az vr 35 

iítenhöz es || es tanói О en edes vram iitenóm mél igón veze- 120 
delmes az zerzetolbe. lókat: kevanny tvdnya es о magat nem 
tvdny О mél igen kózel vagon az fele zerzetes az 6 lelkenec
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vezedelmehoz. ki az 6  at'iafyanac baratianac. eletinec zerte- 
len tvdakozoia es meg ragalmazoia es. mainac lelky efmeretinec 
zorgalmatos meg itelőie. о magat meg nem gondolia. es malt ite! 
0  en vram iíten honnan vagon el nag vacfag az zerzetőfíőcben. 

5 íme okoffaga vagon, de ínyért hog ez velagi zorgalmatofíagnac 
myatta az zegen lelök el vontatót, azért hog az 6  lelkehoz zivehoz 
benem mehet No azért mind egeb iratokat hatra hágván, ky ky 

121 mind 5 magahoz lation, es о magat itelie meg || Mert ezőn kéri vala 
az zent Bemard is az vr iftent mondván. En edes vram iefus ag 

io ennekem ol malaftot. hog femmit egebet ne tvgiak te teheffec. ha
nem hog cak eiíón magamat efmerhefíem meg. es tvdhafíam mert 
bizonnaval iob embernec. es hafnalatofb hog nem mint az egecnek 
forgafat es minden fivecnek haznalatiat tvdna. Kyth az az mel meg 
efmeretőt engedion minekvnc az aldot iefus őrokvl őrökké. Amen, 

isIefus:

O v a f t a t i k :  et:  az. i r as :  az. ze nt .  A l a z a t t o f f a g r v l :  
zent .  B o n a v e n t u r a :  a f i a n c n a k .  k ő n v e b o l :  es.  mi-  
k é p é n : ,  i v t h a f f o n :  e mb e r .  az. b i z o n :  t e k e l e t e s :  

a l a z a t o f t a g r a :

го Bizonnaval valaky akaria es. kevania az ő thvla’ldon fogat- 
kozafat 6 zyvenec zömeivel meg latnya. zikfeg hog 5 mágat meg 
alaznya az hatalmas iftennec keze ala. Annac okaiért az zent Bo-

122 naventura inty: || vala az о hvgat. es mind az egeb hvgokat mond
ván. Mikoron te vgmond criftofnak zolgaloia meg efmerven at te

25 fogatkozafodat tehat te magadat igon meg alaziad es te magadnac 
vtalatos leg Mert mikepen az zent Bernad inongia. Az zent alaza- 
toffag iofag. kivel ember ö maganak bizon meg efmeretinek myatta 
vtalatos. ez vtalatoffagal vtala meg a bodogfagos. zent. ferencz 
at'ianc 5 magat. ezt kerete, es igon kerete ó zerzetes zegetvl fogva 

so az az hog ez velagot el hagia mind halalaiglan. Ez iofagot íolóte 
tanvld meg az aldot iefuftvl mert 5 vg monda Tanoliatot en tvlem. 
mert. en keges vágok es alazatos zyw. Mert valaky egeb iozagokat 
giwt az zent alazatoffagnekvl igaz oliaten mikepen ha az. polvat

123 bocatna avag vetne az zelre: || Mert mikepen az kveífeg mindőn 
as binnet kezdeti, es feie ezőn képén az alazatoffag minden iozagoc-
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nak gőkere es íondamentoma: Tanv’l kedig bizonnal lénnyé aláza
tos nem alnocfagal. mikepen az kepvtaloc. kykrvl yg mond az Bwcz. 
vagon vg mond ky chalardfagal ö magat: meg alazzia. es belől v 
zivebe telies alnokfagal. es ragalmafíagal. mert az bizon alazatos 
minden koron akar vtalatos lényé, es nem alazatoínak mondattat- 5 . 
nya No azért, criftos iefufnak zeretö z^lgaloi. hog ha akartot. es jo  
kevantot ivtnya. az bizon tekeletes alazatoffagra. tehat három vtnac 
avag tetemennec myatta ivthat ember. reia. elfe vt. avag dolog: az 
vr iítennec meg gondolata, mert gondoliad meg az vr iíteat mike
pen minden iocnak terömtoiet. || es azért mongiad 6 neki: en edes 124 
iíteanöm miden mi teteme’nvncket te tefod mi bemlvnc: myert 
kedig elien io az vr iften azért minden iokat о neki tvladonicz es 
ieotmit ne te magadnat valainy iokat thez meg gondolván hogh 
neem. az te hatalmaffagod avag at te kezeidnec erő fi egy tefic az io 
mivelkedetőket kiket te thez de az vr iften mert ö terőmtőt minket i5 

es nem my. my magvnckat. es ez fele gondolat el tori. mind azoc- 
nak kev’elfegöket kik vgmondnak. ammy kezeinc hatalmafoc es 
nem az vr iften tete mind ezőket. kyket mi tezvnc. ez fele kev’elfeg 
rekezte ky lucipert az menney dichofegbol. mert nem gondolia vala 
lnciper hog íemrniből terőntetőt vona. de inkab: || nézi vala az 6 125 
ekofíeget es zepfeget. es mikepen mindón dragalatos kővec az 6 
őtőzeti. es az 6 zivenek kev’elfege fel fvvalkottata őtet: myert: ke- ' 
dig az keve’llegót minden koron alazatoffag kőveti. az ért legottan 
le vettetec az Ő nemeffegenec zekibol pokolnac vtalatos helere es 
ky. az az. mel luciper vala az angalockőzöt nemeíb es hatalmas 25 

len. az őrdőgőckőzőt navalafb. es vtalatos. 0  en edes vram iften. 
valion mennen vadnac maftan luciperők. es lucipernek kővetői, 
keve’lfegnek. fyai. es leiani. kyket hekefegel zenved az vr iften. 
es var. myert kediglen inkab el zenvedendo az kazdagba a ke
v’elfeg hód nem mint az zegenbe. mikepen az aitatos zent Вег- so 
nad mongia No azért zykfeg az criftos j| Iefufnak zolgálo leiaha-126 
пае ő magat igen meg alaznya. kynec kel bee mennye az meg 
vetőt angaloknac helere Mert cak az alazatoffag kelemetes. az 
vr iftennek akar angalocha akar emberecbe: Ne higged kedig: hog 
az zyzeffeg kellemetes legen az vr iítennec az alazatoffagnekvl Mert 35 

bizonnaval meg az zyz maria is nem let vona az adót ieíufnac anna 
hog ha ő benne keve’lfeg vöt vona: Azért mongia az zent Bemard: 
Merezkődőm mondanom hog meg az zeplőtelen zyz maria is nem
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vöt топа kelemetes az vr iftennec 6 alazatofíaganekvl: 0 : azért ky 
nag iozag az zent alazatoffag Mafod vt kynec myatta ivthacz az 
bizon tekeletes alazatoffagra mondatic az aldot ieíus criftofnac meg

127 gondolata. Gondoliad azért az edes iefus hog || met igen 6 magat 
5 meg alaza tvdnya mixt mind. az zornvfeges kereztfanac lialalaig-

lan. es ol igen meg alaztatec liog alittatic vala poclofnac. azért 
monda az Izaias próféta: alitoc vg mond vtet poclosnak lényé, es 
az vr iftentvl meg alaztatotnac. főt inka!) annera meg alaztatec liog 
az ő ideiebe finki 6 nálánál vtalafbnac nem alitatik vala eniberec- 

io tvl Azért monda vgan azon Izayas próféta: alazatoffagba vetetec el 
az о itelety. ol mint azt mondana: anne vala az aldot iefufnac ala- 
zatoffaga. es annera vetőte vala ő magat embereknec iteleti ala bog 
az 6 halalanac ideien finkv 6 róla igaz iteletot nem tenne, mert 
finky nem bizy vala ötét lenni iftennec No azért ha amy vrvnc es

128 my meftorvnc ef igon vtalatofnak alitatec. vay tehat nem : |j nagob 
az zolga az ő vranal fém az tanitvan о meftörenel No azért lia

' criftofnac zolgalo leiana vag es tanitvana tehát leg vtalatos ez 
alazatos: mert: 0  mel igon vtalatos az fele zerzetos az vr il'ten- 
nec ky alazatos es alavetet ötozetot vitel es kevel zyvet. 0  en 

2o edes vram iefus met igon vtalatos az of kereftien ky az ö vrat 
az aldot iefus criftoft latia alazatofnac es meg vtaltatotnac. es о 
naválás fel magaztatia az ö zyvet es yar 6 maga’nal nagoba es 
chodalaloffocba My touaba az criftosnac iegöfebe meg ellenzendo 
avag vtalando. es my nehezeken götrendo mint hog az felfegős 

25 iften len kizdedde. es az. meg mertechetetlen iefus len vtalatos. es 
ez navailas ember ky el rothadandó es fergecnek etke merezkodik 
6 magat fel magaztatnv. ez felecrvf vg mond az zent aguíton doc-

129 tor {I 0  tög bvr mire kevelkodol. О rvtfagos. ondogfag. az az. ez 
halando' ember máé fvvalkodol fel. vifelven alazatos feiet, es [az]

so az tőb tagidba kevelkodol. of mint azt mondana, femmy képén 
nem illic lénnyé, az criftofnac. zolgalo leianiba Harmad vt. kinkéi 
iarni az aldot iefufnac zeretetos zolgaloinac. hog ky ky mind ivt- 
haffon. az tekeletes bizon alazatoffagra. embernec önön maganac 
meg tekintete, es nezefe; Mert bizonnaval akoron tekintöt. meg te 

85 magadat, mikoron meg gondolod honnan ivttel. avag hova meg No 
azért gondohad meg afiam fya. hog honnan ivttel. es tvgiad hog az 
vezedelőmnec farabol, es ez földnec porabol. es hammabol vág 
teromtetven. es mindonoftvl fogva bynőcben fogattattal, es zanki
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vetet vag az inenney: || bodogfagnak dichőfegetvl. ez fele azért: 130 
meg gondolás el izy emberbei az fel ívvalkodafnac lelket, vg annera 
bog fel kaias az. Ieremyas. prófétával mondván, vagvnc ima alaza- 
toffoc mind ez közön leges fődön az my bynvnckert Gondoliad meg 
tovaba hova meg mert rotliatatoffagra. mert. por vag. es porra kel 5. 

lennőd No azért : mit kevelkődöl por. es hamv. ha ma vág honnap 
nem lez. ha ma egefíegöd vagon, honnap. ne talantam meg 
korwlez. ha ma bwcz vág. ne talantam honnap caba es bal
gatag lehecz 0  azért en edes vram iefus valion minemv nava’las 
kereztien ember, az ky merezkődic kevelkődny mykoron latiaio 
ő magat minden felől enne fok nava’lafíagoknac ' ala vetőtnec 
lényé es meg kőrnekőztetőtneé: Tanvliatot azért о meg zentolt. 
zyzek vallani alazatos || Lelket es alazatos iaraft es alazatos etezetet 131 
vallany. Mert cak az zent alazatosfagnac iozaga az ky az ifteny ha
ragot meg engeztely es az vr iftennet malaztiat meg lely Mert те- и 
nevel inkab nagob nemzetből való vág anneval inkab nagoban 
temagadat meg alaziad mindönőcbe es leez az aldot iftennec zere- 
tetőfb es beveb malaftal zeret ő tegedet. Ez képén lele meg az 
dicőfeges zyz maria is az vr iftennec előte: meg az malaftot. mi- 
kepen önön maga tanv byzonlagot teffőn róla mondván tekinte az 20 

vr iften az ő zolgalo leiananak ö alazatoffagat Nem choda kedig 
hog az alazatoffag az zent zeretetnec heit ad. es embörnec ö zyvet" 
az hytfagoctvl meg vonzia. Azért mongia az zenth Agofton doctor, 
menevel inkab vg mond távolban vagvnc a kevelfegnec fel: j| fvval-132 
kodal'atvl: anneval inkab vagvnc az ifteni zent zeretetben tekele- 25 

töíbec mert mikepen vgmond az vyz föl az vőgre ezőn képén az 
zent lelőcnek malaftia föl az alazatofokra. es mikepen az vyz menő
vel inkab erőiben föl anneval inkab zelefben le zaal. vgan ezőn ké
pén valaky v magat telies zyvevel: meg alazandia. anneval inkab 
közelb lezön az áldot vr iftenhőz. es az ö m ai: iaftiat hamarab meg 30 

hery Azért mondia az Bwcz: Az ö magat meg alazo embernec imag- 
faga az egeket atal hatia. es mind adiglan fém vigaztaltathatic meg 
mig nem az aldot iefufhoz közelget: mert az aldot iften az őtet 
felöcnec akariatiat meg tezy. es az ő könörgeföket meg halgatia No 
azért: || 0  criftos iefufnac zerető zolgalo leyani legetőc alazatoffoc. | 3 3  

vg hog zolia a kevelfeget az ty zyvetőcben be ne bocaffatok Mert 
alazatos meftörctők vog tvdnya miat az edes iefus Annátok is ala
zatos votli az zeplőtelen zyz maria, atiatok alazatos vöt az dichófe-

4 1
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ges zent ferencz alazatofíagnac tikore. De maga vg hog az ty alaza- 
toffagtocnak tan via legen [t] az zent bekefeg: Mert az alazatoffag- 
nak iozaga az bekeíegnec myatta tekelettetyc meg: Mert nem 
mondatatic byzon alazatofíagnac lényé hog ba az bekefeg hozia nem 

5 egeffvltleien emberzoz : Azért mongia az zent. Agofton doctor купу 
vgmond az zerzetőfnec az 5 feyet be tekernye es о zemey eleiben íe 
rvhat ténnyé : Alá,való ötözetben iarnya es alabaytot fvve mennye. 

134 de az byzon alazatoft. || meg byzonnytia. az bekefeg azért mongia 
az Bwcz az te alazatoííagodba bekefegőt valy. De vgmond nag ke- 

10 fervfegel: zoliac zent Bonaventura atianc mongia fokán vagvnc az 
kalaftromba kyk akarvnc. kevelkődy mikoron ez velagban nem 
egebec. hanem zegenoc es alazatosfoc votvnc No azért Tanachot es 
inteft adoc te nekőd en zerető hvgom : Intlec titőketis az aldot iíten- 
nec meg zentolt zolgalo leyany bog az zent zyzeffegetb alazatoffagba 

is es zent alazatoffagba meg tart'ziatot mert az zent tliiztafag be fog- 
laltatot az alazatoffagba mikepen az dragalatos kw az arabba: Mert 
nem kevefebe kellemetos az vr: iftennec az ol lelec kibe az thiztafag 
tartas dicery az alazatoffagot es az alazatoffag meg ekőfity az tizta- 

Ш íagtartaft || Halgaffad meg en zerető lmgom az te afiadfyanac ta- 
•20 nacziat es intefyt es haznalatof lezon teneket. fvffel az kevel hvgoc- 

tvl mikepen a merges kygotvl. vtaliad meg az kevel zyzeket mykepen 
ördögöket Tavoztafdel az kevelőcnec tarfafagokat mikepen az halálos 
merget: es ha kerded my okaierth haliad meg az okát zent bona
ventura at'ianc irya vala az ő bvganac Mert nemynemv Bwcz meg 

25 irya az kevel'feget. ezkepen minden kevef vgmond el vizfelhetlen 
ötözetebe fölöte való iarafaba pompa, az az. zertelen zollafaba 
íeílőt ö orcnaiaba meg zontiorodot es zemey edestova vilagoc. az 
felieb való lieb’vl vetekődic egebecnel iobnac alitia ő magat lénnyé. 

136 es. К шаГпас eletyt es tvdomannat meg ragalmazia. az g\dekozetben 
so thiztofíeget. nem tart. annac okaiért criítof iefufna zerető zolgalo 

le’any tavoztaffatoc el az kevelőcnec tarfaíagit bog bafonlatofoc 
6  hoziaoc ne legetőc es egetombe Ő velőc el ne vezietőc Mert vg 
mond az Bwcz valaky az kevelvel tarfolkodic ő is kevelfegbe őtöz- 
tetic О azért meligőn fölöte vtalatos az vr iftennek az kevef embör 

35 kytvl meg őrizön minkén az aldot iften. őrökvl. őrőke. amen. ibus.
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H a r m a d :  Ca p i t i i  l o m  a : a v a g :  R e z í e :  ez. к o h n e  c: 
o l u a f t a t y c :  az.  z e n t :  z e g e ’h f e g v l .  i h s :

Aaz zent zegenfegis iozag es az tekeletes eletnec egezvotara . 
igen zykfeges. vg annera hog íolia lem eg ember nem lehet énnél 
kwl tekeletős Mikepen idvőzitenc. ihs tanv bizoní'agot tezön róla az 5 

zent evangeliomba mondva?? Ha akarzs tekeletőffe lénnyé rnehhel es || 
adel avag arvliadel mind azokat kiket vallaz es agiad az zegeiinoc-187 
nec es Ívvel köues engemet. két dolog vagon kynec myatta intetic 
mindőn zerzetös az zent zegeníegnec zeretetire. Ellő mondatic az 
aldot criítos ieíufnac peldaianac ky meg ellenzhetetlen : Mas il'teni 10 

igeret. kyt ember í'oha meg nem gondolhat Elözőr mondom hog az 
criftofnac zolgalo leianyt kel inteni avag vonny az zent zegeníegnec 
tartaíara ad aldot ieíufnac zeretety. Mert ö vala zegen zileteíebe 
zegen vala naiaíkodaíaba es zege’n vala halala ideyen No azért 
atiamíya: ved eződbe es laíi'ad meg hog minemv példát hágót tene- 15 

köd az edes iefus hog az ö peldaianac myat leg az zent zege/níegnec 
baratia Mert bizonnaval igen zegen vala az aldot iefus: || vg hog 188 
nem vona őneki zallaía lem ötözeti íem eledele, de len опеку az 
zallaífert az iítalo. az ötözetert le^m'n az : edes ieíufnac az hitvan 
pozftofotochkac es az eledelert len az zyz marianac ö tiztaíagos zent 20 

teye ez zegenfegőt meg gondolván az zent pal apaftal felfohazkodvan 
ir vala az korintombelyecnec mondván : Tvgiatoc at'amfyay ammy 
vrvnc iefus criftofnac malaftiat ky mikoron vona kazdag. len mi- 
erőtvnc igen zegenne hog az ö zegenfegenec myatta my kazdaga 
lennec es az: aitatos zent Bemard vg mond ez iras melle, az men- 25 

hecnec orzagaba minden őrökvl való iocnac bewfege vala de cak ez 
zegenfeg nem lelettetic vala oth. No azért ez feden fölöte igen be- 
welködic vala az zegenfeg de maga: j| ember nem tvgia vala az Ő 189 
nag ivtalmat es haznalatofvotat. ezt kedig az aldot iefus meg kevan- 
van. le zalla az ö dichőfegeböl hog vnön maganac valaztanaia: es 30 

az ö meg böchvletinec myatta te/?ne minekvnc dragalatoffa Ada 
mafegzör az aldot iefus vnön magat zent zegeníegnec peldaia'v mine
kvnc ez velagban való naiaíkodaíaba: ha,Hat meg bodog zyz az zent 
Bonaventura inty vala az ő hvgad. es mind ty criftofnac zolgaloy 
kyk meg fogatta,toc az zent zegenfeget. hog meí igen zegen vöt az 35 
iftennec fya. az edes ihs. aiígalocnak keralia vracnac vra mikoron
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140 ez. у velagban ele mert ő ol’ igen zegen vala hog nag íokzor опеку 
zalaía nem vöt de az 6 tanitvanival kezeritetöt az varafnac avag 
falvcnac kyvöle alvny: Azért mongia az zent Mathe evangelifta. 
mindönöket meg tekinven mikoron immár eftve vona ky ínenebeta-

5 niaba az aldot ilis az thizön két tanitvanva Ez igekön vg mond az: 
magarazo iras. meg nézvén es tekinven az edes ihs hog lia valaki 
vtet zalaira hiwna mert igen zegen vala. de maga íinkinec nem 
liizölködic vala. azért hog mind az nag varaiba iervzalemba őneki 
verag vafarnapon zallaí't nem adanak Es az zent March evangelifta 

10 meg vg mond ő kepebe az ravazoknac likoc vagon es az egy rnada- 
racnac fezkőc embernec kedig fyanac ninchen hova cak az ő feiet le

141 haytanya. Nem cak || ziletefeben es velagba való naiafkodafaba volt 
zegen az aldot iefus. de meg az ő halalaba ehnec okaiért hog minket 
az zent zegenfegnec zeretetire fel gerieztene No azért ti mind kyk

is fogatatoc az zegenl'eget végétbe eztecben es laffatoc hog mef igen 
zegen vala az kazdag. iefus angalocnac keralia es mindenecnec 
terőmtőie az ö halalanae ideien mikoron meg foztatec az ő rvhaia- 
bol es mezeitelenyl hagattatec. es ennek főlőte vetenec az ő rnhaiara 
forfot Meg foztatec to.vaba az ő zent teftetvl es lelketvl mikoron az 

го kefervfeges ken zenvedefnec myatta az magas kereftfan az ő zent
142 lelke az ő tefteböl ky mene Meg foztatec liarmadzor. |j az ő ifteny 

dicliőfegetvl mikoron vtet nem mikepen iftent dichöitec de inkai) 
mikepen tholvait. es vrvot es gonoztevot kenzac. es gőtret mikepen 
vnőn maga az iobnac panaft tezőn mondván, meg foztanaó engőmet

25 az en dichőfegőmtvl: Ef nag zegenfegnec példa adaffat meg meg 
gondolván az aitatos zent Bemard vg mond: Laffatoc meg at'iamfyai 
az zegen ziletöt eriftos iefus zalafnekvl. feckvven az iaffolba az 
zamar es ökör kőzőt be polalvan hitvan poztofotochkakal. fvtvan 
egyptomba ilven az navalias : zamaron es figven mezitelen az magas 

во kereft fan О azért en edes iftenem valion minemv zegen naValias 
kereztien ember az. es valion minemv vtalatos zerzetes az. ky meg 
is ez velagi kazdagfagot zeret es kevan. es az zent zegeníeget || 

148 vtalia mikoron latia es lialia ieftenöcnec iftenec vracnac vrat meii- 
norzagnac keraliat es mindönőcnec teremtő iftenec. es az felfeges 

35 at'iaiftennec egetlen eg zeretö fyat ez garlo velagba el nag zegen- 
feget zenvedötnec lénnyé Azért mogia vgan-ezen zent Bemard. 
Bizonnaval nag vtalatosfag es fölöte igen nag zegenfeg hog ez na
valias garlo emberi termezet akar es kevan kazdaga lénnyé mikoron
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az felfeges ií'ten az ecles ieíus akara zegenne lényé had kereíiön 
bátor kazdagfagot az pogan ky el az vr iften nekvl. had kereíiön az 
zydo is kazdagfagot ky vette cak ez födy igeretöket. De thy criftos 
iefuínac zolgalo leiany minemv elmevei kereztec kazda^íagokat. 
mikoron fogatatoc zent zegenzeget tartanya es eíetöc az criftoínac 5 . 
zegenikőzőt. es valion mi képén akartoc : || lénnyé a bodogfagos zent. 144 
Ferencznec 6 zeretö leiany. es az dichőfeges zent clara azzonnac 
követöy hog ha ty vtaliatoc az zent zegenfegnec ő tartafat. Főlöte 
igen en zeretö hvgon az zent Bonaventura atianc mongia vala. az 
en fözveníegem. es az tyed is meg galaztatic. mert mikoron legvnc 10 

az zegenfegnec meg fogadói valtoztatioc avag cereliöc az zegenfegöt 
fözvenfegre ky íemmikepen nem il'ic kevanvan az kyt az regvla meg 
tylt es mikoron az aldot iefus leen mierötvnc zegenne Iol tvdom 
hog vg legen hog menevel inkab az meg fogadót zent zegenfegöt 
bvzgofagosban zeretenditöc. es az evangeliomi tekeletes zegenfegnec 15 

leiendötöc követoy anneval inkab minden iokal mind idözerent 
valokal es mind lelkyeckel leztöc bevefbec De ha thy ennec vizont 
ellene ty magatokat || forditaniatoc bog ez zent zegenfegöt kyt foga-145 
tatoc meg vtalandiatoc minden iocnac mind idözerent valocnac. es 
mind az lelkyecnec fogatkozaíat zenveditöc Mert az zegen iefuínac 20 

ö zegen zyleie az edes zyz maria vg mond Az ehözoket az aldot 
iefus iokal bee töte es az kazdagokat hewon el bocata. Elrvl tanv 
bizonfagot teífön az zent dauid próféta is mondván Az kazdagoc 
ehöztenec es zomehoztanac az kyk kedig az vr iften kerezic femmy 
ioctvl meg nem fogadkoznac No azért en zeretö at'iamfya minőm as 
de nem oluaftade. avag nem hallottatoké az aldot iefuít zolvan az 
ö apaftalinac az zent evangeliomba kit zent matlie meg irt mondván 
Ne akariatoc zorgalmatoffocnac lénnyé mondván mit ezvnc avag 
mit izfvnc mert thvgia az thy: || meúnei at'iatoc hog mind ezőkre 14$ 
zykfegtőc legen. Haliad meg is tovaba mit mond őnekyöc az aldot зо 
iefus zent lukacz irta meg az ő irt evangeliomaba. Mykoron bocata- 
lac titokét fagnekvl es taffolnekvl es farvnekvl minőm dee vote vala
mibe fogatkozaztoc. avag zykfegtőc tinektőc. es tahat az apaftaloc 
mondanac. Semmibe nem voth No azért ha az kegetlen kernen zydoc 
kőzőt el elteti vala az aldot iefus az ő tanitvannyt az zent apaftalo- з> 
kát minden zorgalmatoffagnekvl nem coda hog az kiffeb at’iafyakat 
es az zegen hvgokat azzonőkat evangeliomnac tekeletes kővetőit el 
elteti az kereftien hiwnepec kőzőt minden azért ty zorgalmatoffag-
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147 tocat es zykfegtőket vefíetöc 6 benne az edes iefufba. |j Mert опеку 
vagon gongia ty rvlatoc myert kedig hog az aldot iftennec el nag 
zorgalmatofíaga es gondia vagon my rvlonc. Chodanac latatic hog 
ez velagy liytíagos el mvlando allatochoz es marhahoz el igen zor-

5 galmatoffagal foglalioc my magvnkat. Bizonnaval egeb okát nem 
lelem zent Bonaventura at'ianc mondia hanem hog az my kevanfa- 
ginc igen el tauoztanac ammy idvőzitő iftennvnctvl Mas oka egeb 
ninchen. hanem hog az ifteny zent zereretet meg hidegvlt my ben
nvnc es meg fagot Mert ha vonanc az itteni zeretetben bvzgoc 

kj bizonnaval az mezzitelen zegen criftos iefnft mezítelen követnőc: 
Mert emberec mikoron őnekiöc nag hewfegec vagon zoktac 6 rvha-

148 iokat le vetnye: Ezen képén : [my bennvnc] az ifteny : || zeretetnec. 
meg hidegvlefetvl nag leg ez mi bennvnc hog ez idő zerent valókat 
el igen mohon es nag kevanfagal vonzioc my hozianc О en edes

is iftennem valion mikepen lehetvnc az aldot iftennec az edes iefufnac 
ellene el igen kemennőc. ky. ki iw e az 6 főldebel. az az. mehnorzag- 
bol az 6 efmerői kőzvl az az angaloktvl. es az 6 atianac hazabol, 
az az atiaiftennec kebelebel. es leen mierotvnc zegen elvetőt, vtala- 
tos es meg galaztatot. es my nem akarvnc verőte zegenfegőt tartanya. 

2 o es nem akarioc ez ha'valias vtalatos velagot el hadnya. Iol lehet 
bizonnaval hog teítvnckel el hatoc. de lay hog mind az my telies 
zywnc el. elmeire es kevanfagvnc ez ve agy foglalatnac es gőnőrvfe- 
ges kevanfagnac myatta bee neletetic О azért az: aldot iftennec

149 bodog zolgalo leiania: |j Emlekőziel meg az mi vrvnc criftos iefufnac 
25 6 nag zegenfegervl nomiad be az te lelkűdbe az te atiadnac zent

Ferencznec 6 zegenfeget: es minden te telies igekőzetődel. es tehet- 
fegődel ragazkodial az zegenfeghőz vgan aniadvl fogadiad temagad- 
nac. es raennec alata femmit egebet mi vrvnc iefuf eriftofnae névéiért 
mind őröké fe akaary valany az zent zegenfegnel. ne ezvelagi thiz- 

eotőffeget ne kazdagfagot- de cak az zegenfeget kyt meg fogattal 
igiekőziel erőffen meg tartanya Mert embernec kazdagfagot vallany 
es zertelenvl zeretnye haznalatlan zeretny es nem vallani vezedelmes 
vallani es nem zeretni mvnkalatos Annae okaiért kazdagfagot nem: ||

150 byrni es nem zeretni igőn batorfagos haznalatos gőnőrvfeges es te- 
85 keletes iozagnac mivelkődety. es azért az edes iefufnac el nag tanacli-

ianac es peldaianac adafa. az zent zegenfegrvl Kel minden keret - 
tien embert intenye es fel geriezteni az zegenfegnec zeretetire. 
О mel igőn bodog vág te zent zegenfeg es mel igen zeretetőffe es
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batovfagoffa teffőd ez velagon az vr iftennec az te zeretőidet. mert 
mikepen az dicőfeges zent gergől doctor mongia : Akynec femnú nin- 
chen ez velagon kyth zeretne. ezen képén femmi ninchen ez velagba 
kyt feltene. Azért mongia az zent agvíton doctor is. valaky vgmond 
az zent zegenfeget fely ez feden az : őröké való bodogfagnac beefe- - - 
get el: liadya: || Azért oluaítatic az zent at'iacnac eletibe. Hog vala 151 
az puzftaba eg zegen frater, kynec cak eg hitvan gekene vala es 
eyel felet alaia veti vala es az felevei az ö teftet bee fedezy vala. 
etke vala fyw gőker mégis azt mongia vala. О vram iefus byzonaval 
nag vala az te zegenfeget mikoron te alas fye (?) vala mezitelen azio 
kereft fan en erőtem es atte venereked vala epe es echet. ezt meg 
gondolnan edes vala опеку az zent zegenfegnec 6 tartafa Mafod 
dolog kynec myata kel minekvnc fel geriednvnc az zent zegenfegnec 
zeretetire mondatyk ifteni igeretnec kyt ember megli nem gondolhat.
О aldot ihs ky mindonocben vág igen felete kazdag [| valioii ky 152 
mondhaia azt méltán bezedel meg. avag minemv zyw gondolliatia 
meg es ky irhatia kezel meg az menney hazanac 6 nag dichőfeget 
kyt te meg fogatai adnya at te zegenidnec Mert őc az akaratzerent 
való zegenőc erdőmnec az aldot Terőmte iftennec ő dicőíegenec 
előtte : allanya. ve erdőmnec be mennye vrnac hatalmaffagaba az 20 

őrőke való fenöffeges lakodalomba: Az akaratzerentli való zegénőc 
erdőmnec lénnyé az menney varafnac keraly es őrőköfy mef varaf- 
nac ő chinaloia es zorzőie az aldoth mendenhato iften ky monda- 
latic. az edes ihufnac Mert te io ihs az te bodog zadal meg igered 
őnekyőc mondván. Bodogoc az lelky zegenőc mert vvec a mennecnec 25 

orzaga: Yay nem egieb aldot iften az men orzag hanem te'nőn || 
magad vág ky minden keralocnac kerala vag es minden vracnac vra 153 
No ezert temagadat adod vnekiőc őrőke való ivtalmvl es vigafagvl. 
azoc az : akarat zerent.valo zegenec te benned cak aldot iefus őrvlnec 
vigadnac es meg elegőznec. Azért mongia az iras eznec az zegenőc 30 

es meg elegőznec es dicerit az vr iftent kyk kerefic vtet el az ő zyvec 
orőkvl öröké. Amen:



0 1 ii a f t a t i с : e t h az. i r a s :  z e n t :  B o n a u e n t i u a :  at ' ian-  
nac :  ko n  v é b ő l :  az.  c r i f t u s :  i e f u í n a c :  k e n z e v e d e -  

í e n e c :  me g :  g o n d o l a f a r v l :

Miiért hog-az aitatoÜ'agnac о bvzgofaga mert tartatic es tap- 
г. laltatik emberbe az criftos Ieíuínac ken zenvedefenec es halalanac 

154 meg gondolafanac myatta: || azért oluaítatic az iras arrvl: bog 
valamel ember az meg otbatatlan aitatatofí'agnac bvzgofagat akaria 
ő magaba meg tartani: Tehat zykfeg liog minden koron az 6 zyve- 
nec zömeivel az criftos iefufth oí mint az magas kereztfan meg 

ki hotat nezie es tekinche: Azért monda, idvezitenc moyzefnec myatta. 
Az Tbvz minden koron egien áz en otaromwon kyt táplál az pap 
hahvan fát ö reia: Haliad meg criftos iefuínac aitatatos zolgaloia 
mi legen ez mondás. Az vr: iftennec otara nem egieb hanem az te 
zyved. Ez otaron kel azért mindenkoron egnye az aitatof buzgofag- 

i5 nak tizenec. kit kel teneked naponken táplálnod as ciiftos. iefuínac 
kerezt faianac es ken zevedefenec gakorlatos meg gondolafanac 

155myatta. ez azért a kyt || Ifaias próféta monda: Meritőtőc vgmond 
vizeket vigafagal idvezitennec kvt feieből: 01 mint azt mondana, 
valaky kevahha az malaztnac vizeiét aitatoffagnac kőnhulatafocnac 

2o vizeiét es merichen idvezitennec kvt feiebel az az. a criftos iefuínac 
őtb mel febeibol. Iarví azért te criftofnac aitatosía az te labaidnac 
kevanfagival az meg zebőfvlt iefufboz. az thvis koronával meg ko- 
ronaztatot iefufboz. az magas kereztfara fel fezitet iefufhoz es az 
bodogfagos zent Thamas apaftallal nem cak nezied az ő zent kezeibe 

2ö as kernen vas zegeket. nem cak bochaííad bee at te kezeidet az edes 
iefusnac oldalaba: de mindenőztvl fogva men bee az aldot iefuínac 

150 oldalának aitoian |j mind az Ő zyveiglen: es pt az meg fezvltnec 
bvzgofagos zeretétivel az criftofba bee abraztatvan : ifteni zerétetnec 
zegeivel meg zegeztetven: zyvzerent való belfő zeretetnek kepevei
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atal itetven belfő könőrvleteffegel meg febofultetven fern mit egebe ne 
keres: fern?«it egebet ne kevan: fenmiibe egebe ne aka'rv meg 
vigr.ztaltatnya: hanem hog te is adedes criftos ieíuííal az kereztfan 
meg halhas: es tahat akoron az zent pal apaítallal fel kaias 
mondván: az aldot criftoffal fezitetem az kereztfafahoz: elöc: 5. 
imar nem en : de el en bennem az criftós iefus: kel kedeg te 
neked az aldot criftofnac ö ken zenvedefet es halalat az te elmedbe 
zivedbe vifelnöd es tartanod. Hog : inéi igen : gondoliad: j| zidalmas. 
kefervíeges. kőzönfeges. eshoziaig való. vöt az aldot criftos iefufnac 157 
о kenzenvedefe: Mondám előzor criftofnac aitatos zolgaloia hog gon- 10 

doliad meg meil igen zidalmas vöt az edes iefufnac at te iegeíődnec 
6 halala: Meid 6 meg fezitetec mikepen wrv es tolvai: mert finki 
az Ó tőrvebe [a] ez fele lialalal nem gőtrettetic vala hanem cak az go- 
nozs tevec vrvoc es tolvaioc : meg is ved ezedbe az aldot criftofnac na- 
gob zidalmas halalat. mert 6 meg fezitetec. rvtfagos ectelen hitvan 15 

helen. tvgnya mint az kopazto hegen, hol ot az meg hotacnac nag fok 
tóg teíty fekvznec vala: mert az hel ahol idvezitenc ilis meg fezitetek 
adatatot vala az : |j halaira karhoztattacnac: es az gonoz tevő embe- 158 
recnec ot vagiak vala bakokat es ot akaztiak vala fel vket: laffad 
mégis az aldot criftofnak nagob zidalmas lalalat. mert az tofvaiocnac 20 

kozepőte mikepen toíuai fel fezitetek. es kozepőth of mint ö vona az 
gonoz tevő tol'uaiocnac feiedelmec Azért monda az ifaias próféta, az * 
gonoz tevőcnec közibe zamlaltatec az edes iefus: M'egis tekinched 
meg az te igofődnec. zidalmas halalat mert az egnec tuladonitatec. 
es az men es : az főid kőzőt fezitetec m eg: ennek okaiért hog ő nem 25 

vona méltó meg halny ez földön es elny : 0  atkozot iregfeg es harag: 
ez velagnac terőmtőienec az aldot iefufnac ez velag mindőnöftvlfogva 
0  magat meg tagada: es fém/ai nem alitatic vala vtalatofbnac embö- 
roktvl. es У velagnac terömtőienel es vranal 0  azért bizon en edes 159 
iftenem zidalmas: vala az te zent hálálod: 0 io iefus: 0  keges meg 30 

váltó : 0  en edes terömto iftenem: nem egzer lem ketzer: de nag 
fokzőr te en erötem navalas binőffert meg zidalmaztatal. es galaz- 
tatal: Menevel tőb helion kedig valaki meg galaztatik. anneval 
inkab zidalmafb lezh'en ez velagnac De te en edes vram iefus íme 
az kerbe meg gőtöztetel: Annasnac liazaba arcvl veretetel: kayfaf- 35 

nac pitvarába meg pökdőztetel: erodefnec zalafan meg chvfoltatal 
es bolondnac iteltetel: az vton az kereztfat: el vived az meg fezitö 
beire es ot meg fezitetel az en bineimert: lay enneked navaiíafnac :

NYELVEMLÉKTÁR. XIY. 4
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160 mert ime az meg fogotacnac zabatfaga: Angalocnac || Angalocnac 
dicőfege enibőrőcnek elete. es minden alatocnac terőmtőye im meg 
öletetic: 0  atkozot navaüas fydoc byzon: igen ioí bee teliefitetet 
ammit fogadatoc Mert vg mondatoc: ectelen rutfagos: halalal

5 karhoztaffoc vtet: Az aitatos zent Bemard vg mond ez melle: meg 
alaza vgmond о magat az aldot iefus az zolganac abrazatiat fel 
veven bog alávetőt lenne: az mendenliato at'ia ifte/mec egetlen eg 
fya vala es zolgaia len. bog nakon es orclivl veretetnec. hog ennek 
myatta az mi binvnckert való ken es gőtrelinet meg fizetne mikoron 

10 őneki bine nem vona: Meg ewel fém elegődec meg az aldot iefus. 
de mindőn hálálnál zidalmafb balalt valazta ő maganac. mert meg

161 alaza ö magat es len engedelmef. mind halaiig, az || kereztfanac 
kedig halalaiglan ki igen zidalmas mikepén az magarazo avag 
ertelm adó iras mongia Mafegzőr: criftus iefufnac zerető zolgalo

i5 leiana ved eződbe hog mef igen keíervfeges vöt az aldot iefufnac 
ken zenvedefe. mert a kereztfa az balalnac kefervfegeiert nem liagia 
bee vonnya az edes iefufnac aldot ef terieftőt tagait: kyinaga zokot 
lényé meninemv kinnebfegnec a meg zomorodot ziwnec Sem vala 
az iftenni tiztöletős fvnec houa le baiolni mikoron az ő zent lelket 

2o ky bocata. az aldot iefus de le zegec az ő zent meliere Azért monda 
5 maga. Az egv madaracnac fezkec vagon es az ravazoknac likoc.

162 embernec kedig fyanac nincben hova cak az 5 feyet |j le haytanya: 
Mégis ved ioban eződben bog mef igen keíervfeges vöt az aldot 
iefufnac 6 ken zenvedefe: Mert menevel inkab valaki• gengkeb

25 anneval nehezeben zenved valami nemv kent. Soha kedig nem vöt 
of igen genke teft kennac zenvedeíere mikepen idvezetent iefufnac 
ő zent tefte: Mert iof lelet bog az azonnialatnac о telte legen к 
genkeb bodnem mint az ferfyvie. de az aldot criítofnac ő tefte vala 
mindeneftvl fogua ziz. es az zent lelöctvl fogatatvan es vala az ziz 

3o mariatvl ziletetven: kőuetkőzic azért eből hog az .aldot iefufnac 6 
ken zenvedefe vöt minden ken zenvedefecnel keíervfegöfb: im.eből 
ertetic m eg: mert idveziten iefus bog ha cak az balalnac meg em- 
lekozet3Tert az 5 tel’tenec genke votaiert. az 6 zent lelkebe annera 
meg görettetec hog lenne az 5 teftenec veriteke. mikepen a fődre

163le: II cbőpőgö vér Valion tehát minemv nag kefervfege vöt az ozto- 
rozafnac es az tvis koronanac. vegre kedig az kernen balalnac ö 
keíervfeges zenvedefebe es erzefebe: Azért mongia az zent Bemard : 
En edes vram iefus criftus. bizoiinaval az te zent teftednec keferv-



KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSÉRŐL. 5 1

feget meg mvtatia vala az veres veritet: ky az imadfagnac ideien 
az tét teftetrvl az fedre le föl vala: Mit tetei te edeffeges iefus hog 
te ez képén kenzattatnal. 0 mit tetei aldot ziz marianac gőnóclie : 
hog ez képén iteltetnel: íme bizonnaval en edes vram iefus criftus 
en vagoc a te kenzenvedefednec [a] es atte halálodnak oka: N0 : 5  

meg es laffad zeretetefen: hog meí igen kefervfeges vöt az aldot 
criftofnac 6 zent halala: Mert menevel valaki artatlamb. anneval 
inkab az kennac zenvedefe nehezeb: Mert ha idvezitenc: iefus az 
vnón byneyert zenvedőt vona: meges valami keveffe опеку inkab 
el zenvedendőb. jj vöt vona. de ő bynt nem tét. es caladfag 6 benne 164 
nem leietetőt: Azért hog pilatos is monda: en femmi halaira való 
okot nem lelec ő benne: 0  pilatos tehat mira adod 5 reya az hamis 
íentenciat: Nem tudódé hog az aldot iefus őrőke való velagoffag- 
nac: fenöffege es zeplotelen tikór. az mendenhato iftennec felfege- 
nec es ö  iovotanac kepe mikepen az Bwcz irta meg könvenec heted 15 

rezí'ebe : Gondoliad meges tekeletosben az aldot criftos iefufnac at 
te iegefednec о kefervfeges halalat: Mert menevel az kennac zen
vedefe kőzőnfegőfb: Anneval inkab kefervb: Az aldot iefus kedig 
zenvede kent ő teftenec minden rezebe. vg annera hog cak eg igen 
kis tag fern vöt о bennec hog kinec kenia: nem vöt vona. fém ol 20 

igen kizded lel nem vöt 6 bennec az edes iefusnac ö zent teftebe: 
ky kefervfegel be nem tőt||vona mert az 6 talpatvl fogva mind: te -165 
teiglen nem vöt 5 benne egeffeg. Azért hog az kefervfegnec 6 nag 
votaiert fel kaita mondván: 0  mind ty kyk iartoc ez vton vegetet 
eztocbe es lafíatoch az en kefervfegemet. ha vagon haffonlatos ke- 25 

fervfeg ehoz : Azért mongia az aitatos zent Bemard: bizonnaval en 
edes vrarn iefus criftos foha nem vöt haffonlatos. kefervíeg az te 
kefervfegethőz: Mert anne nag vala az te kefervfegednec ky Őttefe. 
hog mind at te zent telted verrel liintetnec meg. 0  io iefus. 0  aldot 
iftennec zent fya nem eg cop de bevfeges ver zarmazek ky az te so 
teftednec. őt rezzen, at te kezeidből es lábaidból, az meg fezitefnec 
ideien az te fedet tvis coronaval atalfagatafanac ideien, es mind 
az te teftodbol: amrneg oftorozaznac ideien, es at te zent odaladnac 
meg ni'tafanac ideien, ingen codanac: |j lattatic hog ha ver maradót 166 
6  benne az aldot iefufba Mondmeg en edes vram iefus. kerlec mond 35 

meg hog ha teneked eg cópenet verőd eleg vöt vona mind ez telies 
emberi nemzetnek meg valtafara Tehat mire hagal enne vert ky 
önteni at te zent teftodbol: Tvdom .vram iefus. es bizonnaval tvdom

4 *
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hog nem egiebert tévéd, hanem hog meg mvtatnad minemv nag 
zeretetel engemet zerecz: No azerth mit agiac vrnac mind ezőkert 
kyt ennekem adot: У ay bizonnaval en edes vram Iefus mig előc 
meg emlekőzőm atte mvakaidrvl melieket zenvedel az predicalasba. 

5 edes tova való iarafodnac faratfagarvl imatíagba való vigazafodrvl 
emberükön való kőnőrvletes íirafodrvl: kefervíegidrvl zidalmaza- 
í'odrvl. arcéi pőkdőzefidrvl az vas zegecrvl a tvis eoronarvl es mind

167 at te zent íebeidrvl meg emleközom |j mert ha ezt nem teiendem 
meg kereftetic en raitam at te zent vered, kyt ky Öntel ez fődön :

10 No azért ki ad az en feiemnec vizet, es az en zömeimnec kőnhula- 
tafocnac kvt feiet hog firathafíam eiel es napal az en edes vram 
iefus criftofnac halalat kyt nem ömagaiert. de az en bineimert zenve- 
de: Mert meg febefitetec ammi alnocfagincert. és meg törettetec ammi 
bineincert mikepen mongia Ifaias próféta: Tovaba gondoliad meg 

is es ved ezödbe zeretetöffön hog mel igen hozzv voth az aldot ciiftos 
. iefufnac ö zent halalat: Mert az ziz marianac v zent mehebe: fo- 
ganafatvl fogva: mind az ö halalanac vtofo oraiglan mindön koron 
nag kefervfegben ele. mikepen az dauid profetanac myatta vnön 
maga meg monda: Zegen vagoc en : es miind en ifivfagomtvlfogva ||

168 keferv mynkacba neveketem fe l: Mind ezöcbol azért meg efmerhetöd 
es. ezzetbe vehetőd a criftus Iefufnac aitatos zeretö zolgalo leiaha 
mel igen zidalmas kefervfeges es vtalatos vöt az aldot iefufnac at 
te igeíednec halala: No azért mind ezeket zenvede te erőted es en- 
erőtem hog az ő zeretetire tegődet fel kerieztene: hog mind ezőcert

25 te telies zivedel télies leikődel telies elmedel. ötét zeretned. Mert 
micoda nagiob fel keriedőt buzgó zeretet. mikepen hog az aldot 
iefus keralocnac kerlala es vracnac vra. az zolganac idvőffegeiert. 
zolganac abrazatiat fel ve ve : 0  aldot iftennec chodalatos nag kegőf- 
fegee. Mi tanitia emberth inkab [embőrt] idvöű'egre. mikepen az 

So igafíagért es isteny engédelmeffégért halait zevedefnec peldaia
169Yalion mi inditia es keriezti embert inkab iftennec zeretetire || fel. 

mikepen az aldot iftennec zent fyanac el nag fel keriedőt mihozianc 
való zereteti: hog mi erdőmvncnekil főt inkab ammi bineinckert 
vete az ő zent lelket Ez o! igen nag fel keriedőt zeretet hog femmi 

»•о énnél kegőffegőfb es zeretetőfbnec nem gondoltathatic : Imeből mv- 
tatatic nagnac lénnyé: hog el igen: nag vtalatos keferv kenokat 
akara az aldot iefus zenvedni mi erőtvnc: Mert az menden ható 
iften: ky az ő egetlen eg fyanac nem kedvezé : de mind mi erőtvnc

5  2



ada vtet. mikepen nem adót tehat mindenüket v vele: vay mindo- 
nöket lay azért azocnac kyk az aldot iefufnac el nag fel keriedőt 
buzgó zeretetervl halalatlanoc. kyknec о lelkecbe az criítofnak hala- 
lanac femmi erdome ninchen avag baznalatia Azért: || Mongia az 170 
aitatos zent Bemard 0  ember laffad az criftos iefufnac 6 zent feiet lee s • 
haytvan hog te hoziad bekelködiec. es az kernen vas zegel atal vert 
kezeket hog ő teneket_nag bewfegel agia az őrőe dichőfegőt. es laffad 
tovaba az о atal őclelt odalat hog tegedet zereffen. es mirul az 6 
zent teltet az magas kereztfara ky terieztven bog mindenőftvl fog
van 6 magat te neked adia. lay if meg azért azocnac. kik az Ö binőkel ю 
ifmes önőmnagocba az aldot iefuft meg fezitic advan az 6 febeinec 
kefervl'egös fal'dalmara es meg kefervfegőt: de lay harmadzor azoc
nac kiknec ő zyvec l’irafra nem lagvlnac. mert ez felec kemenbec az

«test

kvnel mert idvezitencnec halalanac ideien meg repedőzenec az kvv 
zikl'ac es indvlhata,tlambac az födnél, mert meg indula az főd az 15 

aldot iefufnac || 6 kefervfeges halalara: Chodalatos kernen ember 171 
azért az ky meg gondoluaw az edes iefufnac el nag kefervfeges • 
halalat: kőnőrvleteffegre nem indul: es az iozagos mivelkődetnec 
dolgára fel nem gkeryed: femmi rezzec ninchen ezőcnec az aldot 
iefufnac el nag dragalatos zent verenec ky ontafaba: 0  azért: bizon- 20 

naval ezöc. az meg fezzvlt criftofnac el ellenfegy: hog inkab fezitic 
maftan meg: az aldot iftennec zent fyat. az edes iefuft ky il' at'ia 
iftennec 6 iogia felől mennecnec orzagaba: hog nem mint regenten 
az kernen atkozot zidoc fezitec fel az magas kereztfara Ez felekrvl 
es ez felechőz panazt tévén idvezitenc iefus vg mond az aitatos zent 25 

Bernardnac myatta. mondván. 0  te navabas ember laffad mit zen- 
vedőc te erődted: || Laffad az keferv kenokat kikel illettetom: laffad 172 
az vas zegeket melleckel atal veretetem: es az chvcat kivel atal 
őcleltetem es az tvis coronat kivel az en feyem atal fagatatot. es mi- 
koroa legen el nag kenőm énnél kivel, de: maga belől nagob kefe- so 
rvfegőt zenvedöc hog ha latlac en tegedet halalatlannac lényé mind 
enne en foc io tetemenimert. No azért ogia te magadat О en edes 
atiam fya hog ne leg az aldot criftos iefufnac el nag dragalatos zent 
verenec ki ontafarvl halalatlan. de inkab veiled ez meg fezzvlt iefust 
at tezyvedbe iegivl. es homiad at te lelkedbe be ad edes iefufnac 35 

keiervfeges kennat mikepen a lag vyozba nomtatic be az pechet hog 
monthaffad a prófétával len az en zyvem az kefervfegnec myatta. |j 
mikepen az el oluadot v}raz: veffed tovaba etet iegivl az te karodra 173
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is vg hog az io clologtvl foha meg ne zonnel es foha meg ne farag 
mvnkalkodnya az aldot iefnfnac zeretetyert: es ha mindeneket meg 
teiendes melieket kel teneked termőd, tehat efmeg elől kezdieg. oí 
mint femmit nem tetei vona Hog ha kedig valamikoron valami 

5 zomorvfag: avag kefervfeg: avag felelem: avag akar minemv habo- 
rvfagod tortenendic: avag az ionac kit thez izet nem erzendőd. tehat 
legottan fogliamial. az magas kerezt fan meg fezzvlt criftos iefufhoz. 
es. ot nezied az 6 zent feiebe az tvis coronat, az vas zekeket es az 

174lanchat es elmelkődiel az edes iefufnac 6: || kezein es labain való 
го febeirvl. az 5 zent feien való zebeirvl es odalan való es mind az 6 

zent telten való febeirvl: meg gondoluan az aldot iefuft ky te eroted 
ennet zenvedőt. hog mel igen zeretót. hig ennekem atiamfya hog 
legottan el nezefből mindőn zomorvfag vigafagos lezzen. mindön 
haborvfag kiny lezzen es mindennemv nehez dolog kevanatos lezzen. 

is vg annera hog te es fel kaias az lo b : pátriárkával es mondiad : Akyt 
az en lelkem nem akar vala elözör illetny imwa az aldot iefufnac 
ken zevedefenec meg gondolataiért en etkeim es igen gőnőrvfegefec 
ennekem О azért bodog az ky az aldot iefufnac ken zenvedefet min
denkoron az 6 zivebehordozia: ez a vege :

2o Dicerteffec. az. edes. iefus. őrőke. amen 
Iefus maria zent ferencz ||



Ez ay t a t  о s у r as o l u a í t a t y k  ar r v l  m i k e p e n  z e n t  175 
f e r e n c h  es z e n t h  k a l a r a e l  r e y t e t t e k  v a l a  e g o t h

r

A bodog • zent ferench mikoron lakoznyek angely bodog az- 
zonba es abodog zent kalarat giakorta yntenie iftennec zolgalatiara 
igen giakorta kery vala abodog zyz azent ferenchet hogi avagi chak s 
eczer ehetneyek egot velle mig meg halna, de abodog zent ferench 
foha nem enged vala az 6 kerelmeffere, de mikor egy ydeben nagy 
aytatoffagal kerneie mondván 0  en zeretetes es tizteletes atiam 
kerlek teged az edes mariaert hogi tegied en velem e malaztot hogi 
akar chak eczer ebeliel egoth velem amigh az wr iften el vezen ю 
zemem elöl || de férni módón nem akaria vala zent ferench, es 176 
mikoron látták volna az tarfy hogy olian nagi aitatos könhulla- 
tafí'al kerneie, el keffereden ek raita, es vgian áltál zakad vala 
zyuek, de mire hogi ember batorfagofban zol mindenkor az 
vton meg vranak es, mondanak nekye haza menet atariay, vayis 
zeretö atiank bátor chodalonk mi te raitad mert te mindennek 
kegies vagi de chak ebodog zent kalaranak ate hwgodnak es iften- 
nek kedves zolgaloianak vagi kemeen, vgi anira hogi lattatik 
minekonk enagi kemenfeg hog ninchen ifteni zeretet zerent, yeles- 
ben ymes oka mert mind atiat, aniat, es minden nemzetit ate yd- 20 

ueffeges inteffedert háttá el, meeg ennek felette foha || chak egy 177 
mondaffodat fém háttá el de me ha énnél nagiobra kert volna ate 
palantad bizoniaba meg kellene atiafíagodnak tennie, de abodog 
zent ferench telies vala kegieffegel, es mikor az vton menninek, 
nagi alazatoffagal hozzaiok tere es az kegies zemeit reaiok fordita, 25 

es monda, en zeretö fiaim de latatiky nektek hogi meg halgaffam 
eben az en hwgomat, es mondanak пеку, tiztelendö atiank illik 
hogi meg halgaffad, monda a zent ferench, miért hogi tyes akaria-
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tok, ennekem es kellemetes, de liogi az 5 keuanfaga nagiob légién 
azt akarom liogi yt angeli bodogazoniba légién, mert vgian es nagi 
fok ideie bogi nem volt kv zent dimyen eghazabol, had lafía megb ||

178 avagi ebak eczer abodog azzon egibazat mert otli zenteltetek iften- 
5 nek yegiefieue es ot votte reá azerzetnek rubaiat azért az edes

iítenek nevebe bátor bittegin ebyhőnk egetembe, mikoron azerzet 
nap eleve yót volna, abodog zent kalara eget atizteletes azoniok 
kőzwl tarful hozaia von es el vove angeli bodogazzonba es mine 
elozer azent eghazba, es nagi aitatos kemvhullataffal balat ada az 

io wr iftennek es a zyz marianak. ennek vtanna mind meg vara aker- 
tet. de mikor az ebidnek oraya el yot volna meg zerzek abaratok az 
aztalt, le yle abodog zent ferench es zent kalara az 6 tarfaual, ennek 
vtanna kiki miad le yle akinek hol belie vala,' abodog zent ferench

179 az elfő taly etekert öli igen nagi edeffen kezde zol|jnia iftenről hogi 
is mind el feledek eteleket, ennek vtanna égi nagi finieffeg le zalla

meniorzagbol, es mind. be foga akalaftromot meeg amellete való 
erdőt is, de mikoron ezt látták volna az emberek azt by zik vala 
hogi mind el egne a kalaftrom mind az erdőuel egetembe, es miko
ron oda futták volna be minenek, latak tehat íemy dolga ninchen, 

го de igen nagi finieffeg votte körnioli, es mikoron meg leltek volna 
tahat miod egot ebilnek es mind niayan fel emeltek zemeket es ke
zeket ameniorzagra, es el rejtettek, olyan vala nekyk orchayok 
mint angolnak zine, es mikorón fokáig chodaltak volna varyak vala

180 bogi a teftbe terne az őlelkec, de mondanak nimebek || azok kőzyl 
25 bizoniaba hogy ez volt az itteni tiws, de nem emezti meg akykre

zaal de скак meg vilagoíytia, Annak okáért fenki ne banckia ezeket 
mert iftennek zereto barati ezek, el minenec onnaton nagi yo példa 
vetelel es ifteni aytatoffagal, Ennek vtanna meg bocatatec az ő lel
ket tahat fenfire nem kely atefty etel ital mert meg eligitettek vala 

so aleiky etelel, ennek vtana abodog zent kalara bucbut veen zent 
atianktul, es efmet azent dimyen egbazaba mine akonnat vöt vala, 
es mikor látták volna az aytatos azoniok bogi haza menne, nagi 
edes íiraffal eleibe т е  /тек vala es terdenalva fogyak vala kézit 
mondván, aldot légién az edes ihus bogi ez ezet atta az bodog zent

181 ferencnek jj hogy ifmet haza bocbatana mert imar mind azt aleytők 
vala hogy más bérré bockat feiedelmíegre miatannak előtte is tőtte 
ezt, mert valamit kefet vala bot, ielefben kegyk az aytatoffok es
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vffiak igen fém tugiak vala mit zolnanak пеку 5 nagy örömegben, 
mert inkab zeretik vala bogi nem mint tulaidon edes zyleyeket

M i к e p e n a b о d о g z e n t  к a 1 a r a v i t e t e t v a l a  k a r a -  
c h о n n a p i a r a  v i r a d о 1 an a z e n t f e r ‘e n c h e g li a z a li о z

Mikoron axpnfnak aytatos iegefe azen kalara azzon nagi kor- s 
fagba ellet volna azent dimyen eghazaba annira bogi nem mehet 
vala a tőb tizteletes azoniokal az egyházhoz, azolofmanak meg 
mondaííara, de mikor eleije yot volna akarachon napia, meli napon 
aitatoffal zoktat vala komonikalni ahwgok, mikor || mind el mentek 182 
volna azent eghazhoz chak ömaga marada azent kalara mert fel iо 
fém kelhet vala de mondhatatlan igen kefereg vala raita liogi nem 
mehet vala illien nagi napon az eghazhoz es nagi edes firaffal 
mongia vala, о en edes iftenem ime eleue yot ate ziletefednek 
napia de iay ennekem mert nem dichirhetlek teged es az edes 
mariat mint egiebkor, de meg tekente az wr iefus az ö iegieffe- ir> 
nek aitatoffagat yme nagi chodalatos dolog,, mert mind aveter- 
niere es mind a három miffere el viue a zent ferench egyha
zába, vgy hogi mind abaratoknak enekleffeket mind kegieg ■ az 
orgonalazt yoly haha vala, es oli nagi aitatoffagot erez vala hogi 
lacliik vala о foha annal nagiobat nem erzet volna || de mi- 183 
koron az aytatos zyzek amife vtan haza mentenek volna mon- 
giak vala azent kalara azonnak nagi zeretettel 0  mi nekőnk zerető 
Anniank es dragalatos azonionk el mentőnk vala amiffere es az vr 
iften felette nagi aytatoffagal latogata meg minket de meeg az edes 
aldot ihufnak zent teftetis hozank vewők es ha hot lőttel volna 35 

tahat meg láttád volna meli igen e’reztőnk mert lattatik vala oly 
mint ymar meniorzagba volnánk mert az wr iften nagi edeffeget ad 
az ő zent teftinek vetekben az ö aitatoffinak, es monda abodog zyz 
О en zeretetes leanim о en dragalatos hwgaim halakat adok en is 
az edes ihufnak es en meg váltómnak mert en minden zolozman || зо 
mind a veternien, es mind a miffen es a bodog zent ferenchnek 184 
erdeme miat meeg a xpufnak zent teftetis hozam vettem es nagial 
zeby enekleffeket hallottam hogy nem mint thy hallottatok de 
meegh fém tudom hogy ha ez en giarlo teltemben voltam, avagy 
chak lekemben, es oly igen nagy edeffeget erezek, hogy meeg ez зо
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nagy korfagrolys oly mint mindeneftwl fogua el feletkeztem volna 
Ennek vtanna nagi edetfen kezde inteny a zyzeket az aytatoffagra 
es mongia vala, о edes xpusnak aytatos zolgaloy, О edes zyz maria- 
nak leány de kerlek titeket hogi auagi chak moftan kezgioket az 

5 aldot iftennek aytatos zolgalatiat kybol dichirteffek az dichöffeges 
zent haromlagh

[ief] Amen iefus [Baiyzent maria ||

7 -



I e s v s  Ma r i a  z e n t  F e r e n c  ka i  ara  185
V r n a k  n e ve b e n  k e e z d e t y k  az z e n t  e v f r o í i n a n a k  
e l e t e  m i k e  pe n  i r t a  m e g  z e n t  l e r ó  n i m o s  d o c t o r  

a z e n t  a t y a k  e l e t e b e n

Yala alexandriaban eg ember kinek neue wala pafuncius min- 5 

deneknek tizteletes: es meg erizwen iftennek poroncolatit: ez em
ber teruenzerent meg hazaíula: es az ő nemzetibei ven maganak 
méltó : es alcolmas hazaftarfot: ky telyes wala tizteletes io elkelcel: 
de magzatya nem lezen vala: Az ő vra kegeg felette igen zomorko- 
dic vala ezen hog ő neki magzatya nem volna kire az ö temerdekio 
iozaga zalana: húg hog 6 halalanac vtanna iol es alkolmaffagal 
birnaya: Az ő hazai tarfa kegik zenetlen taplaya vala az zegeneket: 
hugh anyra hog mind eiel; napal: foglalya vala magat imacagban' 
es betben: es zenetlen az' |j zenthethaznal kenyereg wala az edes 186 
zyz marianak hog пеку magzatot nyerne az 6 zent fiatul: ieleíben 15 

ennek okayrt hog latya vala az ö vrat az nag banatnak miata zente 
el zakazkolny: Ennek okairt kegek temerdeky fok pénzt oztogat 
vala iftennek zolgainak: yelefben az zegeneknek mert ygen kazdag 
vala: es mind ezen kery vala eket hog пеку magzatot nyernének az 
kegelmes vr iftentel: vgan ezenkepen tezen vala mafíelel az о vra: 20 

es nag fyraífal es kenyue hullataffal kerek vala az vr itten hog 
nekyek magazatot adna: mikoron az ö vra tytoua iarvan kerefne 
oly erdemes embert ky nekyek mazatot nyerhetne: ezenkepen mene 
heg kalaftromban mert az kalaftromnak feyedelmet halottá vala 
nag zent eletenek lény Nag sok pénz alamyfnat Ada az bara||tok-187 
nak, es nag batorfagot ven az feiedelemtel es az teb Baratoktul hog 
etet megh halgatnaya az vr iften: mikoron fok ydenek vtanna meg 
yelentette wolna az kalaftromnac feiedelminek az 6 keuanfaganak 
okát: kyt mikoron meg erteth volna : Imalcagra ada magath mind
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az fraterekel nagli aytatoffagal kenyeregnek vala az edes zyz niaria- 
nak liogh nekyk magzatot nyerne az aldotli Iefuftul mert hugh 
mondnah doctorok hog soha semmi ayandek fern kegek valami 
mennyei malafth nem adatatik embereknek: ky az edes zyz maria- 

5 nak keze áltál nem zarmaznyek Monnofelnek megli lialgata az vr 
iíten kerelmefeket: es ada nekye heg leyan magzatoth: mikoron 
latta volna ez lambor pafuneius az feyedelemnek iambor eleteth:

188 oly igen meg zerete hog fólia el nem mehet vala || Az kalaftromhol: 
hugh annyra hog meg az 6 liaza.ztarfates Beviue hogy az zent iam-

10 bor meg aldanaya: mikoron kegek az kycindet z5Tzeth az day капа к 
teytel el zakaztottak volna otta/í meg kerezteltetek mikoron let 
volna hét eztendes: es neuezet etetli eufrofinanak: mondliatattlan 
igen ereinek vala raytha az 6 zyley: mert vala kellemetes az vr 
iftennek es zep az ö zemelyeben : Mikoron kegek letvolna tizenket-

15 eztendes: yme az 6 edes annya meg hala: azért ez zepfeges zyz 
шага da az ő atyanak erizety ala ky tanitata deaky tudományra es 
zent iratra: es egeb ez világi tudományra: mert nem vala teb mag- 
zatya: ez nemes artattlan zyz oly igen elmes vala hog az ö atya 
igen codalkodik vala rayta hög ylien gengefeges zyz oly nag tudo-

189 mant vallana jj Mikoron az Ö Belcefegynek hyre be telyefetette 
volna mynd az egez ’ varaíth chodalkoznac vala az ő zepzegyn es 
belcefegyn: mikoron az zyznek atyanak efmere barati fokzer beze- 
lenynek rula: kerdezyk vala es mongyak vala de zerete vram aley- 
tody myue lezen meg athe leányod? de ez nemes iarnbornagfohaz-

25 kodaffarmongya vala : (legyen' legyen az kegelmes aldot vr iften
nek akaratya: es azt tegye vele ninth 5 felfegynek kellemetes: 
mikoron eg ieles ember ky egebeknel yelefb es tyzteletefb volna es 
ez vylagy márkánál gazdagzagoíb: meg kyre az pafonciuftul ter- 
uenzerent való liazaztarful ez eufrofinat: mikoron kegek ygen

30 eruendene az о edes atya az' о egettlen magzattyan пеку ada 
liazaftarful: mikoron heg keués yde vtan gondolkonyek ez pa

190 funcius rula kézén foga Az genge zyzet elbe yiue || Az kalaí- 
tromban hova zokta vala iartat: vala kegek akoron tyzennyolc 
eztendes es nag fok pénzt vyn az barátoknak zykfegyre: es

35 monda az feiedelemnek nag eremel: yme en tyzteletes atyam 
be hoztam az ty imalcagtoknak gymelcet de- kerlek hog imat- 
kozal erette es aid meg ötét merth imar hazafíagra akarom 
ádnya poroncola kegek az feiedelem hog be vihnyek azzentegliazba
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es meg áldván etet ynty vala az nemes zepletelen zent tiztafagra: 
es Bekefegre: es iftennek felelmire: vgan ottan meg marada az Ö 
atiaual harmad napon es mind zenetlen halgatya vala az iíteny 
diciretet: es nag aytatos kényé hulaíal kery vala az edes zyz mariat 
hog mikipen ötét nyerte volt az az ő zent fiatul vrunk aldot Iefnf- 5 • 
túl az ő zyleynek ezen képén meltolnaia igazganya az 6 vtat az 
aldot iftennek |j akaratya zerent. Latuan kegek az Barátoknak í91 
iambori eleteket és my képén nag aytatoffagal zolgalnaiak az vr 
iftent: igen felette codalkozik vala raytok : es nag Byvfeges kenye- 
hulatafal kéri vala az kegyes Iefuft monduan : О en edes vram iefus 10 

en edes teremten: es en meg váltom : es Idwezeten : de kerlek az 
edes zyz marianak az te zylednek zeretetire hog engegyed ennekem 
méltatlannak zolgalo leányodnak ezt hog én zolgalhaffak te neked 
tizta leiekei es tettel: ennek vtanna kery vala az zyz mariath ylyen 
zoual: О minden aruaknak kegyes annya: es zomorwknak vigazto- 15 

laya: kerlek hog akyt meg nem en az en méltatlan voltamnak miata 
az te aldot fiatul, tahat te ky vág Byneffeknek zozoloya nyeryed 
meg en nekem ennek vtanna magaba temen mongia vala: Byzo- 
nyaual bodogog ezek kyk meg ezen fehlen hafonlatofok az ange- 
lokhoz К kych ylyen nag edeffeges aytatoffagal diciryk eiel es napal 192 
az vr iftent: es meg ennek felette azerek menyorzagot vezyk : ennek 
vtanna kezde az 6 geryedezny az ifteny zeretetben es felelemben : 
Harmad napnak vtanna monda pafuncius az feiedelemnek: Ieyel 
en tizteletes atiam hog kezenyen neked Az te zolgalo leányod es 
imadkozal erette: mert Imar el akarunk menye az varaiban: esas 
mikoron el yet volna az feiedelein, yme az eufrofina omlia ö lábá
hoz monda: kerlek en zerete atiam hog imadkozal erettem hog 
nyerhetted meg az vr iftennek az en lelkemet: ky terieftuen az 0  kezet 
meg alda ötét monduan Erek myndenhato vr itten ky iol efmeri az 
embert meg mikoron ygen fém zyletet volna ez gyarló világra mel- 30 

tolya te neked gondodat viíelnye hog erdemlhezed vénnyé az bodog 
menyorzagnak tarfafagat: es ennek vtannak bvchut veuen el meny
nek az К varaiban : Az ő atia kegek oly nag zeretetet val vala az ba- 198 
ratokhoz hog valahol talalliatya vala, vala melyket: leg ottan haza
hoz vizy vala keruen ezen hog imadkoznyek az eufrofinaert: heg 35 

napon kegek mikoron az kalaftromban feiedelmet tettek volna kilde 
heg frátert az pafoncius vtan hog ebidre hinaya: ky mikoron el 
ment volna kerdezny kezde : mondanak пеку azolgak hog imar el



ment volna: meg hala ezt euírofina hozaia hiuata es monda пеку: 
de zerete Atiam kerlek en teged az zent zeretetre hog mond meg 
ennekem hányán vattok moít az kalaftromban : monda пеку: ha- 
romzazan es etuen ketten vagyunk: monda пеку a zyz: ha ky 

5 akarna kezytekbe eltezny be venneteke ? felele пеку vay be vennyek: 
yelefben vrunc Iefufnak zauairt holot húg monda: ha valaky en 
hozam yeuend ky nem yzem húg mond etet: monda пеку euíro
fina : de kerlek hog mond meg ha mind eget diciriteky az eghazban

194 az vr ii'tent es ha egenle képén beyteltek: monda neki || Iol lehet 
io hog mind eget diciryók az vr iftent de maga kiki mind annyet

Beytel meniet akar avag menyet beytelliet zabadakaratya zerent: 
mar mind addeg kezdeze azegen frátert mignen mind ky veue 
belelle eleteknek mogiat: es nag fohazkodazal monda az fráternak: 
vay hugmoad akarok vala en es zerzetes eletre menyede felek hog 

is engedetlen ne legek en atyamnak ky ez világi marhara nezuen akar 
. engemet hazaffagra adny: felele пеку abarat: zeretetes húgom kor
lek hog ne had meg fertezteny embertel azte teltedet: es ne zenue- 
gyed yhen zepzege.t galazatofíagra yutnya: de incaban iegezed ma
gadat az edes criftus iefufnak ky neked ez vilagiakirt agya az 

го menyeket es az zent angeloknak lez tarfa es az z}7zefeges marianak 
leanya: azért titkon elky menuen atyad hazatul ereg azyzek kézi
ben : monda neki hog mehetnek en oda, monda az barat: vezd le 
ate ruhádat vég apaeha ruhát read hug el niehec: kyt mikort hallót

195 volna igen kellemetes len neki || Monda efmet az baratnák: vrarn 
25 iften valyon ky nyernye el az en halamat meri en femmikepen

nem hágom parazt avag ez világi embernek el vénnyé mert nem 
alh titok nalla: monda neki az barat: him azte atyad el у-e velem 
az kalaftromba es hottogin mulat három avag nyg napon: te addek 
hyuaf hozad eget abaratokkezel es mint te akarod azon képén 

3e lezen: mikoron ezeket mondanaya az Barat az eufrofinanak azon 
kezbe haza ieve pafoncius: es latuan az barátot nag éréinél monda: 
zerete atyarn en hlizem hog vgyan meg vntal engemet varuan : es 
monda пеку az Barat: ez may napon: tettenk feiedelmet: azért 
hyuatot be moftan az my feiedelmenk hog ma tele aldomaft vég: 

se Nagoyn meg erele az pafoncius eufrofinanak atya es az barattal 
egettembe hayobe yle es be ruyne az kalaftromban: Mikoron kegek

196 ot volna innet hazwl ewfrofina hegh || Hyeufeges aprogiat el kylde 
az kalaftromban mondván: Eregel az monoítorban es be menuen

6 2  LOBKOW ITZ CODEX ( 1 9 3 — 1 9 8 )



SZ. FRUZSINA É LE T E . 6 3

az zeteghazban vala mely barátot bottogin talalandaz hozd enbo- 
zam te veled: íme az kegelmes aldot iftennek irgalmaílaga mikipen 
meg fegely az edes zyz marianak aytatos zolgaloyt: mikoron be 
mert volna az apród lele heg aytatos frátert az zent eghazban: 
monda nkye zerete atiam az en azzonyom eufrofina hiuat tegedet: 5 • 
ky mikor el ment volna lata ötét eufrofina: kezene пеку mondván: 
tizteletes atyam imagy en erettem : es meg alda etet: es le ylenek: 
monda пеку evfrofina: zerete vram : ennekem atiam vagion es ke- 
reftyen : az vr iftennek nag aytatoffagal zolgal: es igen kazdag: de 
az en edes zylem meg holt: moftan kegek akar engemet liazaffagra 10 

adny : ez alnak es chalard világnak marhaiaert es en nem akarnék 
tele meg ferteztetny es nem tudom zerete atiam mit tegek: meg ez 
etzaka fém aluttam chak || ezrei kondolgottam es nag kényé bulla-197 
tafíal kertem az vr iítent es az edes zyz mariat bog envelem tenne 
Irgalmaffagot: es mikoron meg virradót volna gondolám bog liyüat- 15 

nyk eget az barátok kezel ky iftenfelel engemet meg tanitana az 
ydueffegnek vtara: Annak okairt kerlek az enlelkemnek yutalmairt 
mert en tudom bog vr iftentel vág bocattatuan : tanyc meg engemet 
mit tegek iftennek zolgalatyarwl: monda neki az ven: hugh mond 
az vr iften ha ky ellene nem mondand atianak. annyanak. fiaynak. 20 

fet meg ötulaidon lelkynekes: nem lehet en tanituanyom: es seiníni- 
kepen nem tudok énnél tehet teneked mondanom: De maga zerete 
leányom, ha el vifelhed az tettnek kefertetit: hagy el myndeneket 
es fush ky ez rauaz világból, es repely az edes ieíufnak zarnya ala 
azent zyzeknek kéziben es zolgaly az vr iftennek: az te atiadnak erek- 25 

fegi eleg magzatot lelnek magognak imebol vadnak kilenib kilemb 
monoítorok. árván, ezuegek zegenyek. ha akarya J| az te atyad nekik 198 
zerezheti: De te en zerete leányom bog azte lelkedet el ne vezeffed 
keuefd vrunk iefufnak zauat: monda neki az zyz: Byzom az en 
edes ii'tennembem es az zyz mariaban: es te imalcagotban hog епзо 
mukat tezek en lelkemnek ydueffegeert iftennek zegedelmiuel: es 
monda neki az venh : zerete leányom ez ylien kevanfagod az ereffegtel 
el ne tauozek mert az vr itten ydeie koron zokot embernek adnya 
bekeíeget: felele eufrofina : en tizteletes atyam azért faraztottalak 
en tegedet bog be telyefetenvd az en keuanfagomat: es imachagog- 35 

nak vtanna engemet meg algy es azen haiamat el nyryed: es fel 
kelven az iambor venli Imadkozel: es el nyre az ö hayat: es eltez- 
tete ötét zerzetefzyzek rubaiaban: es imádkozván erette monda:

«•i
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kegelmes mendenhato vr iíten ky az ö zolgait minden gonoztul 
megh oltalmaza: meltolion tegedes meg erizny minden gonoztul: 
ezeket meg mondván az barat el haza mene diciruen az vr iftent:

199 Evfroiina kegek maffelel j| ada magat imacagra: es gondolkodtam 
5 monda magaban: En edes vram itten ha en megek az zyzeknek

kalaítromokhan: vay bizon meg kerefuen az en atiam meg leih 
hotogen es ereuel ky vozon az en yegefemert: ennek okayrt 0  edes 
zyz maria leeg velem es legel engemet: mert en el megek az bará
tok kézzé holot íenky yngen fém vélné engemet lennem: es ezt 

io meg mondván le vete azyzeknek ruhaiat kiben az barat elteztette 
vala: es eltezek ferfyvy ruhaba: es mikor eztvere yutot volna ky 
mene titkon atianak hazabol veven hozaia etven forintot: es az eiel 
meg marada heg reytek helyen: De holual leuen ime az ő atya 
haza ieve: Iftennek kegek akaratiabol mine evfrofina az kalaítrom- 

i5 ban holot vala mafod napon az 5 atya: es meg yzene az feiedelem- 
nek az portarioftul mondván: heg vduarban lakot yfyw yet hozad 
es az ayto elet varya atiafagodat: el yeve az feiedelem evfrofina le ||

200 effek az feldre elette : es meg áldván ötét egetembe le ylenek: es 
monda neki az feiedelem: zerete fyam mit yarzt vala monda evfro-

20 fina: tiztelende atiam en nemes nembei való vágok de mindenkor 
kevantam en azti iambori eleiteket: De mynekokairt hog az mi va- 
rafuncban nincenek Barátok azért iettem moftan hog en velem 
irgalmaffagot tegetek es vegetek be ezent zerzetben iftennek zere- 
tetiert: Énnekem kegek Nag fok iozagom es valalom vagyon ha 

25 kegek áz vr iften nekem- nygolmat adand kezetetek azt es yde zer- 
zem: Monda пеку az feiedelem: zerete fiam : imehol vagion ez 
kalaftrom es ha zereted zoigaliad velenk az vr iftent: es kycoda 
neked neued: monda neki: Smaragdus ennekem neuem : es monda 
az feiedelem: zerete fiam igen yfiu vág te es nem zoktad temagad 

so yltedet azért zikzek hog- neked tanitot zerezek es meg tanichon 
tegedet az regulára es mikint kelyen neked élnéd: monda az íeie-

201 delemnek || Amikipen poroncholz zerete atiam: azonkepen tezek: 
es azmenye pénzt hozot vala neki ada mondván: veddel atyam ezt 
es ha latom hog meg maradhatok aztebi es vtanna yeyen: eleue

85 hiua az feiedelem eget az baratokezel kinek agapitus vala neve ky 
zent eletö es igen kenőrőletes vala es ada_neki Smaragdoft es 
monda: íme ez may napon ez lezen te fiad es tanituanyod: De húg 
tanichad es octaffad hog az ö mefteret meg halagya: es terdre le
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einen meg alda otet: es mydnyaian feleluen mondanak: amen az 
az: hng legen: hozza veye otet agapitus es viue az о cellaiaban: 
myrt kegek hog Smaragdoínak yala zepfeges zyne: es mikoron ye 
vala azenteghazban imádkoznia: íme az pokolbali erdeg emberi 
nemzetnek ellenfege nem zenvetbetven az Ő jambory eletet es io 5 

zandekat fel tamazta az 6 calardfagat bug annyra hog Sokacnak 
gonoz fertelmes gondolatot hooz yala zyvekbe az о zepfegenek 
okayrt: mar mind addek fém zynek meg mig || az barátok tamada- 202 
nak az feiedelemre kezdek haborgatnya: mondván: hol volt neked 
ezed nyaualias ember hog te ylien yíiat vég be ezerzetbe: mert 10 

mind az barátok gonoz példát vettek belebe : mikoron ezeket halottá 
volna az feiedelem felette igen meg haborodek es nem tugya vala 
mit tegen: de az edes zyz maria ky zokta az ő zolgait minden nia- 
valiabol meg zabaditania meg fém liaga ky yznye : de monda пеку : 
en zerete fiam fmaragde: latom hog genge az te zyned azért felek 15 

netalantan romiatok leg az garlo atyafiaknak: Annak okayrt lia- 
giom neked hog az te celadban leg es hot diciryed az vr iftent es 
vgyan ottan egei es fohoua te ky ne meny kyt mikort halót volna: 
monda: hug legen mint akarod tiztelende atiam es poroncola az 
feiedelem agapitofnak az 6 mefterenek mondván: minden nemo 20 

zikfeget meg zerezed es zeretettel zolgaly пеку: mikoron be vittek || 
volna fmaragdoft maganak való celaba mindenkoron nag aytatof 203 
imacagban es kenyeh hullatafban foglalya vala magat: es zenetlen 
kéri vala az edeffeges zyz mariat hog rvla gondot vyfelne: es oly 
nag io elkelben tartya vala magat hog vgan el amelkodik vala rayta 25 

az 6 meftere: ennek vtanna meg hirdete az ö jambori eletet mind 
az barátoknak es mind nyaian kezdeg dicirny az vr iftent ky ylien Hiú
nak oly nag alhatatof zetfeget adót volna: Pafoncius kegek az 6 edes 
atia mikoron haza ment volna az monoítorbol ime nag fyeteteffegel 
be mine az 6 leányának agiafhazaban mert igen zereti vala myrt зо 
hog annal teb nem vala: mikoron nem talalta volna hot evfrofinat 
el zomorodek es amelkodvan vgan el hala nag keferefegel kezde 
kerdezny az 6 zolgait es zolgalo leányth hova leeth volna az ő 
leanya evfrofina: es mondanak neki mert húg mond ez eftve 
latok de mikort meg virradót volna nem lathatok es mi azt 35 

aleytok hog az о iegefenek || Ietvolna el vitte volna az 6 haza- 204 
hoz: Annak okairt igen hamar el kilde az о zolgait aznak haza
hoz es nem lilék attogyn: es mikoron az ö iegefe es annak atia ezt

NYELVEMLÉKTÁP. XIV. О
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hallottak volna igen el keferednek: es el ieven pafonciufnak haza
hoz talalak otet tahat telieffegel el getretet es az nag banatnak 
miatta az feldre le efeth: es mondanak пеку: netalantan valaky el 
hitette es el ment velle: igen hamar Tereget zerze es el kylde zol- 

5 gait hog meg kerelnyk : ennek felette haioban es embereket bocata: 
mikoron mind egez alexandriai es egiptomot meg kereftek volna 
fohol meg nem talalak: de meg valahol tudnak vala es halhatnak 
zerzetes azzonyalatokat es zyzeket mind el iariak vala ennek vtanna 
minden puztat es rakonfaginak hazokat mikort el iartak volna es 

io meg nem lelven nag íiraffal el haza minenek: es ezt meg halvan 
az 6 iegefe nag firaft kezde raita tenny azonken annac: De mentei 
incab az nemes iambor apafoncius ez képén firatia vala nag kefe- 
revfegel mondván: lay en zerelmes leányom lay en zememnek vila-

205 goffaga II lay en eletemnec egetlen vigaztaloia: О erek mindenható 
is vr itten valion kicoda tolvaylotta meg az dragalatos kencemet: es

kicoda puztitotta el az zeretetes en erekfegemet: es kicoda azalta 
meg en veremnek erith : О dicefeges zyz maria valion ky oltotta meg : 
es kicoda chalta meg en remynfegemet: О valion kicoda zep- 
lefetette meg en leanyonnak az о zedves zepfeget: avag veledy 

20 mynemó ragadozó farkas ragatta el az en zeled bárányomat ky foha 
fenkinek nem artoth о valion minemo hely rejtette el ez ilyen zep- 
feges zenth : О ennekem valion minemo tenger vitte fogliol az király 
zepzeget: lay ennekem en zerete leányom te valal az zomoroknak 
vigaztaloia de moftan en meg halok te eretted nag kefe[f^rófegei : 

25 lám te valal en zerete vigafagom mindeneknek ervendeteffegre : es 
ohattoknak partiok valal de iay moft ennekem mert nincen ky en- 
gemet meg vigaztalion te rvlad: О iften teremtette fel de el ne 
enyzed az en teftemeth miglen en meg lathaffam my tértén az en

206 zerete leányomnak || evfrofinanak: mikoron ylien keferves zokal 
so firatnia ime mind niaian fel riadanak kyk ielen valanak húg annyra

hog mind az egiz varas firatia vala: mi koron ez nemes iambor 
pafoncius el nem zenvethetnye es nem lelne vigaztalot: el mene az- 
meg mondot barátoknak feiedelmehez es le omla az о labanak elette 
mondván: kerlek hog ne zenyel imádkoznia en erettem hog meg 

85 [meg] leletteffek az ty imadkozaftoknak munkaia mert nem tudom 
mi tertent legen az en zerete leányomnak evfrofinanak Halvan ezt 
aztizteletes atya igen meg zomorodek: es poroncola hog miwd eleve
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ieninek az atiafiak es monda nekyk: en zerete atiamfiay mutaűatok 
meg moítan az ty zereteteteket: es kerietek az vr iftentel hog mel- 
toliek nekenk meg mutatnya hog mi tertenth legen az vrunk leanya- 
rvl: es mikoron heg egez heten beiteltek volna es imádkozván femit 
nekyk az vr if ten meg nem ielente mikepen annak elette mikoron 5 

imádkozván valamit kérnék vala tahat mind meg nyerik vala: 
mertli К maffelel Smaragdus nag aytatos kenveh hullataffal kéri 207 
vala az zyz mariat hog effedezneiek erette hog foha eletenek ideyen 
az vr iften meg ne ielenteneie hug annyra hog mikor ezt hallotta 
volna eiel napa! chak ezen kenyereg vala: mikoron kegeg Senkinek 10 

az barátok kezel ielenes nem leth volna: kezde az feiedelem pafon- 
ciuft vigaztalny mondván: zerete fiam ne akary el fogatkozny az te 
io zokaffodtul: mert az vr iften akith zeret meg fanyargatya: es ezt 
tugyad mert iftennek akaratianak ellene cak heg madar fém zaly 
ez feldre: mytelh incab az te leányodnak az 6 akaratinak ellene 15 

femmi nem tertent: mert en imar iol tudom hog iob reezt valaztot 
maganak azért femmy nem ielenek moftan nekenk rula: mert ezt 
tugyad hog ha valaminemö gonozfagra terth volna: kitel iften meg 
oltalmaza: Soha az vr iften meg nem vtalta volna ilien fok atia- 
fiaknak imadkozafat: es ennek || Ielenfegre tugiad hog az vr iften 208 
ezen világban zemednek a[t]gya latnya: mikoron ezeket hallotta 
volna pafoncius meg vigaztaltatek es meg apola az feiedelmet es mind 
az barátokat: ennek vtanna el hazahoz mene: es ez vtan zenetlen 
foglalya vala magat aytatos imadfaban es alamifna oztogatafban: 
es vntalan niegien vala az kalaftromban es hot kery vala imachagot: 25 

egcer mene az feiedelemhez es le omla labanak elette mondván: 
kerlek zerete atiam hog imadkozal erettem mert imar nem vifélhe
tem ez nag bánatot e l: mert naprvl napra nevekedik az nag banat 
en lelkemben es meg hafaztya en ziuemet: es latvan az feiedelem 
tahat vgian el holt az nag banatmiat: es monda neki: zerete vrainso 
tegetlen ieve hegh lelki atiafiv teodofiufnak vdvarabol de kerlek 
hog ereg hozaia es bezeel velle : nem tugia vala hog az volna evfro- 
fina az ö leania: monda pafoncius: eremeft akarok: es monda aga- 
pitofnak az ky пеку zolgSl valaeregel es vidbe az || Smaragdofnak 209 
cellaiaban: es el viue: es mikoron hirtelen latta volna az 6 atiat35 
cak vgian kette nem hafada nyavaliafnak zive: es el fakada fhva 
es nag beyven le foly vala az. 6 meg hirvath genge orchaian az 
kenyv: de mikoron latta volna pafoncius arra hagia hog 6 raita
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kenyerelne: es nem eímere meg mert az 6 zepfeges zine imái* meg 
hirvadot vala az nag beytnek es vigyazaznak okairt es az íok siraf- 
ert: De incab be takara az 6 orchaiat a chuliavaly hog valamikepen 
meg ne efmerneié ötét Mikoron imadcagnak vtanna le iltek volna: 

5 ime nag edeffegel kezde Smaragdus zolnya az menyei bodogfagrvl: 
hog mikipen ember az zent zeretetnek es tiztafagnak miatta es ala- 
zatoffagnak altala yvthatna oda: ennek vtanna kezde пеку zolnia 
ez világnak meg vtalafarvl: es hog embernek incab kellene itten 
zeretny hog nem mint fiat vagh leaniat: es kezde пеку meg rnagia-

210 razny azent pal apaftalnak mondafiat || Mikepen az haborvfag em
berben zereez bekefeget: az bekefeg kegeeg meg bizonytaít De 
mikor latnaia áz 6 edes atiat ilien nag keferoíegben felette igen 
kenyerei vala rayta húg annyra hog teccik vala пеку hog áltál 
zakad yoha mert az io azzonialatok nagial incah kenyerö-

15letelek az [v] férfiaknál: de igen feel vala ezen hog meg ne 
efmemeie: es akarvan otet meg vigaztalny monda пеку en zerete 
vram hvgh ennekem mert nem vtal meg teged az vr il'ten de ha 
gonoffagra ment volna az te leányod meg ielentette volna eddeg az 
vr iften hog meg tartatvan erdegtel mind te neked es maganak 

so ereke való siraft ne hozna: de bizal az vr iftenben mert io tanaeoth 
valaztot maganak: mer húg monda vr az evangelioniban hog az ky 
incab zereti atyat, annyat, fiat, azvag leányát hog nem mint enge- 
m et: nem méltó en ream: es ha ellene nem mondant mindeneknek

211 az kiket byr nem lehet- en || tanítványom: es meg mutathatia az 
25 vr iften meg ezen világon- neked azért femmit ne bankogial en zerete

vram de incab agy halat az vr iftennek rvla femmit nem kételked
vén : mert mondom neked hog meg az en mefterem es agapitus 
nag fokfer zomorufagal monta nekem: Mert húg mond jeve hozank 
az pafoncius ky zent eletó: es el veztette az о leányát: kyt oly igen 

30 firat ha meg holt volna: ingen fern tugya т у  tertent legen rayta 
es az nag keferofegnek miatta el íogiatkozot: es ielezben mert chak 
eggettlene vala пеку: es nagkenyvh hullataffal keer imacagot hog 
meg meg lelhetnye: es nag kenyeróleteffegel mongia vala nekem 
hog imádkoznám erette mint azteeb fráterek: es en mikepen mel- 

35 tatlan es gonoznak nem tudoia kertem az vr iftent hog neked adna 
malaztot kynek miatta el vifelhetned ez nag -keferöfeget es mint 
ülik az képén tegyen veled es az te leanyodal: es ennek okayrt igen 
akartam te veled zolny iftenrel ne talantan iftennek vtanna valami
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vigaztalazt tehetnek neked: de hog meg ne eímer||lietneie az fok212 
zofalbol monda pafoncivfnak: ereget en zerete vram imar: de mi
koron el akarna menye ygian altat zakad wala zive rayta oly igen 
keíerőli vala: es el hirvadvan az 5 zine be telyeíedik vala firaffal: 
ínyért hog az fok vigiazat esbeytet nem zokta vala vgyan verth 5 • 
okaad vala: es igen meg ereffette pafonciuft az 5 intefeuel: el 
mene tolle es mene az feiedelemhez: es monda nag eremel: Bator- 
fagal mondom hog meg epole az en lelkem ez fraterteel: es annyra 
meg vigaztala iftennek malaztyaban: ha zinten meg leltem volna 
az en zerete leányomat: es Imachagot kérvén el hazahoz myne ю 
dicirven az vr iftent: Mikoron kegeg Smaragdus harminch nyolc 
eztendeig lakozot volna az 5 cellaiaban: íme iftennek akaratia- 
bol korfagban elek melyben meg es hala: Mikoron heg napon 
zokafa zerent el ieve pafontius az kalaftromban: es imadchaganak 
vtanna monda az feiedelemnek: zerete atyam poronehol hog lathaf-is 
fám meg az Smaragdoft mert || felette igen ohaytia ötét az en lelkem 213 
mert vgian meg liaczad az en zjvem erette. es mikoron eleue hitta 
volna agapitoft poroncola пеку hog vynnye Smaragdofnak cellaia- 
han: Be menven kegeg jiafoncius az cellában azhol vala az koor 
keezde nag firaffal apolgatny monduan Jay en nekem zerete atiam 20 

Smaragdus hol vadnak az te igiretid: es holot vadnak az te edes 
hezidyd kikel fogadod vala ennekem zememel látnom az en egett- 
len leányomat: íme moftan nem cak hog otet nem lathatom de 
meg te es el haach minket kimiat en lelkem iften vtan meg vigaz- 
tatik vala: о en en vram iften valion kicoda vigaztalya meg az 25 

en vehenfegemet: о edes zyz maria de fegech meg engemeth mert 
imar harminch nyolc eztendeie vagyon hog el veztettem az en leá
nyomat es eiel napal imádkoztám erette de foha femmit nem ielen- 
tel en nekem felelle: e.s moftan két nag keferőfegem tertenek en 
nekem hegyk || az en zerete leanyomrvl es maiik ez fráternek meg 214 
halafarvl kv engemet vigaztal vala : lay erek mindenható vram iften 
de myt remélhetek en imar es ky vigaztal engemet lay mert ymar 
le zallok nagh firaffal az pokolra latvan kegek Smaragdof pafoncioft 
hog el fogyatkonyek az nag kefer5 firafnak miatta Nem fcenvet- 
hete tovaba de monda пеку mert kétféléi való keferőfege vala: 85 
tudnya mynt: az lialalos korfag: es az 6 edes veen atianak v nag 
hanatya es firafa: Zerete vram valion mith kefergez es vgyan ha
laira hochatod magadat: nem de meg korőlte wrnak keze avagh
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vagyony valami dolog mely пеку neheez volna: tvgyad azt mert 
femmi ninchen: Nv azért veesh veget azte nag keferves siraf ódnak : 
es kerlek hog emlekezel meg mikepen az wr iften meg ielente iacob 
patriarkana az 6 fiat iofeffet: kyt vgyan íiratvala ha zynte meg holt 

5 volna De keerlek en zereto wram hog harmad napignal el ne haag
215 engemet íemij|keppen : es ezeket halvan: monda magaban pafon- 

cius: Ne talantan az wr iften valamit ielentet пеку en rvllani: es 
harmad naph be telven nagh kenyeroleteffegel monda frater Sma- 
ragdofnak en zerete atyam es vram ma vagyon harmad napia hog

ío engemet kerel es fohova telled el nem távoztam: Megh efmerven 
kegeeg Smaragdos az 6 halalat monda pafonciufnak az 6 edes atyá
nak : en zerete vram pafoncy: halat adok az en edes teremtemnek 
es az zyz marianak ky engemet igazgatót en eletemben: hog az en 
nyavaliaffagomat io vegre hozta es be telyefetette az kevanfagomat: es 

is nag ereffen vyafkottatot engemet de nem az en erem el hanem chak 
. az 6 zegedelmiuel: mely aldot iften meg erizete t engemet minden 
ellenfegymteel chac imaran zykfeg hog az ereke való coronat agya 
meg nekem az en edes wram Iefus criftos: No azért en zerete wram 
semmikepen nem akarlak hog zorgalmaffagban hagyalak tegedet ||

216 Az te leanyodrvl: Imar moftan meg valóm mert en vagiok az te 
leányod evfrofina: es te vagh en edes zileh atyam : ime imar lattal en
gemet en edes atyam : es be teliefetette az edes zyz maria az te kevan- 
fagodat e s : kyreel en vram teremtem aldot Iefus halat adok teneked : 
monda пеку de kerlek en edes atyam hog liezt meg ne hyrdeffed:

25 es az teftemeth femmikepen meg ne liagyad mofnya egebtel de 
chak temagad moffad meg Ennek felette en zerete atyam mikor en 
ievek ez monoftorban azt mondám az feiedelemnek hog fok tarto
mányom vagyon nekem es fogadam hog ha meg maradhatok yde 
zerzem mind: azerth kerlek moftan ky halainak vagyok markaban 

so hog teliefechedbe az fogad'afomat es tvgiad mert zent hely ez ky zep- 
letelen adah meg engemet az wr Iefufnak es mihelt ezeket meg 
monda ottan meg meg hala: De imar mit mongyvnk ezent iambo-

217 rvl mert mikoron ezt meg halgatta volna nag firaffal: yme || vgyan 
altalyaban el almelkodek rayta es mikor lata hog meg hala azon

35 helyen le ezeek az feedre mint heg holt es az nag keferofeg áltál 
iarvan az 6 lelket chak meg fém mozdulhat vala: hamarfagal oda 
ívta agapitof es latta tahat meg holt frater Smaragdos: Syetetel 
kezde vernye pafonciofnak feyet mert vgian fekzyk vala Smaragdof-
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nak agia eleet menth heg holt es igen meg yedet vala rayta mert 
jeles ember vala es mikoron feel emelte volna az feedrel el nemyden 
meg jeve eze: es monda пеку agapitos : De zerete vram pafoncy my 
nyavaliad tertenek: monda пеку nag firaffal az menyre mondhata: 
jay ennekem en vram iften: hagyel io atyam had haliak meg vgian 5 

itten: lay nekem mert en chodalatos dolgot lattan ez may napon: 
es fel kelven azmint tehete el mine az о leanianak teftehez es efeek 
az о orchaiara es mondhatatlan nag siraffal keezde mondany: lay 
en nekem en edes leányom evfrofina mire || hog ennek elette meg 218 
nem Ielentetted nekem magadath hog en es zabad akaratom zerentio 
meg holtam volna veled ezven : lay ennekem yme mikepen el enyz- 
tetted magadath es mikepen mentei áltál az ellenfegnek ö chalard- 
fagan es yme vgyan zinte zememnek elette be menel az erek bodog- 
fagra: De mikoron agapitos ezeket hallanaia chodalkodyk vala 
rayta : es hog meg ertette volna harmarfagal el mene es mind ezen- 15 

képén meg Bezelle az feiedelemnek es el amelkodnak vala iftennek 
ylien nag chodalatos chelekedefen: el yeve kegeeg az feiedelem 
efeek az 6 zent orchaiara es nag siraffal es ohaitaffal mongya: 0  

edes criftof iefufnak yegefe es kegies zyz marianak zent leanya 
evfrofina de kerlek az wr iftenre hog el ne feletkezel ez te aytatos 20 

zolgaidrvl: De imagiad az kegelmes eriftuft hog erees viafkodafnak 
vtanna yuthaffvnch az erek eletre es mind az 6 zentiuel es teveled 
dichirheffoch ötét mind ereke: de mikor hallanaia az nemes iambor 
pafoncius attvl incablan altan zakad vala yoha rayta [| es annyra 219 
el fogyatkozot vala Hog megh chak azolaft fém tehety vala • de mit 25 

mongyvnk rvla incablan kegyeffen hihetyok hog embery nyelli meg 
nem mondhatia az 6 nag keferofeget: es poronchola az feiedelem 
hog oda gyeimnek mind az barátok az zent teftnek tyzteffegel való 
el temetefere: de mikoron mind oda gyeltenek volna es halyak vala 
ez nag chodalatos dolgot mindnyaian el amelkodvan dichiryk vala3o 
az wr iften ky ylien nag alhatatoffagot adh az 5 zent zolgainak: es 
mind nyaian felette nag siraft teeznek vala: latvan kegeeg pafon
cius ezt attul incab el fogyadkozyk vala mert az veenfeges meg 
erthe vala es zenettlen*íyr vala-: Vala kegeeg heg feel zemő barath 
hottogyn es nag siraffal meg apola az zent teltet leg hottan meg adaték 35 

пеку [s] zeme: es mikoron látták volna az barátok dichirik vala az 
wr iftent es nag aytatoffagal es tyzteffegel el temeteek a zent atiak- 
nak koporfoyokban : de nem vala kezettek oly ky magat meg tartóz-



220 tathatnaia afiraftvl. Ennek vtanna || az 6  atya pafoncins minden 
jozagat zerze az monoftorhoz az holot evfrofina lakozot vala: es 
vgyan monoftorban: es azon cellában es azon agban hala meg 
melyben az 6  leanya evfrofina es az 5 leányának halala vtan eleh 

5 thyz eztendeiglen: nag Iambory eleiben es az 6  leányával heg ko- 
porfoban el temetek nag tizteffegel: kyknek halatoknak napiat 
yllyk azon monoftorban mind ez may napiglan : Dicheerven az zent 
haromfagot: ez képén vegeztetvk az zent evfrofinanak elete : Amen 
es az yro munkayaert keer Aue mariat Aytatoffagal: Iesus. Maria 

io Y a l a k y  z e r e t e t t e l  ez i r a f t  o l v a f f a :  n e m l e h e t  
ol y  k é m é n y  z y v e  b o g  a y t a t o f f a g r a  v á g  s i r a f r a  ne  
i n d u l y o n  z e n t  z e r e t e t  Í r a t t a  h e z t | |

.
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'



V r u n k  a l d o t h  i e f u f n a k  n e u e b e n  k e z d e t  у a z e n t  h 221 
e l e k e z n e k  z e n t í e g e s  e l e t e  e z e n  kép pe n

Az diczefeges zent elekes vala eufemianofnak czak egetlen 
ffya: mely eufemianus vala romay vrak kezet nemeik: tizteletefb 
es marhaual gazdagfagos: bug anyra hog romay czafarnak vtanna 5 

nem vala tőiénél yeleíb : ez euferuianof elet mindenkor allanak vala 
három *) ezer ieles nembely yffyak: kyk koronked elteznek vala 
barfon ruhában es mindenik parta övei Őuetezik vala: De az eufe
mianofnak 6 teeb yo dolgay kezet ez vala ielefb liog ygen irgalmas 
vala : es mi/г den napon három aztalra való zegyeneneket || Aruakat: 222 
es zarandykoth kerezteth vala es tulaydon őnnen maga nag zere- 
tettel zolgal vala nekyk: es ennek vtanna ő maga kylenced 
hora/i zerzetes emberekei ezyk vala iftennek felelmeuel: es az о 
hazas tartanak vala neue Aglaes: ez es minden napon ezen képén 
tezen vala: De mikort nem volna nekyek magzatyok mind ketten 15 

nag aytatoffagal keryk vala az vr iftent hog nekyk magzatoth mel
tolna adnya: jeleiben az ő aytatof hazas tarfa miért hog zeretettel 
zolgal vala koronked az zyz marianak az о buzgó imaczagaban kery 
vala mondván: О iften zile zyz maria de kerlek az nag zeretetre 
melyet vallottal az edes iefufhoz hog nyer magzatot nekem az the 20 

zent fiadtul ha б пеку kellemetes es minekenk ydveffeges ky legen 
Az К Te zent fiiadnak tizteffegere : es neked eremedre: kerlek edes zyz 223 
maria halgas meg engem^rt: De minekokaert hog Semmit meg nem 
tagathat az aldot iften az zyz mariatul Ada az Ő nag iamborfagogeret

*) Nemely iras három zazat mond
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heg zep fyrfy magzatot: ев mikoron látták yolna hog meg halgatta 
volna okét az wr iíten ennek vtanna el vegezek hog mind ereke tyzta- 
fagban elnynekes mig elenek meg tárták: mikoron fel neuekedetvolna 
ez elekes az 6 zyley adak deaky tudomanra: ennek vtanna mikorban 

5 yutot volna liees korban az о Atya yegeft valazta пеку a czafarnak 
vdvarabol: es el ieve az nap mikor az 6 iegefeuel be ment volna az 
о agyafhazaba az menyekezenek vtanna: tahat ezent yffyv kezde az 
6 iegeíet ii'tennek felelmere tanítani es a zent zyzefegre intenye 
mod van: о mely kedves az vr iítennek ellette az tiztafag tartas ||

224 mert meg vgyan ezen felden liafonlatoffa tezen embert az angalok- 
hoz ennek vtanna ky veve vyabol az arany gőrot es az pai*ta önek 
veget czatoftul пеку ada mondván en zeretes húgom tarczad meg 
ezt en emlekezetemre mig az vr iftennek kellemetes lezen es vr 
legen my kezettenk imar: Ennek vtanna eyel titkon atengerre: es

is yuta Laodociaban : es inneten fel kele es mine ediffanak varafaban :
. holot vala az my nemes vrunk Criftus iefufnak kepe de nem emberi 

keznek miatta cinaltatot es vala gyolczon: mikoron kegyek oda 
yutot volna minden marhaiat amit velle hozot vala azegynyeknek 
oztogata ennek vtanna kudus ruhában eltezek es az teeb zegynyekel

20 kezde ylpye az eghaznak aytaya elet: О erek mindenható aldot vr
225 iíten íme mely nagh || zereteteth vallót ez nemes zent te hozad 

mert. zinte akoron valek el mindeneztel fogua ez vilagtul mikoron 
ez világiak incab zoktak magokath vigafagban íoglalnya kynek 
miata nag fok vafotfagot teznek De incab mit mongyunk rvla bátor

25 mondhatyuk bog eben hafonlatos adichefeges zent Ianos apaftalhoz. 
De meg nimikepen nagob: mert zent ianos hyuattatek vrunk iefuf- 
tul zemel zerent de nem húg ez: touaba zent ianos nem volt kezel es 
ylien nag nembei: ennek felette zent ianos Az vaczoran valek el az о 
iegefetel de ez valek el az 6 agyafliazaban : mely dolgot fenkirel nem

30 oluafunk ha nem czak eketh zentrel: De mikorban abodog zyz maria- 
nak egliaza elet ylne ateb zegenekel ami alamifnat adnak vala пеку

226 iften zeretetyrt czak annyt hág vala ma||ganak kiuel naponked meg 
ery es atebit elmet ateb zegynyeknek Agya vala De imar laffuk mit 
tezenie] az о tizteles atia[t] es : yme mikoron meg tutta volna hog az

35 о ífya el ment volna: Nag kenieroletes firafokat tezen vala gyakorta 
es mind ez világ zerte .el kylde zolgait hog nag zeretettel meg keres- 
nevk: De mikoron nimelyek kezelek yutottak volna ediffanak vara- 
faba latuan őket zent elekes hottan meg efmere: de a zolgak meg
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nem elmerek őtet: .hanem amikepen meg tanoltak vala az 6 vroktul 
az aldot vr iftennek es az edes zyz marianak neueirt őkezelek min- 
denik nag zeretetel oztnak vala alamiznakat a zegenyeknek kérvén 
ezen hog kerneek az vr iftent hog lelhetneek meg Az о vrokat: mely 
alamiznat mi||koron el veth volna zent elekes ottan azenteghazba 227 
mine: es terdre le elek nag aytatoffagal monda: oen  edes vram 
xps ieíus halat adok en teneked mert emay napon vetetel en velem 
alamifnat az en zolgaimtul mikoron meg térték volna mondanak 
az ő atyanak hog Sohol meg meg leltik: hezt haluan az edes zileie 
mint keferues anya, vgyan áltál yara anag keferőfeg az ő lelket k> 
mert meg azon napon zeer imegbe eltezet vala es azon czupa felden 
fekzik vala Amely napon el ment vala: holot mindenkor el fyr vala 
es ezt haluan -nag ohaytaffal es syraffal mongya vala о en edes 
fiiam elekes valyon holot vág moftan  ̂ 0  en zemenmek vilagoffaga 
hol vagion neked zalafod: о en ziuenmek vigafaga defkiczoda zölgalis 
moftan teneked: Annak okairt 0  kegies zyz maria nam te vág 
zomo||rultaknak vigaztal meg engemet az en fiiam ffelel ky te hozad 228 
nag aytatos vala: mert mig az en fiamat meg nem lelhetem mind 
addeg meg maradok hittegyen a nag keferues -líraiban: vgyan ezen 
képén kefereg vala az ő iegefe e s: melyet zyzefegben hagyot vala: м 
es nag ohaytaffal mongya vala: 0  ennekem en zeretetes iegefem _ 
mert amig en te ffeleled io liirt nem hallok foha addeg Ate edes 
ziledtel es en tizteletes azzonyomtui el nem tauozom: De mikepen 
atiztafagos gerlicze: eiel napal siratlak tegedet: es iol lehet hog ilien 
modu ziraffal sirattak legen: Demaga ember az ő keferoíegeket 25 

meg nem mondhatya: oka imez: mert igen nag vrnak vala eget- 
lene : es igen io elkelcző vala: touaba mert az zantalan marha reia 
maradandó ennek okairt halnak vala keíeró||fegel vtanna: Annak 22$ 
okairt mikor zent elekes azyz marianak megh mondot eghaza elet 
lakozot volna tizenhét eztendeig: monda a zyz marianak kepe afe- 30 

geftyerefnek a ky gongyat vifely vala az heghaznak vigied be az 
vr iftennek erdemes zolgaiat az eghazba mert méltó menyennek 
orzagara es iftennek lelke zeretettel nyvgozyk ő rayta: mert az ő 
imaczaga vgian fel megen iftennek eleiben mint atimiennek főtte: 
íme mikoron el amelkodvan gondolgodneik rvla mert nem tugiae& 
vala hog ky volna: elmet zozat len hozaia: Az hugmond aky azenth- 
eghazelet imadkozyk: Tahat nagh gorfafagal ky mene es kézén foga 
mondván yer be iftennek erdemefe mert nem illik neked hyt ölnéd;
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es mikoron edolog mindeneknek ky hyrhedet volna yme kezdek
230 mindenek tiztelnie mint iftennek erdemes || zolgaiat: De nem kel 

vala e tekelletes embernek ez világnak diczefege annak titkon mine 
laodociaba es hottogin abarkaba öle mert akar vala ciliciaba menye:

5 De iítennek akatiabol nag veez tamada Atengere bug hog roma- 
fagnak partiara vere Abarkat mely dolgot mikoron latot volna ze?<t 
elekes monda ziuiben 0  en edes vram aldot iefus bátor húg légién 
mint te akarod es nem mint en akarnam: Annak okairt him el 
megek az en edes zileimnek hazahoz es nem akarok touaba egebe- 

10 két meg nehezítenem de mind en halalomiglan eímeretlenel lako
zom hot: ennek vtanna be mine Eomaban es leg hottan elel talala 
az ö edes atiat tahat nag fereg meg kernykezte mint olian nag vrat:

231 es kezde vtanna kaialtany: || mert nem yuthat vala hozaia aíok 
neptel: mondván : 0  aldot lefutnak aytatos zolgaia kerlek hog po-

i5 ronczol engemet zegen zarandikot fogatatni ate hazadhoz es enge- 
met Avag czak az aztalrul le hüllőt morzalekokal el tartani az aldot 
vr iefutnak: es a te zarándok fiiadnak zeretetyrt meg halvan ez 
nemes jámbor az fifianak neuet hozaia tere de meg fém tartoztat- 
hata hnegl magat afiraftul es monda égik zolgaianak: eregel es e 

20 zegen embernek agy heg zeep karat es minden napon en tulaydon 
aztalomrul vyg enny es minden zőkfeget meg zerezed az en edes 
zerete fiiamnak zeretetyrt: mert zinte áltál hata anag keferffeg 
azive[te met hog emlete az en fiiamat e zent elekes nag aytatos 
imacagban es vigiazazban es beiteleiben lakozek hét eztendeig az 6 ||

232 edes zileinek hazoknal es' fenki meg lem efmere De az zolgalo yfifia- 
kezel avatottak mondhatatlan fok bozwfagot teznek vala rayta húg 
hog meg amoflekot: es egieb ondogfagot giakorta reia ettyk vala : 
De mindenben nag bekeíeget tart vala Jet meg halat advala az vr 
iftennek rvla О vr iefufnak aytatos zolgaia te zent elekes miokairt

só alazad meg enire temagadat ? kegiefen azt mondhatyuk hog semy 
nem vala egeb oka hanem czak azent iacab apaftal mondatat 
tanolta vala meg, ky húg monda: vala mely ember akar ez világnak 
baratia lénnyé: lezen az elenfege, az aldot vr iftennek. О mely 
kemien mondás ez : bizoniaval ha ez világnak ffiai meg tanolnaiak 

35 ezt, tahat meg vonnaiak magokat agonozfagtul mert fohoua nem 
mehet el iftennek elette: sem ez világon sem meniorzagban sem

233 pokolban mint mongia zent dauid próféta, || De mikoron zent leiek
nek miatta meg elmerte volna halaknak ydeit amely ember пеку

■
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zolgal vala kére telle tintát es papirofath es nag zepen meg ira az 6 
iambor eletenek zeret es az о ziletefenek heliet es igen zepen be zege 
aleuelet mint annak zokaía: es vrnak meg ada az 5‘ zeplenelkilvalo 
zent lelket: О aldot mindenható vr iften melygen meg diczoited meg 
ezen világon es ate zolgaidat: mert mikoron miiét mondana a papa es 5 - 
aczafarok halgatnaiat: íme nag czodalatos zozat ieve meniorzagbol 
vaíarnapon, mondván: en zerete zolgaim kyk en erettem mukal- 
kotok ieuetek mind niaian hozam es en meg eligitlek titeket: meliet 
mikoron hallottak volna meg rettenvén mind afeldre hullanak: es 
ime mazer elmet zo ieue hozaiok mo?idvan hamar keretietek meg 10 

az vr iitennek zerete zolgaiat hogy imadkozek romáért || íme mi- 234 
kort mind meg kereítek volna ahol incab gondolnainak es meg iem 
lelhetek : harmad vtal elmet zozat ieue mondván evíemianos házá
nál keretietek mikor meg kertyk volna evfemianoít: azt monda hog 
íemmit nem tud edologban: Tahat aket czaiar: Arkadius es hdno-15 

rius Innocencius papaual egetembe el minenek evíemianos hazahoz: 
es azent elekes zolgaia ieue evíemianoshoz modvan : Nagíagos vram 
de keiiek hog laid meg netalantan az mi zarandikunk akit kereítek 
mert mondhatatlan nag zent eleto vala es bekeieges: ezt halvan el 
mene hamariagal evíemianos tahat holva iekzyk. os oly nag zepíe- 2 0  

ges az ő orczaia mint ha angal volna es olian fenies mint [mint] A 
nap: akara el venny kezebel aleuelet de semmikepen nem vehete •' 
el ky mene'es ezen zerrel meg monda Apapanak es Äczazaroknak: 
ezt halvan be mine apapa aczazarokal es terdre le eiven mo//||da- 23-> 
пак О iitennek erdemes zolgaia iol lehet hog mi boneíek legelik 25 

demaga mind ez világot biryuk: azért kerenk hog ágiad nekenk 
aleuelet hog tugiuk meg mi vagion benne: Ennek vtaima hozaia 
mine apapa es leg ottan neki erezte aleuelet: es el olvaítata mind 
Anag sok nép elet: es ez . vala az kezdete en elekes iitennek mél
tatlan zolgaia vagiok evfemianosnak egetlen ffia: es minden elete- so 
nek zeret el olvaíak mint meg irta vala: ezt meg halla az ven iam
bor az 6 edes atya el czodalkodek raita es vgian zinte holt eleuenne 
leen húg hog íemmi módón nem alhata lábán, hanem le eíek anag 
keíerőíegnek miatta: Be mikor - meg yet volna eze kezde ruhaiat 
zagatnia: es az 6 veníeges haiat es zakalat: es nag íyrva elek az ö ss 
fiianak zent teítire es nag fiel zoual siratya vala mondván: О en 
nekem en edes zerető fiiam valion mi neniő vigaíagom lehet imar 
ennekem, es enne! tebet semmit nem zolhata, || vgyan zinte el hala 236
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a nag keferőfegnek miatta: es mikoron Atizteletes azzon zent ele
kéinek edes annya kerdezniie mondván: De kertek hog mongiatok 
meg miczoda nag siras vagion es óveltes hittegien ? mert foha nem 
yo vala ky aliazbol mikort erzette hog emberek voltának hottogin 

$ ezen kezbe be yeue aky zolgal vala zent elekefnek es monda nag 
íiralfal: О en tizteletes azzoniom: yai mit giaracz hog nem lirz es 
hog nem ohaitaz: el amelkodek ezen az azzon es monda nag köne- 
rőletefíegel: zerető fiiam meg lem firtamy elegeth vay igaz eleg 
Siralom volna az en edes fiiamon: monda пеку Annales keferuefb 

io íiralfal: yay mert ez nekem nag keferőfegeru hog en nem tuttam : 
es nem zolhata tebet Anag firafban: De mikor ezt hallotta volna 
áltál yara Anag banat az 6 lelket nag zeretettel kérdi vala mond-

237 van: yay nem tudom mit zolaz, || elmet monda пеку, mert meg 
holt ami zarándokunk: es monda az azzon: legen hug mond az vr

is iftennek akaratia: De mikor latta volna ez zolga hog nem fyrna 
raita: mert nem értheti vala m eg: reaia tekente nag kenvefzemel 
mondván: О minento .kegetlen anya vág te hog nem fíratod a zent 
elekeet ate fiiadat kyert moftan yde yet Azent papa, es aket czaíar: 
Setmeg mind egeez romafag hyt vagion. Meg erte ezt az ö Annya 

so el zakada alatta az 6 két laba es az feldre le effek: De nem nyug- 
hatek addeg az anyái kefarues zyw mig nem meg lata az о edes 
ffiat, es nem gondolia vala az о eretelen voltat О aytatos lelek gon- 
doliad meg meli nag keferofeget valót ekegies anya az 6 egetlen 
fián ielefel mert ilien -fok idén lakot vala házánál es fok ideiglen 

25 lirata vala: ennek felette mert latia es halia vala az о zent eletet:
238 húg У anyra hog az iras ky nem ielentheti ennek vtanna meg 

zagata ruhaiat, mint az eres orozlany ahalot mikor a vadazok meg 
ffogyak: es meg erezte az 6 haiat es kézit egben kulcolvan, zemeit 
meniorzagra fef emele, es nag zonal kezde íiratni mondván: О en

«о nekem aldot vram iften, mert en vagiok minden azzoniallatok kezt 
bodogtalamb : jai ennekem edes zyz maria nemde kérlek valai. hog 
engemet meg vigaztalnal azte zolgadnak es en edes fiiamnak meg 
yeuefeuel: О edes iefufnak zentfeges zileie yni te meg hoztad volt 
de en bodogtalan nem tartottam hvg mint illet volna mert nem 

es esmertem meg: о erek iften ez en nekem nag keferőfeges mert 
vgian tartottuk ha ez világban zinte el vetet volna mikoron nag 
keferuefen fúrna, es nag fokáig nem yutliatna azent telthez, Annál

239incab kezde kaialtani mondván: О aldot iftennek aitatos zol||gay,
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boczaffatok engemet az en edes zilettemnek zent teftihez, kyt en 
fiel tartottam en anyay teieniel, kertek hog lathafíam meg en lel
kemnek vigafagat, minek elette meg halyak: es hog yutot volna 
hozzaia, reaia elek, nag fel zoual es kaialtaffal siratya vala, es mon- 
gia vala jay en edes fiiam ennekem: mert soha vigafagom nem 5 - 
lezen ez világon; lay en zememnek vilaga: Soha tonaba meg nem 
zennek Siraftul: 0  en edes fiiam, ínyrt hog igen tetei mivelenk:. 
Nam iol latad az te venfeges atiadat es engemet niavalias ziledet 
mint Sirattunk tegedet, yai myrt hog meg nem ielentetted magadat, 
es zenetlen apolgatia vala az ö angely zeep zynit es giakorta le effik 10 

vala affeldre, Anag keferöfegert: es monda : 0  aytatos nepek siria- 
tok en velem bodogtalanal || mert ime heth egeez eztendeig lakot 240 
hazonknal es soha senki meg nem elmerte. De ennek fielette meg 
a zolgak, giakorta bozontottak, es niakon vertek, de mind ezekben, 
nag bekefeges volt: 0  annak okáért valion ky ad az en zemeimnek 15 

kenyvhullatafnak kút feyt, bog en sirathaffam, eiel es napal en lel
kemnek keferófeget: mely nag keferöíege leet legen, ember meg 
nem mondliatia, mert azent yras valamikor akar nag keferófeget 
peldaual meg mutatnia, mindenkor zokta meg mutatnya, az eget- 
len[nekj ffiunak lialalanak keferofegen: De ha zeretettel meg gon- 20 

dolnuyuk, ez nagiob, mint meg hallok, ennek elette : es mikor ezhyr 
yutot volna az о iegefeigjhez legottan feketöben eltezek es nag yai 
zoual oda syete: Nv nem altalya valya embereknek sokfagat, es 
nem zemermeskedik vala az kaialtafrvl, es mikoron el || Hoza yutot 241 
volna, ekepen siratia vala, lay enneken nyavaliasnak mert ez may 25 

napon kezdetet el az en puztulafom kinek soha vege nem lezen ez 
világon, ez mai napon őzvegsegbe maradék, jai edes zyz maria imar 
ninczen nekem kire zeniemet fordeczam: jay erek iften mert ez 
may napon toretek meg az en tizta tökerem, es imar minden remen- 
fegem el vezet: es ez napon kezdetek el Anag kaferöfeg, kinek soha зо 
vege nem lezen ezt meg mondván le omla a feldre mint bég holt, 
oly nag sirast tiznek vala az 6 zilei, rakonfagi: meg Akeez neepes 
hog zinte az egben emeltetik vala fel a nag siras: De más felel 
ezen ereinek vala es ifteünek halat adnak vala hog ilien nagh draga 
kenczet erdemlettek vennie Ennek vtanna apapa: mert imar 11 kefö 242 
ydö vala: öniaga fel veve a czazarokal azent teftet es mikoron vin- 
nyk avarainak középén: hire leen akeez nepnek hog meg leltek az 
iftennek zolgaiat: meliet mind az egeez varas keres vala: es nag
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syeteteffegel kezde afok nép oda tudulnia: es mindenkoríagbaliak 
akyk érhetik vala azent teltet mind meg giogulnak vala: De miko
ron látták volna aczazarok enag czodakat annal nagiob aytatoffagal 
vizyk vala azent teltet bog az vr iftentol malaztot es ódveffeget 

5 nyerne nekyek De mig incab keesnek vala, attnl teeb neep íyet vala 
azent telthez : es latvan aczazarok bog femmimodon el nem vihet- 
neyek afok neptel: yme nag bovfegel kezdek el hintetnie Az vara- 
fon zerte: Aranyat es ezóftet: ne talantan bug mond Anep akenczre 
omlana es azent teltet bekevel el vihetnyk: nu senky arania || 

243 ezostye: draga keue, nem kel vala de incab mint a ganeet meg 
vtaliak vala, bog czak azent testet illethetneiek: es ezen módón nag 
nehezen vihetek zent bonifacius mártírnak egbazaban: es hottogien 
heted napiglan alia el temetetlen mig ezóstbel: es Aranbol, es dra- 
galatos keuekbel koporfot czinalanak пеку : ennek vtawna nag isteni 

is diczirettel el temetek, es az vr isten fel magaztala meg vgian ezen 
fehlen es, mert az 6 koporfoiabol nem olian illat zarmazik vala, 
mint egebekebel hanem nag dragalatos balsamomnak illatia, es 
nindennemo korsagbali ember valaky igaz hittel iáról vala akopor- 
fohoz, mindent meg gioget vala az vr iften erdemenek miatta: mely 

20 io legen kegek neki zolgalni, minden meg értheti, ez irafbol ez ké
pén végeztetik az 5 elete: Diczirteffek zent haromfag ||



M i f e t  mo n d  v a 1 a e c z e r  a d . i c z e f e g e s  z e n t  g e r g i e l 244 
p a p a  es п е к у  y e l e n e k  v r u n k  a l d o t  i e f u s  es a k o r o n  
m e g  i e l e n t e  п е к у  az 6 z e n t f e g e s  k e e n  z e n v e d e l e 
ne k  t y t y a b a n  A k o r o n  v a l ó  a y t a t o f f a g a b a n . z e r z e  
i me z  у de a l a  me g  yrt  h é t  z e n t  i m a c a g o t  de b o g i  
e m b e r e k  n a g i o b  a i t a t o f í a g a l  o l v a f n a i a k  e n g e  de  
h o g  v a l a k y  h a l á l o s  b o n n e l  ky l  t e r e d e l m e f í e g e l  
t é r  de n a l v a  m e g  m o n g y a  es m i n d e n  i m a c z a g  mon-  
g y o n  h e g  p a t e r  n o f t e r t  es  h e g  Au e  m a r i  a t a h a t  
у a a 1 n i n d e n z e r  t e l l e  h ú z ó n  h á r o m  e z e r  e z t e n d e i g ю 
v a l ó  b u c z u t :  m e n t e i  v t o l  k e g e e g  m e l y  i m a c z a g  
v a g i o n  az az n y o l c z a d i k ,  z e r z e  h é g  z e n t  p a p a  es  
e n g e  de h o z z a  t i z e n k é t  e z e r  e z t e n d s t  De  ha  m i n d  
őz e  z a ml  a l y u k  kyt  a t e b  p á p á k  e n g e t e k  t e z e n :  hét -  - 
ve n  e z e r  e z t e n d e y  b u c z u t :  de a p i e t a s  e l e t  k e l  mégi s  

m o n d a n y  1. 5. 14. ||

VRam mendenhato wr iften zegenyeknek segedelme: segel 245 
meg engemet emay fogyatkozandó nyavalyámban

О v r a m i e f u s  c r i f t u s  i m á d l a k  t e g e d e t  ke réz  t- 
f f a n  f y g v e n  t y w s  k o r o n á t  f e i e  d b e n  v i f e l v e n :  ké r - 20 

l e k  t e g e d e t  ho'g-a. te k e r e z t f f a d  z a b a d i c z o n  me g  
e n g e m e t  a m e g  ve r ő  a n g i a l t u l  A m e n :  p a t e r  n o s t e r  
Aue  m a r i  a

0 vram iefus criftus imádlak tegedet akereztffan meg sebeffel- 
ven: epevei es eczetel itatvan kerlek tegedet hog ate sebeid legenek 25 

en lelkemnek vrvoffagy pater nosier
О v r a m i e f u s  c r i f t u s  i m a d l ak t e g e d e t  kopor -  

f ob an h e l h e z t e t v e n :  m i r r a v a l  es  n e m e s  k e n e t t e l  
m e g  k e n e t t e t v e n :  k e r l e k  t e g e d e t  h o g  at e  h á l á l o d  
l e g e n  en e l e t e m  A m e n  p á t e r  n o s f e r  Aue  m a r i a  30

N Y ELV EM LÉK TÁ H . X IV . f i
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ez imatfagnak bwchwia minden pinteken megh kettoztetik azért 
[aitoff] aitatoffagal megli olwaffad minden napon

0  vrarn iefus criftus imadlak tegedet yo paztor es kerlek j|
246 Hog meg tarczad az igazakat ygazeec meg akegetleneket elevenecz 

5 meg aholtakat: es minden hyveknek irgalmaz: es leeg kegelmes
ennekem bwnesnek pater noster

О т г а т  i e f u s  c r i f t u s  At e  k e f e r o f e g e d e r t  kyt  
en er e t t e m  a k e r e z t f a n  z e n u e d e l :  y e l e f e v l  a k o r o n  
m i k o r  a t e  n e m e s  l e l k e d  te t e l t e d b ő l  ky me n e :  

ío i r g a l m a z  e n n e k e m  en h a l a l o m n a k  y d e i e n
0  vrarn iefus xpc ymadlak tegedet pokolra le zalattat es 

afogliokat meg zabadeitafodert kerlek tegedet hog ne hagy engemet 
oda be mennem pater noster Aue maria,

О т г а т  i e f u s  хс i m a d l a k  t e g e d e t  h a l o t t a i d -  
15 bo l  f e l  t a m a d a f  ó d é r t  es m e n i o r z a g b a  m e n e f e d e r t :  

es  a t y a  i f t e n n e k  i o g y a  f e l e  el  ő l i f e d e r t :  k e r l e k  
t e g e d e t h  i r g a l m a z  e n n e k e m  A m e n  p a t e r

0  vrarn iefus xc ymadlak tegedet ate zent }Ttiletedre yevefedert
247 hog a? itiletben be ne || meny ate zolgalo leaniodal: de annak elette 

20 meg boczafsad minden neniö bűneimet ennekem pater noster

y m a r  k e u e t k e z i k  más i m a c a g  az e d e s  zyz m a r i a r v l

Idvezleg maria zent haromfagnak alazatos leania Idvezleg 
maria atya iftennek meg valaztot es fel magaztatot leanya. Idvezleg 
maria zent'leieknek zeretetes yegefe: Idvezleg maria vr iefus xcnak 

as meltofagos zileie ydvezleg maria angeloknak zepfeges hwga: Idvez
leg maria prófétáknak diczefeges kiralne azzonia ydvezleg maria 
evangeliftaknak bizonfagos meftere. Idvezleg maria apaftaloknak 
bölezefeges doctora Idvezleg maria martiromoknak erevs vigafaga: 
Idvezleg maria coníefforoknak ydvefseges kwtha es bevfege: Idvez- 

8 0 leg maria zizeknek ervendetes tyzteffege Amen H y t o l v a s  h e g  
y d v e z l e g  ma r  i á t  ||

248 Idvezleg maria eleveneknek es holtaknak keges vigaztaloia 
leeg en velem te anyay irgalmaffagodal mindennemű niavaliamban : 
es niomorvfagomban es en halalomnak ydein en lelkemet fogogiad

85 te hozad: es aianliad ótet ate edefleges ffiadnak vr iesusnak Amen
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О m e z e t e l e n  e m b e r  f eg:  о n a g  m a i t i r o m f a g :  
о m e l y  f e b e k  о v e r n e k  i o z a g a .  О h a l a i n a k  kef er . 6- 
f e g e ,  о i f t e n i  e d e f f e g  l e g e l  m i n k e t  az ere.k bodog-  
f a g r a  er eke:  a me n :  o l v a s  p á t e r  n o s t e r  Au e  m a r i  a 

Idvezleg zentfeges maria iftennek zent anya: menyorzagnak á 
kiralne azzonia, paradiczonnak kapuya ez világnak ky vált képén 
azzonya, te vág tyzta zyz te fogadad iefuft bynnelkyl, te zyled ez 
wilagnak teremteiet es meg valtoiat, kybe en nem kételkedem, za- 
badicz meg engemet ninden gonoztol, es ymagh en bóneirnert, 
edeffeges zyz maria, Amen, || 10

Iften meg velagofevtad az eyet, es a fetetfeg vtan teez vilagof- 249 
fagot, engegied nekevnk: hog ez eyet meheffők ky, őrdegnek ban- - 
tafanalkvl, es az veternienek ydeien a te zent zolgalatodra fwtvan 
te neked eledbe, es ygaz wr iftennek[nek] halat es dicziretet vigafa- 
gal agyunk, kerenk vr iften latogaffad meg ez haylakot es őrdegnek is 
minden incelkedefet 6 belele mézzé ky veffed: es a te zeat angelyd 
b benne lakozzanak kyk myket bekefegel erizenek: es a te aldoma- 
fod legen my raytonk mindenkoron: ez világnak ydvezeteye, ydve- 
zeecz myket mindenható iften, es engeeg nekevnk erewk vilagoffa- 
got, es ate bekefegedeth engegied my ydenkben, ky atya iftenwelao 
es zent lelekel eelz es orzaglaz isten minderekel ereke Amen, pater
noster Aue та па m i k o r o n  [1] el  n y v g o z y k  e m b e r  a ko r  
ke l  ez f e l e l  m e g  yr t  i m a c z a g o t  m o n d a n y  ||

0  diczefeges azzon fel magaztaltatal cillagognak felette: ky250 
tegedet teremte kegelmeffégnék miatta: elteted te zent teyeddel: 25 

Amit ewa el veztet vala: te meg liléd ffyadnak miatta: hog tere- 
delmefek mennyekbe be menyenk: leel menyorzagnak ablaka: Te 
vag ffelfeges kiralnak haylaka es vilagoffagnak ffenies kapuya elet
ted ky adaték zyznek miatta órelietek meg váltó nepek: maria 
malaznak Annya maria irgalmnak annya te minket oltalmaz elen- зо 
fegtol es fogagh te hozad my halalonnak ydeyn Amen

Idvezleg maria leg en velem en vtarnon: legh en velem lel- 
kembe es tettembe yt es mindenhelyen: vagh malaztal telies: tyz- 
teecz es zabadeecz meg engemet mynden byntől: vr vagyon te veled: 
te zent malaztod legyen en velem : m a: napal: eyel holnap es min- 85 
denkoron: te vagh || aldot azzoniallatoknak kezette: valcz meg 151 
engemet es tyztecz meg mindennemű byntel: és aldot te mellednek 
gömelcze en nemes azzoniom zyz maria te myad nekem adaffek az

6*
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edes ieíus criftufnak te zent fiadnak elette az örek világra őrekei 
őreke Ámen

О maria xcnak zent anya: my remenfegenknek ydvefíege: te 
hozad ohaynak iniaden bynefek: halgafíad meg malaztnak nyeroye 

5 az en ymaczagomat kiket mondottam te eletted ky vág paradicon- 
nak rofaya: tegyed hog en te veled uigagyak az őrek diczeíegbe 
őrekei ereke Amen Aue maria

i me z  k ő u e t k e z e n d ő  i m c f a g o t h  a k o r  ke l  o l v a f n y  
m i k o r  v r  ie f u t n a k  d r  a g a l a t o s  z e n t  t e l t e t  me g  

ío m u t a t i a  a p a a p  i a m b o r  a m i f e n

Uronk iftennek zent lelke zentely meg engemet: iftennek || 
252 zent telte bynemtől tauoztaffel engemet: iftennek zent halala yo 

myvelkedetekbe erefecz meg engemet: О edes iefus halgas meg 
engemet: es te telled ne tavoztas el engemet: es en ellenfegymtel 

is oltalmaz meg, en halalom ydein vegh te liozad engemet: holot 
mind te zent angelidal egembe diciryelek őrekől őreke Amen Aue 
maria

IDvezleg maria malaztval telies: vr vagyon te veled te malaz- 
tod legen en velem te vág aldot azzonyoknak kezette, es aldbt légién 

2o te zentfeges anyad zent anna azzon: kytel ziletek te zentfeges es 
iftenes telted minden zeplőnelkyl es fertelmeffegnelkyl nekenk: О 
edes zyz maria tetőled kegieg ziletek Az aldot iefus xc atya iftennek 
ffya A m e n  A l e x a n d e r  p a p a  e g e d e t  m i n d e n n e k  va- 
l a k y  h a l á l o s  b y n n e l k y l  es  t e r e d e l m e f f e g e i  m e g  

253o l v a f f a  h a r o m z e r  e f e l e e l  || m e g  y r o t  y m a c f a g o t  
z e n t  a n n a  a z z o n  n a k  k e p e  e l e t :  h a l á l o s  b у ne  к r el  
t yz  e z e r  e z t e n d e y  es  b o c z a n a n d o  b y n e k r e l  l iwz  
e z e r  e z t e n d e i  b u c z u t
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ATalaky ez három ala meg irt imacfagot meg gyónván es teredehnef- 
íegel meg olvafía wal Romay zentheghaztol az elfe imacfagtöl byne- 
nek boczanatiat ezer eztendeig valót: Amafiktwl wal elmet ezert az 
el feledet bynirel: Aharmadtul vala о halálos byninek ezer ezten

deig való boczanatiat. 5

V r a m  i e f n s  xc e l ew i f t e n n e  к f f i a  f f o g a g i a d e z  
i m á t  f a g o t  a t e  z e n t  h a l a d ó d n a k  e m l é k e z e t i  re ky- 
n e l  t e d r a g  a l a t  os e m b e r i  e g e d  me g  hol t ,  az ké r  ez t- 
f f a n :  es az ö r e m n e k  t i z t e f f e g i r e  ky t  v a l l ó t  a t e  
ad do t  l e l k e d  m i k o r o n  m i n d  t e ke n o d a t  es t e t e f t y i o  
g i a r l o  f a g o d a t  me g  t e k e l  ve n  l a t a d :  es t e l k e k n e k  
f o k a  ff a g a t '  t e z e n t  h a l a l o d v a l  z a b a d e y t a d :  es 
e z e n  k é p é n  z a b a d o h  ad, me g  en l e l k e m e t  h a l a l o m 
n a k  i d e y n  m i n d e n  b y n é k t ő l  es az ő r ő k h a l a l t w l  
a m e n  p n í e r  n o s t e r  a u e  M a r i a  || is

Adtam iefus xc, elő iítennek ífya, ffogagiad ez imacfagot az 254 
Őremnek emlekezetire: kyt vallót te bodog lelked limbofba mind 
ate zentyddel, es valaztyddal kyt te myattad látták 6 magokat el 
zabadulvan: es ezt Senky egieb hanem czak te tetted: azért mivel- 
kegel en lelkembe, te kegies akaratoddal: es te ifteny kegieffeged- ao 
del zerent amen pater nofter Aue maria

YRam iefus xc elő iftennek fia ffogagiad ez imacfagot az 
öremnek emlekezetire kyt vallót te bodog anyad zyz maria my 
azzonyvnk te fei tamadafodnak napian mikort пеку elevenen iele- 
n el: es az eremnek tyztiffegire kyt vallot te bodog lelked te tefted- 25 

пек es telkednek egefölefebe: avag egbe zerkezifebe: es mikort 
tenenmagad latad meg dyczeylven adiczefegel kyt vallottal minek 
elette ez világ lenne :■ vigaztallyad meg en lelkemet halalomnak 
ydeyn: es || vegyed ötét azon diczefégnék latafara: kyhe atyaval255 
es zent lelekel eelz es orzaglaz öreke Amen Pater nofter Aue maria 30

О Io iefus о kegies iesus о edes iesus: 0  iesus zyz marianak 
ffia: malaztal es kegielmél telyes: о edes iefus te nag ergalmadnak 
myatta ergalmaz ennekem О kegielmes iefus kerled teged adragalatos 
zent verednek miatta kyt Byueffekert ky öttel hog moffad el en keget- 
lenfegemet, es tekenchream zegen bynes leanodra teged alazatofon 35 

kerere es te nevedet iefust kaialtora О aldot iefusnak gienierkettető
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neve: iefusnak eröffető neve: Nem egieb a iefus hanem czak ydve- 
zeytő : azért io iefus te nevedert ydvezech engemet hog el ne vezek : 
hog ky teremtettel engemet es meg váltottál ne hagy karhoznom

256 kyt te Semmibei || teremtettel о io iefus ne vezeffen el engemet en 
5 kegetlenfegem kerlek teged kegies iefus bog ne vezees el engem kyt

teremtet te iozagoth о edes iefus efmeryed meg a my tyed en ben
nem : es amy maffe azt meltoliad el mofnya О kegies iefus irgalmaz 
ennekem mig az irgalmazafnak vagyon ydeye: Ne karhoztas engem 
ytilet napyan, es itelet ydeien: my házon en bennem mikoron le 

io zallok romlandofagra yngen fém diczirnek tegedet ahalottak vram : 
о io iefus Sem mind kyk zalnak pokolra: О kegelmeffeges iefus: 
0  kevanatos iefus: О irgalmaffagos iefus vegli engemet Ate valaz- 
totidnak kéziben: о io ihe minden te benned hiueknek ydveffege : 
О io iefus minden te benned remenkedeknek zeretoye: о io iefus 

is te hozad foliamoknak vigafaga: о edes iefus minden byneknek meg
257 boczatoia: о io iefus zyz marianak || Hőes en belem malaztot: es 

belcefeget tyztafagot es zeretetet bog teged tekelletefen zereffelek: 
Dicirheffelek: te benned lakozam te bened diczekegyem mynd azok 
kezet akyk zeretyk te- zent nevedet mely mondatyk edes iefusnak

29 Amen pater nostev Aue maria

Dyczeffegnek királya kegies xc atya iítennek zent ffya zyz 
marianak zilette: agy fegedelmet zegenyeknek kyket te zerecz hog 
lakofliaffanak byneknelk51. о kegyes kiralne azzon menyei'zyz zent 
kiralnak zyz leány a es öyw zylee, agyad nekőnk kerelmenket ayta- 

25 tos imadfagonk miath: hog leheffenk menyorzagba mind a sok 
zentekvel Amén

kevetkezyk ymar Bodogazzonnak heet lelky avag meney 5remeről
való imacsag:

ERevly Criftufnak zent annya mert ate zent zizefegeddel er-
258 demleel annye meltofagra leletned || hog te leel zent haromfagnak 

rokonos
ERevl zyzefegnek virágával ky te yeles zyzeffegednek tyztefíe- 

gevel, fenyes angelok feyedelmit feleel mulad: es zenieknek ekes 
sereget te nagh meltoffagodal feleel mulad m i n d e n i k  v t a n  

85 Au e  m a r i a  ke l
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ERevl egy iítennek akaratiaval: es zent harorofagnak zerete- 
tiuel mert eggeffetevl felfegerfel: hogy amyt te akarz azt nyerheted 
ate edes ffiattvl Aue mari a

ERevl te iítennek zeretó A??nya mert mikipen feldnek zynen 
tyzta vilagoííag adatyk a napnak fenieffegetől: wgyan te byzoniaval 5 

azzonyom zyz maria menyorzagot meg vilagofeitottad te zent bekef- 
í'egednek telies íenieííegevel

ERevl iozagnak íenies edinie kinek akaratyra haylot nind a 
menyebely wdvar: tegedet bodog: es iítennek kegelmes méltó zyleye 
nagh diczeííegvel tyztelnek M i n d e n n e k  v t a n n a  mogy i o  
h e g y  Aue  m a r i a t  ||

ERevl nyavaliafoknak annya mert orökiégnék vagy Annia 259 
hyttegyen fehlen tiztelnek nag erdemmel: es oth fen fenies zeked 
vagyon menyorzagnak bodogfagaba

ERevl tyzta zyzen zylev: mert bátor vág abba es bizonios 15 

hogy te diczeffegednek nagfaga íoha meg nem fogiatkozyk meg 
Sem kevefedyk: De meg őregedyk es meg viragozyk es mind orekwl 
ereke allando lezen Amen

CRiftus ky vilagoííag es nap vagy kinek íetetfeget meg vila- 
gofeitod: es vilagofíagnak ffynienek hittettel: es bodogfagos ffynief- 20 

fegnek hyrdettetel: kérőnk zentfeges vronk: oltalmaz minket ez 
eyel: legen mynekonk te benned nyvgodalmonk: advan nekőnk be- 
keffeges nyvgolmat hog nehez alom meg ne nyomyon: ellenfegevnk 
megfe czyahon: amy teftevnk ellenfegevnknek ne engegyen hog 
minket || te eletted bynefíe ne tegyen: zemeynk álmát vegenek, de 260 
zyvenk mindenha te hozad vigiazon, es ate yogod otalmaza te zol- 
gaidat kyk teged zeretnek, my otalmazonk: neez my reánk: es my 
ellenfegenket eltayoztaffad: otalmazad te zolgaydat kyket te zent 
veredel meg váltottál, meg emlekezel my rvlonk nemes vronk, kyk 
lakozonk Ez gyarló teltbe, mert te vagh my lelkennek otalma: leeg so 
mynekenk segetíegwnk ez oraban, Amen, pa/er nosfer Aue maria,

V a la  к у а у t a t o  f f a g a  1 m e g  o l v a f f a  az f e l e l  me g  
yr t  i m a c f a g o t  eft've t ahat  ne  f e l y e n  az e y e l  e i l e  il
l e g n e k  S e m m i  c z a l a r d f a g a t w l ,
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v a l a m e l y  e m b e r  a y t a t o í í a g a l  h a l i a  m e g  am у l e t  
e n n y e  y o z a g a l  v a l i a  m i n t  у de a l a  m e g  v a g i o  n

y r v a

Elezer kyrel mond zent bernald doctor, hog aniiffe vl nag
261 iozag hog ha ember mind ez világot || el yarnaya, es mynden yoza- 

gat alamii'naban oztanaya: mind anal-tehet háznál eegh miííe hal
lás aytatoffagwal z e n t  I e r o n i m o s  es  h u g h  m o n d  r wl l a ,  
hog eeg lelek ky purgatoriomba vagyon: kyert az pap a mifeben 
imad: addeg mig aniiiet meg vegezy Semmi kent nem zenved hot-

íotogin: z e n t  p a l  a p a f t a l e s  h ú g  m o n d  r w l l a  vala ínyt 
ember ezyk: tőbet háznál пеку az miííe hallas vtan hog nem az 
elevth z e n t  a g a i t  on d o c t o r  es  h u g  z o o l  r wl a  m o n d 
v á n  valamig aniiiet haha ember addeg nem venevl meg sem korvl 
h u g  m o n d  z e n t  A m b u r u s  d o c t o r  Nagyal iob a fenek 

is ymacfaga hog nem a tagnak: De az pap a mifen iften kepe: es 
ymagya atya iftent emberi nemzet ydveffegeert: kyt tagnak mondat
nak : azért az criftofnak ky kepeben a pap vagyon imatfaga iob 
hog nem mind az kereztven пере: ||

262 z e n t  b e d a d o c t о r m о n g у a hogh amely zylő azzony 
го allat aytatoííagal meg halva amifíet es vgyan azon napon torten-

neyek zylnye tahat nem zenvedne olian nag kent zylezeben :
z e n t h  l u c z a c z  m o n g y a  Töredelmes bynes ember ha 

az napon melyen 6 miffet haal, oltary zentfegnelkől meg haland : 
amiffe iozagaval minden oltary zentfeg пеку zolgaltatyk lelkeben 

25 z e n t  ma t  he  m o n g y a  valaky aytatoííagal megyen aziniffere, 
egewth az mifíeben ielen vagyon: valamid addeg gondolátyaval 
avagy tvnyaffagaval tezen meg boczattatyk пеку z e n t  g e r g e 1 у 
m o n g y a ,  Mikoron amifíet eneklyk, mind eleueneknek mind hol
taknak boczanando bynek meg boczattatnak es halálos bynből.ha- 

3o marab ky fordwl amifíenek iozagaval a z o n  m o n g i a  minden
263 miííe miat egy bynes ember || meg teer: es hegy lelek purgatorium - 

bol ky zabadui: es egy ygaz ember meg marad az igazfagban h ú g  
m o n d  r v l l a . a r a n y  z a y w  z e n t  i a n o f e s :  olyan io a miííe 
zolgalas mint iftennek halala: mert ruikepen iften halalawal meg

35 zabadultonk abynekbel: ezen képén ainiffe miat vezedelemtel meg 
menekedik ember z e n t  a g a s t o n  d o c t o r  m o n g i a  vala mely
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ember latya iftennek zent teftet: az napon zemenek vilagofíagat el 
nem vezty es gonoz halalal meg nem halhat,

k ö v e t k é z  ук z e n t  k a t e r i n  a n ak a n t i f o n a y a

zyz zent katerina: gorogeknek ekeffege: alexandria nevo 
varaiból coitus nevo kyral leanya vala: v e r t e  Imagy erettenk zyz 5 

zent katerina: hog meltook legonk criítusnak ygiretire
ISten ky moyíeínek attal íynay hegien tervent: es azon liehen 

zyz zent katerinanak teeíteth || ate martyrodnak te zent angelydnak 264 
myatta, czoda zerent helliezteted kérőnk es engegyed, hog az о er- 
demenek, es imacíaganak miatta, erdemlyónk yutnya, iozagoknak 10 

hegyre amen:
О vram xpusnak zent lelke zentely meg engemet, О xpsnak 

zent tette ydvezych engemet О xpsnak zent vere zaiozich meg enge
met, О xpsnak oktalanak vize mosh meg engemet O . x .  nak verey- 
teke tiztieh rnegh engemet. 0  xnak kenzerivedeíe eroífich meg enge- 15 

met, 0  yo ieius halgas meg engemet es ate íebeidkozőt reychel, es 
ne hagi engemet el zakadnom te tolled, a gonoz ellenfegtol otalmaz 
meg es halalom ideyn hyey hozad engemet, hogi ate zentidel' di- 
eliirielek teged en iítennem mind broke

ez imatíagot akor kel mondani mikor a pap iambor íel rnu- 20 

tatia vronk ihuínak zeat tettet es kentwl byntwl való bwchuia 
vagyon И



265 embernek barom ffew ellenfege vagyon kikel evei nappal keel 
vynya mynd holtaiglan kyket ha meg gőzendi menyorzagot vezy: 
ha kegyglen őtelek meg gőztetik pokolban lezen hetye eile elenfeg 
ez világ mafod tefth harmad erdők

5 Embernek elfő ellenfege ez világ ky zőnetlen minket meg 
czal es el hitet: azért mongya zent Ianns Ne akarjatok zeretny ez 
világot Sem azokat melyek ez világban vannak ky kegiglen zereti 
ez világot nincz atia iftennek zeretety ő benne: kel azért minekenk 
ez világot el tavoztatnonk fok okért: elfő oka mert ő benne'zenet-

266 len való feleim vagyon mafod oka mert || Semmy nyugodalm őbenne 
nincen: harmad oka .mert telyes gonozfagal: negyed oka mert 
elenfeget zerez iften kezet es emberkezet őted mert alhatatlan es 
hazwk hatod oka mert meg vakytya embernek okoffagat: mondon 
bog elezer, kel minekenk ez világot el tauoztatnonk: es őtelle ma

is gonkat meg otalmaznonk az felelmert: mert ő benne zenetlen való
feleim vagyon : mikepen yr erről Belez mondván : lezen a -te eleted 
felelmes mykent ha te eletted heg zeer avagy bay zalon fel ketne- 
nek egy globyfth minden napon es ne hyg ate eletednek: Begel azth 
mongyad valyon ky agya en nekem az efty ydet: es eftve azt mon- 

20 giad valyon ky agya ennekem aregelv ydet érném az te ziuednek 
féléiméért mongyad azt mely feleimnek miatta rettekz: es méltán

267 tezed ezt mert miglen ez világba vagy nem tudod || miglen vag: es 
minemő halalal kel meg halnod: es mely heben: es nem tudod ha 
iftennek zeretetire vagy méltó avagy haragyara: es nem tudod ha

2s őduezelz avagy karhozol ez világnak gyakorlatos alliatatlanfagaert 
kykliez ember ragazkodyk az bőnek miatta: Mert giakorta a madar 
étkét kerefven tőrben efyk: avagy ahal aletvan az étkét be nyelnye : 
tahat ahorgot nielte b e: vgvan ezen képén- ember ez világban 
aleytha igazan vifelny eletet ez vilagy marhat kerefven: de miko- 

3o ron halaira yvt: akoron meg latya hog nem kerefet maganak eletet
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de halait mikepen zent gergel doctor mongia ky ez vilagy marhat 
zerety: Avag akarya akar nem : feleimnek es Banatnak kenyaban 
ezyk, mert miglen ember ez világban eel: foba meg nem efmerhety 
о magath || nyluan: akoron mindennek nylvan leznek az okoffag- 268 
nak zemey elevt avag yok avagh gonozok Azért példa oluaf tátik з 
ariftotiles pogan belcefegerel ky mikoron yvtot volna balalara 
kerek ötét az 6 tanítvány hog mondana nekyk valami io tanofagot 
ky felelven moada mezetelen yettem ez világra, nag banattal eltem : 
es nag keferofegel megek ky belőlle es nem tudom, hol lezen bala- 
fom : Azért mongya Bölc falamon : Nem tugya ember ő veget de ю 
mykeppen ahal meg fagattatyk a horognak miatta ezenkepen az 
ember agonoz ydenek myatta

m a f o d  ó k é r t  e l  t a u o z t a t a n d o  ez v i l á g  mert 
femmi nyvgodalm ninczen о benne de zenetlen való muka es banat 
keferöfeg azért mongya belez falamon Embernek kezenfeges пару is 
teliefek nyomorvffagal es nya||valyakal es eyel fém nyvgolmas 5 269 
elmeyben es bizoniaban ez mind lezen az my engedettlenfegeknek 
gonoffagaert: Mert húg mond ifidodorus doctor: ha ember paradi- 
conba artatlanwl eelt volna tahat meg a zeen feni egetneie meg ötét 
a vyz fém meritenye el: es az égnék tavolvolta feni foytanaya meg20 

es valamelyek artnak embernek femmy azok kezel пеку nem arta- 
nanak, de az engedetlenfegnek böninek vtanna keuetkeznek bet 
fogyakozafok: tudnya mynt: ehfeg, zomoyfag: hydegfeg: hewfeg: 
mwka: faydalm : es korfag es fok egeb nyaualak: kyktel meg nem 
zabadui miglen ez világban eel: Mykepen ze«t iob tezen erei tano- 23 

bizonfagot mondván: ember ky azzonyallattwl zilettetyk ryvid 
ydeiglen eel ez világban es fok gyarloíagokal telyk be, es méltán 
mongya ezt: mert || emberi elme mendenkoron gorfab agonozra 279 
hog nem aiora: mikepen erei yr zent moyfes próféta mondván : Em
beri zivnek erzekenfege es godolatya mindenkor keez agonozra б зо 
yfyvfagatul ífogua: es minek okáért hog ylien alliatatlanfag vagion 
ez világon azért el kel embernek ötele ífwtnya es el tavoztatnia

H a r m a d  o k é r t  e y e l e n  v a l ó  v y l a g  el  t a u o z t a 
t a n d o  me r t  t é l i é  s 'gonoffagal es vezedelmel mikent zent ianos 
tezen erei tanobyzonfagoth mondván : Mynden valamy ez világban 35 

vagyon : avagy hog tefty kevanfag: az az paraznafag: a vagy zemnek 
kevanfaga az az fefwenfeg avag elütnek keuelfege : azért ez byneknek 
miatta mynd ez világ gonozban vettettetet az az erdegnek hatalma
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271 ala: Mert valaky ez harmakat keveti erdegnek hatalma vagion || о rayta 
mert vgy yr zent ianns itteni latafrwl zerzet kenveben : lay iay iay ez 
felden való embereknek: lay az paraznaknak: lay az fefvenyeknek 
iay akevelieknek: ha kegeg akorod ez harmakat el tavoztatnod:

5 fwűad el ez világot ez abyneket Mert vgy mond zent dauid a zoltar 
kenveben felegyed el azte nepedet es athe atiadnak hazat: zent 
amburus magiarazvan ezt: hug mond: az olian ember feledy el az 
6 népét aky el hagya minden honet: es az feledi el ő atianak hazat 
ky ez világnak hamis kazdagfagyt meg vtalya: kyknek miatta őtet 

io ordeg fogwa tartya: es méltán tartya fogvan őtet: mert mikepen 
a fogoly Soha nem teheti azt amyt akarna: Mert mikoron akarnaya 
magat meg alaznya: leg otan ez világ tezy őtet kevelkednye: es

272 mikor akarnaya kevanya az menyeieketh || ez világ vonza őtet az 
ő kevanfagara es ezenkepen agiarlo embert az ö czalardfaginak

in miatta mendenha vonza akenokra: azért olvaftatyk példa bog egzer 
. az VT iften eharom bynekeert kevelfegert: fefvenfegert: paraz- 

nafagert akara mind ez világot el veztenie: erezven öreya ba
rom tyzees lancakat Ö haragyaban: es ezt megh latvan az ő 
kegies zyleie az edes- zyz maria terdre efeek özent fya elet es 

20 ezt monda.: kerlek en zerető fiiam bog ne tegyed ezt: de em
lékezel meg ate edeffeges bezededről liolot azt mondád: Nem 
akarom az bynefnek halalat de bog meg térién az ö bvnibel es 
elyen azt akarom : kerlek bog ne haragogyk a te byrtelenfeged mind 
ez telies világra mert vadnak ennekem zolgaim prédikátorok kyk

273 meg fedyk ezvilagot;. es ezenkepen meg engezteltetek az wr || iften 
es kegelmeze ez világai

N e g e d z e r  ke l  e m b e r n e k  ez v i l á g o t  e l t a u o z -  
t a t n y a  me r t  e l l e n  ke de f é k é t  v e t  i f t e n  k e z e t  es  
e m b e r  k e z t  mikepen zent iacab apaítal tezen erői tano bizon- 

3o fagot mondván : valaky akarand ez világnak bar atya lenny: lezen 
iftennek ellenfege : Nag bolondfag embernek azt zeretnye melynek 
miatta nyeri az örök gölefeget: es azt vallanya kynek miata el ve^ti 
az őrek bodogfagot: Azt kevetnye ky' vizen az örek kenra: es mind 
ezt tezy el vilagy gonoz elet, erei bug mond ami nemes ydvezetenk 

за aldot iefus ő maga: vabon smit liaznal embernek ha mind ez vilá
got meg nyerliety.: az ő lelket kegek el kárhoztatva: hol mintli azt 
mondanaya femmit nem : íme ha ezerzer való ezer világokat vala-

274 nad: lia gonoffagban meegy ky || ez világból teredelmeffegnelkyl es
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gyvnafnal kyl: minemde meg engeztelnekee ezek tegevd iftennek : 
bizoniaba nem : lay azért effele embereknek kyk kévés es kyfdet 
gőnőrwfegert ő ziweket es minden kevanfagokat 6 ereiekel ege- 
tembe költik el ez világi eletert: aleytvan hogy ne légién nagiob 
őreni mint ez ielen való világnak о vigafíaga: Mert ez illienek ha- 5 ~ 
fonlatofok a vakondaghoz: ky nem hyzen egyeb kynchet lennie 
mint affeldet tvrnia es ben «e lakoznia: de maga egieb kinchek van
nak melieket ők nem tvdnak: errwl oly példa oluaftatik : vala egy 
kyral ky három orzagot byr vala de meges tehet akar vala byrnya 
tertenek bog meg korwla: ky ketfegben efwen ew eletirwl: páron- 10 

cola hog három Singh gyolchot ketnenek ew kapyayara es vifelne- 
yek varaírvl varaira vchakon || kayaltwan kyral zauat es mondwan : 275 
En három orzagnak valek ffeiedelme kykel meg lem eligedem de 
tevbet kevanok vala: aleitvan hog ne legen nagiob erem mint kyn
chet gyeiteny es orzagokat byrnya: Moftan kegiglen meg elegettem 15 

három sing feldel es három fing vazonal: kyuel be fedezem en telhe
tetlen zemeymet: ezenkepen bizoniaba lezen mindenekrwl kyk ez 
vilagy marhaba telhetetlenek elezer ew telhetetlen zenieket be 
rekezty ez hewfag: de meg nitatnak az kínokban: holot ewket az 
5 gonoz kazdagffagy nem fegeytyk de nagioban gettretnek: mike- 20 

pen zent ianos vria ifteny mondafa Menevel nagiob dicheffegbe es,, 
gőnőrvfegbe wolt anniaval nagob Siralmat es kent ágiatok ew neki

E w t e d  o k é r t  ez v i l á g  el  t a u 0  z||tatando mert allia- 276 
tatlan es liazwk mert fokakat igyr de keuefeket ad, mert néha yger 
liozw eletet: Nelia kazdagfagokat es. tizteffegeket: néha batorfago- 25 

kát de maga hazwd mert gyakorta feleimet es bánatot hoz Azért 
mongya bewlc: Mewetfeget aleytottam teuelkefnek es hiwfagnak es 
eremnek mondek: mit chalardkodol lieyaba: Mert méltán ez világ 
hafonlattatik chalard baráthoz : ky ew baratianak zemebe zepen zol 
de hatwl vermat aas ew alaia eo

E r r e w l  e l l y e n  p é l d a  o l u a f t a t y k  v a l a  e g y  vi 
te e z к у annyra atta vala ew magat ez vilagy eletnek hog iften- 
rewl femit nem gondolkodyk vala: De mind ew ereyt ez vilagy hyv- 
fagra kelti vala, ky egzér iftenni ihlefnek miatta kezde ew magaba 
gondolkodnya hogy kichoda volna || ez világ es minenio volna kinek 277 
ellien nag bwzgofagal zolgalna: es mikoron ezt gondolnaia az viteez 
yme yelenek ewneki egli zepfegő azzoni allat ky monda a vitéznek 
mit gondolkodói en rwlam en vagyok ez vylag: kinek elyen nagy
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bvzgoffagal zeretettel zolgalz: kire tekentven a viteez monda: Imar 
neat bánom hogh ellen zeep azzoni allatnak zolgaltam. kinek monda 
az azzonyallat: Immár lattal engemet archwl de laas hatwies es 
mikoron hattal fordwlt volna hozaya latwan a viteez e\v benne

5 kylemb kylemb kinoknak nemyt: tudnya illyk: Zennek: liydegfeg- 
nek: bydevffegnek es kygioknak kennyat: kyt latvan az vitéz feldre 
le el'eek es monda: lay lay adkozot velag melygen Sokakat calz te

278 meg: kinek monda, az, az||zonyallat Avelag en mindeneknek zepen 
mutattam magamat hog meg chalhatnam de bizoniaban mind en

io zolgaimat kyk engem el nem hadnak ekenokal ayandekozom megh 
vegre, ezeket meg mondván el eniezek elewle: Annak okáért min
den ezebe wege magat ez mondot ygeket mely nag chalardíag 
legen ez vilagy eletben: Azért mongia belez salamon: valaky mézét 
vizel ew zaiaba es engemet hatwl megakar ffwalanya az ew baratfa-

15 gat nem akarom lénnyé en tarfayni kezeel valót
h a t o d  o k é r t  el  ke l  t a u o z t a t n y a  e i e l e n  va l ó  

v e l a  go t  e m b e r n e k  m e r t  me g  v a k y  tya embernek okofl'a- 
gat hog megh ne yfmerhety azokat melyek ew пеку yduefíegere volna- 
n a t: es vegezetre vyzy evtet pokolnak őrok keniara: [es mikoron

279 ezt gondqlnaia az] || Mikepen nylvan vagyon fókákban ez világot 
zeretewkben kyk meg vakwlwan ew erewket es ydevket hewfagban 
keltyk el kyk kewzewl nemelliek iftentevl nekyk meg ielent malazt- 
nak miatta: Nemeliek kegiglen kynoknak miatta meg yfmertek ew 
bolondíagokat: mikepen irya bewlc falamon ewkepekben ‘mondván

25 mit haznalt minekewk ez vilagy eletnek kewelfege : Awag mit adoth 
minekenkewk ez világi kazdagfagoknak maga haniafa elmúltának 
mindenek mikepen az amik es mikepen az hayo ffolyo vizen el 
menewen femrny nyomot nem hág Meg fáradoztunk azért az alnak - 
fagnak es vezedelmnek vtan es yartonk neliez wtakon: vrnak kegy-

280 len wtat meg nem yfmertwk példa mert ez világ olyan || mikepen a 
madaraz: ky amadaraknak zepen enekelwen kezereyti ewket be 
mennye a tewrbe a wag az enwefbe: mely madarakat mikoron meg 
íogya amadaraz rettenezen meg eldefy ewket: ezen képén vagyon ez 
vilagrwl ky ez vilagy marhakat edeffegel gywty de. akent meg nem

35 mutatya kyt erdemlene ew erettek: íme azerth mely kegetlen elen- 
fege embereknek ez wilag : de bizoniaba ezt-meg gyezhet.i ember 
egebbel hanem cliak az alazatoffagal:

e r r e w l  e l l y e n  p é l d a  o l v a f t a t i k  a v e l a g  by г о
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n a g  a l e x a n d e r r e w l  ky mikoron kewldette volna kevetet 
paradicomhoz kérdvén ha oda mehetne: felelenek paradicombol 
a kevetnek hog senky nem mehetne oda: hanem chak az aía- 
zatoffagal: es egy || veen paradicombol ky yeve ada akevetnek281 
hegy kévét ky vala emberi zemnek hazonlatoflagara hog wyn- & 
nye az ew vranak: mely kewet mikoron hoztak volna alexan- 
dernak mutata egy bewlchnek hog ew пеку meg mondanayaa 
kewnek yozagat: mely belch mikoron vette volna akewet mér
tekre oly ygen nehez len hog walamit teznek wala ellene min
dent meg nyom vala: vegezetre az bewlc egy kychin ruhában takara 10 

az kewet: es then ellene chak egy pénzt ky ottan meg nyoma az 
kewet: towaba then egtolzalat ellene az[t] es legottan meg nyoma: 
Mikoron ezen chodalkoznyek az alexander es az ew vitezy monda a 
belch О velag biro feiedelm jj Ez kewnek termezeti méltán teged 282 
illeeth : Mert minden orzagok tartományok warafok, vidikewk varak u 
nem elegek te neked: meges tewbet nyom es kewan ate elmed es 
zywed de mikoron be fedeztetyk Ate telted es zywed a kopor- 
foban akoron tehet háznál egy fyller avagy egy pénz awag eg- 
tolzal mert ember ezeknek haznalatyat wezy de ate telted fem- 
mit nem haaznal: hanem chak bydeffeg es rothatatoffag: О em- 20 

bér azért emlekezel meg ate halalodrwl: es ereke nem vetkezel: 
Gondolyad meg holot wadnak akyralyok yobagyok: lierchegek: 
Nemeffek: kyk ennek elette voltának: Aranyat ezevftet es egyeb 
marhat gyeitettenek: ettenek yttanak: vigattak es halálos biliben 
múltának ky ez velagbol es ewrek pokolra men||tenek: Azért zeretew 288 
atiamffiay yo hwgaim ezetekbe wegetek magatokat es wgy elleitek 
ez világon hog ayozagos dolgok le nyomogyak agonozokat: es ke- 
weffed a criftuft ky menney király leewen megh alaza magat: 
emberre leen mierrettewk bynefékért es nag zegenfeget tarta ez 
világon Nekewk példát adwan hog myes meg vtalnwt ez világot: so 
mert valaky ez világot yzy hazonlatos az pookhoz: ky mynd eyel 
napal mukalkodik: 'ky wonza belyt es halót kewt benne hog légiét 
avag zwniogot ffogna kiuel eine: el yw egy dongo leeg es mind el 
zagatya Ezenkepen ember ez -vilagy marhat eyel es napal kerefy: 
el yw ahalaal mind elvezy ewtelle ss

Ma f o d  e l l e n f e g e  e m b e r n e k  a t e f t h  к у m i n 
d e n k o r o n  у ellenkedyk alelewk ellen ky iftennek kepe de emelle 284 
twdnya keel hog emberbe két allat vagyon lelewk es tefth es eket-
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tew mindenkoron egy maffal wyw: es ew kezellevk mindenyk vonza 
az okofiagot az ew kavanfagara egymás ellen: es myert alelek ne
mes allat iftennek kép ere teremteteth mindenha iokat kewan: de 
myert a tefth hitvanfagos alatbol zerezteteth : az fewldbel mindenha 

5 gonozokat kewan ky leieknek karhozatyara wagyon : Azért mongya 
zent paal Atyamffiay lelewk zerenth variatok es ateítnek kewaníagat 
ne tegytek mert ateftli lelek ellen kewan es alelek tefth ellen : Mert ha 
teft zerent elendetek meg haltok ha kegiglen lelek zerent: a tefty dol-

285 gokat megh ewlytek tahat eltewk |j mert valakyk lelek zerent élnék 
io azok iftennek ffiay: kik kegiglen teft zerent élnék azok erdegnek ffiay

ezt mongya zent paal: moyfes profetanek if ten elew parancholatot 
adoth wolt: hogy mikoron keet ember ezwe wezne es egyk arnafy- 
kat meg ytne kewel avagy evkellel: ha meg nem halna az ember 
de palcyan yarna: tahat aky meg ytette ffizetneye meg az vrvofnak 

is a kevlchegeth myert meg gogytotta: lelek zerent aket hafonlo a 
tefth es a lelek: kyk myndenha egbe wywnak : es gyakorta atefth 
meg ytty a lelket gonoz mywelkedettel meg oklezy awagy kéziben 
vala efefnek keweyvel: mely lelek myglen meg .nem holt az erők 
tyznek halalaual, yol le[z]he[n]t hogy meg holt a bynnek ew hala-

286 lawal К de meg gyogulhat ha tamazkodik criftus kereztffayanak ew 
palchaiara: es ezen képén yarand az erewk eletre az iftenni yrgal- 
maffagnak remenfege miath: Azért ygazfag azt agya hogy a tefth 
ffizeffe meg a kewlcheget aleleknek meg vigaztaffaerth kemeen pe- 
nitencia tartatnak miatta : Mert vgymond zent Bernald: hä akaarz

25 penitenciat t ar t anyameg kel a te teltedet tagadnod : es getrened 
es meg enhetened: es tennen magadat ytilned: hog ne effel az elew 
iftennek kezebe: mert mikepen ahydeg lelev korfagbely ember ko- 
ronked hydeeg vizet kevan ynnya maga ffelette ygen arth пеку: 
Ezenkepen abynnel meg dogletet tefth azt kevanya mindenha amy

287 aleleknek aarth de vgymond zenth Bernald || Hogh vgy keel ember
nek tartany az ew tefteth mikepen az orvos 'tarty a a koorth: mely 
orvos fokát aad akornak melyet nem akarna ew hozza vénnyé: es 
Sokath meg tylt ewtelle melliet ew kevanna: Tovaba mykepen az 
wr very az ew zolgayat azért hogy yowa legen: es mikepen az em-

85 bér ew ellenfeget mikoron meg giezy anyra meg gyetri hog touaba 
ew ellene feel ne tamagyon es evtet meg ne ewlye: Ezenkepen keel 
minekewk es tennevnk az my teftenkel: mert hugy mond zent 
Bernald : Amy teftevnk hazwnk bely ellenfeeg ky ygekezyk minketh
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meg ewlnie: Soha ninchen nagob ellenfege embernek es gonozb: 
mint az ew tefthe: Mert ember ew ellenfeginek ellene oltalmra 
való II Mefterfeget leel de az ew teíthe ellen nem leel • egebet ha 288 
nem chak zenvedeteffegeth: es menywel incab ember kedwetb ke- 
refy ew teítenek meg tagytwan пеку az ew akoffaganak zabolayat 5 

Annival incab yar alelek ellen: es hafonlatos atefth A kewer lohoz : 
kynek mikoron meg ereztyk zabolaiat nem gondol awal ky raita 
y l: bátor király ffyw legenes bog meg zerzyk: de ffeel zekwen rúg
ván mind az ffevldhez wery Ezenkepen vagyon ateftrwl ky gienye- 
rwfegel tartatyk: kinek mikoron meg zalaztyak az okoffagnak zabo- 10 

laiat: Nem gondol alelekrewl: ky iftennek kepere vagyon teremtet
vén : yol lehet bog ew velle egetembe el karhozyk de mindenkoron 
fel: zewk az ew gonoz kevanfaganak miatta

k y r e v l  o l u a f t a t i k  e l l i e n  p é l d a ,  v a l a  e g y  ki 
r á l y  к i n e к II vala egy zeep kerthe: mely kertet ew ada ewriznye 289 
két embernek kyk kezewl egyk wak vala: mafyk henna kyk miko
ron meg akarnayak vroznia akertnek gymelchet nem tehetik vala: 
mert a santa fiel nem igazwlhat vala bog fel ernie amagas ffan a 
zeep gymelcet: A wak kegiglen nem latia vala : tanacot tartanak es 
monda Afantha a vaknak weg ffel engemet valladra es en el igaz-20 

gatlak mely ffa ala meny es en le zaggatom azep gymelchet es te- - 
weled kezlem: Meliet mikoron meg tettek volna: el yeve akyraly es 
meg lata akaart kyt tettenek vala agymelchben: kérdezni foga 
evket de ewk meg mentyk vala magokat awak aval hog nem latna : 
es az Santa hog nem yarhatna: de akiraly meg yfmerven ew alnak- 25 

fagokatli mind kettevt halaira ytile : Ezenkepen vagion a lelekrevl 
ky vezerly a || teftetb agonoffagnak teteminire mely gonoffagokat, 290 
fern a teftb leleknelkyl, fém alelek atefthnel kyl nem tehetneye О 
azért ember vgy kereffed keduet teltednek bog alelkedet el ne kar- 
hoztaffad miatta 30

T o u aba  e z e d b e  v e g y e d  b o g y  a bines emberrel ew 
halalanak ideyn barmak [oluaftatyk] oztoznak tudnya mint fferegh 
ewrdeg es ez világ kyk mind vgy zereti az ew rezeth hogy a keth 
rézén nem adnaia mert a ft'ereeg vgy zereti a teltet hog nem adnaya 
Sem a lelken Sem a marban mert yol lakyk veile: Es az erdevg 35 

hugy zereti alelket hog nem adnaya Sem ateíten Sem a marhan 
mert ewreke getry pokolban : es az ew rokony avagy egeb emberek 
vgy zeretyk e vilagy marhat hog Semmit nem gondolnak az ew

NYELVEMLÉKTÁR. XIV. 7
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291 teftiwel: Sem kegilen ygen zorgalmafok az ew || lelkevel de kereiyk 
chak az ew marhaiat es ffel tombollak: es ezenkepen lezen minden
nek ky halálos bynben hal m eg: twdnya illik, az ew teltbe adatik 
feregnek: Az ew lelke erdegnek es ew marhaya ez vilagy emberek-

5 nek: О azért bines ember wed ezedbe ezeketh hogy el ne vezezd 
teltedet lelkedet es mindeneket mellieketh vallaz a vagy meeg val- 
hach: mikepen el vezte akazdag dewlfes: ky mind azokból kyket 
eth e világon byr vala: chak egy cheep vizet sem nyerhete a más 
világon : Mikepen vronk criítus monda azent evawgelyomba de mind 

io erekel ereke kenzatatyk pokolban es oth siratia magatli
p é l d a  r ó l a  v a l a  k e e t  a t i a  f yv  egyk belch vala: ma- 

lyk bolond: kyk mikoron meze ffewldre el bvdoztanak volna ew ha- 
zayoktwl: es akarnanak haza terny: mikoron yvttanak volna hegy

292 lierre holoth kettezteneyek az wtli || latanak yraítli oth ky azt mon- 
i5 gia vala hogy ayob kezre való wtli, yol leli eth hogy zoros. darabos es

kemeen: demaga batoríagos : de abaal kezre való wt yol lehet hogy 
zelees es gienerwseges de maga tolvaiokal rakwa: az bewlc azért 
akara menye ayob kezre való wton : de az ew bolond atiafianak kere- 
mefenek miatta meg gieztetwen mene a baal kezre való wton Meg 

20 fogattatanak kegiglen atolvayoktwl es meg Sebhettetenek es meg 
íoztatanak es vettetenek egy meely'verembe : ky rakwa vala ky go - 
wal es Bekaual es farkanyokal hog azok elneyek meg ewket az ew 
mardofafynak myatta: mely ketli atya ffiw mikoron a veremben 
igen Sirnanak lata abewlc hog akegyok akarnavak ewket meg rnar- 

25 nya. Syrvan es atkozwan az ew atyaffiat mongya vala: О atkozot 
atyamffia yob volt volna ha Soha ne yfmertelek volna mert te neked

293 engedwen meg gyeztetem j| es ym en : te e s : mind ketten el ve- 
zevnk keferwíeges zevrnyew lialalal: Felele a bolond es monda 
пеку, Sewt incab te leeg atkozot: mert mikoron te bewlc volnál

so meg zabadeyhattal volna _mind engemet -Smind temagadatli: de 
mierth ennekem bolondnak engedel yme egetembe el vezenk Ezen 
képén lezen pokolba holot erők syraffal alelek teft ellen, es a tett 
lelek ellen zwgodnak morognak hogy egetembe eftenek atolwayok 
kézzé az az ewrdegek kézzé, es akygoknak mardofafy kézzé, az az 

35 pokolbali kenokba azért hogy alelek myden wolna okofi'agos meg 
gyeztetet es meg chalattatot ateftnek bolonclíaga myatli О azért 
bynes ember ínyt fekeez abynekben wed ezedbe wezedelmedeth es 
otalmazad magadat: Mert ha vala niyny eztendek el múlnak valaha
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meges vege lenne es yo volna ele íoha wege nem lezen: lay azért 
neked || mert el weez lay mert teltedbe gettretetel lay mert minden 294 
yokat el weztez lay mert menyorzagbol ky rekeztetel es minden 
gonozban efíel: orekewl ereke О en iítenem ha ezt ezekbe tarta- 
nayak ez vilagy emberek byzoniaba kennien meg otalmazhatnayak 5 ' 
magokat bintewl M i k e p e n  a t e f t  es  a l e l e k ,  a b y n e w k  
es  a y o z a g o k  e z we  v y n n a k  a k e v e l f e g  ez t  m o n g y a  
ífelyeben való vagy mindeneknél azért tarch fel feiedet, az alazatof- 
fag reya felel mondván emlekezel meg zegeen niavalyas mert rotha- 
tatoffag vagy es ferewk meg kel halnod: hew dichefeg ezt mongya: 10 

mwtaffad ky ayot kittheez hogy yonak es zentnek mongianak: 
vrnak felelme reia felel mondwan: Ayot nem keel embernek tény 
ez el mvlandokert de az erewk yokert azért el keel titkolnya hogy 
az iften ky latya titokban meg ffizeffe teneked azt: az ffefwenfeg- 
nek kywanfaga ezt mongya: bynnelkyl kevanha||tod ez vilagy295 
marhat: es tarthatod mert ne talantan vegre meg zegynewdel es 
amith maas gonozwl tartana yob te tarchad es te kelched azt e l: de 
ez világnak meg vtalafa reaya felel mondwan: Ez vilagy marhat 
nem kerefhety ember vezedelm nelkyl: mert menyvei valaky tebet 
wal annywal tewbeth kywan vallanya: de bizoniaba ew halalanak 20 

ydeyn mind el hagya: Abwyafíag ezt mongya iften mind ez világ- . 
nak eredetitewl fogua teremte fiyrfiat es azzoniallatoth azért hogy 
egymafth zereffek a tefty gyenewrwffegert: Mert ha minden ember 
zyzeffeget tartana ez világ regen el teretetet volna: de atiztafag 
reaya ffelel mondwan : Semmy fertelmetes be nem megyen menyek- 25 

nek orzagaba: Azért annywal incab tiztaban ely: menyvei nagyo- 
ban latod hogy az iftentevl neked adót ydew hamar el nralyk hog el 
ne wez К de hogy menyorzagba meg koronaztaffal iftentewl atiztaffag- 290 
nak tartaffaert, az harag azt mongya ha mind bekeffegel el zenwe- 
gywk a raytonk tewt bozwfagot, tahat giermeknek aleytnak es fokai 30 

tewbet feznek te raytad teeg azért róla aly bozwt, az bekefeg reá 
felel es ezt mongia Mely igen fook Bozwfagot zenvedet a eriftns, 
meny fook verefegeketh meg mewetefeket hagyapafokat tevis koro
nát kerezt ffath: es te zegeen niavalias egy igyt nem tirhech es el 
nem vifelhecli a eriftufert: Atorkoffag azt mongya: wr iften azért 35 

teremtetli mindeneket hogy ember ellyen ew vellek egyk ygyk es 
vigagyon: Az zenvedeteffeg azt mongya es rea felel mondwan Iol 
lehet hogy iften mindenek azért teremteth hogy ember ellyen vellek

9 9
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es hog meg ne halion ehel, de hog etedbe, italba az mertekleteffeget
297 felel ne halagya de chak azenvedeteffegeth j| eligyche meg, Az yreg- 

feegh ezt mongia sokakat tehech kyket más nem teheth azért nem 
keel пеку lenny felieb valónak naladnal avagy hozadhafonlatosnak,

5 Atyafiwfagos egenlewfeeg reá felel mondwan : ha egebeket yozagos 
mivelkedetedel felel halach yob es haznalatofb Ha magadat meg 
alazod: Mert ky magafban haag: ha efny tertenyk nehezeben efyk, 
Agilefeeg azt mongya: tawol legen te telled hogy amaz embert 
zereffed kyt mindenbe elleníegefth vallaz : Az ifteny zeretet reá felel 

io mondván: nem keel azért meg vtalnya es gylelnye az iftennek 
kepeth ky emberbe vagyon, de zeretnie keel az termezetetli kyt iften 
teremteth de ehak abynt keel gylelnye: A ragalmaffag ezt mongia, 
vallyon zenvettety el bekeffegel meny gonozokat tezen amaz ember:

298 hanem chak ky netalantan пеку enged: Az ygaz megli |j feeddefnek 
is zabadfaga reá felel mondván bog atiaffyví'agos zeretetert embernek 
. ew atiafiat zembe keel meg feddenye es meg keel niagath otalmazny

aragalrnaffagtwl: Ayora való reftfeeg ezt mongya ha sokat imádkozol 
es fokath beytelz es vigaaz fewt el wez meg bolondwlz: es ha siran- 
daaz zeined ky apaad: • Ayora való fel ferkentees reaia felel mond- 

20 wan: Nem tudod zegyn niavalas ha holnapot erewd awagy chak egy 
orates: azért nioftan tegyed amit tehech amenyorzagert kyt nem 
veznek atwniak reftewk, de kyk erőt teeznek magokon az az peni- 
tenciat tarnak: Mind effelewl meg yrtakat morcgya zent agafton 
doctor: No azért valaky-ezekbe akarand giezedelmes lénnyé: zwk- 

25 feeg ewnekye hog zevnetlen imadkozek es wronk criftusnak ew zent 
kenyat halalat forgaífa zyveben es ewtet keweffe

p é l d a  a z o k  a kyk a t e f t y  g y v n y v r e v  l e g e k e t  ke -  
v a n y a k . e s  ew l e l k e k e t  e h e l  h á g i  а к meg halnya, hafon-

299 latofok nemynem5 || emberhez: ky mikoron hegy vnicornis neww, 
30 vad eleth fwtna hog evteth meg ne marnaya: еЯеек egy nag mely

verembe: es mikoron ala efneek hegy Bokorhoz kapazkodec ew 
kezeivel es labayval: alia heg alhatatlan kewre ky yzaino vala, 
tekentwen kegyglen az ember abokornak gyekerere kyhez tartozyk 
vala, lata taliat keet egeer ragya abokornak gyekeret egyk vala ffeyr, 

35 maffyk fekete es imar kezel valanak hogy áltál ragnaiak tekente 
averemnek fenekere lata hegy nagy rettenetes sarkant, ky елу zaia- 
l)ool langas tyzet .erezt vala es ew zaiat meg tatwan kewanya vala 
ewtet meg marnya: Tekente touaba akewre kyn aal vala lata tahat
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négy kegyo tolta ky ffeyet akarvan az ew labat meg marnya, ffel 
emelven kegiglen az ew zemeyt lata egy kewes mézét ala folny 
abokornak agarol el felede az veze||delmeket kybe vala vettetvén 300 
minden feleel a mezen foga nyalakodnya es azon kezbe akeet egeer 
el raga abokornak gőkereth, es akygok meg marak az ew labayt es 5 
el'íeek a farkannak torkába, lelewk zerent: az vnicornis wad a ha- 
laal: ky mindenha yz embert es kevanya ewtet meg marnya: az 
verem, ez világ ky rakwa minden gonozfagal, a bokor embernek 
elete, kyt a keet egeer, affeyr es ffeketev meg emeztv az az ragya: 
a nap es az ey a neeg kygo fl'w: awag aneg eltetew allat: twdnya ю 
mint: egyk ffewld, más wyz, harmad, tywz, neged eeg, kykbel 
embernek telte zerezteteth Asarkaan kegyk pokolnak zaya ky min
dent kewan meg marnya: az meez kegiglen ez világnak hazwk 
gyenewrwfege ky miat ember meg chalattatyk es ereke el karliozyk 

e m b e r n e k  h a r m a d  e l l e n f e g e  az [vi lág]  e r d e w g 15 
к у e l l e n k e d y k  m y v e l e w k  es v t a n n o n k  l e z e f  kedyk 
három ydeben, elezer eielen va||lo velagnak eletiben: mafodzer ez 301 
világból ky menefewnek ydeyn, harmadzer az vtolfo ytileten: Mon
dám hogy elezer az ewrdeg lefeí'kedyk ember vtan ez velagnak ele
tiben kylebm kylemb kefertetekel hogy ewtet megy gyezheffe es 20 

menyorzagba feel ne ereze [hanem] honnan ew efewt ala: de hogy . 
ewtet el karhoztaffa es pokolra vige holot erewkel erewke ew velle 
kenzattafl'ek es miglen az ewrdegh latia embernek ew teltet elnye 
bátor ewztewer legyen es loha nem [kedvelkedyk] ketelkedyk 
benne hogy meg nem nyerhetnye alelket: Mert lem araniat lem 25 

ezwztet lem ez világi marhat keres hanem cliak alelketh: Azért 
vagyon yrvan moyfes prófétának elzew kenvenek tizen negied rezé
ben : hog egy ydeben yewe ewrdeg iftennek eleybe es monda Ágiad 
ennekem embereknek - ew lelket: es ez vilagy marha mind tyed 
legen: Mert miképpen afoliom madar azért yzy akys madarat || hogy 302 
kevannya ew zyvet meg enye ezenkepen az őrdeg azeert haborgatya 
az embert hogy kewanya ew lelket el karhoztatnya a nagy yregfeknek 
myatta kyt wal az emberheez azért hogy oda megyen honnet ew ala 
efewt: Minek okáért lem ezyk sem izyk sem alozyk de mind eyel 
napal kereng}7 ez vilagoth, kerefwen el karhoztatny alelkeket: es 35 

ymar anny zantalan ezer lelkeket wyt pokolba hogy ha ky ywhet- 
nenek mynd be tewltlietnyek affeldnek zynith az hewgliglen: es ez 
nem choda mert mykepen iften meg yelentette, wgy mennek be
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pokolba abynes lelkeek mikepen az etfew: de maga meeg sem eleeg 
ew nekye de tewbeth kewan: es ballag vtannok mind eyel napal, 
kerefwen kyt meg chalhatna, Azért mongya zent peter ápoltál: 
Atyamffiay yozanok legetek es vigiazatok mert aty ellenfektek po-

303 kolbali erdewgh mikepen aryyo || orozlan kereng kerefwen kyt meg 
marhatna: kinek ellene alyatok ahitben erewffek lewen: towaba 
hugy mond zent gergewl doctor, hogy az erdewg efifeldet kerengy 
nem lepees zerent de mikepen alelewk awagy azeel repefwen: es 
mindeneket megh haal melieket mondandnak: es mindeneket meg

io laat am ebeket teeznek: de maga azokat melieket emberek zywekben 
forgatnak femykepen nem twgia mert ha embereknek gondolatyt 
twTdnaya tahat semmv yot nem haadna tennyek: Towaba azon zent 
gergewl mongya, hogy agon dolat akar mely ygen fertelmes legen 
soha meg nem ferteztety alelket ha az okoffag reaya nem engeed : 

is Towaba hugy mond zent ambwros doctor: erdewgeknek ez dolgoog
304 hogy myket gonozra kyzteffenek, de my dolgwnk || annak nem 

engednye, Mert minezert ellene allwnk, annizert ewtet meg gyezwk, 
az angelokat meg vigaztallyok, az wr iftent tyztelywk . ky arra 
ynt minket hogy viafkogyonk es ew meg segejth hog meg

20 gyezyek, . es meg ereffeeth hogy meg ne fogyatkozonk, ezeket 
mongia zent ambvrws doctor: ha kegyglen te kerdened az ellene 
allafnak ew abrazatyat, ymeez, hogy minden bynnek ellene kyuel 
kézéért yozagos dolgoth wees, hog ha kézéért akewelfegel, te 
meg alazad magadat: ha torkoffagal, tahat zenvetteffed meg maga- 

25 dat beytel, ha keged bwyafagal, te tarch tyztaffagra magadat, hog 
ha ez vilagy eremmel a vagy hewdicheffegel kefert, syralmnak 
miatta aly ellene ha ezenkepen vivandaz ew vele evtet meg gyezed 
es menyorzagot vezed ifholot tentel meg koronaztatol, mert hugy

305 mond zent yob, vytezkedes ember||nek elete effelden, mert erewel 
30 vyzyk meg menyorzagot: es nem twnian reften

M a í o d  z e wr  az e w r d e w k  l e f e f k e d y k  my  v t a n -  
n o n k  az mi  h a l a l u n n a k  y d e y n ,  m e r t  m i k o r o n  
a l e l e k  ky z a k a d  a t e f t e w l ,  t a h a t  a k o r o n  n y o l c h  
f e i e d e l m  e r d e w g  az ew k a t o n a  у a v a l  egetembe yelen 

35 leeznek aleleknek ew kyminefenek kapuyan, kyk kezewl aheet ő’w 
erdewg kerefkednek [s] zereteteffen a heet ffw "halálos bynekrwl. ha 
meg lelhetneyek alelekben: ha kegiglen nem lelhetyk affw halálos 
byneket, tahat az ew katonay zereteteffen kerefkednek a byneknek
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agazatyrwl, kyknek miatta a wagy each hogy purgatoryomra voliat- 
nayak ewtet. Azért a nyolcadyk ördög zereteteííen kereíy a hitetlen- 
feget, ky meg dewglety mind az egeez kereztyenfeget, es az, ha [k] 
lefefkedefeket eryzeteket el tavoztatangia a lelewk tahat meg koro- 
naztatyk || Iltentewl menyorzagnak bodogfagaba 306

h a r m a d z o r  az e w r d e w g  l e f e f k e d y k  m y v t a n -  
no k  az v t o l í o  y t i l e t e n  m e r t  hugy mond zent agoíton 
doktor, akoron az órdewg lezeen ky mondwan, es my elenkbe vétvén 
mindeneket melieket tőttewnk mondwan, 0  ygaz byro ytylt énne
kem, ez embert abynnert, ky nem akara tyed lenny a malaztnakio 
myatta. tenekewd engedetlen wolt, de ennekem engedelmes, О mely 
ygen Torolok leznek akoron akarhoztaknak vtay, felewl lezen a ha
ragos byro, alool arettenetes pokol, yob keez felewl a vadolo bynek,
Bal felewl zantalan erdegewk vonwan akynokra. Beleel lezen alelky 
yfmeret mardofwan, es kywel mind ez wilagh eegwen, Akoron men- is 
nek ayok az ewrek eremre, es agonozok az erewk kynra, о en ifte- 
nem vay ha ezekbe venneyk ezt abynes emberek

a z e r d e w g  h á r o m  by n e w к m y a t t a  n a g y o b  r e z r e  
k a r b o z t a t y a  a l e l k e t  e r e k e  e r r e l | | o l v a f t a t y k  e l l y e n 367 
p é l d a  v a l a  r egente egy király, kynek vala hegy zep haladóim  
leania ky abalwan iftenektewl feleletet weth vala: Inig bog mihelt 
hazaffagra menne ottan meg halna: ky meg yedwen mezeken es 
erdeken yar vala, es hazaffagra nem megyen vala de myert hog 
ygen gorz seren vala ezt zerze bog valaky akarnaya ewtet hozza 
vénnyé hazaffagzerent, elezer hamaryat ffvtna éwele es ha megás 
haladnaya hozza menne: ha kegyglen a leány haladnaya meg a 
viteezt tahat ffeyt venneye, es ezenkepen nagy sook yffyw hoffek 
vezenek el miatta: Iwta egy yffyw vitéz yponenes newew, ky akar- 
wan ezyzet hozaya vénnyé, mene hegy balwan iftenhez, kinek vala 
venus neve. ky ada пеку barom arany álmát es meg tanita mikepen 30 

yama ew velek, el mene azért az ypomenes viteez || es harmaryat 308 
foga fvtnya azyzel ky leg ottan el halada a vitézt, es a vitéz ky vewe 
bebelebewl egyk arany álmát es eleibe hayta odalt felel, ezt lat a, 
azyz vtanna fvtamek es myg oda yara adegh el halada a vitéz, es 
mikort efmet el halatta volna azyz, maífodzer ees vgyan ten a vitéz, 35 

harmadzor es, meg nehezeytek kegyglen az álmák azyzet es ezen
kepen el halada a vitéz, hozaia vewe, es ezenkepen el vezte az ew



zizeíeget, Lelewk zerent, azyz leány, alelewk ky ygen gyors ayokban 
myg tyzta, az ypomenes vitéz az evrdeg ky liarom arany almaknak 
myatta challya meg alelketh. twclnia illik kewelfegnek miatta, fevf- 
venfegnek es paraznafagnak miatta kykel mind ez világ tellyes es 

5 ezenkepen meg zeplefeyty es meg tewry ew zyzeffeget es tyztaffagat, 
es hozaya vezy pokolnak fenekire, holot ewtet kynoza mind erekwl 
ereke
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a h a l a l r w i  zol  ||

E m l é k e z z é l  m e g  e m b e r  a h a l a i r ó l  me r t  n e m 309 
к e f Г у к ez ygiket yrta meg bewlc falamon kenwenek heted rezebe 
mely sook yokat aad embernek halainak emlekezety, zent iratban 
took helyen meg velentetyk, mert hugy mond azon bewlc, emleke- 5 

zel meg ember ate vtolfo halalodrwl es folia nem vetkezel, ez wrtan 
húg mond zent Bemald, A halalnac zwnetlen való emlekezety nagy 
Bodogfag ezt vele vifefye ember vala holot yararcd es foha nem vet- 
kezyk. towaba vgy mond zent agofton doctor, Semmy vgyan el nem 
vonza az embert abintewl, mikepen ahalalnak gyakorlatos emleke-10 

zety: Mert ahalal tezy embert hog ew magat meg alazza mindene
ket velle meg vtaltat es penitenciat tartath ewele, Mert hugy mönd 
zent Ieronimos doctor, kevnyew meg vtalnia mindeneket ky min
denkor gondolia meg magat halandónak lénnyé ||Mert meg vtaltatyk 310 . 
zemeknek kevanfaga, mikoron valaky gondolya magat ellyen rywid 15 

yden mindeneket el liadnya: Teltnek kevanfaga meg vtaltatik mi
koron gondolia valaky hogy az ew tefte rewyd való napon lezen 
fergegnek etke, Életnek kewelfege meg vtaltatyk mikoron valaky 
ezt zyvibe gondolya hog a ky moftan akar lénnyé fellyeb való ege- 
beknel tetettetyk fewdbe mindeneknek labok ala, vay ha ezekbe 20 

venneyk ez fewldi kiraliok es minden feiedelmek es kazdagffagal 
bewelkedek ez világban, mikepen a zelees palotaktwl vitettetnek 
azoros koporfora, es avilagos es fenies palotakliol arettenetes fytet 
koporfokba, es viragogkal es akilemb kilemb karpitokal megh ekef- 
fetet palotakliol vettettetfiek abides koporfoba, es mindén marhavai 25 

telyes palotákból azegyn nyavalyás dohos korporfoba, es fiakai || 
leány okai es zolgakal meg eke ff élt palotakliol zereztetnek az vtala-311 
tos ferben ky yres, es minden ffyatwl es baratiatwl meg foztatyk,
О valion hol vagyon az el mwlt pompafag hol vagyon az el mwlt
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dicheffeeg hol vagyon azolgaknak serege, hol vannak a zeep rwhak, 
aranyas barfonyok, kamukak, hol vagyon alaag es gienge aagh, hoi 
vagyon a yol, es kilemb kylemb clraga zerrel meg fewzet ewtek es 
adragalatos ytal, lay vezyk mert aky annak elewtte nagy gienerwfíeg- 

5 ben eely vala apolataba, moftan ymar ettetyk afergektwl a koporfoban, 
vgy mond errewl zent Innocencius papa lay en zereto atyamffiai 
ezetekbe vegetek, m ert у me aky egy ke wes ydenek elewte yl vala 
azew liazaba nagy ffenieffeges kazdagfagal yme mely zegynwl ffekzyk 
moftan akorporfoban, es ky nag diceffegel pompaffagal fpacial vala

BIS'yde ftowa || apalotaba, yme mely rwtwl mely ondokwl es meg vtal- 
tatot fekzyk aferben, es ky gyenyerwfíeges etkekel iol lakyk wala az 
ebellő hazban yme moftan emyztetyk meg affergektwl akoporfoba, 
towab wgy zol egy zent yrafbely doctor ahalalnak emlekezetirewl 
mondwan: gyakorta keel embernek ew zy wibe forgatnya ezt hogy mi- 

15 koron abynes lelewk el fogy zakadnya ateftewl mely nagy féléiméi 
yttetyk meg, es alelky efmeretnek meny fook mardofo yztenywel zag- 
gattatyk meg, meg emlekezek az ifteny el titkolt dolgokrwl, es az ew 
el reytet bynyrewl kyket tewt, latya iftennek paroncolatyt melyeket 
twnyaff&ganak myatta meg vtalt be telyeffeytennye Bankodyk hogy 

20 az iftentewl пеку penitenciara adót ydewt lieyaba kevltette, siratya 
az iftennek rettenetes itiletinek indvlhatatlan zoros bozwallafanak

313 ky feyezeffet yelen lénnyé || kyt el nem tavoztathat ygekezyk ateftbe 
meg maradnya, de kezereytetyk ky mennye, meg akarva yoboytania 
az el veztet ydewket, de nem halgattatik meg iftentewl, hatra tekynt

25 latya az eletnek el múlt ydeyt heyaba el kewltetnek lénnyé, es al- 
leytya azt lennie mikepen az vton yaronak egy rewyd lepefeet, 
eleibe tekenth es latya hogy erewkwl meg maradandó lezen akenba 
firatya azért ew magat hogy olyan rewid ydeben nyerhette volna 
minden zenieknek vigaffagat firatya towaba magat hog ateft gye- 

30 nierwffégnék rewid liizelkedefeert el veztette amondhatatlan őrök 
gőnőrőffegnek edeffegeth zegyenlyk hogy ateftert ky a férgeknek 
vraffaga ala haytatyk a lelket ew twniaffaganak miatta el háttá

314 wolt: ky angeloknak karyban vitetendő vala, towaba az ew || elme
yenek zenieyt ffel emelV’es ‘mikoron latya az halhatatlan kazdaía-

35 goknak dicheffeget, meg gyalaztatik hogy azt el weztette ez wilagy 
eletnek nyawaliaffagos zegenfegeert Mykoron alaya tekynt ez világ
nak welgyre, es e homalios fewldre, ew felette kegiglen codalya az 
őrewk vigaffagnak fenieffeget, Nylwan meg yfmery hogy mind ey
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wolt es setetfegh amyt zeretet ez világon Azonkewzben ew zemey 
meg homalyoiodnak es forgattatnak ew agiaban az ew melye kegyg- 
len werdewgel es az ew be rekedet torka nehezen vezen lelekzetét, 
es kaffan laffan ew fogay meg feketédnek, ayakay meg herwadnak, 
es minden tagy meg keminyednek, es az ynak meg zakadoznak az 5. 

ew tefteben, es az zywe kette hafad a nag ffaydalmnak myatta Mi
koron azért ezek, es ehez hoffonlatoffok yelen leznek, miképpen 
halainak elewte kezel yarok azonnal || oth vtannok minden teteme- 315 
newk bezedewk es gondolatok kyket tewt meliek mindenek, keferwes 
tanobizoníagot teznek ewket tevewnek ellene es nem akarwanio 
azokra tekintenye kezereytetvk reayok nyznye. Towaba yelen lezen 
egy felewl ordegewknek retteneteffege. Mas felewl angeloknak 
erewffege, es ky ky mind varya az ew terweniet es rezeet abban ky 
kóztok vettetit, mert ha kegyeffegnek iegey lelettetnek ew benne, 
tahat angely latogataffal engezteltetyk meg es zep enekleffeknek is 
edeffegewel hiuatatyk ky ateftbel, ha kegyglen ewtet baal kezre 
ytilendy az ew érdeminek feketoffege, es ew gonoz teteminynek on- 
dogffagos fertelmeííege, leg ottan, nagy retteneteffegel yttettetyk meg 
es erözagzerent való hyrtelenfegel haboroytatyk meg, es erowel 
kezereitetik ky mennie a nyawaliaffagos teftbel Akoron ottan alelewk 20 

megien aaz aiakakra, es meg kerdyk ewtet az aikak jj mondwan, 313 
myt akarz о lelewk, felel alelek es mongya ky kel imar mennem 
Monnak пеку az aiakak, smy nem my altalonk mentei be ateftbe, 
azért ky fe meny my altalonk, tahat megien az ew orra lykayra 
hogy onnat menyen kywe, es azonkepen mondnak azokes neki mintás 
az aiakat, Ennek vtanna megyen azemekre, az vtan aíilekre, es fo- 
honnat ky nem mehet azokon, vegezetre megyen afewnek teteyre, 
es honnat megien ky mert onnat ment wolt be es, es akoron le yl a 
fewnek teteyn, es nezjven ydestoua nagy zomorwfagot laat ha kar- 
hozando leiend, es vgy mond ew maganak, ote atkozot lelek, az meg 80 
atkozot tolwaynak, wrwnak paraznanak bwyalkodonak es hamis hy- 
twnek ew lelke, Mikoron azért abodogtalan lelewk ydel'towa tekenth 
latya az ew rwhaiat, kyt vallót akerezt wyznek felette Syniezt zeple- 
telent feketewbnek lenríye a feketew zwrknaal, es a hollónál, ta||hat3l7 
gyarlofagoffon ffel fohazkodyk rettenetes siralmai es kaialtaffal mond- 85 
wan, lay lay ennekem valion ky változtatta meg az en rwhamat mi
nem de ffeyerb wolte az en ruhám ahonal, de moftan meg azwrknales 
ffertelmefb, es a hollónál feketeb, es yme akoron ottan meg yelenyk
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az őrdewg, ky ewtet elhitette, es kyt ew kewetet ez világba twdnia 
illik, Satan őrdegnek angely mondván пеку Ne chodalyad azt en 
zeretew barátom, en vagyok az ky zerzettem neked egy rwhat, de 
nem cliak te wagy olteztetet effele rwhawal, de mind ez világnak 

5 nagy ob reze olteztetet velle, tahat akoron mowgya alelek, ky vagy 
te, ffelel az őrdewg mondván, minemde meg montamy ymar te 
nekevd bog en vagyok aky zerzettem neked e rwhat, es meg mutat-

318 tam neked en vtamat, es te mindenekbe engettel || Énnekem es 
bittel es en velem mukalkottal, es minden en tanachymat meg

ío tewtted, azért imar yntowa lakozol az en orzagomba bolot vagyon 
zomorwíag minden vigaffagnelkwl, bolot vagion eefegh minden 
eteknelkwl, hol vagion zomoyfag minden venereknelkwl, holot vad
nak setetffegek vilagofsagnalkwl, hol vagyon bwdeffeg yo yllatnal- 
kwl, holot vagyon banat vigaztalafnalkwl, hol vag}Ton siralm engez- 

i5 teleínelkwl, holot vagyon ohaytas kezbe vetefnelkvl hol vagyon kaial- 
tas veztegleínelkwl bolot vagyon orditas mertekleteffegnelkwl, hol 
vagion oltbatatlan, tyws meg bydegedeínelkwl hol vagion nagy zeel 
chendeffegnelkwl, hol vagyon hideeg modiffagnelkwl, hol vagyon 
hewfeg vegnelkwl, bolot vagyon minden gonoz minden yonalkwl, 0

319 azért en zereknes barátom keel ffeel, || yewel velem yme pokolbali 
angelok yewnek te elődbe, es meg eneklyk te neked abanatnak es zo- 
morvffagnak eneket az ygen keferwffeges eneket, Ezeket mongya az 
őrdewk aleleknek, Akoron meg yelenik nekye iítennek evzent angiela, 
es kynek ew hagiattatot volt iftentel es mongya, bodog az ember ky

25 ez világon el tavoztatta ez- rwhath 0  mely igen Bodogtalan vágj" te 
ördewgnec Baratya. 0  atkozot teremtet allat, О mindenható iftennek 
átkozottá, Nam en mindenha te veled voltam, es nem akartai meg 
engemet látnod, tanítottalak teged es nem akartai engemet meg érte
ned, Io tanaehot attam nekewd de nem akartai engem meg hatgatnod, 

so Eregye azért moftan ewrdegek kezybe es laid meg apokolnak helyet, 
k}' neked zereztetet Immár ate miwelkedetyd meg itiltenek tegevd ||

320 Ezeket mongya az angal akarhozod léleknek, 0  azért valyon ky yelent- 
betneye ky ezeknek vtanna menye sook zamlalhatatlan rettenetes őr- 
degőknek seregy tamadnak fel ew fogókat chigorgatwan, kyktel a bo

as dogtalan lelek az őrewk kynokra nagy kefferwffegel vonattatyk mely
őrdegewk meg mewetes bozzongodas képén zewnibe nanniak aleleknek 
ew byneyt mondván, О mely ygen beuelkettel edyglen. 0  mely igen 
femeffen gőnyerkettel etelbe es ytalba, 0  mely igen zepen es kewelyen
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ewlteztel bíborba es Barfonba, 0  mely erews voltai. 0  meli gyors vol
tai, de mongyad meg minekewnk ínyért nem kevelkedel inoítan Myre 
nem gyenierkedel etelbe ytalba myert nem ewltezel kylemb kylemb 
rwhaba, hogy nem viíelz gondoth Akazdagfagrol, bogy nem vigach 
mofth bazaftaríodal ffyaidal, leanydal es te Baratidal, de myert nem 5 . 
zolaz nekwnk a lelek kezdy atkoznya az ew teltet mondwan, 0  ewr- 
dewknek temploma О ate miuelkedetyd ferteztettek meg engemet, 321 
0  atkozot fewld, 0  fatan ewrdeknek lakodalma, keel fiel hamar tees 
yerel velem hogy latiad akynoknak helyet melyek en nekem zerez- 
tettenek te erted kykben en lezek ytilet napyayglan, te kegyglen 10 

ytiletnek napyatwl ffogwa en velem leez azon karhozatba mind 
erekkel, atkozot legienek azért te zemeyd, mert nem akartak látnia 
az igeneffeknek vilagoffagat es ygaffagnak vtat Atkoztak legienek 
ate fiyleid mert nem akartak hallania az őrewk eletnek ygyet. 
Atkozot légién ate orrod mert nem akarta be ereztenye azent ioza-15 

goknak ylatyth, Atkoztak legienek ate aiakaid es ate nyelwed mert 
nem kooztoltak meg az ewrewk menyorzagnak őrőmyth, meg lem 
nitottak azaynak aytoyat az ew teremteyeknek dichiretire: atkoztak 
legyenek ate kezeyd mert ew miattok nem oztogattatot alamizna || 
Azegynyeknek Atkoztak legienek athe melyednek belfew rezey mert 322 
gonoz tanachokat éreztettek vala kywe Atkoztak legenek ate 
labayd mert nem latogatyak vala criftofnak eghazath Atkoztak 
legenek minden tagvd mert el vettek en tollem amenyey örömeket, 
Atkoztak legenek minden miuelkedetyd mert örewk kynokat nyer
tek en nekem, Ezenkepen atkoza meg akarzot lelek az ew tefteth 25 

íme azért zeretew atyamfi'yay mely vezedelembel zabadeyhatod meg 
magadat, meli nagy felelemtewl menekedel meg ha mólt ez világon 
mindenkoron felelmes leendez, es ate halálodról ketfeges, toreke- 
gyel azért moltan meg halnod ez világnak hogy akoron kezg élnéd 
criftofnak, tanoly moftan mindeneket meg vtalnya hogy akoron 30 

zabádon melieez acriftoslioz Gyeteryed moftan ate teltedét apeni- 
tencia tartafnak miatta hogy akoron batorfagos bizodalmát valhazs 
0  mely К mely Bodog es Bewlch ember az ky olyannak ygekezyk 323 
lénnyé eleteken minemenek kywan leletteny halalanak orayan, tégy 
yot moftan zeretew atyamffya amyg tehech mert nem tudod miko- 35 

ron meg balz, es nem tvdod my törtenyk teneked halálodnak vtanna,
Ne Bizal ate barátidba es rokonydba: mert hamarab el feletkeznek 
te rwlat mint te aleytanad: ha nem vagy zorgalmas moftan eltedbe
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temagadrol, swalyon ky lezen zorgalmatos te rwlat hálálod vtan yob 
teneked moftanaba ydeyn liozad látnod es valami yot tenned es ]k 
ette] erretted koltened hogynem egebeknek hadnod es hozayok bíz
nod hogy meg fegeytfenek tegedet: Mikoron idewd vagyon 

5 geych halhatatlan kazdagffagokat, alamifnalkogial zerez moftan 
magadnak barátokat tyztelwen iftennek zentyt hogy mikoron ky 

324 meegyez világból azok foga||gyanak teged be az órek bodogffagba 
kvt agyvn nekwnk atya ffyw zent lelek amen

R e t t e n e t e s  p é l d a

ío v a l a  e g y  n e m e s  e m b e r  n é m i n e m ű  t a r t o m a b a  
к у v g e n  g o n o z  v a l a ,  e-s i f t e n n e k  e l e t t e  l i a z n a l a t -  
1a n , ki  az v t o n  y a r o k a t  k a z d a g o k a t ,  z e g y n e k e t ,  
e z w e g e k e t h  m i n d  f o z t y a  v a l a ,  es  y r g a l m a f f a g  
s e m m y n a l l a  n e m  v a l a ,  t e r t e n e k  e c h e r  i f t e n n e k  

is у gaz  у t e l e t  у z e r e n t  b o g  a g o n o z  e m b e r  h a l a i r a  ko- 
rw 1 a es azon nemes, embernek hazahoz kezel lakozyk vala egy 
remete nag zent eletw, mely remete történet zerent yewe egonoz 
embernek hazahoz es látván ewtet halaira korwltath monda nekye, 
te wagye az atkozot ember ky el zakattal iftentéwl ate gonozfagod- 

20 nak miatta, yme hozzad vettem moftan hogy meg gywnial meid
325 latom hogy immár vagy halal||nak markahan vettetwen, es ha yol 

es tyztan meg gvwnandol ketfegnelkil meg bochatia iften neked 
minden byneydetli ew nagu* .yrgalm affaganak miatta valamelieket 
tettel yffyvsagottvl ffogwa: de a nemes ember más napra halazta

25 gywnaffat, mert nem vette vala ezybe a zenth gergely mondaffat 
holot wgy mond, az aldot wr iften ky neged megh ygyrte byneydnek 
bochanatiat, nem ygirte a holnapi napot, a remete kegyg más 
napones igen regei hoza yewe es ynti wala hog meg gywnyk de a 
nemes ember efmet harmad napra halazta, harmad napon yfmet el 

so yewe aremete, es yntwen ewtet agyvnafra, de efmet negied napra 
halazta es lata a remete hogy nem akarna meg gyonnya Monda 
пеку, mint latom nem akarz meg gyónnod azért en tewbe te hozad

326 nem terek, Negied napon || Azért enyavalias- nemes ember igen 
meg nehezedek akorfagnak miatta es kylde kővetet aremetehez

за hogy el yene es meg gyontatnaya, ky leg ottan el yeve, es mikoron
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be ment volna aliazba, ottan meg foyta az ewrdek anyavalias nemes 
embert annyra bogy ygen nem zolhat vala, es latvan aremete bogy 
nem zolbatna es immár a halai be ment volna ew zayaba monda 
mind azoknak kyk abazba vaknak, kerlek titeket zereto ffiaim 
imagyatok iftent mind zellel, hogy mutaíla meg nekwnk mikepen 5 . 
megien ky eniavalias bynefnek lelke a teftbel es howa megenFewl 
kelwen kegiglen aremete az imadíagbol, tekinte ahaznak aytaiara, 
es lata egy igen zep yffyw embert ew boza yennye, es az ew holna 
alat egy kenwet viíelnye ky be menwen es meg alvan ew elette 
monda пеку, 0  te atkozot by||nes ember, yme en vagyok ate ange- 327 
lód, es hozad yettem ky neked yegeztettem volt gerrnekfegettel 
fogwa te őrizetedre, Annak okáért ha vala my yot tettel wolna, 
tudnia mint alamifnalkodaft, zarandokfagyaraft, Imatsagot Beyte- 
left, eghazaknak giakorlalTyt, avagy iítennek igeyt halgatad volna, 
akar egieb irgalmaffagos dolgokat tettel volna, taliat en mind 15 

ekenwbe Írtam volnék, es azokat ytiletnek napyan iftennek elette 
es mind ez világ elewt ky olvaftam volna, es meg nita az angial az 
kenvet kyt taart vala smonda пеку 0  atkozot lelek mindenha teged 
bevettelek, mindenha teged intettelek hogy iozagos dolgokba foglalnád 
magadat, es semmi yozagos dolgot nem tettel, kyt be yrtam volnék 20 

ekewnbe minekokaert en nem dicekedem te veled az angelytarfim 
kezet, Azért Ote atkozot lelek el hadiad ma teged es || Bwclivt vezek 328 
telled, es ezeket oly mint vgyan sirva mongia vala, ennek vtanna el 
enizek, latwan ezeket aremete, yfmet tekynte abaznak aytaiara es 
lata egy ffeketev embert be yevnye, es akornak elette meg alania, es 25 

ew wtanna egy tizes zeket vynnie es ewtet reá ylnye, es yme yewe 
vtanna zamlalbatatlan őrdegeknek sokaffaga mely kornak monda az 
őrdegőknek ffeiedelme luciper, 0  en zereto barátom, en gonozwl iettem 
te neked hogy ynnentava mindenkoron mivelewk leeg, es foha el ne 
tauozal my tellenk, azért moft kerlek hog mongy eneket my elettenk so 
es vigaztaly meg miketh, a nyavalias koor kegyglen monda, yme ere- 
meft eneklek, es meg vigaztallak es kezde eneklenye anyavalias karho- 
zando ember mondwan, atkozot legyen az ey kyben engemet az en 
anyam fogadoth, Atkozot legen az en a||nyamnak mehe ky engemet 329 
vitelt Atkozot légién meeg afewldes kiben lakoztam, Atkoztak lege- 35 

nek az égnék viiagofoyto allaty, nap, bood es chillagok mellyek 
ennekem vilagoffagot zolgaltanak, Atkoztak legenek criftofnak mar-, 
tiromi, kyk criftosert ew vereket ontottak, Atkoztak legienek itten-
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nek minden zenty kyknek imadfagiban byzwan en vetkeztem *) 
Atkozok legen meeg azyz maria es, ky zylte iftennek ffyat Atkozot 
legien iftennek ffya ky enibeiy nemzetért ontotta ky az ew vereth 
mert byztam ew hoza es nem zentern veetkeznye, ez leen akarhozot 

5 embernek ew eneke, monda aluciper ordewk nekye 0  my zerethew 
baratonk ygen yol twdod az my enekenket, azért méltó vagy lakoz- 
nya amy orzagwnkba, ezeknek vtanna meg yelenek az iftennek

380 ffya wr iefus criftus nekye embery || teftben ffygwen akereztffan was 
zegekwel meg zegeztetwen, es tewys koronát ffeyeben vifelwen, az 

íokopyaval oftoral, vezewel, es egyebeket kykel kynoztak wolt, es 
monda nekye 0  te atkozot ember yme yol latod menye vereflegeket 
es minemo kenokat zenvettem eretted, affezevtefre es halaira attam 
magamat te eretted es en veremet hullattam hogy meg zabadoyhat- 
nalak erdewknek márkából, de mind ezeket te semminek aleytottad, 

is es engemet meg vtaltal, es en rólam nem gondolkottal, halakat en 
nekem nem attal, azerth ty ördewgewk ragagyatok el ewtet es vef- 
fetek pokolnak fenekire, ezeket latwan akarhozod lelek monda yay 
IíVy lay ennekem nyavalyáinak ez lezen az en keferves nyvgodalmam 
mind oreke, ennek vtanna az órdegewk legottan ragadak ewtet es

331 el viwek, es vetek || pokolnak fenekere liolot oreke kenzatyk kytel 
myket meg menchen wr iefus criftos, azért mongya zent gergel, if
tennek igaffaga ezt agia hogy aky ez világban nem akart penitenciat 
tartany mikoron tehette volna es egeffegbe wolt az ew halalanak 
ydein bátor akarnaya sem tarthat, zent agofton es vgy mond, a

25 bynes ember oly ifteny chapaffal verettetyk meg bog halalanac 
ydein el felegye ew magat, ky elteben nem akart wr iftennek 
zolgalnya

M as r e t t e n e t e s  p é l d a

wr iften egy zent yambornak elien rettenetes dolgot mutata, 
so mert lattatek ew nekye hogy vronk criftos ylne egy aranias zekbe, 

es az ew zent annya maria mellete es mind az ew zenti kernyelle,
332 íme azonkezbe egy órdewk hoza || az ytilew bhonak eleybe heg 

holt vitéznek lelket es monda Imhol apreda, ate angelod es en ke-

*) meg Bocafíad edes azzoniom maria met ziuemnek keferufe- 
gevel irtani ezt meg te es edes vrani iefus
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uetywk vala eleiket ew erecletitewl fogua mind ew eletinek vegeig- 
len de ate angelod vala пеку orizetire. en kegeeg artaffara, es mind 
ketten vadazwk vala ewtet, mikepen két agar egy nywlat, vegezettre 
kegeg effek en kezembe eleiek, Annak okáért, miért hogy ygaz byro 
vagy teeg ygaz ytiletet ennekem, Felele abyro my ennek oka hogy 5 ■ 
inkab efíeet ate kezedbe hogy nem az en angelom kezibe, es myert 
yartal kevzelben hozaya hogy nem az en angelom, monda az ór- 
dewg, azért mert teeb volt az ew byne hog nem ayo mivelkedety, 
Felele az ygaz biro vronk criftus mondván Mongiad meg ennekem 
minemök voltának az ew byney, felele az ordewk ennekem egy 10 

kenwem vagion: ky mind be vagyon yrvan aleleknek bynyvel, 
Monda abiro, My newe akenw||nek, monda az őrdewg, ekenwnek333 
neve engedetlenfeg heet lialalos binekel egetembe es minden leve
lén teeb vagyon ezeer yginel, es yme mindeneknek ytilo biroya az 
en kenvem mindeneftwl fogwa be vagion yrwan azért ytilied nékem 15 

eleiket, de az ytilo biro acriftus vezteg kezde halgatnya elewe ya- 
rwla, az irgalmaffagnak annya zyz maria, es monda az ew fianak, 
en zerető ffiam, akarok en perlenem alelekert az őrdegel, kinek 
felele az edes iefus, en zereto anyam mikoron az ordegnek [meg] 
nem tagattatik meg az ygaffag mikepen tagattatneyek meg te tolled, 20 

ky ennekem vagy anyam, es angeloknak azzonya Nam vgyanes te __ 
mindeneket tehech, tahat abodog zyz maria három dolgot vette az 
ordegnek eleybe es monda, Mongyad meg nekem te niavalias or- 
dewg, ha twdod te embernek gondolatyt awagy nem, felele az ör- 
dewk, nem twdom ha nem chak azokat melieket tezen teteminewel || 25 

avagy zolafaval, Mas dolgot kerde tőle azzonywnk zyz maria mond- 834 
van Mongiad meg ennekem te ewrdewk minemo allat az aky el 
törölhety az iraft ate kenwedbel, monda az órdewk, semy azt el nem 
törölheti hanem chak az iftenny zeretet valaki vallangya az ifteny 
zeretetet ew zyveben akar mely nagy bynes legen legottan ky farag- зо 
tatyk az en kenvembewl, harmad dolgot kerde abodog zyz maria 
mondván, Mongiad meg en nekem te zegen ordewk vagoné oly fer- 
telmes bynes, es anyra el zakat en ffiamtwl hogy ne terhetne en 
fiiamhoz miglen eel ez világba, monda az ordewk, vay sninchen oly 
fertelmes bynes ky meg nem terhet ha akarangia, mert akar mely 35 

nagy bynes legen ha el valtoztatya az ew gonoz akaratyat, es ew 
eleybe wezy az ifteny zeretetet, meny őrdewg vagyon mind az fém 
tarhatnaya megh, tahat halvan ezeket || az irgalmaffagnak annya, 335

NYELVEMLKKTÁR. XIY. 8
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Monda akernyel alio zenieknek, elelewk ew eletenek vegen teryte 
magat en hozam, es monda ennekem te wagy irgalmarragnak anya 
es meg nyomorwltaknak irgalmazoia, En kegiglen méltatlan vagyok 
kérném ate edesfiadath mert ygen nagyok az en byneim es ygen inger- 

5 lettem ewtet haragra, mert incah zerettem az en akaratomat es ez vi
lágot hogy nem iítenemet, Azért teged kerlek irgalmafíagnak annya 
hogy kenyerei en raytam, mert valakyk te hozad toliamnak meg nem 
tagadod tőlek az irgalmaffagot, es moítan azt ftogadom te neked 
hogy ha az tettembe terendek meg akarom magamat yoboytanya 

io es en akaratomat ate fiiadhoz akarom tereytenye vgy bog}* sémit
336 egebet nem akarok zeretnem ha nem ewtet || de mind ennek felette 

ezt bánom es ezen ohaytok hogy semy yotli nem tettem azent fiad
nak es az en teremtemnek tyíteffegere, azért kerlek teged kegieffe- 
ges azzonyom hogi kenyerewl en raytam, mert senkihez nem

is folyamhatok egebhez hanem, chak te hozad, ellyten ygikel es gondo- 
. latokai yewe az ew vegen eleiek en hozam, my nem de nem kellee 

meg lialgatnom ewtet, es ky volna az ember, ky moft meg nem 
lialgatnaya ha tellyes zyvel meg yoboytafnak tellies akaratyawal 
akarnaia magat meg yoboytanya, mynewel. incab kel en nekem 

2o meg lialgatnom en hozam kaialtokat ky vagyok yrgalmasfagnak 
annya, Felele az ördög, ez ely akaratból en femyt nem twttam, de 
ha vgy vagyon amint moudod, bizonichad meg nylwan való okof-

337 fagal. felele az irgalmafíagnak annya mondwan, mel||tatlan vagy te 
zegyen ördewk hogy en teneked felelek, ezeket lialwan az ygaz biro

25 vronk criftus monda az őrdegnek, Nem ytilhetem meg addeg, mig 
nem meg hallom az ew yo, es gonoz tetemynyt, avagy az őrek 
eletre, avagy.karhozatra, ezt halvan az őrdewg vezteg foga halgat- 
nya, de az ew angela ele alia es monda, vrani az en kemvem enge- 
delmeffeg, meliel enged te neked es benne vagyon beet leuel, twd- 

3o nya illik kereztfeg, az ew beyte, ew ymadfaga, az . ew alamifnaya, 
az ew te hozad való reminl'ege liyt kit tartót mint yo kereztyen 
liytet, az ifteny zeretetet, Tahat azzonyonk zyz maria bozontuan az 
ördeget monda пеку 0  te nyavalias ördeg mikepen őrizted ate ken- 
wedet, es mikepen teltetted azt ky, amely meg volt benne yrwan, 

85 tahat kezde kaialtany az ördeg mondwan lay lay ennekem mert
338 meg chyaltal, mert en mind el veztettem vala mit |j nyertem volt es 

meg gyeztettem de nem choda ez niert valahol abironak anya pro
cator leend, bátor soha ne byzyd oth aperes hogy meg nyerneye, ez
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vtan eleve yarwla az angial es monda, myert hogy halálos bynben 
mvlt ky ez világból, es ifteny zeretetet vallót, méltó hogy meg tyz- 
tulyon elezer, es vgy menyen be menyorzagba, es az ytilew byro 
monda, vala migakaratya volt ez világban elnye annye ydeiglen 
zenvegyen kenth, de miért пеку oly akaratya volt, hogy eremefts 
akart volna elnye mind ez világnak vegeyglen, azért meg maragion 
akenban mind ytilet napiaiglan es mind keel addeg egnye, miglen * 
oly tizta lezen mint az arany, mely meg bizonytatyk akoliban, Mert 
az en igahagom ezt agya, hogy mind addyg kenzattafíek alelek 
miglen meg adatatnak azok melyeket ew miatta liamitfan el vetet- ю 
tek volt, mind mentwl куГГеЬ filleriglen, az ygaz megli füzeteinek 
kegek ezenkepen kell lennie || Hog meg agya azokat melyeket ege- 339 
bektewl wet volt el hamiffan es eleget tegen, avagy lezen az eleg 
tetei aleleknek ew barátinak yo tetelenek es alamifnaianak miatta, 
avagy hogy alelek lienzatafíek apurgatoriomba mind adig miglen 15 

eleget tezen, avagi az en zent teltemnek aldozafanak miatta, ew 
erette, avagy az en barátimnak efedezelfeknek miatta, mert ezeknek 
miatta oltatyk meg purgatoriomnak ew tize,*) Ezeket halwan azzo- 
nionk zyz maria monda, en edefleges ffyam te azt mondád hogy ate 
baratyd fegeyhetneyek meg eleiket felele affyw, vgy vagyon zeretew 20 

anyam, mert meeg ez vilagzerentes, vala mely ember kedweí'b egy. 
vrnak hamarab meg halgatya az wr annak kerelmefet, De minek 
okáért en zent annyam, te zereteteíb vagy ennekem minden en ba
rátim felet azért en zent annyam keryed amyt akarz, es minden 
meg adattatyk teneked, es monda azyz maria en zeretew ffyam, egy 25 

kerezt kerek te tolled || twdnya illik hogy [eleiket] ez lelewk ne laffa340 
arettenetes erdewgeket, es fokayg ne liallya az ew meg mevetefet es 
gyalazatyat, es hogy ne erezen hewfigewt, es legottan mindenek 
meg bochattatanak ew nekye es azon zempillantafba alelek foga 
dychirnye mondwan, dycheffeg adaffeg te neked en teremtem es so 
ytilew biram es monda azzonyonk maria, en zeretew ffyam iefns, 
ez lelek aytatofíagal zolgalt ennekem es dichirt engemét es mind 
ate zolgaidat es barátidat kyk kernyel alnak dicirte ew imatfagawal, 
azért ew felelek es eh felelem kerlek hogy irgalmaz eleiekei, es 
agyad ew nekye amy keremefenkert hogy ha valamy kent zenwe- з> 
dendew wolt volna, tugya azt altalyaba es vegeftetnek lénnyé alta-

*) о edes zyz maria mely nagy kegeffeg vagion te nallad
8*



1 1 6 LOBKOW ITZ CODEX ( 3 4 1 — 3 4 4 )

3411yaba, ezeknek vtanna a yo angyal ky nekye adatot wala || erizetre 
monda abyronak: wram en mind eredetitewl fogwa tarfa voltam 
eleieknek, es az ew teftenek es ewtet keuettem ate hozaya walo 
lataffodnak zeretetybewl, ew kegyglen mindenha ate akaratodat 

5 tezy wala, Azért kerlek tegedet, irgalmaz ew nekye, Tahat felele az 
wr mondwan, nem illik hogy en titelletek valamit el tagagyak, azért 
valamit kewantok mind a legen es ezt halwan azentek dichirrek az 
wr iftent, es alelek meg zabadulwan ezenkepen mene menyorzagba 
az erewk nywgodalmra, es az ördegewk nagy gyalazatoffagal mene- 

ío nek pokolnak fenekyre, Azért zeretew atyam fyay enny sook bezed- 
bewl ezedbe veheted magadat, ffelyed iftennek ew rettenetes ytiletyt 

342 es zol||azyz marianak, mert valaky ew пеку aytatoffagal zolgal ew 
halalanak ydeyn el nem weez Amen



I d w e z l e g  d y c h e f f e g e s  z y z  n a p n a l  f e n i e í b  
c l i i l l a g ,  i í t e m i e k  z e r e t e t e s  а к п у а ,  l é p é s  m y z n e l  
e d e 1 b , r o f a n a l  p i r o f f a g o f b ,  l i l i o m n á l  f eye r b ,  
m i n d e n  y o z a g  t e g e d  m e g  e k e l e t ,  m i n d e n  z e n t  
t e g e d e t  t y z t e l ,  m e n n y o r z a g b a  m a g a f l a g o f b ,  amen,  5 

p a t e r  n 0  f t e г , Aue  m a r i  а
ez meg yr imatfagot hifpaniabely kiralne azzon, Nagy ayan- 

dekal es nagy kewniergeffel nyerte Iulius papatwl, emoftani papa 
elewt ky vala, es valaky aytatolfagal meg olvaffa pater nosíerrel, es 
Aue mariaval minden vtal valamenyzer meg mongya meg waliaio 
anagy Bwchwt az az kentwl Byntewl odóztatyk, de hwgy ha halá
los bynben nincen

ezt en erettem minden napon meg mongyad yo Nenem ||

Hatod bonifacius papa Francia orzagnak, ffilep kyralnak 6343 
nagy konorgefíere engede hogy valaky aytatolfagal meg monda-15 

naya ez yde ala megh yrt ymachagoth halálos bynnelkol az edes 
ihus xpufnak zent teftenek fel mutataffanak ydeyn, tahat mindékor 
vallva tyz ezer eztendey bwchuyat

Uram iefus xpus ky ez dichöffeges zent teltet adichoffeges zyz 
marianak meheböl weed fel, es vgian azon zentlTeges veredet ate 20 

zentfeges oldaladból akerezttfanak oltárán a my idveffegekert ky 
ontad: es vgian azon dichelfeges teltben halottaidbol ífel tamadal, 
es meniekben fel mynel: es efmetlen vagy iővendő vgan azon telt
ben meg itilnie előkeUes holtakat Azért vgyan azon zent teftben 
zabadoh || meg engemet ez te zentfeges teltednek miatta mely 344 
ez may napon ate oltárodon aldoztatyk leieknek es teltnek minden 
ffertelnieffegetöl, es minden gonozoktwl, yelenvaloktwl el multak- 
twl, es youendöktöl, ky eliz es orzaglaz mind бгбке Amen
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A harmad Ianos papa minden embernek valaky ez ide ala 
meg yroth ymatfagot ay tato hagai meg mongia engedet annak hath 
ezer, hat zaz es hatwan hat пару bwchwt mind Őröké, De ennek 
vtanna az negied zent Sixtns papa mikor yrnanak ezer, nigzaaz 

5 ethven három eztendeben, 6 es engede hogh valaky terden alwa 
megh mondanaia aytatoffagal, vronk xpuc ihufnak zent telte aldaf- 
fanak vtana halálos binnelkwl, mindenkor kentwl es Byntwl való 
bwchwt es mind örököl őrőke megh maradandó, es anagh bwchwyv 
ymatfagh ez, akv kőuetkezyk ||

345 E n  k e g i e f f e g e s  v r a m i e í u s  x p u s  kér  l e k  t e g e d  
a n a g y  z e r e t e t r e  m e l y  z e r e t e t t e l  t e  m e n n y e y  
k i r á l y  f i g e z  v a l a  a z e n t  k e r e z t f a n  az i í t e n n y  z e r e 
t e t t e l  az m e g  z o m o r o d o t  l e l e k e l  az m e g  ke t e r e d e t  
t e t t e l ,  es  m e g  hab  o r о do t  e r z e k e n f e g e k e l ,  az á l t á l

i5 v e r t  es  m e g  í e b h e t e t  z y w e d e l  es  m e g  z a g a t o t  
t e t t e l  a n  ág i  v e r e s  t e b e k e l  e s  e l  t e r y e z t e t  k e z e 
kéi ,  a t e m e g  h w z l a t h  z e n t  i n a i  dal ,  es  t e  i m a  dk о z о 
z a i a d a l ,  a t e  be  r e k e d e t  z o d a l e s  m e g  h y r u a d o t  
o r c h a d a i  a t e  k e n w es z e m e i d e l ,  es h a l á l o s  z i n e d e l ,  

го a t e  f o h a f k o d o  t or  ko da l ,  es  z o m y w h o z o  k e v a n f a -  
g i d a l ,  az e c h e t n e k  es e p i n e k  k e f e r ő  k o z t o l a f f a -

346 u a 1 У a t e  l e h a y t o t  f e i e d e l ,  es  a l e l e k  пе к  a t e f t ö l  
v a l ó  el  z a k a d a f f a u a l e s a z  e l ő  к w t f ő n e k  e r e d e -  
t i u e l ,  az n a g y  zeret e- t re  kér  l e k  t e g e d  z e r - e t e t e s

25 v r a m  i e f u s  x p u s ,  m e l i e l  a t e  z e r e t e t e s  z y w e d  a ko-  
r on k e z e r e y t e t y k  v a l a ,  h o g y  e n n e k e m  e n g e z t e t e t  
l é g y  az en b y n e i m n e k  f o k a f f a g a n ,  es  e n n e k e m  
m e l t o l  у a d n y a  yo es z e n t  v e g e t  es  b o d o g  es di -  
c h o f f e g e s  f e l  t a m a d a f t ' e n g e g y  a t e  m e g  m o n d h a -  

30 t a t  l a n  n a g y  i r g a l m a f f a g o d i r t  A m e n

Mikoron egy ideben az. aytatos zent Bernald imadkoznyk 
пеку yelenek az őrdeg es igen kezde velle vetődni, es nagy fok be- 
zednek vtanna monda пеку vay Bernald Bernald ky igen meg 
gialaaz te engemet mert en valamikor teged kerfertlek kevelfegel te 

347 ottan megh alazod magadat, monda azért || Bernald, vgianis vgy 
keli akereztiennek hogi mikoron kefertetik ketfegbe effiffel ottan
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gondolia meg amaz tolwayt aky ydvezetekel fezeytetek megh, ha 
kegeg kevelfegel gondolia meg amaz rém etet aky mind germekfege 
olta apuztaban zolgalt vala iftennek de el karhozek az egy kevelfeg- 
nek miatta, Monda пеку az ordeg Bemard te igen l'okat vigazi de 
ewel engemet te megh nem gözhech [ige] mert en foha nem aló- 5 

zom, igen íokatis bóytőlz, de en foha nem ezem igen fokát mukal- 
kodol, de en foha megh nem állok, de chak ate nagi alazatoffagodal 
gozi megh engemet, de mégis vagi on azoltarban vagy heetli veerfy 
kyt te nem twch meliet mikor ember mindennapon megh olvafna 
aytatoffagal es tóredelmeffegel ygaz anny érdemit vallanaya ha 10 

mind az egeez zoltart megh olvafta volna, Monda azent Bernarld, de 
kerlek hogy mond meg nekem azt, monda пеку, vay bizony nem 
mondom, mert. en meegh aztis bánom amy yot twch, Felele azeat 
Bernw gonoz yrigh ordeg ha nem mondod him azt tezem hogy in
nen towa foha egy napon fém effem adegli mígnem megh olvaffom ír. 
mind az tellies zoltart vgys meg találom benne, ezt halla || az ördög 348 
nagy ordetaffal monda, lay nekem fmy nem arra mondom vala liogi 
illien nagi yot tenneli yob mégis meg mondanom hogy nem min
dennapon beytely es mind megh monda пеку, ymezek

O y o i e f u s v i l a g o f i c h a d  me g  az en z e me i me t ^ o  
h o g i  v a l a m i k o r  el  ne  a l o g i a m  a h a l a i  b a n ,  es  ne  
m o n d h a f f a  az en e l l e n f e g e m  el  h a t a l m a z a m  5' 
e l l e ne .

0  en meg váltom, zoltam az en nieluemel, yelench meg vram 
iften az en vegemet es en napimnak zamat inenie légién, hogi megás 
tugiam mitói fogiatkoztam meg

0  m e f f i a s  a t e  k e z e i d b e n  a i a n l o m  v r a m az en 
l e l k e m e t  m e g  v á l t o t t á l  e n g e m e t  v r a m i g a f f a g n a k  
i f t e n e

0  dauid kiralinak ffia, tégy en velem yeget ayoban, hogi akyk30 
engem gölőltenek meg laffak es meg gialaztaffanak, mert te en vram 
iftennem meg fegel||lettel engemet es meg vigaztaltal 349

O e n  t e r e m t e m ,  me g  z a g a t t a d  az en k ö t e l i -  
met ,  es te n e k e d  á l d o z o m  d i c h i r e t n e k  a l d o z a t t i a t  
e s v r n a k  n e v e t  l i i u o m ss

0  emanuel, en töllem el vezet afutas es ninchen imar hogy 
ky az lelkemet kereffe

0  x p u s  te h o z a d  k a i a l t e k  en v r a m i f t e n  m o n -
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d a m h o g i  t e  v a g i  az en r e m i n í e g e m ,  en r e z e m  az 
e l o k n e k  f ö l d e b e n

d i c h ö f f e g  a t i a n a к es f f i u n a k
ezt mind e l  m o n g i a d ,  e n n e k  v t a n n a  p a t e r  noftert Aue m a r i a t  

5 n i o n g y  de ymez y m a c h a g o t  a i t a t o f f a g b o l  zerzetek m e l l e y e  es Bw- 
chwya T a g i o n

M i n d e n h a t ó  a l d o t  vr i f  t e n  ky az e z e k i a f n a k ,  
z i d o f f a g n a k  ki  r a l i n a k  e l e t e t  m e g  h o z a b i t a d ,  e n - 
g e g i e d  e n n e k e m i s  te  m é l t a t l a n  z o l g a l o  l e a n i o d -  

350 na k  en e l e t e m r e  an n i e  y d ö t  c l i ak || m e r t e k  z e r e n t  
h o g y  m i n d e n  en b y n e i m e t  m e g  f i r a t h a f f a m ,  es  
at e  i r g a l m a i “f a g o d  e r d e m l i e k  n i e r n i e  b o c h o n a -  
t o t h  es  m a l a z t o t h  a m e n

Mas  i m a c h a g

is Y r a m  i e f u s  x p u s  e d e f f e g e s  a t i a ,  a z e r e t e t n e k  
6 n a g i ő r ö m i r e  m e l i e t  at e  z e r e t ö  an n i a d  v a l l ó t  
m i k o r o n  t e g e d  l a t o t  es  о п е к у  m e g  y e l e n e l i  a z e n t  
h u f v e t n e k  e i e l e ,  e f m e t  az ő r ö m r e  m e l i e t  v a l l ó t  
m i k o r o n  t e g e d  l a t o t  m e g  d i c h e y l t n e k  l e n n i  az 

2 i i f t e n f e g n e k  v i l a g o f f a g a n a l  kér  l e к t e g e d e t  h o g y  
e n g e m e t  me g  v i l . a g o f e y c h  z e n t  l e l e k  i f - t enek  
heet  a y a n d y k y v a l  h o g i  ate a k a r a t o d a t  be t e l i e f e y -  

351 l i ef  f eni  || en e t e t e m n e k  m i n d e n  n a p i b a n  A m e n  
p a t e r  n o s i e r ,  Au e  m а г г а

25 ez imaciiagot hoztak apajia kapolnaiobol ky Kom aba vagion, 
es valaky megli olvaffa vallva Nyolchwan ezer eztendeig való Bw- 
chwyat

Immár valamenye imachagot yde ala lach egynek feni yrtak 
megh Bwchviat mert az aitatos mind megh olvafía ha akarand 

3o vdvezelnye
Yr a m i e f u s  x p ú s  es k e g i e f f e g e s  i f  t en,  t e k e n  eh 

en r e a m  n i a v a l i a s  b y n e f r e ,  m i k e p e n  t e k e n t e l  
z e n t  p e t e r e  ap i t  v a r b a  es m a g d  a l mi r a  a v e n d e g -  
f e g b e n ,  es  az t o l v a i r a  к у m e l l e t e d  f f y g h  v a l a ,  en  

85edes  v r a m i h u s  e n g e g i e d  e n n e k e m  h o g i  z e n t  pet e-
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r é l i  m eg f i  r a t h a l i a m  m i n d e n  en b y n e i m e t  es  
a m a r i a  m a g d a l n a v a l  t e g e d e t  ze r e f f  e l e k ,  es  a t o l 
va у a l p  a r a d i  ne h o n b a  t e g e d  m i n d  ö r ö k é  l a f f a l a k  
A m e n

ennek hwzoni nyolch eztendey bwchwia vagion jj 5

Mikoron Eegel fel kelz mongiad ez imatfagot 352

Halakat adok teneked en edes vram ihus xpus, bogi engemet 
niavalias es méltatlan zolgalo leaniodat, nem az érdemimnek miata 
de chak ate zentfeges malaztotnak miatta meltoltal ez eyel meg 
őrizni Azért kerem ate nagy kegielmeffegedet hogi engegied enne- 10 

kém mais malaztodat hogi emay napon oly alazatoffagban, ertel- 
meffegben tarthaffam magamat kyből kellemetes légién te neked az 
en zolgalatom Ашегс

*
Mikoron be akarz menye azenteghazba mongiad

Vr a m i f t e n  h i m  be m e g i e k  a t e  h a z a d b a n  es  15 

i m á d l a k  t e g e d  a t e  z e n t  t e m p l o m o d b a n ,  a z é r t  en 
e de s  m e g  v á l t o m  v y g y  be e n g e m e t  a t e  i g a f f a g o d -  
ba n  az en e l l e n f e g i m y r t ,  es  i g a z g a f f a d  a t e  z i n e d  
e l l ö t  az en v t a m a t  A m e n

Mikoron zentelt vizet wech reiad mongiad ezt 20

en e d e s  v r a m  i e f u s  x p u s  e z e n  t e l t  v y z  az en  
b j n e i m n e k  v r u o f f a g a  es  en l e l k e m n e k  y d v e f f e -  
g y r e  at e  z e n t  n e v e d b e  к у a 1-dot m i n d  ö r ö k é  Am en

I
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I n c i p i u n t  h y m n i  de A d v e n t u  do mi n i .

Uy vilagoffag ielenek, 
regi tevelges czendefedek, 
Iften'igeie ielenek, 
uionnan nekwnk adatec.

Evangeliomnak ereiet 
Atta Ktennek gwmolczet 
Chriitus hozzánk kegeffeget 
meg mutata 6 kegelmet. j|

Kit fok fzaz efztendeiglen, 
el titkolt volt Att'a literi, 
mint meg monda iöuendobea 
Amos Propheta konuehen.

Ezt az mi hitetlenfegwnk 
es nag telhetetlenfegwnk, 
erdemlette teuelgefwnk, 
emberbeli réménfegwnk.

Igaz az Iften Igéié 
kiuel ell ember elmei e, 
kinek meg marad ereie, 
es el nem veíz 6 remene.

Kerwnk ur Iften tegedet, 
eroffits meg mi elmenket, 
hog veheffwk.fzent Igédét 
es ualbaffuk te hitedet.

15

20

2 5
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Mert czak-te uag biízoclalmunc 
ördög ellen nag gamolunk, 
teftwnk ellen diadalnmnk, 
ez világ ellen otalmunk. ||

Ditföfeg legen A tt'anak, 
es eggetlen eg fianak 
ezeknek aiandekanak, 
az diczo ízent haromfagnak.

i  £  . I

A lin  s.

Aldot Izraelnek Ura, 
mert ez az kegelmes Att'a, 
ki mindeneket meg alda, 
és fz : fiánál meg valta.

Dauidnak ezt meg ielente, 
irgalmafíagat hirdete, 
mert Chriftuft neki igere, 
es orfzagat uele kozle. ||

Ezt az'Att'a meg igere, 
Prophetak áltál hirdete, 
eí'kwueíet eroffite,
Fiat mi nekwnk erefzte.

Hog ki mentene ezekből, 
Att'anak nag haragiabol, 
karhozatbol es keti’egbol, 
es rettenetes fogfagbol.

Ielentene meg io uoltat, 
hozzánk nag irgalmafíagat, _ 
tolleíitene mondatat, 
efkwuefet fogadafat.
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Ezt Abrahamnak fogada, 
mikor nekie ezt monda, 
el erefztem en fiamot, 
mert mindeneket ez meg áld.

Ki az beketeleníegból, 
meg fzabadiczon az bwnböl, 
ketfegtól es karhozattul, 
fzwkfegwnkben kifértettól. ||

Neked fzentfegben fzolgalnnk, 
mert Chriftus az mi zentfegwnc, 
oe mi nekwnk igaffagunk, 
kit hittel mi meg kapczolunk.

Es te germek hiuattatol, 
Prophetanak az Iftentől, 
hog utat nyis te az urnák, 
ki ellene all pokolnak.

Veí'zerlez mindent liozzaia, 
mert ez idueffegnek uta, 
kit io uoltabol az Atta, 
nekwnk karhoztaknak ada.

Ш kegelmes lón az Att'a, 
mert men orfzagbol meg lata, 
bog minket meg ízabadita, 
fiat erettwnk erefzte.

Azért néfz reánk ur Iften, 
kik uakok uagunk az bwnbea, 
geriez fzent Lelket fziuwnkbea, 
bog legwnk czendes lelkwnkbe/i. ||

Diczeret neked fzent Atfank, 
ki uralkodói őrőcke, 
tekencz reánk fzent fiadért, 
liog ne ueffzwnk ell orőcke.
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Al i us .

Att'a literinek Igéié, 
бгос Atíatul ki iöuel, 
ki ez uilagra fzwletel, 
idő utolfo reízeben.

Yilagotits meg fziuwnket, 
es fzent Leiekkel erőffits, 
haluan az te fzent Igédét, 
tanul legenek bwneink.

bog mikor el iofz Ítélni, 
minden fzw titkait ki uenni, 
aduan minden iot az ioknac, 
az gonofzoknak gotrelmet.

Ackor az mi bwneinkert, 
né vés ell fzent fzined elöl, || 
de minket az igazakkal, 
reízefits őrök elettel.

Diczeret es nag diczofeg, 
Attanak es fzent fianak, 
es fzent Lelek ur Iftennek, 
moft es бгбскбп orocke.

Al ius .

Ménből az Ige le ioue, 
regen Att'atul ki ioue, 
fzwletek idueffegwnkre, 
es fogfaginkbol ki mente.

Te uag Att'anak Igéié, 
kit Adamnak meg igere, 
dauid Abrabamnak ielente, 
uegre mi nekwnk el kwlde.
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Boczafd meg azért bwnwnket, 
vilagofits meg fziuwnket, 
erőfl'its bennwnk bitedet, 
mutafd Att'adnak kegelmet. |j

Ielents meg nekwnk Igédét, ‘ $
kiből hiheffwnk tegedet, 
es leg mi nekwnc epwlet, 
ut, igafíag őrök elett.

Hog mikor el iőfz itelni,
leg kegelmes fiaidhoz, 10

es uig minket ízent Attadhoz, 
eleteddel aiandekoz.

Diczőfeg Att'a Iftennek, 
tizteffeg ő 1‘zent fianak,
diczeret az fzent Leieknek, ls
fzent haromfag eg iftennek.

Al i us .

Az Iduezitőt regente a 
mint meg igerte az Isién.
ezt az utolfo időbe?«, 2í
meg ada zwznek meheben. jj

Szwz Máriához az Itten, 9
Gabriel angalat el kwlde, 
ki őtet ekeflen iduezle,
Iftennek keduet ielente. 2£

/
Iduőzleg ug mond tifzta zwz, 
mert keduet leltel Iftennel, 
bodog uag affzonok kőzöt, 
mei*t fzwlőd az aldot Chriftuft.

NYELVEMLÉKTÁR. XIV. 9
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Szent Leiektől fogontatik, 
Itten fianak hiuattatik, 
Dauid fzekin uralkodik, 
orízaga el nem uegeízik.

5 Neueízed otet Ielufnak, 
mert idueffege перепек, 
kik az 5 neueben hifznek, 
bwnőkből meg menekednek.

10

Moles regen ig irt róla, 
alízoni allatnak magua, 
kigonak feiet meg ront'a, 
es birodalmat el uonfza. ||

1 0

15

.

Efaias igen fzolla, 
hog fzwlettetik fzwznek fia, 
nekwnk nag uigafztalafunkra, 
neue lefzen uelwnk Iften.

20

Ezt Maria magafztala, 
idueffeget tőle uaria, 
kihoz minketis igazit, 
mert ö Iítenhőz igazit.

íme nag czuda Iftentől, 
fiú zwletet, adatul, 
ki fzwletet uolt Att'atul, 
őroktwl foguan iftentől.

25 Eli ala ioue mennegból, 
hog minket fel uinne az főidről, 
lön mi erettwnk fzegenne, 
hog minket tenne gazdagga.

30

Folamiunk azért lefufhoz, 
zwz Maria fzwlőttehőz, 
ki kwldetek az Iftentől, 
hog meg mentene az bwntöl. |j
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Ur Iefus kerwnk tegedet, 
boczafd meg mi bwneinket, 
es adgad fzent aiandekodat, 
utaidat köuetheffwk.»

Legen az fzwznek elete, 
mi eletwnknek twkőre, 
hog köuetheffwk hitiben, 
es io czelekedetiben.

Diczerteffel Att'a Itten, 
vigaztalo fzent Lelekuel, 
es iduezitö Iefufíal, 
ki titzta fzwztöl fzwletet.

A l i n s .

iUindeneknek teremtoie 
es lhueknek meg naltoia, 
Chriftus Atfanac fz : fia, 
bwnoföknek bizodalma. ||

Halgafd meg mi kerefwnket, 
neked attuk mi magunkat, 
Att'adhoz bog be uig minket, 
hozza igazgafd utunkat.

Ez uilagnak nag efetit, 
banad es 6 ueízedelmet, 
keduedet hozza ielented, 
az tettet fzwztöl fel ueued.

Bwnőíőkert te meg halai, 
minket uereddel meg ualtal, 
pokoliul meg fzabadital, 
Att'ad kedueben iutatal.
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Nincz naladnal tob zálogunk, 
menorfzagban tob gamolunk, 
kiuoled tob bizodalmunk, 
Att'ad élőt Prókátorunk.

Te uag Iacob laitoriaia, 
nálunk Att'adnak zaloga, 
utunk mi nekwnk liozzaia, 
angaloknak vigaffaga. ||

Te noe barkaianak aitaia, 
meiiorfzagnak fzent kapuia, 
bwnófoknek oil áldozatta, 
kit io Izemmel látt az Att'ya.

Te Moifefnek oltara, 
mindeneknek nag otalma, 
bwnofoknek fzozoloia, 
es czak eggetlen eg ura.

Azért neked efedezwnk, 
buzgó fziboí mólt kőnorgwnk, 
eletwnkben bog leg uelwnk, 
ez uilag ellen otalmunk.

Te igédnek ellenfegit, 
te bitednek ellenzőit, 
törd meg bog az te biueid, 
nepnek mondhatlak uetkeit.

Diczeret legen Att'anak, 
es te neked 5 fianak, 
egetemben fzent Leieknek, 
az diczo Íz : baromfagnak. ||
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2 ad e a n d e m 14

Czillagoknak teremtöie, 
es hiueknek feiieffege,
Chriftus mi edes meg ualtoac, 
kerwnk kónorwl mi raitunc. 5

Ki mi raitunk köóörwluen, 
es uefzedelmwnket nefzuen, 
iduezited ez uilagot, 
aduan neki otalmadat.

Ez uilagnak uege fele, 
irgalmaffan iouel elő, 
diczofeges fzent Leiektől, 
az nemes fzwznek meheben.

lu

Kinek hatalmaffaganak, 
minden terdek meg haiolnak 
memieiek es földiek, 
ualuan ö engedelmeket. ||

15.

Az nap fel kel es el íiugfzik, 
az hold fzepen uilagofkodik, 
az czillagok is íenlenek, 
es utókból ki nem temek.

15

20

Teged kerwnk mi meg ualtonk, 
mi Urunk es mi eletwnk, 
otalmaz minket efettöl, 
es ördögi czalardfagtul. 25

Diczőfeg legen Atfanak, 
velen öfzue ö fianak, 
fzent Lelekuel egetemben, 
mindenkor es mind öröcke. ||



H y m n i  de N a t i v i t a t e  d o m i n i  n o f t r i .

Az Atfanak őriz ágából, 
ez világra Iften ioné, 
neueztetek őrök Iftennek, 
idueííegnek kút feienek, 
mindeneknek kik uoltanak, 
es kik leíznek örőcke.

Bodogfagos fzwletes lön, 
mikor Ieíus ez világra, 
fzwletek idueffegwnkre, || 
fogontatuan í z : Leiektől 
Att'a lite/i haragianak 
engefztelöie őröcke.

Ennek azért enekelíwnk, 
ezt diczerie föld es az men, 
ezt diczeriek minden néluek, 
es minden hatalmaffagok, 
nag fel zoual magafztalíuk, 
az ur Istent örőcke.

Mert im el iőt az ur Iefus, 
kiről regen az Proplietak, 
iőuendőket mondottanak, 
Moifefnek ö töruene, 
aldozatual meg ielente, 
kit diczeriwwk örőcke.



ÚR SZÜLETÉSÉRŐL.

Teged minden fele nepek, 
uenek iffiak es gerrnekek, 
es minden tifztbeli nepek, 
egenlő zoual uallonak 
nag oroméi es nag uigan, 
diczernek mind őr /Éke.

Neked Chriftus fzent Att'addal, 
uigafztalo fzent Leiekkel 
mindenható eg Iftenuel, || 
legen őrőcke diczőfeg 
hala adas birodalom, 
es orfzaglas őrőcke.
Ug legen.

Al i us .

Iőuel nepeknek meg ualtoia, 
mutafd meg zwznek fzwlefet, 
kin ez uilag czudalkozik, 
bog zwztől iften fzwletik.

De nem férfiúi magból, 
hanem fzent Lelek iftentől, 
az Ige teltben öltözék, 
fzwznek mehe meg uiragfzek.

Szwznek mehe neuekedek, 
fzwzeffege meg tartatek, 
tifztafagban epittetek,
Iftent meheben uifele.

X V

Származék agas hazabol, 
az fzep zwznek fz : meheböl, || 
bizoií Iften bizon ember, 
útra mi hozzánk erede..



136 B A T T H Y Á N Y I  C O D E X  (20----23)

Szent Att'atnl főidre ioné, 
pokolra fzalla meg gőze, 
fzent Atfahoz emeltetek, 
Iften fzekiben wltettetek.

Att'a Iftennek fzent Fia, 
ki fel őltőzel az teltben, 
mi teftwnknek garlofagat, 
hatalmaddal eröffits meg.

15

Az te iafzlod immár fenlik, 
uy uilag eiel twndoklik, 
kit fetetfeg el nem fedezhet,- 
mert hittel őrocké fenlik.

DiezŐfeg neked ur Iten, 
ki fzwletel az fzep fzwztől, 
diczőfeg te fzent Atfadnac 
fzent Lelekuel egetemben.

A 1 i u s. У

21

20

Iftentől ualafztot nepek, 
gwlletek egben minhaian 
es tifzta fzwből őrwluen, 
diczerietek az ur Iftent.

Es neki halat adgatok, 
nag lelki bufzgofagokkal, 
mert hwfeggel igeretit 
be telfefite mondatat.

Sokfzor az Prophetak áltál 
nekwnk eg kiralt igert uolt, - 
ki minden ellenfeginktől, 
minket meg fzabaditana.



ÚR SZÜLETÉSÉRŐL. 1 3 7

Várták az regi fzent Att'ak, 
ennek be tellefitefet, 
kiuanfaggal ohaitottak 
remenfeggel áhítottak.

Nem kelik lem íiet Iften, 
hatalmas es tokelletes, 
az 5 bolcz rendelefeból, 
fzeriuel lefznek mindenek. j|

Mert mikor az telíeffegnek, 
el iuta immár ideie,
Itten fzerető fzent Fiat, 
ez uilagra el boczata.

Ez az el kwfdőt MeffiasT
kit Iften mi ualtfagnnkra, 
igert nőit kegeffegeből, 
fzwletet fzwznek mehebol.

Senki immár az őrdogtwl, 
ne felien lem az pokoltul, 
fern bwntol fém ez nilagtul 
fém az toruennek atkatul.

Es minden nag batorfaggal, 
bizuan az Iefus Chriftufban, 
be mehet az mehorfzágban,
Iftent Att'anak mondhatta.

Illen irgalmaffagaert, 
uelwnc ualo io tétéiért 
az menhei fzent Att'ankat
mind egigh fel magafztalluc ||

/
Annak mind menhen mind földön, 
meg maradandó tifzteffeg, 
fzwntelen ualo diczeret, 
mind őrockön orocke legen.

5

22
10

15

20  •

25

28
80



1 3 8

io

15

ЬЦ  »

20

Seregeknek bodog Ura, 
mi meg ualtonknak fzent Atta, 
az Chriítufert leg kegelmes 
nekwnk es minket meg halgas

BATTHYÁNYI CODEX ( 2 3 ----2 6 )

Al i us .

Teiles ez fzeles uilagon, 
mind az földnek liataraig 
az Iefus Chriftust hirdeffwc 
fzwletet fzwz Mariatul

Ez uilagnak teremtoie, 
emberi teltet reá uőn, 
hog teltet teltei ualtana, 
ne'uefztene teremtelek

Az tifzta l'zwznek melieben, 
niemíei aiandek be mene, || 
es az zwz lean uifele 
kit az élőt nem elmere.

Szwznek tifzta mehe haza, 
gorfan Uten haileka Ion, 
es fzeplotelén fogada, 
Iftennek el reitet titkát.

íme fzwle1 az fzwz lean, 
kit Gabriel meg hirdete, 
kit о amíanak melieben, 
Ianos őrwluen elmere.

Szénán akara fekwnni, 
es az iafzlo.t nem utala, 
es kiczin teiel tartatek, 
ki aniiat meg elegite.

%



ÚR SZÜLETÉSÉRŐL.

Oerwl menbeli fokafag, 
az angalok enekelnek, 
meg ielenek pafztoroknac, 
mi pafztorunk es teremtőnk.

Liczőfeg urunk te neked,' 
ki fzwz annatul fzwletel, || 
Att'aual es í'zent Lelekuel, 
legen őrőckőn őrőcke. 
ug 1.

Al i us .

Io kerefzt'enek kic ragunc, 
az Iftennek halat adguac, 
ki kőnőőrwlue/i mi raitm/k, 
fz : fiat ada erettwnk.

Szent Leiektől fogontatek, 
fzwz Mariatul fzwletek 
bwnwnkert meg fezittetek, 
idueffegwnkre adaték.

Diczerteffel fzent liaromfag, 
eg Iften őroc bodogfag, 
kit meg nem foghat okoffag 
kitől le fzal irgalmaffag. ||

Al i us .

Nap tamadaftul fogua, 
mind az főidnek hataraigkn 
Christus Urunkat diczeriwk
ki fzv/letet fzwz Mariatul.

/
Ez uilagnak teremtőie, 
fzolgai teltben öltözék 
hog teltet teftuel ualtana, 
ne uefznenk el halai mia.



i 40 BATTHYÁNYI CODEX (26--29)

Es tifzta fzwznek meheben, 
irtennek lelke be fzalla, 
fzwznek meheben lakozek, 
ntennek el titkolt Fia.

5 Tifzta fzwznek о haileka,
lón Ur Iftennek Tenrploma, 
es férfiúi mag nelkwl,
Iftennek fogada fiat.

Szwle az fzwz ez uilagra, 
ío kit Gábriel mondot uala. ||
27 kit meg annanak meheben, 

fzent Ianos meg efmert uala.

Szénán fekwuek az Iefus,
- • es az iafzlot nem utala,

15 ki keues teiel el uala,
ki ad mindennek eletet.

Menneiek mind Örwlnek, 
az Angalok enekelnek, 
páfztoroknak ok hirdetik 
hog fzwletet az iduefíeg.

Diczofeg legen Att'anak. 
es eggetlen eg fianak 
egetemben fzent Leieknek 
az diczó fz : baromfagnak. 
am :

И у m. E p i p h a n i a  г.

Gonofz kegetlen herodes, |J
28 mit felz zwletet Chrisíuftol, 

new uefzea el mülandokat, "
so ki ad óró eke ualokat.



VÍZKERESZTI ÉNEKEK.

Mennek az bőlczek kic latnak 
uezer czillagot kóuetuen, 
nilagot keretnek uilagnal, 
Iefuft tifztelik aiandekokal.

Az kerefztf égnék uizeben," 
meniíei baran ereieuel 
bwnwnket Chriftus el inofa, 
es Att'anak be mutata.

Ellő czudaia Urunknak, 
ez nap hatalmat ielente 
az Сапа lakodalmában, 
az uizet borra ualtoztata.

Diczofeg neked Ur Itten, 
ki ez napon magad ielented || 
ízent haromfagban mutatad, 
kiben elz moft es örocke.
U.

P o s t  E p i p h a n i a

Teremtő Att'a Ur Itten, 
ki nappal uilagofitafz 
es az eielt tetetited 
hugodalomnak okáért

Teftwnk nugoduan dologtul, 
es farat elmenk uidullon, 
bog minden gonoz bánátiul, 
altalad meg fzabadulíon.

Halakot adunk te neked 
mind eítue reggel kőnorgwne 
hog bwneinket boczafd meg 
kikkel tegedet ingerlwnk.



Tegeclet fziből diczerwnk, 
es nag fel fzoual tiíztelwnk, || 

30 telles hitwnkből fzeretwnk
es uig elmeuel imádunk.

5 Gonofz teueíges mi nálunk
es liitetlenfeg ne legen, 
de igaz bitből tegedet . 
minden időben tiíztelwnk.

1 4 2  BATTHYÁNYI CODEX ( 2 9 ----3 1 )

Kérwnk Ur Iften tegedet, 
ío az mi Urunkért Chriftufert,

hog leg irgalmas mi nekwnc, . 
adgad ízent Lelek aiandekat.

I n  f e p t u a g e f i m a .

A z  bwnők tauul legenek tőlwnk, 
az io elet neuekedgek bennwnk, 
az Chriftufbeli hitből, 
kit kel kerefni tifztafagos ízibol

Meg engefzteltetik az Ur Iften, 
igaz hittel es igaz uallafí'al, || 
ő mindeneknek kegelmes, 
kik bíznak az ő irgalmaffagaban.

Meg fzabadit az mi bwneinkből, 
meg ment az ördög czalardfagatal, 
meg adga az idueffeget, 
kiből ki eftwnk uolt bwneinkert.

Hadguk el azért az gonoffagot, 
hog uralkodhattunk az Chrbs/Yaffal, 
es lefzen diczőfegwnkre, - . 
ha lefzwnk Iftennek őrőkőfi.



SEPTUAGESIM AE, A.. 1 4 3

Leg Chriftns eletwnknek uezere, 
mert minnaian te iuhaid uaganc 
kikert igaz paíztor leuen, 
adad halaira termen magadat

Diczeret legen Att'a Iftennék, 
es íianak es fzent Leieknek, 
miképpen uolt kezdetben, 
mólt es őrockőn Örocke.
U, 1. у



L i t a n i a  Ma i o r

Ur Iften, Irgalmaz nekwnc 
Chriitns Irgalmaz nek:
Urr Iften, Irgalmaz nekünk.
Teremtő mennei Atta Iften, Irg.
Meg valto Fiu Iften, Irgal:
Yigafztalo fzent Lelek Iften, Ir.
Leg kegelmes mi hozza«c, kegelmes ur Isten || 
Boczafd meg nekwnk bűneinket, к :
Halgas meg minket bűnőfőket, к 
Minden Yefzedelemtől Otahnaz, Ur.

'Minden bűneinktől, Otalm:
Minden teuelgeftől, Otalmaz:
Minden gonofztul, Otalmaz Ur:
Es liktelen balaltul, Otal :
Dög balaltul ebfégtől, Otal: | j 
Tőrtűi es minden gilkoffagtul, о :
Yiffza uonaftul ha da Máktól, o t:
Rágadozaítul toluailaftul, otal.
Harag tartaftul gwlőfegtöl, o t:
Kő efíőtwl men ütő köuektwl, 0 :
Az ördögnek czalardfagatul, 0  
Hitetlenfegtöl ketfégtől, Otal:
Orők balaltul pokoltul, Otal: ||
Nag betegfegtöl korfagtul, Otal:
Kőnőrg?r«c neked Ur Ief: halgas meg moft min 
Az te emberre letted?? ec altala, Szabad:
Az te í z : fzűletefednek altala, Sza1:
Az te köréül metelkedefednec altala,



LIT Á N IA . 145

Az te kerefztíegednek altala, Sza:
Az te bőitódnek altala, Szaba :
Az te kefertetednek altala, Sza: ||
Az te ueres uereitekednec altala, fza: 3 7

Az te fogíagodnak altala, Szab: 5

Az te keferues nag kin uallafodnoc altala, '
Az te fzent halálodnak altala, Sz:
Az te temetefednek altala, Sza:
Az te fel tainadafodnak altala,
Az te meiibeл fel menefednek altala, 10

Az fz : Leieknek aiandekanoc altala, ||
Minden haborufaginknak ideien, fz : 38
Minden io fzerenczenknek ideien,
Az mi halálunknak ideien, Szaba:
Mi nomorodot bwnöföc, könőrgwnc te neked felfegesür Iften, Tege-15 

det kenvnk Ur Isién, halgos meg moft minket.
Hog az te aiiafzenteghazadat, bh’iad igazgaffad felfeges Ur Iften, || 
Hog az eghazi embereket: Az te idueheges igédben, es fz : eletben 39 

meg tarczad,
Hog minden hamis tudomanokat, közzwlwnk ki gomlal felfeges: 20

Hog az teuelgö bwnóföket: Es az el hiteiteket, az igaz útra meg 
hozzad, 4

Hog az ördögöt lábunk alatt, eröffen meg ronczad felfeges, ||
Hog az igaz tanitokat: Az te gabonádban ki boczaffad íelfe: 40
Hog az te igédnek őregbwlefet: Es az fz : leleknec aiandekat, ad az 25 

halgatoknac
Hog az el efteket fel emelled: Es az allokat te meg eröfficzed felfe: 
Hog az erőtleneket meg fegiczsd: Es az kifertetben efteket te meg 

uigaztallod. ||
Hog az kiraíok közöt es feiedelmek kőzőt, egeneffeget es bekeffe- 41 

get adg:
Hog az mi feiedelmwnket: Es az mi otalmazoinkat, igazgaffad 

otalmazzad,
Hog az mi lelki paíztorinkat, biriad otalmazzad felfeges Ur Iften:
Hog az aruakat őfzuegeket, taplalíad nevelíed felfeges Ur: || 35

Hog az mi népeinket meg aldgad, őket meg őrizzed felfeges Ur: 42
Hog az fzegen nomorultakra tekencz, minket meg ingáztál fe l:

NYELVEMLLKTÁR. XIT. 10



146 BATTHYÁNYI CODEX (42—48)

Hog mind az főidőn es az uizen iarokat, minden uezedele/ntől m. 
őrized,

Hog az mi ízőlőnknek gabonanknac; es minden földi gwmőlczwnk- 
4 3  пек У termefet engedged felfeges :

5 Hog az korokat betegeket, te meg uigafztallad felfeges Ur Iften, Te: 
Hog mind az germek fzwlőknek bodog l'zwleft engedg felfeg:
Hog az fzegen fogfokat az pogan kézből, te meg fzabadiczad felfeg : 

4 Hog az ördögöt az mi ellenfegwn||ket meg ronczad meg tőried f : 
Hog minden eretnekeket meg ronts: Es az kerefzteneknek haborga- 

ío tóit, meg ronczad meg tőried felfe :
Hog az meg uakult fidokat meg fordiczad: Es az uakokat meg vila- 

goficzad:
Hog az mi ellenfeginknek es haborgatoinknak: meg boczas az mi

4 5  ra||galmazoinknac ; őket meg tericzed,.
is Hog minden emberekhőz irgalmas, leg kegelmes hozzánk felfe : 

Hog az mi nomorult orfzagunkat: Az pogan kéztől meg ízabadi-
46 czad, otalmazd őrizzed felfeg:

Hog az mi íziuwnknek kiuaníagat be tőlczed: Es minket minden 
go||noztul meg tarcz, otalmnz nedelmez,

•2o Iftennek baraiia Iefus Chriftus, ki el uefzed ez uilagnak bwneit, Ir- 
galmaz mi nekwnk. Kegelmez mi nekwnk. Kőnőrwí mi raitunk. 

Urr Iften : Irgalmaz nekwnc.
Chriftus ír. & И



H y m n i  Q u a d r a g é f  i rnal es .  2. cor.  vi. 47

fíalgaffuk fegelmeteffen, 
mire Pall Apaftal inczen, 
az Iíten rettenetesen,
hog minket meg ne bwnteffen. 5

Ez az kellemetes idő, 
mel iduefíeghőz illendő, 
az kinwl minden uefzendö, 
es őrök twzre menendő. ||

Immár azért fel ferkennwnk, 48
mint mel alomból fel kellwnk, 
az bwntől mi boczut uegwnk, 
fzent eletre igekezzwnk.

Iítennek fzauat lialgaffuk,
páránczolatit meg tarczuk, 15
alliatatos hitel ualluk, 
fegitfegre ötét hiúk.

Oerifzkedgwnk az őrdögtől, 
tauozzunk el teuelgeftől,
fok emberi zerzefektől, .го
mellek el uonfznak Iftentől.

Mert az regi ellenfegwnk, 
olalkodik mi utannunk, 
azt akaria tenni uelwnk,
hog uele edgwt götrődgwwc 25

10*



BATTHYÁNYI CODEX ( 4 8 — 5 2 )

Tehat illik bog ingázzunk, 
es arra legen nag gondunk, || 
az fzam adatban mit mondgu n c 
mikoron innet ki mulunk.

Ezekre minket legeden, 
az Ur Iften kinek legen, 
ditfőfeg mindenkor magoffagbrm, 
mi tőlwnk ez földiektől.
ü. 1.■/

Al i us .

Diczeriwk minnaian az Ur Iftent, 
es fzolgalfuk ö irgalmat, 
balakot aduan ö neki, 
hozzánk ualo io uoltarnl, ||

Mind az töruen es az Propbetak 
ezt ielentek ok regenten, 
hog az Chriftus mi idueffegwnc 
mi kiraíunk es yezerwnk.

Elíwnk azért mertekleteűen, 
befzedwnkben etelwnkben 
italunkban es almunkban, 
maradgunk lelki Őrizetben.

Tauoztaffunk el minden gonofzt, 
ki meg öli mi lelkwnket, 
es ne adgunk mi femmi beit, 
ördögi kegetlenfégnék.

Mi minnaian könőrögiwnk, 
es minúaian fel kialczunk, 
űriünk az Chriftus biro élőt, 
éngefztellwk nag baragiat.



NAGYBŐJTI É N E K E K .

Nag bwneinkuel meg bantottuc, 
uram írtén te felíeged 
adgad nekwnk menorfzagbol, 
bwneinknek boczanatt'at. ||

Emlékezzél meg Ur Iften, 
hog te teremtefid uagunk, 
ne ad neuednek tifzteffeget, 
kerwnk teremtet allatnac.

Boczaíd meg mi bwneinket, 
adgad az iot mellet kerwnk 
meliert kellwnk mi te neked, 
mind orockon es orócke.
U 1.

Al i us .

Л/ennek földnek teremtöiet, 
diczerietek kerefzt'enek, 
hatalmaffagat rettegietek, 
keges uoltat remenletek ||

Aldot leg te nag Ur Iften, 
diczöfeges magoffagban, 
ki erettwnk adad magadat, 
keferwfeges halaira.

Tauoztafd hitetlenfegwnket
fziuAvnkbeli uelekedeft,
fz : fiadrul tegwnk igaz uallaft,
hitwnkuel es eletwnkuel.

/  ч
Halálodnak fzent erdemet, 
közöld uelwnk Iefus Chriítus, 
vigalztalo fzent Lelek Iftent, 
úeried nekwnk fz : Att'adtul.



BATTHYÁNYI CODEX ( 5 2 — 5 6 )

Ved ell rólunk haragodat, 
boczafd meg mi bwneinket, 
mutáld hozzarcc te íz : keduedet 
ízenteld meg az te nepedet

Sok dolgainkban meg bántottuk, 
keges Att'ank te neuedet 
de ízent fiadnak ízerelmeiert 
teg irgalmaífagot uelwnk. |j

Engedged fzent Lelkedet, 
iobbitbalíuk eletwnket, 
diczerheífwk te íz : neuedet, . 
es mind orockon oröcke.
и. у



I n  r a m i s  p a l m a r  um.

Oeruendezzen mar ez uilag, 
legen mindenben uigaffag, 
mert Christus mindenért ualtfag, 
világ bwneiert oruoffag.

Halala elot hatod nap, 
fel mene Bethaniaban, 
hog Lázárt fel lamaztana, 
kinek mar neged napia uala.

Hol az ízent affzon Maria, 
draga kenettel iarula,
Chriftus labat mofogatt'a, 
es haiaual fzarogatfa.

Onnat fel Ierufalemben. 
indula nag fzeledfeggel 
fzamart uemlieuel egetembe??, 
hozata 6  feregeben. ||

Oh mel nag alazatoffag,
Iftentol nag irgalmaffag, 
hog fzamaron wll Urafag, 
kié mind ez fzeles uilag.

Zacharias zent Propheta, 
mert ezt regen meg mondotta, 
órwl mar fion leana, 
őruendez nag uigaffagban, 25



1 5 2 B A T T H Á Y N Y ICODEX ( 5 6 — 5 9 )

Ne fel mert ime te neked, 
az te kirallod ion neked, 
fzamar uemhe telepedet 
mutatuan nag fzeledfeget

5 Vele uagon Iftenfege 
mondhatatlan nag kegeíme, 
io uolta iduezitefe 
mert 6  mind ezeknek feie

10

Elől utol nag ferege, 
fzent Lelek telleffegeben, 
hofannat kialt az menben, 
Dauid fianak őrömben. |j

57

15

Nemeitek ruhazatfokkal, 
Chriftus utat meltofaggal, 
nemelíek hintik agakkal, 
kiralt tifztelik azokkal

20

Kinek be meneteliben, 
az uaros lön zendwlefben, 
fido germekek ekeffen. 
iduezlik Chriftuft mentiben

Mijs azért kiralunknak 
mennwnk eleiben Urunknak,
uigwnk fzep palma agakat, 
hitwnk gözedelmes uoltat

as Diczofeg Att'anak mehben,
mi kiralunknak ackeppen, 
fzent Leiekkel egetemben, 
moftan es minden időben.



HÚSVÉTI ÉNEKEK.

Hy mn ,  p r o  p a c e  d i c e n d u s .

Oh kegelrnes lei. Chriftus, 
ki uag mi eg igaffagunk, 
bekefegäac es ualtfaga/ic, 
kerw/гс téged balgas meg miaket.

Mi fzivwnket keges Iften, 
igaz hitben renrenfegben, 
kiualkeppen erőfficzed 
bog bizhaffunk czak te benned

Te Itteni io uoltodat, 
allat fzerent efmerheffwk, 
mellet hozzánk meg mutatal, 
mikor ertwnk aldoztatal.

Czak egedwl te uifeled 
ez uilagnak alnokfagat, || 
nerel nekwnk idueííeget, 
es mennei bodogfagot.

Azért ill nag fzerelmedert, 
kerwnk moítan ne hadg minket 
ellenfegnek dihöfíege, 
ne uehefíen raitunk erőt

Oh irgalmas Iefus Chriftus 
ki uag mi eg igaffagunk, 
bátor fziuel hog fofamiwnk 
mindenekben czak te hozzad.

Kerwnk azért ne hadg minket, 
ellenfegnek 6 kezeben, 
de bwnwnket meg boczaffad, 
es gondunkat te uifelíed.



RATTHYÁNYI CODEX ( 5 9 — f>3)

Mutáld hozzánk io uoltodat, 
otalmazzad orfzagunkat, 
törd el minden hatalmokat 
kik ellenwnk dihofkodnek. ||

Kerefzt'eni eggeffegben, 
zentelteffec aldot neued, 
es maradgon meg mi koztw//e, 
íz : igédnek diczöfege

Biriad lelki orfzagodat, 
mellet Chrfftus czak te inagcd 
fzent vereddel haláloddal, 
draga kenczuel meg ualtott /̂1

Leg kegelmes azért hozzánk, 
es te igereted fzerent 
mi zimvnket batoriczad, 
ez firalomnak uőlgeben.

Ne nézd kerwnk mi bwnwnket, 
nag haladatlanfaginkat, 
hanem az te io uoltodbol, 
teg mi uelwnk minden iokat

Áldot Itten fzent neuedert, 
mind ezeket mi ualhafíuk 
mert hitwnkuel teged ualluwc 
adg mi nekwnc bekefeget )|

Diczertehel keges Att'ank, 
fzent fiaddal mi Urunkái, 
ízent Leiekkel egetemben, 
ki uag If ten eg allatban.



HÚSVÉTI ÉNEKEK. 1 5 5

Ali .  p a n g e  1 i n g v a

Ier liirdeffwk mi Urunknak 
nag clitfo bai uiuaíat:
Es mondgí/e meg íz : halalat, 
mondguk meg nerefeget, 
mint aldozot es meg ualtot, 
ez uilagnak paeg valtoia. ||

5

Ez világnak teremtoie 
koiiórwle Adamon,

62

ki az almaban mikor euek, 
az halaiban be elek, 
Chriftus neki igertetek, 
Adam ot meg batorodek.

10

lg kel vala ennek lenni, 
lelkwnknek iduezwlni, 15
liog az brdog czalardfaga, 
minket bwnben be eite, 
Chriftufnak ő fzent lialala, 
minket onnan ki mente

Mikor azért az Chriftufnak 20

fzwletefe el ióue, 
el kwldetek fzent Att'atul, 
fzwletek fzwz Máriáiul, 
ez világnak meg ualtoia, 
es meg fzabaditoia. 25

Sir az Iefus az Iafzolban, 
ott az nag hidegfegben, || 
takargatta fzwz Maria, 
fzent tagait pofztoban

63

kefzet labat be polaluan, 
Bethlehemnek varoffaban.

30



156 BATTHYÁNYI CODEX (63----66)

10

15

64

20

25

Mikor immár az fzep Iefus 
volna harmincz barom efzteadős 
fzent Attanak akaratt'at, 
akara be tölteni, 
magat ada az nag kinra, 
bwnős nepnek ualtfagara.

Az kerefzt fan merget ifzik, 
arcznl ballal pőkdőfik, 
genge teltet az lanczaual, 
es vafs fzeggel bggatt'ak 
oe fzent vere ki foíamek, 
vele bwnwnk el mofatek.

Ezt erdemlek mi bwneink 
Chriftnft igen meg kinfzak, 
mert az Iften mi bwnwnkert 
ada Chriftuft halaira, || 
hog 6 minket meg ualtana, 
es meg fzabaditana.

Oh kerefzt fa minden fánál 
te 161 dragalatofb fa, 
mert nem teremt fém mi erdő 
hozzad hafonlatofbat 
feni zöld aggal fém niraggal, 
fém edeffeges gwmőlczel.

Neked zöld agad lön az Chmíf/s 
es fzent vere virágod 
edeffeges gwmolczod Ion, 
Chriítufnak fzent halala, 
oe erdeme igaffaga, 
bwnős nepnek fz : naltfaga.

Bwnős ember ha ezt hifzed 
bog te ertéd fzwletet 
es te erted meg őletet 
aldozot es fizetet



HÚSVÉTI ÉNEKEK. 1 5 7

te az bwntol es halaltul 
hat immár meg ízabadultal j|

Adgunk azért immár halat 
az Att'a Ur Iftennek, 
es meg váltó Chriftufnak, ‘ 
fzent Leiekkel egetemben, 
diczeret Ur Iíten te neked, 
mind őrőckőn öröcke. >
Ug le:

Al i .  v e x i l l a  r e g i s

Oeruendezzwnk kerefzt'enek, 
mert orfzagol mi kirakunk, 
fenlik immár az mi zazloac, 
kin halaltul meg ualtattuac ||

Mert az Chriftus kerezt fara, 
ertwnk mene nag halaira, 
hog bwnwnknek lenne a iT a , 

es fel veue fzent vallara.

Kerefzt fara fefzittetek, 
uas fzeggel meg fzegefztetek, 
az lanczaual őkleltetek, 
es mereggel itattatek.

Veret raita ki erefzte, 
vizzel eleg ki arafzta, 
minket azzal meg tifztita, 
es lelkwnket meg oruofla.

Ezt fzent Dauid lám meg irta, 
hog Chriftus fan orfzagolna, 
raita hog meg rontanám  ̂
ördöggel az bait meg uina.



BATTHYÁNYI CODEX ( 6 6 ----7 0 )

Az ördögót meg gőzneie 
az poklot es meg törneie 
embereket meg mentene || 
menorfzagban be vinneie.

Ieíus Chriftus es mi feiwnk 
valtfagunk es mi mentfegwac, 
eggetlen eg közben iaronk, 
fzozolonk.es iduezitönk.

Moftan te hozzad kiáltunk 
es tifzta fziból kőhőrgwnk, 
boczafd meg az mi bwnwnked 
es ad meg igaffagodat.

Diczofeg fzent haromfagnak 
teged fok illet meltofag, 
ki meg ualtal bwnöfoket 
í z : fiad áltál öröcke.
U. le :

H y m n i  E e f u r . r e c t i o n i s .

Fenlik az nap feneffeggel, 
zöng az eg nag || diczerettel, 
ez világ örwl örömmel, 
ordit az pokol rettegeffel.

Meid az erős kiraf Chriftus, 
halai ereiet el veuet 
pokol torkát be rekefzte 
minket nag kintul meg meate.

Koporfoban temettetek, 
vitézektől Őrifztetek, 
hatalomban (hczekedek, 
halai tőle gözettetek.



HÚSVÉTI ÉNEKEK.

Meg ment immár az kinoktul, 
es az pokol ollenfegtől, 
mert fel tamat az halaiból, 
mint mondatek az angaltul.

Meg holt uala bwneinkert, * 
fel tamat igafí'agunkert, |j 
hog miis vele egembe, 
támadnánk őrök eletre.

Ez hufneti innepekben, 
vigadozznnk őrőmwnkben 
mert az Cbriftus nag őrömbe-/ 
tamat fel diczőwlt teltben.

Te kegelmes kiral Chriftus, 
biriad az mi fziueinket, 
hog te neked diczeretét, 
mondhaffunk es diczőíeget.

Kerwnk teged Cbriftus Iefus, 
ez hurueti őrőmwnkben, 
otalmaz minket mindenben, 
tefti lelki ueízedelemben.

Halakot adunk te neked 
ki az halaiból fel kelel, 
Uralkodói moft Atfaddal, 
es fzent Lelek Ur Iftenuel.
U. 1..

A l i u s  ad v e i  p e r a s  ||

A'ereízt'eneknek ferege, 
diczerie bufuet innepet, 
eíztendőnkent enekeluen, 
nag fel fzoual uigadozuan.



1 6 0 BATTHYÁNYI CODEX ( 7 0 ----7 3 )

Hog az Ur Iefus Chriftus, ki 
mondatik gozhetetleu orozlan/mc, 
az nag farkant az Ördögöt, 
fel tam adu an meg ronta.

5 Kinek az ö nag hatalma,
meg teczik itelet napian, 
mikoron eg 6 fzauaual, 
az meg holtakat fel költi ||

20

Pokolnak kegetlen torka, 
az mel foglokat el nelt uala, 
Chriftus halala meg ualta, 
es ezek ötét köuetik.

Uralkodik moft az Chriftus 
nag diczőfeges hatalomba, 
földet meűúet egge teuen, 
fzerez hiueknek lakodalmat.

Oetet minnaian diczeriwk, 
ug mint hatalmas kiraíunkat, 
keriwk ötét bog minketis, 
az ö orfzagaban fel uigen.

Oeröcke való időben, 
diczőfeg legen Iftennek, 
ő fzent fianak tifzteffeg 
Sz : Lelek Iftenuel egetemben.

Al i us .  N ó t a :  Oh к e g e i m  es  I e f u s ,  &c. ||

72 Ez világnak feiieffege
Chriftus Iefus eg remeiie 
főidnek mennek terewtőie, 
es fzenteknek idueffege.



Kegetlen halait meg gözuen, 
ördög hatalmat el neuen, 
pokol torkát he rekefztuea 
bwnwnket rólunk el ueuen.

Te altalad meg ualtattunk, ‘ 
te altalad fzabadultunk, 
te altalad igazultunk, 
te altalad iduezwltwnk

Alázatos könörgeffel, 
kerwnk teged fziueinkböl, 
hog mi nekwnk fegitfegel, 
bwnwnk boczafd kegeffegel.

Szent Leieknek aiandekat, 
öröc eletnec iutalmat 
engefzteld Att'adnak haragiat || 
lathaffuk о fzent irgalmat

Te uag menorjfzagnac kapnia, 
es idueiíegnek aitaia, 
bwnőíőknek fzoízoloia, 
es nekik közben iaroia.

Diczöfeg Att'a 11‘tennek, 
diczeret fiú Iítennek, 
tiízteffeg fz : Lelek Iítennek, 
fzent haromfag eg Iítennek.

H Ú SV ÉT r ÉN E K EK .

V i t a  S a n c t o r u m .

Éduöz leg Chriftus ez világnak Ura 
Att'a Iítennek ízeretö fzent fia, 
bwnös nepeknek ki uag bizodalma 
es uigafsaga. ||

NYELYEMLÉKTÁB. XIV.



BATTHYÁNYI CODEX ( 7 4 ----7 7 )

Halgafd meg rnoftan mi kőnőrgefwnket, 
fordicz mi reánk keges fzenieidet, 
ielencz meg hozzánk az te nag keduedet, 
es fzerelmedet.

Kerwnk Ur Iften hog leg íegitfegwnc 
gondot uifelnen az mi eletwnkröl, 
lelki es tefti minden ízwkfegwnkről 
es bekeíegwnkról.

Ne nezzed az mi fzamtalan bwneinket 
biriad lelkwnket es mi fzwkfegwnket
czak te uiíelled mindé a gondainkat,

'
ne liadg el bwnemkert.

Senki l)wnwnkl)51 meg nem fzabadithat 
íenki lelkwnkbe?i meg nem uigaíztalbat 
íenki kiuoled meg nem- otalmazliat, 
es meg nem nugothat.

Mert te egedwl erettwnk faradal, 
az mi bwneinkert czac te zominbozal, 
kegetlen halait mikoron koftolal, 
hog ertwnk aldozal. ||

Czak te nag azért az mi otalmazonk 
te nag meg ualtonc es meg zabaditonc 
te üag eletwnk es eg bizodalmunk, 
minden iofzagunk.

Czak ueled azért adhatunk mi fzarnot • 
czak te altalad melietwnk at'adlioz 
mert 6 mi nekwnk tegedet aianlot 
es balgatnunk bagót.

Tekencz meg azért kegelmes Iftenwnc 
ki uag mi nekwnk eg zerelmes Urmic 
ne badg te tőled el idegenwlnwnk 
es el ízakadnunk.



HÚSVÉTI ÉNEKEK.

Adg közzenk igaz es bolcz tanítókat 
es adg kerezt'en io feiedelmeket 
kik otalmazzak az te í z : igédét 
es az te nepedet.

Girdettefíek mindenwt fzent igéd, 
hog mi meheffwnk ki az fetetfegböl, 
tamadbaíTunk fel az hitetlenfegböl, 
es nag bwnökböl. ||

Ne uralkodgek az bwn mi ziuwnkben, 
femmi teuelges ne legen fziuwnkben, 
hog az ördögnek czalardfaga miat I 
ne efíwnk ketfegbe.

De eröffwllwnk az te fz : hitedben, 
maradhaffunc meg fz : efméretedben, 
oruendezhehwnk allat zere??t ebben 
mind őrócke Amen.

Diczeret legen Att'a Ur Iftennek, 
es 5 fianak te Iítenfegednek, 
es egetemben mi uigafztalonkn ae 
fzent Lelek Iftennek.
Ug le:

Al i us .

Szenteknek te uag Chriftus ekeffege, 
es minden kerefzfenek||nek otalma, 
ki az kegetlen ördögöt meg gözed, 
halait fzenuednen.

Te nag örömmel minden fzolgaidat 
moftan meg tarczad ez innep napokon 
hog mindenkoron nag gözedelmedet 
ök tiíztelheffek.



BATTHYÁNYI CODEX ( 7 7 ----8 2 )

Ez az hufuetnek gőzedelmes napia, 
mikoron Chriftus az halait meg gőze, 
es fel tamaduan tulaidon о teltet 
mentiekben fel niue.

Moftarc mint eg Ur magos menorfzagban 
nag diczofegel Chriftus uralkodik 
es el iőuendő igazan Ítélni, 
mind ez uilagot.

Kerwnk tegedet keges Att’a If te a 
ki uag mennegben lakozol fziuwnkben 
hog í$  tamaduan az utolfo napon || 
el ne karhozzunk.

Ezt meg engedge az Att'a Ur ICten, 
es egetemben fzent Lelek Ur Iften, 
kikkel az Chriftus moftan uralkodic 
minden időben.
Üg le : II



H y m n u s  in di e  A f c e n f i o n i s 79

Afoftani ekes innep nap, es lelki nag örömek, 
inditt'ak elmenket, ieles eneklefekre,
Mert ime az Chriftus fel mene fzekiben,
mentieknek keges kirall'a. s

Fel mene nag j| örömmel, vigaduan az menhegbe/г . 80
fzenteknek ferege, hirdeti io uoltat, 
angali karok, éneklik az egben gőzönek 
nag diczöfeget.

Ki menuen a mennegbe, poklot ö meg köte ю
aduan mind az földieknek fok aiandekokat: 
diczöwlt teftben lö el minket Ítélni, || 
ki kegeffeggel fel mene. 81

Könörgwnk te neked nemes teremtő Iítenwnk 
ahitatos fzolgaidat hog te meg otalmazzad, i&
bog az meg dwliődőt pokolbeli ördög, 
mi//két pokolra ne vigen.

Hog mikor fenes kődben meg terfz az iteletre, 
el titkolt bwneinket igazan ítélni, ||
ne adg rettenetes kínokat az mi [bw] bwneinkert, 82
de igazaknak ad erdemet.

Engedged ezt nekwnc őröc mindenható Iften,
oh te Atfa Iftennek fia; es Szent Lelek Iften,
uralkoduan egembe dicző izmit haromfag,
moft es mind öröckön őrőcke. 20

üg le:II



BATTHYÁNYI CODEX ( 8 3 — 8 6 )

A l i u s

Ieí us Chriftus mi u alt fagu/г с 
fzeretetwnk kiuanfagunc, 
nekwnc teremtő Iftenwnc, 
ki emberre 161 erettwnk.

Pokol kapuiat el tored, 
te foglaidat meg mented, 
gőzedelmeffe es teued, 
zent Att'adnak engeízteled.

Ez mai nap fenes kődben, 
ki fel menel magos menben, 
hatalmas gozedelemben, 
Uralkodói diczöfegben.

Zong az égh nag diczerettel, 
áz fzent Angalok fereggel, 
egetemben az .üzentekkel, 
teged diczernek enekekkel. ||

Giőzedelmes kiraí Chriftus, 
ki fogua uid fogfagunkat, 
boczas mi nekwnk fz : Lelket, 
lelki tefti aiandekat.

Te leg mi nekwnk oromwnk, 
Te uag iouendo iutalmunc, 
benned legen diczofegw«c, 
menben' tegedet nezheffw/гс.

Diczofeg neked Ur Iften, 
ki fel menel magos menben, 
diczerwnk teged mindedkor, 
moft es őrockőn orőcke.
U. _



In  d ie  P e n t e c o f t e s .

Iouel vigafztalo fzent Lelek Iften, 
es az te hiueidnek fziueket be tölczed 
te í z : aiandekoddal,
okét uituan. 5

Ki vigaíztalonak mondatol, 
es felfeges Itten aiandekanak, 
elő kút es twz, ízeretet 
es nekwnk, lelki kenerwnk.

Hét aiandekunak mondatol, 10

az Iítennek iob keze uiainak, ||
es 6 igeretinek, 86 '
az te beízededdel minket eröííits.

Geriez fel minket
boczas mi пекмяс fziuwnkben fzeretetet, 15

es az mi teftwnknek, erotelen uoltat 
meg eroKiczed.

Tauoztaíd el tólwnk elleníegw/íket, 
es adg bekeíeget,
hog az te uezerleíedbol, 20

el tauoztathaffunk, minden bwnoket

Adg örömeket,
adgad fzent malaztodnak ieles aiandekat 
ronts el minden haborufagot,
es adg io bekefegH az mi lelkwnknec. 25



BATTHYÁNYI CODEX ( 8 6 ----9 0 )

Adgad meg efmernwnk, az At'a Iftent, 
es az fiú Ur Iftent,
hog tegecl mind kettőtwl, mi hidgwnk 
fzarmazni, minden időben. ||

Legen diczeret Att'anak es fiunac. 
es fz : Lelek Iftennek, 
kinek az Ő í z : aiandekit, 
mi nekwnk el kwldge, az fiú Ur Iften.

ь , .. . . u í

Al i us .

Zőuel fzent Lelek Ur Iften, 
bánátinkban vigafztal meg 
felelmwnkben batoricz meg 
az Chriftufnak erdemeiert.

Iovel te kerwnk fzent Lelek 
adgad nekwnk hiueidnek, 
te kedues aiandekodat, az

Iőuel es ronts meg kőzőttwnc, 
az atkozot gwlöfeget 
es teg minket eggefekke, az

Diczeret neked Att'anak, 
es te fiadnak Chriftufnak, || 
az fz : lelek Ur Iftennek, 
fzent haromfag eg Iftennek.

Al i us .

Zőuel fzent Lelek Ur Iften 
ki Att'aual .uag eg Iften, 
teg mi uelwnk minden ioknt 
az Chriftufnak érdemiért.



PÜNKÖSXI ÉNEKEK.

Bwnöfők vágunk előtted 
mert nem fogattuk inteted 
mi bwneinket fedezd el, az

Aid meg fzent Lelek fziuwnket, 
fzenteld meg az mi lelkwnket 
uyts meg mi termezetwnket,

Te uag fziuwnknek vilaga, 
minket tart bwnnek fokfaga, 
ne legwnk ördögnek orfzaga. ||

Hitetlenfegwnknek bwnet 
kegetlenfegwnknek terhet, 
ronts el karbozatnak kötelet,

Yifelled az mi gondunkat, 
neked attuk mi magunkat, 
vezeríed az mi utunkat, az

Szent Lelek Iften irgalmaz, 
es minden bwntol otalmaz, 
karhozat ellen leg nag tamaz,

Minden keferwfegwnkben, 
es eletwnknek rendiben, 
batorits minket hitwnkben,

Az igaz hitnek gwmölczet, 
az fzeretet eggeffeget, 
plantallad mindenwt io hiret,

Setetfegwnknek uilaga 
mi fziuwnknek naiaffaga, 
lelkwn.knek leg bodogfaga,

Szent Lelek kerwnk tegedet 
otalmazd az te igédét, || 
efmerheffwnk meg tegedet, az



1 7 0

io

15

91

20

25

92

80

Diczöfeg Atta Iftennek, 
mi Urunk Iefus Chriftufnac, 
az fzent Lelek Ur Iftennek 
fzent haromfag eg Iftennek.

BATTHYÁNYI CODEX ( 9 0 ----9 4 )

A l i u s .

louel fzent Lelek Ur If ten 
fzal be az mi fziueinkben, 
erőffits az igaz hitben, 
geriefz fel fz : fzeretetedbem

Lelkwnkben uilagofits meg 
teuelgeftől minket ments meg, 
Chriftuft uelwnk efmertefd meg, 
termefzetwnkben uits meg.

Adgad az bvnt gwlőlheffwk 
zent tőruened kőuetheffwc, || 
hitnek gwmölczet teheffwk 
fzent neuedet diczerhefí\vk

Teg minket mind batorocka, 
hitben alhatatofokka, 
vallafban meg maradókká, 
ördög orfzaga rontokka

Nalad nelkwl femmik uagunc, 
minden iot czak tőled uaru/m, 
fz : haromfag teged uallunk, 
adgad ueled uralkodjunk.

In  fefto f a n c t a e  T r i n i t a t i s .

Oh diczőfeges fz : haromfag, 
es tőkelletes || eggeffeg, 
hitetlenf égnék leteti égéből, 
kerwnk ments ki minket.



PÜNKÖSTI ÉNEKEK.

0 teremtő Att'a Itten, 
Iduezitó tiu Itten, 
yigafztalo ízent Lelek Itten, 
otalmaz minket gonofztol.

Diczeret neked Att'anak, • 
es te fiadnac Chriftufnac, 
fzent Leiekkel egetemben, 
moft es orockon orocke.

A l i u s .

О teremtő Att'a Itten, 
Uralkodói diczofegben, 
tekents reánk infegwnkben 
ne veffzwnc el bwneinkben. jj

Oh meg váltó Iefus Chriftus 
eggetlen eg mi tzozolonk, 
engefztell'ed fzent Att'adot 
ne roncza el eghazadot.

Vigafztalo fzent Lelek Itten, 
lakozzál az mi fziuwnkben, 
tarcz meg minket igaz hitben 
es nag buzgó fzeretetben.

1 i u s. S a l v e  rex M i f e r i с о r d i a e

/duoz leg бгбс Att'a Itten,
eggetlen eg mi mennei fz : Att'anc,
kőnorwí mi raitunk, es vig minket
az te efmeretedre, ||
kinek igaz efmereti
Őrocke ualo elet
es veghetetlen nag bodogfag.



Iduez leg aldot Iefus Chriftus, 
eggetlen eg meg ualtonc 
es közben iaronk, Att'a Iften elöt 
efedezel az mi bwneinkert,

5 es adg nekwnk igaz hitet
igaz féiedelmet
es minden nepek közt bekeíeget.

Idnöz leg fzent Lelek Ur Iften, 
vigaztalo es Ur Iftennek aia/fdeka, 

ío geriezd fel lelkwnkbea
buzgofagos fzerelmednek twzet, 
bog mind holtig az igaz hitben, 
mi meg maradhaffunk, 
es öroc eletet birhaffunk. 

is Ug leg : У

1 7 2  BATTHYÁNYI CODEX ( 9 4 —  9 9 )



С a n t i с и т f a n c t o r t í m A m b г о f у  & A u g u f t i n i .  95

Teged Iften diczerwnk, teged Urnák vallunk:
Teged örök Att'a Iften, minden földi allat tifztel.
Teged mind az angalok. teged men orfzag es minden benne ualo |j 

liatalmaffagoc. %
Teged Cherubin es Seraphin angaloc, fzwntelen fzoual diczernek 

monduan:
Szent Iften, Szent Ur, Szent feregeknek Ura Iftene.
Telles men orfzag es az főid, fzentfegednek diczőfegéuel.
Teged Apoftolokaac diczőfeges fokafagok. 10

Teged pro||phetaknak, diczeretes fzamok 97
Teged Martyromoknak feneffeges ferege diczer.
Teged főidnek fzeleffegen, kerefzfen nej) igazaa ual fzwnek tifztafa- 

gaual.
Att'at, merteklietetlen felfegnek; i>
Ее az te tifzteletes igaz eggetlen eg fiadot.
Es az vigafztalo fzent Lelek Ifteat. ||
Th diczőfegnek kiralía Chriftus 98
Te Att'a Iftennek termezet fzereat való fia vág.
Te az emberi nemzetnek meg fzabaditafaert, az teftet fel venni nem 20 

utalad fzwznek meheből
Te meg gőzuen az halainak ereiet, benned bizoknac meg nitad men 

orfzagnak kapuiat. ||
Te wlz Att'a Iftennek iolnara, menorfzagnac ditfőfegeben. 9 9

Hifzwnc tegedet igaz bírónak lenni, 25

Kerwnc azért tegedet leg fegitfegel az te fzolgaidnac, kiket fzent 
uereddel meg ualtottal.

Oerőc diczöfegben engedged fzentiddel egetemben meg aiandekoz- 
taffunc. У



1 7 4 BATTHYÁNYI CODEX ( 1 0 0 ----1 0 4 )

lOOlduezits az te népedét Ur Ilten, es aid meg az te őrőkfegedet, 
es biriad őket es diczőfegre fel magafztallad 
Teged felfeges Ur Ifterc, fzwnteten ualo napon áldunk.
Es diczeriwk az te fzent neuedet, mind orőckon őrocke.

101 Otalmaz meg minket naponként Ura»« Itten, |j minden gonoffagtul. 
Kőnőrwl Ur Itten mi raitunk, es irgalmaz nekwnc.
Legen kegetfeged Ur Itten mi raitunk, mert czak te benned bíztunk 
Te benned bíztunk Ur Itten, bog őrocke meg ne galaztaffunk. 

Ug le: И



H y m n i  de C r e a t i o n e  ad f i n g  u l o s . d i e s  h e b  do - 108
m a d a r u m .

Felfeges Iften mennek földnek Ura, 
es mindeneknek nag bolcz alkotoia, 
vilagoffagnak czndalatos Att'a, 5

es formaloia.

Hog meg mutatnád te nag hatalmadat, 
bolczefegedet es nag io voltodat, 
te foghatatlan vilagoffagodat,
Bodogfagodat. io

Az mennek főidnek 6 teremtefeben, 
hog még ez világ volna íetetfegbe» 
vilagoffagot teremtel az eghben, 
fzep twndoklefbe/o ||

Te meg valaztad ackoron az napot, 104
az feiet eitől az vilagoffagot, 
dolog tetelre rendeled az napot 
az fzep czillagot.

Faratfag után el aluuafunkra,
fzerzed az eiet mi nugodalmu?*kra, 20

es hog az elet minket meg el hadna 
es meg nugotna.

Ackor változik el tefti világunk, 
es köuetkózik kedues íiugodalniurcc
iuffon efzedbea azért imadfagunc, 20

fohazkodafunc.



BATTHYÁNYI CODEX (104---- 107)

Ne had lelkwnket bwnnek el bírnia, 
őrőc elettwl itt el fzakadnia, 
gonoffag miat it el karhoznia, 
meg romlania.

De geriez minket az ménéi iokra, 
őrőc eletnek fzep kiuaníagira, 
minden bwnőknek tanoztatafira, 
utalafara. ||

Add meg ezeket пеките keges Att'aac 
te í z : fiadért ki mi nekwnc Urunc 
es í z : Lelkeddel leg kegelmes bozzaac 
tekencz mi reanc..

Hy mn ,  f e c u n d i  d i e i

Mennek es földnek nemes teremtöie 
minde/i dolgokrcac bolezen rendelőié, 
az ég az főldvel bog eggwt ne lenne, 
de kwlön lenne.

Te el ualaztad mafod napon őket, 
az eg az föld közt.zerzel meffzefeget, 
az felfegeknek tagas wreffeget, 
az hig egeket

Hog az nag uizek mind az egefz földet,. 
el ne borulnac az fzep fzigeteket, 
czudalatofan fel fwggefzted őket 
az bőn efiőket. ||

Annak felette az égi twz minket, 
el ne uefztene mind az földieket 
te azoc áltál meg enbited Őket, 
ug eltecz minket.



ÉNEKEK A TEREMTÉSRŐL. 177

Ne efíwnk ifmet uy vefzedelemben, 
az ördög miat nag keferwf egben 
mikor uetkezwnk ne hadg az bwnökben 
ördög keízeben.

Adg igaz hitet ez világon nekwnk 
me! minden ioual twndőklek mi benmewc 
minden hiufagot utaltas meg uebonc 
lakozzál bennwnk.

Add meg ezeket nek\vnk ke:

H y m n ,  t e r t у d i e i

Ez zeles főidnek nag bólcz terem tő/e 
Es tengerek« ec czuda intézőié 
hog az viz es fold mind czac eg ne lenne, 
de kwlőn lenne. ||

Te harmad napon hog teremtez uala, 
mikor az uizzel az főid edgwt uolna, 
mind az uizeknek paranczoltal uala, 
es ig fzoltal nala.

Valfonak magoknac az uizek az főidtől 
es legen kwlőn az főid az uizektől, 
emberek uadak biriak lakó hefwl 
es őrőkfegwl.

Hog bőuelkegek mindenfele fakkal, 
foc kwlőmb kwlőmb nag fzep uiragockal, 
es gwmőlczözzek eltető fok iokkal, 
draga magokkal.

Ackoron lőnek az fzeles tengerek, 
az egefz főidőn nag fzep folo uizek, 
czorgo patakok es kedues kút feiek, 
az kik eltetnek.

10

107

20

25

SO

N Y EIíV EM L É K T Á R . X IV . 12



178 B A T T H Y Á N Y I C ODEX (107---110)

Giogits meg Uram lelki íebeinket 
tekents meg az mi fertelmeffeg\v/?ket, 
adgad firatnunk hitetlenfegwnket 
Гос bwneinket. ||

108 Biria íz : Lelked az mi fziueinket 
femmi gonofzra ne boczaffon minket 
de mindem ioban epicze/t bennwnket, 
erőtleneket.

3 0

Es batoricza feleim es fzimvnket, 
tarcza czendeffe/í te benned bitw//ket, 
íemmi rettéges ne illeffen minket 
te hiueidet. Add :

.

Ali .  q u a r t i  diei .

35

0  magos mennec ze/itfeges Iítene, 
zeles egeknek meg erőffitoie, 
negedik паро/г bőlczen epitőie, 
es rendelőié.

20

Ki feiwnk felőt mint eg fel uoat fatort 
meg ekefited az nag magofíagot 
ackor czinalad te az fenes napot 
es az fzej3 holdot ||

109

25

Hog ez uilagnac az nap ő feneuel, 
nappal fzolgalna el kerwlefeuel, 
az hold uilag is azonkeppe/i eiel, 
fzolgalna zerrel.

Kik ezenképpen az о foíafokkal, 
iegek lennenek 6 el forgafokkal, 
ezténdcfliolnap es hét zám tartafiVd 
lennenek bizonnal.



ÉNEKEK A TEREMTÉSRŐL. 179

Ezekkel fzerzed az fzep czillagokat, 
mint eg hatalmas nag orfzagos hadat 
hog meg mutatnád te nag hatalmadat 
birodalmadat.

Vilagoíits meg az embereketis,’ 5

ued el homafat az mi fziuwnlmekis, 
old meg az bwnnek kernen koteletis, 
te bir’ minketis.

Add meg ezeket nekwnc keges:

A l i u s  q u i n t i  diei .  || 10

0 nag hatalmú felfeges Ur Itten, | Í0
ki czudalatos Ur uag az uizeken 
onnan teremted kik iarnac az egen, 
az viz feneken.

Oetödik napon adal madarakat 
fzep kiuanatos fzariias alkatokat 
ő velek edgwt az vízben valókat, 
az Гос halakot.

Vallons nem eleg czudae ez nekwnc, 
azon eg uizböl mit adtai mi nek/cnc 
kiknec nemeibe egen iar félettwnc 
meffze mi tolwnk

Nemellik pedig vizeknek fenekin, 
fzeles tengernek 6 nag foc ofuenin, 
vág öfveiíeknek meffeges nag uölgm 
fzabadon eluen.

Adgad minekn’nc bwnos fiaidnac, 
te fzent fiadban meg igazultaknac 
vetheffwnc veget minden gonoffagnac 
es alnokfagnac. || 80

1 ̂



BATTHYÁNYI CODEX ( 1 1 1 ---- 1 1 4 )

Ne birion minket az lelki nag uakfag 
az baluanozo zertelen kabafag, 
es az pogani foc utalatoflag, 
es az hamiífag.

A l i u s  Г e X t i cl i e i.

.Emberi nemnek teremtő Iftene, 
minden dolgokatc zepew rendelőié 
valamit eltet ez egefz főid zine, . 
te vág fzerzőie.

Hatod nap adad az fene uadakat, 
ackor teremted főidből az barmoka 
es ezuzo mázó földi állatokat 
es az Adamot.

Te ig rendeled azoknac dolgokat, 
az ember birna az főidőn azokat, 
minden nag teftő erős adatokat, 
mint eg rabokat.

Oeriz Ur Iften nag oktalanfagtul, 
minket zertelen gonoz kiuanfagtwl || 
tefti rabfagtul minden bu bánattal, 
es nag rorulaftul.

Biriad lelkeddel az mi erkölczwnket,. 
es vezerelled czelekedetinket,
Cbriftus vereuel mofd el bwneinket, 
foc vétkeinket.

Az magos ménből adg örömet nekn-nc, 
fz : malaztodat kőzolíed mi uebenc, 
minden gwlőfeg tauul legen tőlwnc 
lakozzál bennwnc.



ÉNEKEK A TEREMTÉSRŐL.

Ali .  í e p t i m i  di e i .

Felfeges Iíten mennek foldnec líra, 
kik mindeneknec vág teremtő Atfa, 
az magos égnék zepen alkotoia, 
es vag biroia.

Az mi kedvwnkert az zep feiies nappal 
te meg ruhazad az egeket nappal 
es az eczakat az uilagos holdual 
mint eg lampafíal. ||

Hog meg nugoffon az mi munkáinktól, 
törődefinktől es faratfaginktol, 
néha peniglen mi nag bánátinktól, 
es firalminktol.

Nag halát adunk keges At'anc neked, 
hog te ez napon nekwnc ezt engetted, 
nag fzep bekeuel élnénk te előtted, 
diczőfeg neked.

Immár az napnac az ő kezdetiben, 
neked kőúőrgwnk Attanc igaz hitben, 
fegits meg minket mi kőnőrgefwnkben, 
aldg meg lelkwnkben.

Hog tifzta fziből aldhaffunk tegedet, 
ízep enek fzoual diczeriwk neuedet, 
iofzan .elmeuel imadhaffunc teged, 
mint Iítenwnket.

Az fetet einek reánk iőuefeben, 
adgad hog lelkwnc ne legen fetetben 
fe pedig hitwnc tőkelletlenfegben, 
es teuelgefben. |j

Hog az mi tefti fzemeink el hunnak 
lelki fzemeink read vigazzonak,



az mi bwneink mind el aludgonac, 
es meg hallonac.

Tarcz tiíztan Uram teftwnket lelkinket 
őriz meg bwntől almunkbanis minket 
az alnoc ördög ne birion el minket 
erőtleneket

Adg bekeíeges nngodalmat пекгсис. 
es tennen magad uigaz Uraw ertwwc 
hog fzep bekeuel lege a fel kelefwac 
telles eletwnk.

Tégedet kér An c Ii'tennek fz : íia : 
neked kenőrgícnc mi Urunknac Atfa 
hog az mit kerwnc fz : lelked meg adga, 
s-meg confirmalfa.

Ad meg ezeket nekwnc keges Atfcmc 
te fz : fiadért ki mi пекгсмс Urunk 
es fz : Lelkeddel leg kegelmes hozzánk, 
tekencz mi reanc. |j

BATTHYÁNYI CO D EX ( 1 1 4 ---- 1 1 6 )



115H y m n i Q v o t i d i a n i  ad m a t u t i n a s  pr e c e s .

immáron az nap fel ioven. 
konorőgiwnc az Iftennek, 
bog mind ez egéfz napon,
bwntol minket meg őrizzen. 5

Nielvwnket meg tartoztaffa, 
bwnre bog ne mozdulfonak, 
fzemeinket be fedezze, 
gonoffagra ne nezzenek. |j

Tifztak legenek mi fziueink, -116
gonofz bwnt be ne vegenek, 
keueffeget meg enhiczen, 
etelt italt mertekellen.

Hog mikor az nap el nugofzik,
es az ei el kőzelitend, is
ez világon tifztak íegwnk, 
diczeriwk az nag Ur Iftent.

Diczeret legen Att'anak, 
es eggetlen eg fianak,
fzent Leiekkel egetemben, 2u
es mind öröckon oröcke.
U, 1.



1 8 4 BATTHYÁNYI CODEX ( 1 1 6 ----1 1 9 )

2. H y m n u s

Immár moítan oh fz : Lelek 
eg Attaual es fiuual,

117 nag uigaw az || mi ziuwnkbe«,
5 meltoztafíal be zallani.

Teftuel lelekuel tegedet 
bog mi fzwntelen diczeriwnc, 
fzeretet legen mi bennwnk, 
es mi fele barátinkban.

■

Adgad ezt kegelmes Atta, 
es mi Atfanknak eg fia, 
az iiigasztalo fzent Lelekuel. 
moft es órockon бгбске.
U, 1.

15

20

3. H y m n u s .

Igaz Biro nag Ur Iften, 
ki állatokat el rendelz, 
az reggelt meg uilagofitod 
es az delt meg melegited

Olcz meg patuarkodoknac twzet, 
ved el bwneinknek terhet, 
adg eggeffeget mi nekwnk, 
es adg lelki bekeffeget. j|

Ditfofeg legen Atfanak, 
es az ő eg fzent fianak, 
es az fzent Lelek Iftennek, 
moft es бгбскбп бгбске.
U.



REGGELI ÉNEKEK.

íy. H y m n u s .

illatoknak meg tartoia, 
Alhatatos uag Ur If ten,
Az nap uilagnak icleiet, 
valtozafokkal uegezuen.

Adg mi nekwnk ol eftnelet, 
kiben mi el ne karhozzunk, 
de az halainak iutalma, 
legen az őrök bodogfag

Diczőfeg legen Att'anak, 
es az 6 eg fzent fianak, 
es az fzent Lelek Iftennek 
moft es [es] őrőckőn őrőcke. 
V, leg. II

у. H y m n u s

Latod Iften fziueinket, 
iol latod alnokíaginkat, 
el nem reit'wk bwneinket, 
variuk kegelmeffegedet.

Midnaian haiiat boruluan, 
kőiiorgwnk neked fz : Att'ank, 
feleits el mi bwneinket, 
tengerben el be uefd őket.

Vilagoffaga lelkednek, 
fel gerieffze mi fziuwnket, 
hog diczerlieffwnk tegedet, 
neuednek diczofegeuel. |j



Hailekodda mi fzivwnket, 
fzentelled kerwnk Ur Iften, 
lakodalmat mi fzivwnkben, 
i'zerez es nag nugodalmat.

Enged ezt nekwnk íz : Att'ank 
mi Urunk Iefus Chriftuffal, 
az fz : Lelek Ur Iftenuel 
ki Uralkodói őrőcke.
Ugl :

BATTHYÁNYI CODEX ( 1 2 0 ----1 2 3 )

vi. H у m n u s.

M indenkor teged Ur Itten, 
magaztalunk mi ziuwnkbea, 
bizakoduwc io voltodban, 
diczekedw/?c íz : neuedbea. j|

Oeruendez lelkwnk íz : Att'ank, 
mert biztat minket mi Urunk, 
bekeíegre bog dolgunkat, 
vifelte minden igwnket.

Bwneinket liog fel veue, 
teged Itten engeíztele, 
minket ackor igazita 
félelemből ízabadita.

Immár kégelmellegedet, 
variuk az te io uoltodat, 
magafztalíuk mi Urunkat, 
ilt bouíeges erdemwnket.

Mert ö raitunk keíeredek, 
bwneinkben be öltözék 
halálunkban vefzekedek, 
haragod ellen reitetzek.



BEGGELI ÉNEKEK.

Hamiffak valank előtted 
rettegwnk vala te tőled 
el teuedet iuliaidat, 
meg terite te fzent fiad. ||

Vállán őket az akolban, 
be yiue bifzodalomban, 
meg biztata kegelmeben, 
meg gogita fzerelmeben.

Neked azért őruendezwnk, 
te benned mólt diczekedwnc, 
eggetlen eg mi eletwnk, 
teged őrőcke eneklwnk.

Diczől'eg neked fzent Atfank, 
mi Urunk Iefus Chriftnffal, 
es fzent Lelek Ur Iftennel, 
ki uralkodói őrőcke.
U 1.

vii ad  n o t a m :
Weni Redemptor gentium &c

Oh felfeges aldot kiraí, 
te zentidnek diczőfege, 
bwnőfőknek remenfege, 
es eggetlen eg fegedelme. ||

\ rallaft tefzwnk te előtted, 
bog el uefztettwk magunkat, 
haragodat ingerlettvvk, 
es az halait erdemlettwk.

íme azért mi bwneink, 
el nomoritottak minket 
ellenfegwnknek. ereie 
el hatalmazot mi raitunk.



188 B A T T H Y Á N Y I C O D E X  (123-----126)

Nincz fziuwnknek remenfege 
nincz lelkwnknek batorfaga, 
el fogatkoztunk magunkban, 
nomorgunk mi halálunkban.

5 Koiiorwl raitunk mi Urunk, 
kónorwl kerwnk Ur Itten, 
tekencz az te fzent fiadra, 
es erette ueg fel minket

'

Veffed reánk fzemeidet, 
tauoztafd el bwneinket, 
igazits meg mi hitwnket 
es vigafztallad fziuwnket. ||

124

15

Ditfofeg neked fz : Áfánk, 
mi Urunk Iefus Chriftuffal, 
es fz : Lelek Ur Iftenuel, 
ki Uralkodói orocke.
U, 1. '

viii. H y m n u s

20

Öh mennei mi fz : Atfank, 
tekents ménből moft mi геамс, 
iuffon efzedbe/i nauaíank, 
ne hadg kerwnk mi fz: Atfanc.

25

Mert iol láttuk erdemwnket, 
iol efmeriwk el uefztwnket, 
erefizwk mi fok bwneinket, 
nem uifelhetfwk terhwnket.

30

Eli arattunk uetkeinkben, 
fokafultunk bwneinkben,. 
mind el uefztwnk febeinkbera 
nomorottunk eletwnkben. jj



REGGELI ÉNEKEK. 1 8 9

Ninczen nekwnk, fegedelmwnk, 
fohul ninczen batorfagunk, 
egedwl uag te otalmunk, 
febeinkbol gogulafunk.

125

Ha minket te el hagandaz, ‘ 
io uoltodtul meg fofztandaz, 
kezeidből ki uetendefz, 
óta,Imádból ki rekefztefz.

5

Kéfz préda lefzwnk ördögnek, 
uigaffag mi ellenfegwnknek, 
tiedből neked boffzufag, 
nekwnk czak az nomorufag.

10

Indits fel te hatalmadat, 
fzannad Att'ank halálunkat, 
diczőiczed io Holtodat, 
ne vefzefd el ízolgaidat.

15

Tekents reánk az Chriftufert, 
tekents az 6 halalaert,
erdemfe ezt az mi Urunk, 
mi eggetlen eg erdemwnk. || 20 •

Diczeret neked fzent Att'ank, 
ditföfeg te fzent fiadnak, 
az fzent Lelek Ur Iftennek 
ki uralkodói orőcke.

126

U ,l. *25

ix. ad p r i m a m .

Felíeges Att'a Ur Iften, 
ez napnak 5 kezdetiben, 
könörgwwc tarcz meg hitwnkbe/?, 
es az igaz fzeretetben. 30



1 9 0 BATTHYÁNYI CODEX ( 1 2 6 ----1 2 9 )

5

Bwneinket meg boczafíad, 
es fziuwnket uigafztallad, 
vállárunkat batoriczad, 
az ízent Lelket nekwnc adgad

Hog ne arczon az ellenfeg 
tauul legen mindéi ketíeg 
tefti lelki fertelmefíeg. 
es az gonoz eretnekfeg ||

127
10

Otalmaz kerwnk gonofztul, 
ördőgtwl hitetlenfegtwl, 
az bwnnek kifertetitől, 
hirtelen ualo háláltuk

15

Adgad nekwnk eletwnkben, 
zerethefíwk eg mait fzwben, 
elhefíwnk nag bekeíegbeu, 
es hitnek io gwmölczeben.

20

25

Munkáinkat nekwnk aldgad, 
eledelünket fzaporiczad, 
hiualkodaíra ne boczas, 
es tobzodaítul tartoztas.

Lelkwnket es mi teítwnket, 
neked aianluk magunkat, 
vezeríed az mi utunkat, 
vifelled iora gondunkat.

Enged ezeket Chriftufert, 
az te eggetlen eg hadert, 
es mi nekwnk ízozolonkert, 
es igaz áldozatunkért. ||

.28
80

- • •

Halakot adunk Ur Ifteii, 
te ízent hadnak аскеррея 
ízent Leiekkel egetemben, 
moftan es minden időben.

'
■

U.
' mt . **

-
■



BEGGELI ÉNEKEK. 191

X. H у in n u s.

KÖnőrÖgiwnk az literinek, . 
Christus áltál mint Att'ankwoc 
bog efmerien fiainak, 
kegelmezzen bwneinknek.

Az ördögnek hatalmaiul, 
es bwnwnknek fokfagatul, 
ellenfegtöl es halaltul, 
otalmazzon kegelineffen.

Yigafztallon fzent Lelkeuel, 
igazgaffon befzedeuel, 
ne boffzontfuk bwneinkuel, 
nag fok hitetlenfegwnkuel. ||

Ez mai nap eletwnkben, 
ne effwnk femmi vetekben, 
nag iofzanfag etelwnkben, 
legen es mi italunkban.

Lataíunkban bwn ne legen, 
gonoz kiuanfag hozzanic ne felien, 
mi befzedwnk tifzta legen, 
gondolatunk iora legen.

Hitwnk legen tökelletes, 
mi eletwuk oí fzentfzeges, 
nálunk legen utalatos, 
hitetlenfeg mert harhozatos.

Szent angalid őrizzenek, 
es kefzekben uifelfenek, 
nomorgatni ne hadgonak, 
fe embernek fe[fjördögnek.

120
15



BATTHYÁNYI CODEX ( 1 2 9 ----1 3 3 )

Diczeret neked Ur Iften, 
ki minket néfz kegelmeffen, 
halgas moí’tan nag kegeffe/г, 
hog kőnórgwnk zwkfegw?/kbe». ||

xi. Hym.

/Itta Iftennek eg fia, 
ez uilagnac о biroia,
Chriftus Iefus meg valtoia, 
aruaknak vigaztaloia.

Att'anac vág bölczeíege, 
abrazätt'a diczőfege, 
kegeffegnek idueffege, 
irgalmaffagnac zentfege

Le fzallal magos mennegből, 
Att'a Iftennek kebeléből, || 
emberi teltet ertwnc uől, 
bog mentenel meg bwnwaktó'L

Ez nem mi nag erdemwnkből, 
fém io czelekedetinkből, 
de miueled kegeffegedből, 
hozzanc ualo zeretetbol.

Iefufnac kegeffegere 
neki nag diczófegere 
terdet haitnac fz : neuere, 
ez uilag három refzere.

Oe mi nekwnk valtfagunkra, 
kerefzt fát fel uőn vallara, 
ekkeppen mene halaira, 
mind ez uilagnak Ion arra.



R E G G E L I É N E K E K . 1 9 3

Szwz Marianae ízent fia, 
fegits aianclekod mia, 
ueg fel irgalmaffagod mia, 
ne ueffzwnk el bwnwnk mia.

Teiles uag felfeges ioual, • 
latogas meg minket azzal, || 
el ne veffzwnk gonoffaggal, 
ördögnek czalardfagaual.

Adg nekwnk nugodalruas időt 
bekefeget igaz hitet, 
att'a fiúi fzeretetet, 
hozzad ualo tifzta fziuet.

Meg latuan te io Holtodat, 
hozzánk ualo nag gondodat, 
magafztalluk te magadat, 
őröcke meltofagodat.

Diczőíeg mehben Atfanak, 
es eggetlen eg fianak, 
ezeknek aiandekanak, 
az ditfö 1‘zent haromfagnac.

xii. ad p r i m a m

Az eczakai fetetfeg, 
meí у ez főidet el buritt'a, 
tauul legen mert immáron, 
az nap nekwnc vilagofit.

Mellen fziuwnknek homala, 
az igaz hitnek miatta, 
wzetteffek el mi tőlwnk, 
hog legen Iften mi uelwnk.

132

5

10

15

20  •

133

25
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b a t t y h á n y i  c o d e x  ( 1 3 3 — 1 3 6 )

Czak tegedet Chriftus ifmenvnk, 
neked elménkből koiiórgw/гс, 
fzent igéd lakozzék mi Ьепшсис, 
az legen nekwnc vezerwnc.

Az mi bwneinknek fokfagat, 
tiíztitz el fzent érdemeddel, 
teg kedueffe fzent Att'adnal, 
rezefits fzent orfzagoddal.

Diczőfeg legen Att'anak, 
es eggetlen eg fianak, || 
fzent Leiekkel egetemben, 
moft es örockön őrőcke.
Ug leg : У



H y m n i  d o m i n i c i s  d i e b. c a ne nd i .

Oh mi fzent Att'ank
keges es kegelmes
oh Iefus Christus tifztelendő hu,
uigaztalo eltetö fz : Lelek,
eg örök Ií'ten.

Te fzent haromfag, 
es erős eggeffeg, 
bizoii Iftenfeg es felfeges iozag, 
angaloknak uilaga aruakriak idueffege 
mindeneknek remene. ||

Neked fzolgalnak 
kiket teremtettel, 
teged diczernek teremtet állatid 
mi es te neked diczeretet mondunk, 
halgas meg minket.

Diczeret neked 
mindenható Iften,
fzemelben három [es] es allapatban eg, 
czak teged illet diczeret es tifzteffeg 
moft eS Őröcke.
Ug leg :

1 3 *



196 BATTHYÁNYI CODEX (136----140)

Al ius .

137

10

15

2 0

138

Ah aldot Att'a Ur Iften, 
ki uralkodói mentiekben, 
mindeneknek teremtoie, |j 
konorgwnk moftan te neked.

Halgas meg minket Chriftufert 
kiért igerted bizonnal, 
bwneinknek boczanatt'at, 
es az te fegitíegedet.

Moítan fzwkfegwnknek ideien, 
otalmaz minket Ur Iften, 
es gözd meg ellenfegwnket, 
hog feliek az te neuedet

Hatalmas Iften kónorgwnk, 
ne nézd az mi bwneinket, 
hanem Chriftufnak io uoltat, 
kiért mondatol Att'anknak.

Ne hadgad azért mi nekwnk, 
bog arczon gonoz ellenfeg, 
kiket fiadnac vereuel, 
meg fzabadital gonofztul. j|

Ne hadgad múlni hiaban, 
hozzánk való igeretedet, 
tamadg fel moftan mellettwnc, 
hog laffuk fegitíegedet.

Diczerwnk teged mi Att'ank, 
es kerwnk az te fiadért, 
maradgon velwnk orocke, 
az te neuednek otalma.



VASÁRNAPI ÉN E K E K . 1 9 7

Al i u s ,  nota .  Maris ítella.

Zefus Chriftus mi memiei 
eg Mefterwnk, igaz bőlczefegwnc, 
es mi idueffegwwc. ||

-

Moftan neked mi kőnörgwnk, 
keges Chriftus fzent neuedert, 
adgad nekwnc az te fz : lelkedet

139

Ki fziuwnket meg uycza, 
fzent igédét meg ielencze, 
es taniczon minket az igaffagra. 10

Munkáinkat meg fzentelle, 
es mi bennwnk őregbicze 
fz : igédnek igaz tanufagat

Bőlczefegre ö taniczon, 
hog leheffwnk te előtted 
mennen főidőn bizon bőlczek.

15

Iefus Chriftus eg igaffag, 
fzent Leiekkel kit igertel, 
tőlcz be kerwnk az mi ziueiaket

Hog valhaffuk igaffagban, 
it ez főidőn fzent neuedet. 
es őrócke menben iduezwlíw/ic. ||

20

Al i u s . 140

Zduez leg irgalmas Iften, • 
es mi kegelmes kirafuac 
iduőz leg Chriftus mi Urunc, 
Atfa Iftennek fzent fia.

25



1 9 8 BATTHYÁNYI CODEX ( 1 4 0 — 1 4 3 )

Aldot leg keges Mefterwnk, 
Att'a Iftennek fzent fia, 
fziuwnknek vilagofíaga,. 
lelkwnknek es meg ualtoia.

Taníts meg minket az hitre, 
Ií'tennek igafíagara, || 
neuednek diczeretire,. 
ielents meg az te igédét.

Neuelled Chriftus kózöttwnk, 
te igaz bolczefegedet, 
aldot Euangeliomodat, 
Őregbiezed orfzagodat.

Az te memíei fzent A ti ad, 
kit nem plántált mi közottwac 
igédnek igaffagaert, 
piifztulíon mindé// hamiffag.

Gonoíz delbeli ordőgtwl, 
ez világnak íetetfegetól, 
nag bizon ellenfeginktul, 
otalmaz minket Ur Itten.

2 5

142

30

Té fzent‘igédnek fegueret, 
adgad az igaz ertelmet. 
mert czak igédnek altala, 
vagon az ellen oruoffag.

Mi az mi okoffaginkbol, 
nem ifmerwnc tegedet Ghxistvs, || 
meg romlot termezetwnknek 
igaznak teczik hamiffag.

Felfeges Iften te tudod, 
mi nag erótlenfegwnket, 
fzimvnkben hamar be repwl, 
hamis világnak fzentfege



VASÁRNAPI É N E K E K . ] 9 9

Ha tőlwnk azért el vefzed, 
igédnek vilagoffagat, 
lefzwak fodomabeliek, 
es mint Gomorrliabeliek.

Iái az fele nemzetfegnek, . 
méltói meg uonzod igédét, 
mert annak utalafaert, 
meg uered okét uakfaggal.

"  5

Lelki ehl'eget nem teftit 
boczataz arra Ur Itten, 
kiért mind teltben lelekbea. 
meg fogatkozik orőcke. jj

10

Kegelmes Cliriítus könőrgwne 
otalmaz illen uakfagtul, 
emeld fel lelki fzemwnket, 
h og veheffwk fz : igédét.

148

15

Adgad az igaz ertelmet 
erczAvc meg niluan igédét 
mert ninczen ennek kiuőle, 
femmi elete embernek. 20

Keges tanito Mefterwnk, 
boczafd meg mi bwneinket, 
es íz : igédnek ehl'eget, 
ne adgad kerwnk közinkbea.

Az pokolbeli tudomanfc 
irczad kozzwlwne es ronczad, 
ne uarinc idueffegwnket, 
te fzent igédnek kiuőle.

2 5

Diczerwnk Cliriítus tegedet, 
es kerwnk az te neuedert, 
neuelled köztwnk igédét, 
kinek miatta elheffwnk. 
üg le: У

•30



144 C o m m e n d a t i o  a m o r i s  de i  e r g a  nos

/  .

Ier diczeriwk kerefztenek, 
az Ur If tent ki mi nekwnk, 
az Chriftufert keges Att'ank,

5 Ótet hiúk fegitfegwl,
mert 6  nekwnc meg igerte 
hog meg halgat nem utal. |j

145

10

20

Soc fzantalan bwneinket, 
az Chriftufert meg boczatt'a, 
es fiúi meltofagra, 
mindnaiunkat ualaztotta, 
azért neki konorogiwnk, 
mint kenelmes Att'anknac.

Szeret minket az Ur Iften, 
ki fianac nem engede, 
ertwnc ada ez uilagra, 
hog meg üalczon hwneinktol, 
karhozáttul es ördögtwl, 
hirtelen ualo halaltul.

Azért iria Efaias, hog о 
nekwnk fzwlettetet, 
kit az Att'a ada kinra, 
hog о lenne elegfegwnk, 
mi hwmvnket uete reá, 
hog azokért meg halna.25



VEGYES ÉNEKEK.

Oh irgalmas keges Iften, 
ki fiaddal bizonitad, || 
bwnőfőkliőz fzerelmedet, 
Prophetaknac altala, 
kit ígértél vala nekwnk, 
ez világra boczatad

Veghetetlen irgalmaffag, 
ki fzerelmes í'zent fiadat, 
ertwnk adad hog meg ualczoft, 
ninczen nekwnc anni erőnc, 
hog ezt neked meg háláltuk, 
elegkeppe?i meg kőzőnnwk.

Nag fok keppen meg ielented
hozzanc ualo io uoltodat,
kiért tőlwnc ezt kiuanad,
hog mi hozzad mind meg teriwnc,
{'zent fiadat mind halgafíuk
őtet valíuk Ieíufnac.

Azért illik kerefzt'enek 
hog ezt aldguc es imadguc, 
ki teremtet mindeneket, 
embereket es meg váltót. || 
es az iras mint hirdeti, 
czuda keppen fzeretet.

Ezt diczeriwk mindenkoron, 
kiért minket Att'a Iften, 
vöt minnaian fzerelmeben, 
ezert uadnac ő kedueben, 
menorfzagban es ez főidőn, 
minden nemw állatok.

Diczerteffek í'zent haromfag,
Att'a fiú es fzent Lelek, 
bizon Iften eg allatban,



ш BATTHYÁNYI CODEX ( 1 4 7 ----1 5 1 )

kitöl uagon idueffegwnc 
es memiei bodogfagunc, 
mind отоскоп orőcke. 
ü, le :

A l i u s ,  n o t a :  Ut queant laxis etc.

148

IU

Itt ez arnekban miglen mi nornorgunc. 
i5 ' czak íegedelmed ala mi folamunc

mert igen keges at'ank vág mi neknb/c 
mindé a eletwnc

Pokol aitaia bwnert reanc nila, 
bog az Iftennek haragia indula,

30 minden nauafa ottan reanc Izalla,
bwnnek iutalma. ||

149 Azért konorgAvnc ne nézd bwneinket,
de tekencz keges izemeiddel minket, 
az te fiadért fzeres ingen minket 

25 fzabadicz minket.

Ne teg mi velwnc az mi bwnwnc fzerent 
de tekencz minket kegefíeged ízerg/d, 
Chriftus lefusnak kedues uolta fzerent, 
erdeme fzerent.

■S’ok nauafankban Atfan||khoz kialczunk, 
mert fegedelmet fohul nem találunk, 
czac о mi nekn-nc Att'ank es gamolnnc, 
mi//den otnlmnnc.

Tegedet azért alazatos fziuel, 
kerwnc otalmaz Atfanc iob kezeddel 
es táplál' minket az te fz : igéddel, 
lelki etellel.



VEGYES É N E K E K . 2 0 3

Yeg el mi rolunc enni Гос infeget 
adg nekwnc immár kerwnc czendeffeget 
ne fogatkozzunc el Гос infeg kozöt 
adg nekwnc eröt.

Soc naualainc le czendeffedgenek, 5

hog hatalmafoc tegedet felfenek, 
es mindenkoron teged efmerienek, 
oroc Iftennek.

Diczeret legen az Att'anac rnenbe», 
о fz : fianac öroc ditfofegben, iu
es fz : Leieknek velek egetemben 
örocke Amen. ||

N a t i v i t a t i s ,  corde n a: 150

Att'a Iftentöl fzwletek,
ez vilagnac kezdeti élőt is
elfőnek es utolfonac mondatic
ő kezdete es vege,
az inikh nadnac es uoltanac,
es iőuendőben lefznek
mind őróckőn őrőcke. 2n

0  bodogfagos fzwles ez, 
bog ezt az zwz nekwnc 
az mi idueffegwnkre,
az fzent Lelek Iften||tol, 151
es az germek Ion valtfagnnc 25

mint meg montac az Prophetae 
mind őróckőn őrőcke

Enekelíen az mehorfzag, 
őrwlfenek az angaloc,
es minden hatalmaffagoc, so
az Iften diczeretire,



2 0 4 BATTHYÁNYI CODEX ( 1 5 1 ----1 5 4 )

minden nehieknek fzozatit 
diczeretet monganac, 
mind отоскоп orocke

5

10

íme az ki az Att'anac,
regen meg igertetet uolt,
kit az Prophetak meg irtac uolt,
menorfzagbol le fzallot,
minden allatoc 6 neki
diczeretet tegenek,
mind отоскоп örőcke

15

Teged. uenek es germekek 
Att'ac anac es zep zwzek 
egenlo fzoual es akarattal, 
mindenkoron diczerienek 
benned biznac es fzeretnec 
neked halat adnac 
mind.orockon orocke. ||

152

20

Neked aldot Iefns Ckriítus, 
az att'a Ur Iftennel 
es fzent Leiekkel egetemben 
legen nag diczeret 
tifzteheg es nag diczőíeg, 
hatalmas gozedelem, 
mind бгбскбп orocke

25 P o í t  e p i p h a n i a s

Yilagnac nemes teremtoie, 
napnac uilagat elő hozod, 
zerzel eredetet ez uilagnac, 
uilagohagnac kezdetiből. ||

153 Ki reggelt eftuehoz hozod, 
nag fetetfeg el tauozuan,



VEGYES ÉNEK EK . 2 0 5

napot paranczolcz elő iöni, 
halgafd meg kőnórgeíwnket

Bwnnel mi lelkwnc ne ferteztefíek 
orőc elettwl ne foztaffek
mikor íemmi iot nem tehet’ >
magat bwnben kőtelezuen.

Menneieket gondolton 
őrőc eletre viheffen 
tauoztathaífon minden gonozt
meg tiztuluan minden bwnbol. ю

Att'a Iítennek diczeret, 
es 5 fianac Chriítufnac, 
ízent Leiekkel egetemben, 
mind őröckőn őrőcke.
U, le : is

A l i u s .  Iám ter quaternis, dominica oculi: ||

Moftan az idők el iőttek, 154
mikoron nekwnc meg ielent, 
az igafíagnac ő napia
Iítennek io akaratt'a м

Mi moítan hitnek iegeuel, 
íziuwnket meg erőficzwk 
hog az őrdog meg ne czallon 
az ő nag alnokfagauaual.

De tiíztafagnac feguere, 25

mindenkor mi velwnk legen 
es az iofzanfag el wzze 
az elleníeget mi tőlwnc. ||



2 0 6 BATTHYÁNYI C O D E X ( 1 5 5 ----1 5 6 )

Es az tobzódás teftwnket 
nekwnc moft meg ne terhelte 
bog az eieli ellenfeg 
minket moft meg ne czalliaffoa.

Diczeret legen Atfanac 
es eggetlen eg Fianac 
egetemben Szent Leieknek 
az diczo fzent haromfagnac.
Ü • . -

Al i us ,  dominica laetare: Iefu quadragenariae

Ki

156

20

25

Minden mi fzenuedefwnknek, 
idei mar el iottenek, 
bog mi teftwnkhe/i zenuedgwnc, 
es lelkwnkben tifztac legwac ||

Hog az el vefzet helwnket 
immáron meg kerefnöiők, 
az igaz hitben magunkat 
mindenkoron foglalnaioc.

Kerwnk Ur Iften tegedet, 
leg üegitfeggel mi nekwnc 
hog minden mi bwneinktol 
mi moftan meg tiztittafíunc

Es mi el múlt bwneinkröl, 
moütan meg ne emlekezzel, 
de ióuendo bwneinktöl 
te miattad üzabadullunc

Hog minden mi bwneinktol, - 
immáron meg fzabadultac



VEGYES EN EK EK , 2 0 7

te hozzad Att'a ü r Itten, 
mindenkoron igekezzwnc-

Engedged Att'a Ur Itten, 
ízent Fiaddal egetemben, 
es az ditto fz : leiekkel 
hog tegedet diczerheffwnc 
Ug legen. У



157 L o c o  i n v o c a t i o n i s  d i c e n d :  Pr o  N a t i u i t a t i s .
/ _ . .. _ ; 

Halat adgunk minnaian az Ur Iftennek, ki az 5 fzwletefeuel:
meg fzabaditot ördögnek hataknafiagabol.

Ennek illic hog enekellwnk, az angalok/cul: ditfőfeg niagof-
5 tagban Iftennek.

P ro p a t c h  a t i s

Aldguk minnaian az Ur Iftent, ki az о fzent fiat; fel tamazta 
diczőfeggel: Alleluia, alleluia, alleluia.

Halat adgunk moft ö neki, es diczeriwc nag io uoltat mind 
iu огбске, А1Ыша, alleZuia, alleiaia

p г о f,e f t о A f c e n f i о n i s. j|

158 Iefus Chriftus (ma) az menorfzagban fei mene, hog mi nekwnc 
heit zerzene, es minden zwkfegwnkrol gondot uifelne: Alleluia, 
alleluia,, alleluia.

is Es wle az Atfa Iftennek iobiara, kit uarunc az iteletre hog 
minket hozza hafoulatofia tegen, alleluia, alleluia, alleluia.

p ro  f e f t o  p e n t e c o f t .

Atfc'a mindenható Iftennek fz : lelke, mellet Christas nekwnc 
159 here lakozzék mi uelwnc j| orőckwl őrocke, Allehia, alleluia, alleluia. 

2 o Ki minket uigaztallon f-uilagoficzon, es ui ziuet teremczen, 
es minden igaffagba 6 el be uigen, Alleluia, alleluia, alleluia.



IN V O CA TIO N 209

C o n g r t l o  in N a t l m  domi n i

Karaczon innepeben:
Karaczon innepeben,
Oeruendezzwnc ziuwnkbera:
Mert Iítera о íz : fiat 
Mert I-síen 6 íz : fiat:
Atta meg nekwnc teftbera.
Ki az о népét meg fzabadita az bwnöktwl: 
es az regi kigotul. Meg mente : 
nekwnc az diczoíeget Meg nere,
Legen бгбс bodogíag, Az mi kiralunkrarac.

In n o ио a n n o

Ez eztendot meg áldod : 
ez eztendot meg áldod 
kegelniedbol Ur Iíten:
Bw íirral ekefitod, 
bő firral ekeíited,
Te íz : Iehoua Isten.
Tegedet felnek kic || lakoznac ez földnek zinen :
Es az puzta helekis, Bwfeggel:
halmok aitozodnac: vig.keduel
Bodog kit maganac ualaztot Sionnac kiralla.
Teg:

. In  f e f t o  p a f c h a l i .

Ez hufuet innepeben.
Ez hufuet innepeben 
diczeriwk Iftent fziubera 
Ki ertwnc meg holt .fiat,
Ki ertwnc meg holt fiat:
Fel tamazta teltben.
Ennek Örwl told, tenger es az men uig keduebera 
Minden elő allatoc. Soc rendben:

5

10

15

100
2 0

25

30
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ш

10

15

Kic egen fokion uaclnac: Soc rezben.
Fak fwuek es virágok: Uinlnac őrömben. 
Ennec:

In  f e f t o  P e n t e c o f t e s .

Ez Pwnkofd innepeben :
Ez pwnkofd innepebe??, 
diczeriwc Iftent ziuben:
Ki kőzzenc о fz : lelket,
Ki kőzzenc ő fz : lelket, 
oztogatta bwíeggel
Ennek őrwl főid, tenger es az men u'ig kedueberc 
Minden elő allatoc. Soc rendben,
Kic egen főidőn vadnac. Soc rezben.
Fak fwuek es viragoc. Uiulnac őrömben. 
Ennek or: ||

BATTHYÁNYI CODEX (1 6 0 — 162)



Ieíus Chriítus elő Iftennek íz : fia, 
li'galmaz mi nekwnk.

Ki w-lz Atfa Iftennek iobiara, Irgal:
Ki mi erettwnk iőuel ez uilagra, í r : 5

Ki mi erettwnk ez uilagra fzwletel,
Ki ez napon körnwl meteltetel,
Ki az bőlczeknek meg ielenel,
Ki ez napon Ierufalemben be menel,
Ki ez napon az íicloktul meg fogatai, 10

Ki mi erettwnc az kereztfan zenuedel.
Ki ez napon halottaiból ditfőíegel fel támadni,
Ki ez mai napon az mentingben fel menel,
Ki az fz : lelket Atfadtul nekwnc nered,
Ditfőfeg Atfanak es fiúnak es fz : lelek Istennec le. || is 
Telles fziuel te hozzad kialtunc, halgas meg 162
Es kereffwk az te irgalmaffagodat halg.
Ditfőfeg Atfanac es fiunac es fz : lelek Istennek 
Mindenhái kőnőrgefwnc : Mennen fel ür Isten te hozzad 
es fzallon mi reanc Ur Iften: Te fz : irgalmaffagod. 20

Giogits meg minket Ur Isten : Mert uetkeztienc 
Kerwnc tegedet Ur Isten irgalmaz mi nekwnc: M.
Ditfőfeg atfanac es fiunac es fz : Lelek Istennec 
Minden titkos bwneinkből: Tifztits meg minket Ur Isten.
Es boczafd még nekwnk: Minden uetkeinket. 25

Aldguk minnaian az Ur Istent: Minden időbe??.
Mindenkoron az 6 diczereti rnaradgon mi benmrnc 
diczőfeg atfanac es fiunac es fz : etc. ||

E e f p o n f o r i a .  1 6 1

14



168 V e r s i c v l i  q v o t i d i a n j .

Mi fegitfegwnk vág te Ur literi: Ne liag el minket.
Meg ne utal minket az mi bwneinkert: Mi iduezito Istemvnc.

Ur Isten az mi bwneinc zerent: ne czelekedgel mi uebrwc.
5 Es az mi gonofíaginc zerent: Ne fizes mi nekwnc.

Kőnonvl mi raitnnc Ur Isten: Es aldg meg minket.
. Yilagofitsmeg azte tekentetedet mi raitnnc: Es irgal/naz nhnekn-nm 

Fogadaíod zerent Ur Isten: Kerwnc halgas meg minket.
Es ned be fohazkodaf inkát: fz : fiadnac erdemeiert.

10 Torold el Ur Iften: Az baluanozokat ez földről.
Hog czak, a te fz : neued: Mindenwt diczertefiek.

Halgafd meg Ur Iften: Az mi konőrgefwnket.
Es teg mi uelwne: Irgalmaffagod zerent.

Nem iöt az Ur Isten az igazakért: hanem czac az bwnöíokert. 
iö Hog idnezicze azokat: kic uefzic kegelmefíeget.

In  a d v e n t ?  d o m i n i

Boczafd el Ur Iften: Az te hatalmadat.
Es zabadicz meg minket: Minden nomorufagtul 

Aldot az ki iö t: Az Urnac neueben.
•in Bizon Isten bizon ember: Meg zabaditani minket.

In d ie  n a t i v i t a t i s .  К

16-lGiermek l'zwletek: Es fiú adaték mi nekwnc. 
Es az mi bwneinknek: Valtfagara adaték.



VERSICULUSOK.

Szwletek mi nek?b/c az Uriel. Christus: Az zep zwznee mehebó'l.
bog minket meg fzabaditana: M i//de« eile  «réginktől.

Az Iftennek Igéié: Erettwnc emberre Ion.
Es lakozik mi fziuwnkben: Alleluia.

Giermek fzwletek nek/rnc: Es fiú adaték mi neknmc. 5

Kinek birodalma vagon minden latbato: es lathatatlan állatokon.

Az Perfiabeli liaro/n bólczek aiandekozzac : az Nazaretbeli Iefuft: 
Arannal temiennel es kenettel : Tiztelic ötét.

Ur Itten ved io keduel: az mi zhrwnknec aldozatt'nt.
Miképpen keduelled: az bőlczeknec aiandekat. 10

Uhriftufnac igaffaga: kőrnekez minket paiful.
Azért temmit ne leibe « с : az eieli hitetlen rettegef éktől.

Az te hazadnac ízerelme: Emezte meg engemet.
Es az te karo/nloidnnc karo/nlafi: ЕГепек en raita/n. ||

Oeriz meg minket Ur I-síen: Miképpen zemeid fenet. 165
az te zarnaidnerc arneka alat: Otahnaz meg minket.

Halaira adatot vala az Christus az mi bwneinkert: Allein?a.
Fel tamadot az mi iduelfegwnkert: Alleluia.

Fel tamadot az Chrisíns halottaiból: Alleluia.
Mint meg proplietalfcatot uala: Alleluia. 20 .

Fel tamadot az Ur lel. Christas az koporí’obol: Alleima.
Ki mi erettwnc az kereztfan fwggöt: Alleluia.

Fel mene az Cbrisíns menorlzagban: ditioleggel.
Fogua uiue az mi ellen légin két: halat adgnnc azért ő neki.

Az íz : Leleknec aiandekat: Boczald 'ziuwnkben Ur lite«. 25

Ki mi bennwnc Itteni: Es emberi zerelmet geriezzen.
Ur Isimnek i’z : lelke be tölte: főldnec kerekteget.

Es mindenek uall’ak: Bolczetegnek ieget. ||

Aldguk az attat es az fiút: Sz : lelek Ittenuel egeten/ben. 166
Es mindé//nek felette magatztallnc ötét Mind öröckőn öröcke. so 

Aldot legen az íz : baromtag: Eg bizon Itten.
diczeriwk es fel magaztaltnc ötét: Mind őrökön őrocke.

213



2 1 4 BATTHYÁNYI CODEX ( 1 6 6 — 1 6 9 )

B e n e d i c t i o n e s  f e u  C o n c i  u f i o  n e s  c o n c e n t u u m .

Oerőc mindenható Iftennek irgalmaffagarul: It ez főidőn igekezzwne 
mindenkor halat adni.

Hog az utolfo rettenetes itelet meg leuen: men orfzagnak bodog- 
5 faga adaffek meg mi nekwnc.

Igaffag fzereto Atfa mindenható felfeges Ur Iften, ez mai nap nag. 
aitatos diczeretekkel fel ínagaztalnnc.

Egenlo fzoual minnaian kerezt'enek mi meg ualto Christus Ief. 
Uniae te io tetedert halakot adunc neked orőcke.

io Fel magaztalluc az felfeges mindenható Ur Istent: Ki mi rolunc 
gondot uifel Att'ai fzerelmebol.

Halakot adunc hatalmas teremtő keges taplalonc: diczertefiel fzent 
fiaddal orőcke fz : Lelekuel. ||

167 OerwlM*nc mi aldottac es valaztottac menorfzagra : Nam az Christus 
is о fz : Attat nekwnc meg engefztele.

Halat adgunk az Atfanac es fiunac mind orőcke: Egetemben fz : 
Leieknek eg felfeges Iftennek.

Az teremtő Atfa Iften es meg valto fra Iften: vigafztalo fz : Lelek 
Isten aldgon minket minnaian.

20 Egetemben kerefzfenek fellwk őtet mint Urunkat: Es diczeriwc 
igaz hitből mind őrőckőn orőcke.

Iefus Chriftus kit az Atfa ualtfagunkra el erezte: Kerwnc teged leg 
fzozolonk fz : Att'adnac előtte.

Atfa, fiú, es fz : Lelek telles fz : haromfag eg Iften : Lakozzék mi 
as fziueinkben mind őrőckőrf orőcke.

In  a d v e n t u  d o mi n i .

IŐi mi hozzanc iduezitő Iefus Christus fz : Atfaddal: Szabadicz meg 
bwneinktől es foc naualainktul.

Kiért neked halat adunc fz: Atfaddal fz : Lelekuel: Mind orőcke fz r 
so haromfag eg felfeges Iftennek.



VEBSICIJLUSOK. 2 1 5

I n  d ie  N a t i v i t a t i s .

Iefus Chriítiis ki ez napon az zep zwznek Iz : mehebol: Szwlettetek 
ez világra az mi vigalfagimkra. ||

Atta fiu es fz : Lelek telles fz : haromfag eg Ilten: Lakozzék mi 168 
fziueinkben mind бгбскбп бгбске. • 5

Adgunk halat kerefzt'enek Chrósíusnac 6 io uoltarnl: Mert erettwnc 
fzeretetbol fzwletek ez uilagra.

Egetemben magafztalluk es diczeriwc az 6 neuet: Mert czak 6 mi 
bwneinknek erdemes áldozatta.

Aldguk mi mind az Ur Iftent ki mi ertwwc emberi zemelt Eea von ю 
hog bwneinkbol mind meg zabaditana.

Halat adgunk Ur Iftennek es az 6 eg íz : fianac: Szent Leiekkel ege
temben mind бгбскбп бгбске.

In  d ie  E p i p h a n i а г и m.

Iefus Chriftus ki ez napon az bolczeknec meg ielenel: Leg vezerwnk is 
kerwnc teged az te íz : at'adboz.

Atta fiu es fz : Lelek telles fz : haromfag eg Iften: Lakozzék mi fzi- 
ueinkben mind orockön oröcke.

In  d ie  P a f  eh a t  is.

Emlekezzwnk kerefzt’enek az Iftennek io voltarái: Ki fz: fiat mi 20  

erettwnc áldozatra boczata. ||
Halat adgunc az Iftennek es az 6 eg fz : fianak: Sz : Leiekkel ege-169 

temben mind бгбскбп oröcke.

In  d ie  A f c e n f i o n i s .

Iariunk mi moft kerefzt'enek idueffegnec igaz után: Mert az Christas 25 

ez mai nap mene fel menorfzagban.



216 BATTHYÁNYI CODEX (169— 174)

Hog mi nekwnc fz : Att'atul vigafztalo fz : Lelkenec: Kellemetes 
aiandekat meg nemen el boczaffa.

In  d ie  P e n t e c o i ' t e s .
*

Oerwlíwnk mi kerefzt'enek mert az Isten 6 íz : lelket: Menorfzagbol 
hiúéihoz vigafztalni boczata.

Az kic hifzic Christus áltál о bwnöknek boczanatt'at: Azoc vefzik 
fz: Lelkenek aiandekat őröcke.

j. '■

P e r a c t a  Сое na.

Mennetek el bekefeggel Ur Iítennek örököli: Mindenkoro/i diczer- 
ietek az ti fz : Att'atokat.

Hala lege/г az I-síennek ki minket erdemwnk nelk/íd: Fiaiua hog fo
gadót czak az ö io voltából. ||



Regen el mult időkben, meg ertettwk az ízent Prophetak áltál, 
hog az Att'a Iftennek fia, ez világra iőuendő, az ördögnek hatalmaf- 
fagaban leuő, emberi nemnek, meg fzabaditaí'ara. Pf 8. et 149 
Cantat: Canti. s

Tudgatoc, mert közel vagon az Ur Itten, bizon mondom || 
ti nektek bog hamar el iő. Pf. 24. Domini eft terra Pf. 134. Canti: 172 
Zachariae.

Iobbiczatok meg eleteteket kerefzfenek, mert im el közelget 
az Iften«ek orfzaga. Pf 110. Dixit et Magni/icat io

lói el Ur Iften, minket meg fegiteni: Es boczafd meg nekwnc 
az mi fok bwneinket, Pf. 110 et 112 et Magni/icat

Az te magzatodból tefzek, az te birodalmadra feiedelmet.
Pf. 132. У

Ant ipl i .  N a t i v i t a t i s .  173

Szollá ennekem az en fz : Attam, en fiam vag te, ez mai 
napon en fzwltelek teged. Pf 2 Quar: fr: 78. et 24.

Bekefegnek Ura, ez világra adaték, kinek irgalmaffagabol, 
fokán iduezwlnek. Pf 72.' 113. 149 et 111. Confite :

íme el iöt az Att'a Iftennek fia, es meg ielentette nekwnc az 20 

idueffegnek utat. Pf. 110. et 112. Beatus.
Hidgetek И mert im el iöt az Iefus Chriítus, kit az. Att'a Url74 

Iften meg igert vala.
Ez napo« Chriítus fzwletek: ez napon Iduezitőnc meg iele- 

nek: ez napon főidőn enekelnec Angalok: ez napon őrwlnek az 25 

kerefzt'enek mondván; diczőfeg menorfzagban Iftennek mind 
őrőcke, Pf 95. et 149. 32. 130. 111.

An  t i pl i ,  i n  A d v e n t u .  171



218 BATTHYÁNYI CODEX (1 7 5 — 184)

175 Te veled vágok en Atta Ilten, az te diczőfeged||nek ideien, es 
az te zentidizec diczőfegektfec ideien ez világnak előtte, fzwlettel 
tőlem, РГ. 2. 111. Confitebor. 130 Ex pfnnd.

Valtfagot kwlde az Ur Iften az о перепек, es igere nekiek az 
5 őrőc bekefeget. Pf 111. Confi. et 130. Depro.

Mint eg vőlegeó, az Ur Iften fzarmazek, az Anafzenteghazbol. 
Pf 19 Coeli enarr. 132, Memento et 94. Yenite exult.

Az att'a Iften, ez világra boczata az 6 fzent fiat, hog benne
176 bizokat meg fzabaditana |j az ördögnek hatalmából.
io Mikor fzwletek nekwnk czudakeppen, az fzwznek meheből, 

ackor be telec az fz : iras: mikent az harmat ez főidre le iőuel, 
hog iduezitened emberi nemzetfeget, teged diczerwrcc edes Iftenwim 
Pf 149

A n t i p h .  E p i p h a n i a r u m .

177 Bölczek latuan az czillagot, vinek Urunknak, arahat || tőmient 
es kenetet Pf. 45 Cor meum eruc. Pf 70 Domine in adiu. 72 Domine 
indicium

Három czudakkal, meg ekefittetet fz : napot tifztelwnk: Ez 
napon az czillag vezerle az bőlczeket az Iefufhoz: ez napon az viz

го borra valtozek az menegzőben: ez napon Chriftus Ianoftul meg ke- 
refztelkedek, hog minket iduezitene, alleluia. Pf 95 Yenite 130. Ex 
pfun.

178 Az bekefegnek kiralla || fel magaíztaltatot, kinek fzinet látni 
kiuanna mind az egefz föld.

25 Minden időben aldgad az Ur Iftent, es keried hog az te utai- 
dat igazgatta, es minden időben, az te tanaczid 6 benne maradgonak.

Vattait tegenek minden fele nepek az Ur Iítennek, es őtet
179diczeriek. ||

Ant i .  q u a d r a g e f i m a l e s .

so Eli iőttenek nekwnk az poenitentianak napiai, bwneinknek 
valtfagara, lelkwnknek idueffegere. Pf 130. De pfun.

Vigazzatok kerefzt'enek, mert nem tudgatoe az időt: vigazza- 
tok azért mert nem tudgatok mikoron az Ur Iften el iőuendő,

180 eftue auag efelkoron, auag tik||fzokoron, auag reggel, hog mikoron



ANTIPHONÁK. 3 1 9

hirtelen el iőuend, ne talallon minket el aluvan. Pí 137. Nisi 
Dominas etNunc Dimit:

Ha embereknek, es angaloknak, nelueken fzolnek, de fzerete- 
tem, nem volna, ollan volnék, mint a zőngő ertz, es az pengő czim- 
balom. Pl. 15. Domine quis habitabit et Magni/icat. 5

Kőnőrwl raitunk Ur Ilten, es halgafd meg az mi imadfagin- 
kat. 8. toni. Pl 4. Halgos meg 54 In nomine. 67 Miferere.

Aldot И Ur Ilten, legel meg minket, es te neuednek diczőíe-18! 
geiert, ízabadits meg minden gonoíztul. Pí 1. Bet. vir. 6 et 7 et 54*
33 In te Speraui. 10

Az mi bwneinkről tarcznnk poenitentiat, mert el kőzelgetet 
az Iítennek orízaga.

Az mi bwneink Uram Itten, naponként előttwnk íorognak mi 
nekwnk, de kenvnk teged Uram, ízabadicz meg minket a||zoktul, 182' 
ma es eletwnknec minden ideieben. 15

Ant i .  in m a g n i s  í e r i i s .

Az te hiueidnek ízerelme Ur Itten, meg emefztet engemet, es 
az te karomloidnak, karomlafi, efenek en ream. 3. toni. Pf. 13. Ufq 
quo 3. Quoniam 57. Miferere.

Hatra terienek es meg fzegenwlteffenek, kic gonozt akarnak 20  

nekem.
En Iftenem, fzabadiez ki engemet, az || hitetleneknek kezek-18£ 

bői. Pf 37 Je/ioua lux 31 In te spe.
Az en teftem fel tamadafnac remenfegeben nugozik. Pf 16.
Elő alanak az földi kiraíok, es az feiedelmek őzue gwlenek 25 

Urunknak ellene, es az ő Chriftufa ellen. 3 toni. Pf 3. et 53 quid 
gloriaris.

Nag fok hamis tanuk, ream tamadanak, es az ő keduek fze- 
rent ream hazudanak. Pf 7. Domine Deus. 69.

Meg ofztak ö kő||fztők az en ruháimat, es az en ruhámra for- 184 
főt vetenek. Pf. 33.

Ments meg minket Ur Iften, minden ellenfeginktől, kiknek 
czelekedetek hamiffag.Pf 13. Ufq quo 4. Exaudi 16. cuft.et Magni/icat.

Sidoknac ludas, ilfen ieget ada monduan: az kit en meg czo- 
kolandok, az az Chriftus fogiatok meg Ötét. 35



2 2 0 BATTHYÁNYI CODEX ( 1 8 5 ---1 9 4 )

185 Meg fefzituen Atta Iftennek fzent fiat, im||ezt irak feiere: 
Nazaretbeli Iefus, fidoknak kiralla. 3 toni differ: Pf 57. 110 Magui- 
fic&k anima:

Nag bekefeguel ki múlok ez világból, es meg nugofzom az Ur 
5 Iftenben.

Ant i ,  p a f c h a l e s

Hufuet napian hainalban induluan, iutanak az koporfohoz, 
az nap immár fel kehien, alleluia. Pf. 32 Exültate. 114. In exitu íz. 
Benedictus Do:

186 Az Iften|jnek angala, Monda az Mariaknak, ne felietek mert 
iol tudom bog az Chris fűit kerefitek, alleluia Pf. 1. Beatus vir. 119. 
Beati imma.

Az Ur Ifte/mek angala, le fzalla menorfzagbol, es iaruluan, le 
' fordita az kouet az koporfo fzaiarul, es wl uala raita, alleluia, alleluia 

is Pf 110. D ."ll4 In.
Fel] tamaduan az Chriftus, meg ielenek az о tanituaninak,

187 ezt monduan : Beke||feg legen ti nektek, alleluia: Ne felietek fém- 
mit, mert én vágok diczö kiral. Pf. 130 et 146. Lauda Anima Mag
úi/?cat.

2o En vágok az Ur Ilten, es az en tanaczomat, nem közlöm, 
hitetlenekkel.

En el temettettem yala, es fel tamattam, mert az en menáei 
fz: Atfam, hozza fogada engemet, alleluia, alleluia.

188. Az kegelmes Iefus Christus || könörwluen embereken, hatalmat 
25 vön ördögön ini ellenfegwnkön, alleluia. Pf 111 Con.

Az mi Urunk Iefus Chriftus, meg hala az mi bwneinkert es 
fel tamada az mi igazulafunkert, alleluia.

Fel tamada az Iefus Chriftus, es Uralkodic az ő merniei fzent 
Att'aual, alleluia, Alleluia.

189 Holual reguel, hufuet napian, nag || fietfeguel, az fzent affzo- 
nok el menenek Chriftufnac koporfoialioz. Pf 4. 130.



ANTIPHONÁK ш
In  d ie  A f c e n f i o n i s .

Galileabeli férfiak, mit nézték fel az egben, ez Iefus ki kózzw- 
letek menorfzagban mene, eckeppen iő az iteletre diczöfeggel. Pf 47- 
Plaudite. 19. Coeli enar. et 96. Cantate Domino.

Chriftus Urunk Iefus, ez mai napon, menneknek orfzaga||ban 190 
mene .diczowlt teftben. Pf 3. 33 et 19.

Fel menuen Chriftus mennegben, alleluia; fogua viue az fog- 
fagot, alleluia. Pf. 96 Domin. regna : 33. Exultate : 103. Benedic anim.

Oe lattokra ménben fel emeltetek, es az fenes kod be foga ötét 
az ö fzemek elöl. Pf 8. Domine I 119. Mirabilia fant facta. ю

Fel megek Att'amhoz, es az ti Att'atokhoz: az en Iftenemhoz, 
es az ti Iftentekhöz, alleluia. Pf 33.

Menne||tek el ez ízeles vílagrá, hirdeffetek az Euangeliomot 191 
minden teremtet altatnak, az ki hiend es meg kerefztelkedic idue- 
zwl, az ki pedig nem hiend niluan el karhozik, alleluia. Pf 19. is

Kezeit fel emeluen, egben uitetik uala, es meg alda őket, 
alleluia.

Szemek lattara, fel emelkedek az Iefus, es az kőd || befoga 192 
ötét az menben alleluia.

Ant .  i n d i e P e n t e c o f -  20

Mikoron be töltenek volna, az Őtuen napok, valanak az tanit- 
uanok eggwt, diczeruen az Ur Iftent. Pf 96 Magni/icat.

Iőuel fzent Lelek Ur Iíten. tőlcz be aiandekoddal, az te liiueid- 
nek fziueket, es az te fzerelmednek twzet, ö bennek || fel geriezd, 19̂  
ki minden pogan nepeket, fok fele nelueken, az hitnek eggeffegere, 25  

őfzue göitötted: diczeret te neked fzent Lelek Ur Iften. Pf 19. 
149. Can:

Zugas lön az égből hirtelenfeggel, mint febeffen iöuő nag 
Izeinek fzugafa, es be tőlte az hazat, melben wlnek vala az tanitua- 
noc. Pf. 19 Magnificat anim. || 194

Szolnak vala kwlőmb kwlőmb nelueken az tanituanok, Iftennek 
nagfagos dolgairól, alleluia alleluia.

Ur Iftennek fz: Lelke be tőlte főldraec kerekfeget, diczeriwk 
az Ur Iftent



BATTHYÁNYI CODEX (194----205)

Monda Chriftus az о tanituaninak, nem hadiak titeket aruaul,
195 alleluia, el megek es lioz || zatok iőuők, alleluia, es Őruendez az ti 

fziuetek, alleluia.

Ant .  C o m m u n e s .

5 Teged égnék allatban, es haromnac ízeméiben, igaz hittel 
vallunk, mindenkoron felfeges Ur Iften. Pí 54. 113. 130.

196 Aldg meg minket At a Ur Itten, őriz meg minket elő Ifte/?||nek 
fia, Ur Ieíus Chriftus, vilagoíits meg minket, vigafztalo íz : Lelek 
Ur Itten, ma es eletwnknek minden ideieben. Pf. 51 Miferere. 67

io Miferere. 57 Miferere.
Diczeret es óróc diczofeg legen Attanac; es az 6 fz : fianak, es 

az fz : Lelek Iítennek, mind orőckön orocke.
197 Diczofeg lege» te neked fz : haromfag, es neked || egenlő 

Iftenfeg, mind eleitol foguan, moft es mind őrőckőn orocke.
is Nag diczeretes diczofeget, énekeltünk, Att’anak, es fiúnak, es 

az vigafztalo fzent Leieknek, orocke való diczerettel. Pf. 96. Cantat: 
149 Cantat: 119. Mirabilia. 147 laudate:

Meg tarfa az nag Ur Iften, az 6 hw kerefzt'enit őrőcke; de az
198 gazdag Л hitetleneket, pokolra veti, vegre milielen ki mulnac ez

2 o arnek uilagbol. 49.
Meg íokafultanak az mi ellenfegink Ur Iften, es diczekednek 

az ö ereiekben te ellened: de kerwnk teged Ur Iften, lagits meg az 
6 kernen fziuőket, hog fz-: Lelkednek altala, terienek hozzad, felfe-

199 ges И Ur Iften.
25 Te paranczolad Ur Iften, hog mi meg tarczuk, az te paranczo- 

latidat. 2 tonj 119. Beatj inmac. 80 Dominus Paf. 119 Menéris ferui
Szolgailatok az [az] Urnák felelemben minnaian,es őruendezze- 

tek 5 neki rettegefben Pf i 19 Be.im. 2 Beati. 128.Beati qui tim.
Ur Iften, neueld bennwnk az igaz hitet. 8 toni Pf 112 Laud:

зо pueri Magrti/icat et 15.
Ha te meg nem tartaz Uram Iften, hiaban vigaznac az mi ||

200 fzemeink. Pf 127 Nifi Dominus.
Segits meg minket mindenható Atta, es Fiú, es fz : Lelek

Iften. Pf 54 Dni propter nőm. tuum 67 Miferere 4 Exaudi
Valaki igaz hitből, Chriftufrol vallaft tefzen, ketfegnelkwl 

őrőc eletet vefzen 7. toni Magai^cat

2 2 2

35



ANTIPHONÁK. 2 2 3

Szwz Marianak diczeretiuel, diczeriwc az Ur Iftent fziuwnk 
fzerent, es rnagafztalluk őtet mindenekben; || Lám méltó diczeretre. 201 
Magai/icat.

Iítennek fzent Fia, az te fegitfegedbe>i biztunc, fzwkfegwnknek 
ideien, meg ne utallad az mi kőnőrgefwnket, de fzabadicz meg min- 5 - 
ket, minden uefzedelemtől, kegelmes Chriftns. 7 toni Ps. 3. Quam 
multi 4 : Exaudi Do/aine 51 Mife. 54 Domine 143 etc.

Eg hatalmú leg en velem, At'a Ur Iften, monda az о fzent 
fianak. Pl 110. ||

En ekelíwnk kerefzfenek az Chriftufnak kirali, es papi méltó- 202 
fagot 1 toni Pfal. 110. Dixit Dominus.

Aldot legen, mindeneknek teremtőie. Pf. 144. Benedict. 
Dominus.

Diczerietekkerefzt'enek az Ur Iftent. Pf. 113. lau: pueri. 146 147.
Konórwí raitunk nag Ur Iften, kőnőr\vl mi raitunk, mert igen 15  

nomorgattatuoc ez világon.
Uralkodó Ur || Iften, kiralolmac kiralla, kinek kezeberc vad- 203 

nak, minden kiralíoknac es feiedelmeknek fziuei, es czak az te 
vezerlefedből, minden igazat érthetnek, halgafd meg kerwnk, az te 
hiueidnek kónorgefet. Pf 4 Exaudi. 67 Dns. mifer. 130. De pro. 20

Mutafd mi hozzánk Ur Iften, az te irgalmaffagodat, es az te 204 
iduezitö fiadot, adgad || mi nekwnk, halgafd meg Ur Iften az mi könor- 
gefwnket, es az mi fohazkodafunk iuffon te elődben. Ps. 130. 67. 
Magni/icat.

Ne emlekezzel meg Ur Iften az mi bwneinkről, fe Atfainknac25 
vétkekről ne all boffzut mi raitunk fzent fiadnak kedueiert. Pf. 130 205 
Dep 6. In furo. Magra/icat.

Valaki engemet valland emberek élőt, en is vallom || őtet az 
en Att'am élőt.

Nem minden ki mondga nekem, Uram, Uram, megen be men- 30 
orfzagban de ki teszi Att'amnak akaratt'at, czak az megen be men- 
neknek orfzagaban. ||



207 P i a l m i  D a v i :

P  s  a  l  m .  I .

Bodog ember ki nem íar az Iftentol fzakattaknac tanaczan:
Es az bwnőfőknek után nem all es nem wll az meg czufolok 

5 kozott.
( 2 )  Hanem 6 neki az Iftenben vagon bizodalma: Es az Iften- 

nek toruenet forgatta elmeieben evei es nappal.
( 3 )  Es olían mint az foíő viz mellet wltetet elő f a : Giwmol- 

czet teremti az 6 ideieben es az о leuelei meg n e m  heruadnac.
iu ( 4 )  De az Iftentol el ízakattak nem illenek : hanem mint az

poíua ki az Izeitől ideftoua hanattatik. |j
208 (5) Ennek okáért meg nem maradliatnac az Iftentol fzakat- 

tak az iteletben: Sem az bwnőfoc az igazaknac gwlekezetekben.
( 6 )  Mert tudga az Ur az igazaknac utókat: de az Iftentol el 

is fzakattaknac utók mind el vefz.
Ditfcfeg Attanak es Fiúnak: Es fzent Lelek Iítennek.
Miképpen kezdetben ditlofeges vala: Moftan es mind őrőckőn 

őrőcke ug legen.

P f  a im  2.

2 o Miért dwhőfkódnee az poganoc: Es az nepek miért gondolnak 
hiaban valókat ||

209 ( 2 )  Az orfzagbeli kiraloc fel tam attanak: Es az feiedelmek eg 
mattal tanaczkofznac az Ur ellen es az 6 Chriftufa ellen.

( 3 )  Szagaffuk el az ő kőtőzefeket: Es veffwk el mi rólunk az 
25 ő igaiokat.



PSALMUS ( 1 ----3 )

(4 )  De, az ki mehben lakic neneti őket: Es az Ur literi meg 
czufolía őket.

(5) Ackoron beízel 6 velek nag indulatt'aban: Es az ő hág 
haragiaban.

( 6 )  En kecliglen az en kiraíomat be ízallitom : Az en ízent 5 

hegemre Sionra.
( 7 )  En illen ízerzeít hirdetek hog az Ur ennekem azt m onta: 

Fiam vág te nekem ma fzwltelek en tegedet.
( 8 )  Keried en tőlem es te neked adom az pogan nepeket

őrőkíegwl: Es ez vilagnac veget birodalmuk 1 0

(9)  Törd őfzue őket vafbol czinalt kiralli palczaddal: Es mi
képpen az czerepet törd őfzue őkett. |j

( 1 0 )  Moft ennek okáért ti kiraíoc akariatoc tanuln i: Az tani- 210 
taft be vegetek ti főidőn való birak.

( 1 1 )  Szolgáltátok az Urnák felelemben: Es vigadgatok refz- 1 5  

ketefben.
(12)  Vegetek az ő tudomanat bog ne haragudgek: Es ti el ne 

ve fizetek az igaz útról.
( 1 3 )  Mert hamar fel geried az ő haragia: de bodogoc kik ö

benne biznac. d i: 20

2 2 5

Pfa l .  3.

(2) Uram ki fokán vadnak kik engemet háborgatnak: Es 
fokán vadnac kik ellenem tamattanak.

(3) Sokan mondgak az en lelkemről: Ninczen íegitfege neki
a z  Iftentöl. И 25

(4) Maga Uram te vág paifom ennekem: Te emelz tifztef-211 
fegre engemet es te magafztalod fel az en feiemet.

(5) Az en izommal az Úrhoz kialtok: Es meg halgat enge
met az ő fz : hegerői.

(6) En le fekwfzőm el alufzom es fel ferkenek: mert az Urso
otalmaz engemet. J

(7) Nem felek fzaz ezer néptől kic kőrös kőrnwl ellenem ta- 
mattanac: Tamag fel Uram es fegef meg engemet en Istenem.

(8) Mert minden elleníegimet te czapdofod arczul: Es ki
torod az Iftentöl fzakattaknak fogókat. 35
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2 2 6 BATTHYÁNYI CODEX ( 2 1 1 ----2 1 7 )

(9) Az Iftennel talaltatik fetetfeg: Es az te aldafod az te ne- 
pede. D i:

P i a i .  4. II

212 (2 )  Halgas meg engemet en iduezitö literiem: Es mikoron 
5 hilak íegitfegwl vigafztald meg az en ziuemet.

Kegelmeffegedböl kónörwí en raitam : Es halgafd meg az en 
imatfagomat.

(3) Oh Adamnak kernen fziuw bwnös fiai: miért fzeretitek 
az hiufagot es kerefitek az hamiifagot. 

io (4) Efmerietek meg hog czudakeppen tefzen Iften az 6 hiueiuel: 
Az Ur Iíten meg lialgat valamenezer fel kialtunk 6 hozzaia.

(5)  Ha meg haragufztok ne vetkezzetek: Befzelíetek az ti 
fziuetekben es agas hazatokban az ti bwnőtöket meg zannatoc.

(6) Áldozzatok igafíagnac aldozzatt'aual: Es bízzatok az Ur 
is Iftenben. (I

213 (7) Sokan mondgak az Ifténnek iauait: kiczoda mutatta meg 
mi nekwnk.

De maga Uram emeld fel mi raitunk az te orczadnak vilagof- 
fagat: Es vigaztald meg az mi fzomoru fziuwnket.

2 0 (8) Te vigafztalod meg az mi fziueinket: mikoron gabonának,
bornac, es minden fele gwmolcznek adod beufeget.

(9) Bekefeggel el úugofzom es el alufzom: Mert Uram czak 
te magad fegitefz engemet bog batorfaggal lakiam ez földön.

Ditföíeg: Mikep.

25 Pfa l .  6;

(2) Uram a te haragodban ne fegmeg engemet: Es haragod
nak nagfagaban ne oftoroz engemet. ||

214 (3) Könörwl raitam Uram mert beteg vágok: Giogits meg 
engemet mert el haborottanak az en czontaim.

8fl (4) Az en lelkem is el haborodot: Te pedig Uram mig kefel.
(5) Ter’ hozzam Uram es fzabadicz meg az en lelkemet: 

Tarcz meg engemet az te irgalmaffagodert.
(6) Mert nem talaltatik az halaiban ki te rólad emlékezzek: 

Az pokolban penig ki tefzen neked vallaft.



PSALMUS ( 3  —  7) 2 2 7

(7) Yefzekedem fohazkodafimban eiel es nappal el neduefi- 
tem agamat kon lmllatafimmal: Es en nofzolamat el arafztam 
firalmimmal.

(8) Elhomalofodek az en fzemern az keferwfeg m iat: El einefz-
tettem mind az en fok naualaimban. s

(9) El tauozzatok en tőlem ti minnáian kic czelekeditek az 
hamiffagot: || Mert ime az Ur meg halgatfa firalmimnak befzedet 21ü

(10) Meg halgatfa az Ur az en kőiiőrgefemet: Es imatkoza- 
fornat eleibe/г ueue.

(11) Eli fzegenwlfőnek es igen meg haborodgonak mind az ю 
en ellenfegim: Meg fzegenwll’enek es viffza terienek igen hamar- 
faggal. dicz:

Pfal .  7.

(2) En Uram Iftenem te benned bizom : otalmaz meg enge- 
met mindenektől az kic engemet kergetnek es fzabadits meg en-1& 
gemet.

(3) Ne talam el ragadga mint eg orozlan az en lelkemet: Ne 
talam el fzaggat es nem lefzen ki tőle meg fzabadiczon. ||

(4) En Uram Iftenem ha en ezt tőttem : Es ha alnokfag vagon 216
az en markomban 20

(5)  Ha annak az ki en velem bekeuel lakot gonofzt tőttem •*
Es hog ha ellenfegemet is ingen meg nem fzabaditottaw.

(6) Kergeffe az ellenfeg az en lelkemet es az en eletemet az 
főidre tapodga: Es az en tifzteffegemet porban heuerteffe.

(7) Taniadg fel Ur Iften, nag haraggal emelkedgel fel az en 25 

ellenfegimnek baragiok ellen: Es ferken fel mellem az iteletre mel
let paranczoltal.

(8) Es az nepeknek ferege te kőrnwled fog allani: Es annak 
okaeri ifmet meg ter’ az te magos fzekedben,

(9)  Az Ur Iften iteli meg az nepeket itel meg engemet Ur so 
Iften az en igaffagom fzerent: Es az en tőkelleteffegein fzerent mef 
en bennem uagon. ||

(10) Szwnnek meg immáron az Iftenteleneknek go no ff ago к .'217
Az igazakat pedig igazgaffad fziueknek es vefeknek áltál lato 
Iftene. • 35

15*



2 2 8 BATTHYÁNYI CODEX ( 2 1 7  —  2 2 1 )

(11) Az en paiíom az Ur Iften: ki engemet meg fzabadit es 
igaz fziuw embereket.

(12) Az Ur Itten igaz biro: Es az Iften haragfzik minden nap 
az Iftentelenekre.

5 (13) Ha meg nem terend az ő torét meg kőfzőrwli: Az Ö yiat
meg vonta es aranozza Ötét.

(14) Es halálos nilakat czinalt neki: Twzes nilakat kefzit az 
kergetők ellen.

( lő )  íme alnokfagot vifel meheben mert gonoffaggal elet 
íoterehbew: Es hazugfagot fog fzwlni.

(16) Vermet czinalt es meg afta otet: es azoa veremben efet 
az kit mafnac czinalt.

(17) Az nomorufag kit ennekem kefzitet az 6 feien efik : Es 
az ő alnokfaga || az Önnön feienek teteiere fzal.

218 (18) Vallaft tefzek az Urnák az ő igaffaga fzerent: Es eneklek 
az felseges Ur neuenek, Dicz. Mikep.

Pf al .  8

(2) Vr Iften mi Urunk mel igen czudalatos az te neued mind 
az egéfz földön: ki az te diczőíegedet az egeknek felette beihez-

2o tetted.
(3)  Az kifded genneczkeknek es az czőczemőknec fzaiokbol 

fun dalt ad az erőffeget az te ellenfegidert: hog le uerned az ellenfe- 
get es az boffzu allaft.

(4) Mikoron latom az te egeidet az te kezeidnek czinalmanat: 
25 az holdot es czillagokat melleket ez in áltál. ||

219 (5)  Miczoda az halando ember hog meg emlekezel ő róla: 
Es az embernec fia hog meg latod ötét.

(6 )  Mert czak kevefse tőtted ötét alab valova az Angyalok
nál : Diczőfeggel es tizteffegel környékezted meg ötét.

8« (7) Urra tetted ötét az te kezeidnek czinalmanin: Es minde
neket az ő labai ala vetettel.

(8) Az iuhokat es minden ökröket: Annac felette minden 
mezei barmokat.

(9) Az eghi madarakot ez az tengernek minden halait: kic az, 
35 tengernek Őfuenin iarnac.



PSALMUS ( 7 — 1 5 )

(10) Ur Ilten mi Urunk: Mel igen czudalatos az te neued 
mind az egéfz főidőn.

Pf al .  13. (XII.)

Miglen feleiteíz el engemet Uram vallon f-mind eltige: Mig- 
len fodőződ el en tőlem az te orczadat. || • »

(2) Miglen forgatóé tanaczokat az en elmemben: Es miglen220 
gőtri fziuemet ez munka, (3) es miglen hatalmaznac raitam az en 
ellenfegim.

(4) Tekencz ream Uram es legei meg engemet: vilagofits
meg fzemeimet hog ne aludgam be az halaiban. 10

(5) Es ne mondhaffa az en ellenfegem im el hatalmazom ő 
raita: Mert ha meg tantorodora őruendezni kezdnek a kic engemet 
haborgatnac.

(6) Mert en az te io voltodhoz tamazkodom: Oruendez az en 
fziuem az te iduezitefednek el kőzelitefere neked eneket mondok 15 

mikoron meg íegitendez engemet. Dicz :

Pf a l .  15. (XIV.) \\

Ur Iften kiczoda lakozik az anafzenteghazban: auag ki nugzik22l 
meg az magos menorfzagban.

(2)  Az ki iar fertelemnelkwl: Es igazan czelekezik. 2o

(3) Ki igazat fzol az ő fziuehől: Es az ő nelueuel nem cza- 
lardkodik.

Ki fele baratfanac gonofzt ne »г akar: Es arultataft be nem 
uöt az 6 barati ellen.

(4) Semmit nem gondol az gonofzokkal: az Iften felőketas 
penig fel magafztalfa.

Ki meg efkwfzik az 5 atfafianac es meg nem czalla ötét: (5) 
ki az Ő pénzét nem atta ufurara es az ártatlanokon nem vöt 
nerefeget.

Az ki ezeket czelekezi: Az Iften orfzagabol ki nem rekefz- зо 
tetik. Dicz:

2 2 9



BATTHYÁNYI CODEX ( 2 2 2 — 2 2 7 )2 3 0

Pfa l .  16 (XV.) К

222 Oeriz meg engemet en Iftenem: Mert te benned remenlek.
(2) Mongad oh en lelkem az Iftennek en Uram vág te : Es az. 

en iauaimnelkwl nem fzwkőlkődől. 
s (3)  Hanem az fzentek kic ez földön lakoznac: Es az eröffek 

az kikben nekem minden gőúőrwfegem vagon.
(4) Meg fokafulnae azoknac az ö banatt'ok az kic idegen Iften 

után futnac: Nem áldozom azoknac verrel való aldozatt'okkal es 
azoknac neueket az en aiakimra fel nem vefzem. 

io (5) Az öröcke való Iften az en refzemnek es poharomnac 
in talma : Te uag Iften ki az en forfomat tamafztod.

(6) Az en forfómnak kötelei eftenek en nekem kies belekre:
228 Annae felette ]| dragalatos örökfeg iutot ennekem.

(7) Áldom az öröcke való Iftent az ki neke/» tanaczot ad: 
is Ennek felette eczaka is tamtnak engem az en vefeim.

(8) Az öröcke való Iftent mindenkoron en elömben tamafz- 
tom : Mert iob keze/» felöl vagon ennekem hog meg ne indulfac.

(9) Annak okáért örwl az en fziuem es örnendez az en ditfö- 
fegem: Ennek felette az en teftem is nag bizodakmban hugfzik.

20 (10) Mert nem hágod az en teltemet az koporfoban : Es nem
engeded hog az te fzented rothadaft laffon.

(11) Tudtomra adod nekem az eletnek öfuenet: vigaffagnac 
elegfege uagon az te orczadnac előtte es az te iob kezedben gönőrw- 
fegek uadnak mind öröcke.- 

25 dicz: Л

224 P f a l  19. (XVIII .)

(2) Szentek ielentik az Ur Iftennek ditfőfeget: Es az ö keljei
nek czelekedetit hirdette az igazak.

(3) Szent Leiekkel meg vilagofödot hw kereízt'enek az Ur Iften- 
sonek igéiét eg mainak hirdetik: Es az földi emberek eg niafnac

mondgak az ő tudomaiíat.
(4) Ninczenek neluek es nemzetfegec: kiknek hallatokra nem 

adatot volna az ő tudomanok
(5) Minden főidre ki fzarmazik az ő hirdetefek: Es ez föld 

a-> kerekfegenek minden hatarira az ő tudomanoc.



PSALMUS ( 1 6 ---- 2 2 ) 2 3 1

(6) Helheztette az őrőc Ilten az 6 hai||lekat ő igeieben : Mint 225 
eg vő legen ki fzarmazik az anafzenteghaznac kebeléből.

Oeruendeze mint eg eros vitéz az 6 tudomananak vegezefere:
Az 6 ki iőuetele Ion magos menorfzagbol.

(7) Es az о menetele lön mehorfzagnak magoffagaiglan: a 
Ninczen ki el reithetne magat az о twzes lelkenek hatalma élőt.

(8) Az urnák igazito törUene teríti az lelkeket: Es 5 róla való 
hwfeges bizonfag bőlczefeget ad az tudatlanoknac.

(9) Igafíagos Ifteni igazulafoc uigafztalnac fziueket: De az
Urnac uilagoffagos paranczolati vilagofitnak lelki ízemeket. ю

(10) Az fzentfeges Ifteni felelem meg marad óróckőn őrocke : 
Igazak az Ifteni || iteletek megigazittatnak önnön magokban. 226

(11) Kiuanatofbak minden arannak es draga kóueknek felette:
Es edefíegefbek minden edeffegeknek felette.

(12) Mert ime az te fzolgaid őrizik az te paranezolatidat: is 
Mert ezeknek őrizetekben uadnac nag aiandekozafoc.

(13)  Teuelgefwnket kiczoda érti m eg: Az mi el titkolt bw- 
neinkből tiztits meg minket, (14) es az te fzolgaidat otalmazd meg 
az hitetlenfegtől.

Hog ha mi raitunk el nem hatalmazandnak az hitetlenek 20 

te előtted tifztak lefzwnk: Es meg tifztittatunc az mi bwneinknek 
nag voltából.

(lő)  Es lefznek kellemetefek az mi fzaiunknac vallafi: Es te 
előtted lefznek mindenkoron fziueinknek te rólad való gondolati. |j

Mi Urunk te uag mi nekwnc íegedelmwnk: Es az mi meg 227 
valtonc. di.

Pf al .  22. (X X I .)

(2 )  En iftenem en Iftenem miért hagal el engemet: Es miért
uag ill meffze az en meg tartafomtul es az en iaigatafomnak 
befzedetöl. 30

(3)  En Iftenem mind nap eftig kialtok es ualafzt nem tefz : 
Eielis ninczen nekem vefzteglefem

(4)  Te kedig fzent Ur Iften : Az Izraelnek fzenti kőfzőt 
lakozol.

(5 )  Te benned biztanak az mi att'aink: Biztanac es meg fza- 35 

baditottad őket.



2 3 2 BATTHYÁNYI CODEX ( 2 2 7 — 2 3 2 )

(6) Te hozzad kialtottanak es meg fzabadultanak : Te benned 
biztanak es meg nem galaztattanak. ||

228 ( 7 )  En kedig fereg vágok es nem férfiú : Embereknek fzidal- 
maffaga es népeknek utalatoffaga.

5 (8) Valakié engem latnak meg czufolnak: Meg gwlölnek es
feieket haitogatfac ezt monduan :

(9)  Haicza az Úrhoz magat hog meg fzabadicza o tet: Mencze 
meg ötét ha igen fzereti otet.

(10)  De te bozal ki engemet az en aiianmac meheből: Meg 
io akkor is te benned biztam mikor az en anamnac emlőién fwggottem.

(11)  Te oltalmad ala vettettem az en fzwletefemtől íogua: az 
en anam mebetol fogua en Iftenem vág te.

(12)  El ne tauozzal en tőlem mert az keferwfeg közel vagon: 
Es ninczen ki engemet meg fegeczen.

229 (18) Sok bikák kőrnekeztenek meg en||gemet: Az bafannak 
kőuer bikái tamattanak en ream minden felől.

(14) Meg nitottak az ő fzaiokat en ellenem : mint az ragadozó 
es ordito orozlanoc. .

(15)  Ki boczattatot az en verem nag bőuen mint az viz es 
2o minden tetemim el tanoztanac eg maftul: Az en fziuem is meg

oluada mint eg uiafz az en halamban.
(16) Ki fzarada az en erőm m intáz czerep: Az en neluemis 

inembőz ragada es az halainak porában vetettel engemet.
(17) Mert meg kőrnekeztenek engemet az ebek es az gonofzok- 

25 nac ferege fogot kőrnwl- engemet: Által liggattac kefzeimet es
labaimat.

(18)  Meg fzamlalhatom minden tetemimet: wk penig ezt nag 
örömmel latiak es neízik.

(19)  Eli ofztak ö kőfzőttők az en ruháimat: Es az en kőntő- 
80 főmre forfot vetenek. ||

230 -(20) De te Uram ne leg igen meffze en tőlem : En erőfXegeni 
az en meg tartalomra lies.

(21)  Ments meg az feguertől az en lelkemet: Es az en egyet
lenemet az ebeknec kezekből.

35 (2%) Szabadicz meg engemet az orozlanoknac fzaiokbol: Es
az unicornifoknak fzaruok kőzzwl ments ki engemet.

(23) Es hirdetem az te neuedet az en at'amfiainak: az gwle- 
kőzetnek közepette diczerlek tegedet.
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(24)  Kik litent telitek diczerietek őtet: lacobnac minden 
nemzeti diczerietek ötét, es felietek Izraelnek minden nemzetfegi.

(25) Mert meg nem utalta meg fém vette az fzegennek nomo-
rufagat: El fém fordita az 6 orczaiat előtte, hanem meg lialgata 
őtet mikor ő hozzaia kialta. |j &

(26) Te rólad vagon az en diczeretem az nag gwlekezetben: 231 
Az en fogadafomat be tellefitem azok élőt kic őtet telik.

(27)  Efznek az nomorultak es meg elegednek: Diczeric az 
Urjajat kic őtet kéretik es el az ő fziuek mind őröcke.

(28)  Meg emlekefznek es meg temek az Úrhoz ez főidnek i о 
minden hatari: Le borulnak az ő orczaia élőt, az poganoknac minden 
nemzetfegi.

(29) Mert az Ure az orfzag: Es uralkodik az poganokon.
(80) Ennek imatkoznac ez főidnek minden kőueri: Mindenek 

terdet haiczonak ő előtte kic az porban le fzalnak mert az ő lelke- is 
nek fenki eletet new adhat.

(31)  Az w magzatfok fzolgal Ő neki: Es az Urenak fzam- 
laltatic.

(32) Eli iőnek es hirdetik az 6 igaffagat az fzwletendő nép
nek : Mellet czelekedet. diczőf: Miképpen: || 20

Pfal .  23. (X X I I . )  232

Az Ur legeltet engemet: Es femmi fogatkozafom nem lefzen.
(2) Az fzepfegw mefzőkőn helheztetet engemet: Es vifzen 

czorgo vifzekhőz.
(3) Az en lelkemet meg eleuenitette : Es igaffagnae után vitel 25 

az ö neueiert.
(4) Sőt lia el budofandom az halai vőlge arnekaban fém 

felek: Azért bog te en velem vág.
Az te pafztori veffződ es if tápod: Azoc engemet meg vigafz- 

talnak. 30

(5) Mert afztalt kefzitefz ennekem: azoc ellen kic háborgat
nak engemet.

Eli köuerited feiemet olaiaual: Az en meg refzegitő poharom 
de las meí dragalatos. ||
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233 (6) Kőuet engem az te irgalmaffagod : Életemnek minden 
napiaiban.

( 7 )  Hog en lakozzam az Urnae hazaban: Ideimnek minden 
hoffzufagaban, dicz:

5 P i a i .  24. (X X II I . )

Az Ure az fold minden ő telles voltánál: óné az főidnek kerek- 
fege mind az benne ualokknl

(2 )  Az tengernek közepette fundalta őtet: es az íoío uizeken 
fefwl hellieztette őtet.

io (3) VaKons kiezoda mehet fel az Urnáé hegere: Es ki alhat 
fel az ő fzentfegenek liefere.

(4) Az kinek kezei artatlanoc minden gonoffagtul: Es fziue 
tifztan vagon minden undokfagtul. ||

234 Az kinek lelke nem ahitozik hiaban valókra: Es nem efkwzik 
is hamiffan mafnac meg czalafara.

(5) Ez ilfen ember aldaft vefzen az Űrtől: Es igazulaft az ő 
meg fzabaditoiatul.

(6 )  Ilfen az Iften kerefőknek nemzetfege: Illenek azokis kic 
kerefic az te fzinedet öh Izraelnek пере.

го (7) Ti vilagnac kapui es őrökké ualofagnac aitai nilfatoc fel: 
hog az diezőfegnek kiralla raitatok bemeheffen nilfatok fel.

(8) Kiezoda ez az diezőfegnek kiralla? Bizonara ez amaz erős 
es hatalmas Ur az feregeknek gőzedelmes Ura.

(9)  Ti vilagnac aitai es. őrőkkeualoíagnak kapui nillatoc fel: 
25 hog az diezőfegnek kiralía raitatoc be meheffen nillatoc fel. |[

235 (10)  Kiezoda az diezőfeges kiral: íme erős gőzedelmes Ur az 
diezőfeges kiral.

P fa l .  30.

(2 )  Te benned bizom en Uram Iftenem es meg nem fzegenit- 
öo tetem őrőcke: Mert az te igaffagod fzabadit meg engemet.

(3) Haits le hozzam az te fwleidet: hog meg halgas es idue-
zits engemet. . -

( 4 )  Mert te vág ennekem remenfegem es batorfagom: Az te 
neuedert vife! es igazgas engemet.
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(5) Szabadicz meg engemet az vefzedelemből mellet fzerzet- 
tek ennekem: Mert te vág ennekem hatalmas erőffegem. ||

(6)  Az te keízedben aianlom Ur Iften az en lelkemet: Mért 236 
igaffagnak Iftene meg váltottál engemet. d i:

P i a i .  32. ‘ 5

Oenvlíetek igazak az Ur Iftenben : Mert ekeí'fegtekre vagon ti 
nektec az ő diczereti.

(2)  Annac [ok] okáért diczerietek az U rat: Diczerietek őtet es 
minden fele efzkőzőket indiczatoc.

(3)  Enekelietek az Urnák uy eneket: Indiczatoc az orgonát ю 
nag zőngeffel.

(4) Mert az Urnac igéié fzentfeges : Es minden czelekedeti 
alhatatos.

(5) Szereti az irgalmaffagot es az igaffagot: Es egefz fold
rakua az о kegelmeffegeuel. j| is

(6 )  Az Umak Igeieuel fzereztettek az egek: Es az 6 ízaianac 237 
befzedeuel lettenek az egeknek minden eroffegi.

(7) Oefzue gőiti az tengernek vizet eg rakatban: Es ifmet az 
Ómenekben el be reiti wtet.

(8)  Felle az Urat mind az egefz fold: Czudalíatoc ötét kicáo 
lakoztoc ez világon.

(9) Mert 6 fzolot es ottan lettenek: 6 paranczolt es ottan 
teremtuen voltának.

(10) Széliéi fzaggatt'a az Ur embereknek tanaczat: Es az né
peknek gondolatit hiaban valocka tefzi. 25

(11)  Az Urnac kediglen tanaczi órőcke meg maradnac: Es 
az 6 fzinenek gondolati mind nemzetfegról nemzetfegre.

(12)  Bodog nép az kinek az Iften tulaidona: Es az a nép kit 
valaztot őrőkfegwl maganak

(13)  Az Ur le tekent az égből meg nezni || embereknek fiait: 23&
(14)  Es az о eros fzekiből nefzi mind azokat kic lakoznak 

ez főidőn.
(15) Mert egedwl 6 fzerzette embereknek fziueit: es egedwl 

ő ifmeri minden czelekedeteket.
(16)  Nem fzabaditfa meg az kiralt feregenek fokfaga : Es ere- 35  

ienek nagfaga meg nem menti az hatalmait
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(17)  Az louagnak ízabaditafaban meg czalatkozol: es az íere- 
geknek fokafaga nem fzabadit.

(18)  íme az Urnák fzemei azokon kic ötét bóczwllic: Es azo
kon kic biznac 6 io voltában.

5 (19)  Hog az halaiból ki fzabadicza az о lelkeket: Es el tarcza
őket az ehfegnek ideien.

(20) Az mi lelkwnk annac okáért tamafzkodik az Úrhoz: 
Mert 6 az mi erős otalmazonk. j|

239 (21)  Mert az mi fziuwnk о benne meg öruewdez: Czak bog
io bizzunk az ő Izentfeges neueben.

(22)  Legen mi raitunk Ur Iften az te kegelmeffeged: Mikép
pen miis bíztunk te benned. Diczőf:

Pí a l .  34 (X X X I I I . )

(2 )  Áldom az Ur Iftent minden időben: Az ő diczereti íoha 
is ki nem ízakad az en fzaiambol.

(3) Az Urnák diczeretiben gőnőrkődik az en lelkem : hallak 
meg ezt az alazatofoc es őruendezzenek.

(4)  Magafztalíatok az Urat en velem : Es az 6 neuet mind 
egetemben vifellwk diczeretben. ||

240 ( 5)  Tudakozam az Ur Iftentől es meg felele ennekem : Es 
minden felelemből ki mente engemet.

( 6 )  IarulTatok ö hozzaia es meg vilagofitattok: Es az ti or- 
czaitok meg nem fzegenwltetnek.

(7)  Akar mel zegen efiek az Úrhoz meg halgatfa őtet: Es 
25 minden naualaiabol ki menti ötét.

(8)  Tábort iar Iftennek angala azok kőniwl: kik félik az Urat 
meg fzabaditta őket.

(9) Koftollatok es lahatok meg mel igen io legen az U r: 
Bodog az ki bizic ő benne.

so (10) Felietek az Urat kic vattok ö fzenti: Mert femmi fogat-
kozafok ninczen az ötét felőknek.

(11)  Az hatalmai ok meg fzegenednek es meg ehőznek: Az 
Iftent kerefőknec kedig femmi fzwkfegek nem lefzen. ||

241 (1 2 )  Iőuetekze fiaim halgaffatoc engemet: Az Urnac feléimére 
35 tanitlac titeket.
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(13) Kiczoda az ember az ki akaria az eletet: kiuanna látni 
az io napokat.

(14)  Tartoztatta meg az 6 nelnet az gonotagtul: Es aiakit 
hog ne fzolfonak czalarclfagot.

(15)  Eli tauozzec az gonoztul es iot czelekedgek: Igekezzeks 
a bekefegre es kőueffe őtet.

(16)  Mert az Urnac fzemei figelmetefek az ártatlanokra: Es 
fwlei azoknak kőnőrgefekre.

(17) Kernen tekenteti peniglén azokra kic gonofzul czeleked-
nek: bog ki puztitt'a ez főidről az ő hireket neueket. ю

(18) Az igazac mikor fel kialtnac meg halgatfa az U r: Es 
minden о haualaiokbol ki fzabaditt'a őket.

(19)  leien uagon az Ur azoknac kié .meg || romlottak fziuek- 242 
ben : Es az meg fzomorodot fziueket idueziti.

(20)  Igen foc az igazaknak nauaíaiok: de mind azokból meg is 
fzabaditt'a őket az Ur Itten.

(21)  Meg őrizi mind az ő czont'okat: Czak egg is azokban el 
nem vefz.

(22)  Az hitetleneknec penig halaloc homorúit: Mert ki az
igazat gwlőli ki pnztitatik. 20

(23) Meg fzabaditt'a az Ur az ő fzolgainac lelkeket: Es el .nem 
hadga mind azokat kié ő benne biznac. dicz :

Pfa l .  36 (XXXV.)

(2)  Eli tőkelle az hitetlen ö magabän : hog Iftennek felelme
ne lenne az ő ziueben. || 25

(3) Noha ízemben hizelkedik az Iftennek: az о gwlőfegenek 245 
vétkétől nem fel.

(4 )  Az b fzaianak befzedi alnokfag es czalardfag: Nem akar 
tanitatni hog iot czelekednek.

(5)  Hamiffagot gondolt az ő a.gaban es tarfolkodic minden зо 
úthoz ki nem io : az gonofztul pedig el nem tauozik.

(6 )  Az te io uoltod Ur Iften elhatot az egekre : Es igaz mon
datod meg halatta az ködőket.

(7) Az te igaffagod miképpen az fionnac hege: Es az te Kele
ted miképpen az tengernek melfeges őruehe. 35
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Embereket es az oktalan altatókat te tartafz: (8 )  Miképpen 
meg fokafitottad az te irgalmaffagodat.

Az embereknek kedig fiai: az te fzarnaidnac arnekaban 
liugofznac. (I

244 (9)  Ell refzegednek az te hazadnak bőf égéből: Az te gönőrw-
fegednek aradafaual itatod őket

(10)  Mert te nalad vagon az eletnek kút feie: Es az te vila- 
goffagodbol latunk világot.

(11)  Elől vege az te kegelmeffeged Ur Iften azokat kic tege- 
ío det Ifmernek: Es igazgaffad azokat az kik tiízta fzimvek.

(12)  El ne érién engemet az keuelfegnec laba: Es az liitőt- 
lenfegnek kezei meg ne tantoriczonac engemet.

( I S)  Ott el effenek mind azok kik czelekedik az alnokfagot: 
Le vetteffenek bog többe fel ne kelheffenek. dicz:

is P fa l .  42. У

245 All boffzut ertem Uram es ved fel igémét az hitetlenek ellen : 
Az hamis es czalard emberektől fzabadicz meg engemet.

(2)  Mert te uag en erőffegem Ur Iften miért vetel meg enge
met: Miért vifelem banatban eletemet es miglen nomorgatnak 

2o ellenfegim.
(S)  Boczafd ki Ur Iften az te vilagoffagodat es igaffagodat: 

Ezek engemet elbe; uifellenek az te fzent hegedre es az te fz : haile- 
kodban.

(4)  Hog fel iarullak az Iftennek oltárához az en vilagoffa- 
25 gomnak es őruendezefemnek Iftenehőz : hog halat adgak neked lie-

gedw ízoual Ur Iften ki vág en Iftenem.
(5 )  Te penig oh en lelkem mit fzomorkodol es miért bufitafz

246 engemet: Biz||zal az Ur Iftenben mert meg lefzen hog meg fzaba- 
duluan halat adgak az en Iftenemnek. diczőf:

so Pfa l .  45. (XLIV. )

(2)  Az mi fziuwnknek bőufege enekle ekes enekleft: Mond- 
guk az mi eneklefAnkét az kiralnak tifzteffegere.
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Az mi neluwnk íz : Lelek Iftennek iro fzerfzama: ki minden
koron igen hertelen ir.

(3)  Ekeíb az Chriftus emberfegenek abrazatfa minden ember
ek fiainak felette: Meg telek fz : Leiekkel az 6 fzaia annak okáért 
meg aldatek az Iftentől őrőcke. 5-

( 4 )  Oh te hatalmas kiral: Az te emberfeged fzerent öltözzél
fel az te || fzentfeges igédnek feguereben. 247

(5)  Az te ekeffeged fzerent es az te fzepfeged fzerent tekencz 
mi reanc: Iduefegwnkre czelekedgel es orfzagoí mi bennwnk.

Az te igaffagodert egigw voltodért es igazitafodert ezt teged : 10 

Es czudakat czelekedgel az te hatalmadnac altala.
(6 )  Az te fzentfeges igédnek nilai eleiek az te hw nepeidnec 

meg teritefere: Es az te kiraífagodnak ellenfeginek ziuekbe».
(7)  Az te orfzagod Ur Iften őrőcke való orfzag: Es az te or-

fzagodnak birodalma igazulafnak birodalma. 15

(8)  Szeretted az igaffagot es gwlőlted az hamiffagot: Annak 
okáért alda meg teged az Att'a Iften vigaffagnak fz : Lelkeuel min
den őrőkfegnek felette.

( 9 )  Nag nemes iofzagok fzarmaznac az te hiueidnek fziuek- 
ből es az anafzenteg||hazbol: kikkel gőnőrkőttetnek teged az te 248 
hiueidnek lelkei te tifzteffegedre.

(20)  Allapek az anafz: eghaz iob kefz felöl: nag foc iofza- 
gokkal meg ekefittetet es meg kóníekeztetet ekeffegekkel.

( 1 1 )  Halgaffad hw kerefzten az Iftennek igéiét: Es el feled- 
ged az te gonoffagod es az te att'adrul read maradót bwnőknek 25 

gőkeret.
(12)  Es meg fzereti az menúei kiral az te fziuedet: Mert 6 

az te Urad Iftened es imadgad otet.
( 1 3 )  Es az pogan nepek te elődben mennek tifzteffeggel: Es

minden gazdag feiedelmek. so
( 1 4 )  Az hw kerefzfennek minden tifzteffege az ő tifzta lelki 

efmereti: Es az 6 kwlőmb kwlőmb iofzaga.
( 1 6 )  Vitetnek nag őrömmel es nag uigaffaggal: hozattatnac 

az kiralnac hailekaiglan. ||
(17)  Az regi fz : attaknak helette fzwlettetnek te neked Ur249 

Iften fiaid: Feiedelme teued őket mindea földeknek refzebew.
( 1 8 )  Meg emlékeznek ezek Ur Iften az te neuedről: Mindé» 

nemzetfegről nemzetfegre
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Annae okáért minden nepek fzwntelen diczernek tegedet: 
mind órőckón örőcke : Dicz :

P í a l .  47 (XLVI.)

(2 )  Л/inden nepek vigaffaghoz kefzwltetek: Oerwltetek az 
5 Urnák óruendezö fzoual.

(3 )  Mert az mi Urunc felfeges es rettenetes: nag kirat mind 
ez egefz fokion.

( 4 )  Hatalmunk ala vete az nepeket: es Az idegeneket mi 
lábaink ala. ||

250 ( o )  Yalafzta az mi őrőkfegwnket: Iacobnac fzepíeget kit
fzerete

(6)  Fel mene az Itten Őruendeteffeggel: Es az trombitának 
fzauaual.

( 7 )  Énekeltetek az mi Iftemvnknek enekeltetek: Énekeltetek 
is az kiratnak enekeltetek.

(8 )  Mert az mi Iftenwnk mind az egéfz főidnek kiralta: Ene
keltetek bőlczefegeffen

(9)  tTralkodik az Ur Iften minden nepeken: Es wl az Iften 
fzentfeges fzekiben.

2o (10)  Nepeknek feiedelmi be gwltetek Abrahamnak Ifteneliőz :
Mert ez főidnek otalmazo Iftene felette igen fel magafztaltatot. d i:

Pf a l .  49. (X L V III .)  К

251 ( 2)  Л/eg halgaffatók ezeket minden nepek: Es meg erezetek
minnaian kic vattok ez fzeles világon.

25 (3 )  Mind köz nepek f-mind feiedelmek: Mind gazdagok
f-mind fzegenek.

(4 )  Itteni bőlczefeget mondunk ti nektek az mi fzaiunkal: 
Es az mi fziuwnkből mondguk ti nektek az Iftennek Igéiét.

(5)  Nag fzep példa befzedet mondunk ti nektek: Es nag fzep 
зо eneket eneklwnk ti nektek.

(6 )  Mit felwnk az mi haborufaginkban : mikoron az mi reánk 
törő emberek meg kőrnekeznek minket.
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( 7 )  Kic az о gazdagragokban bizakodnak: Es az 6 marhaiok- 
nak fokafagaban diczekednek.

(8)  Ha fenki meg nem valthatt'a att'afiat || karhozattul: Es 252 
meg nem engeí'ztelheti az Ur Iftent gazdagfagaual

( 9 )  Mert igen dragalatos az 6 lelkenek valtfaga az Cliriítus : 5 
kitol ók mind óröcke el fzakadnac

(10)  Noha ez világon nag fokkaig élnék : Es hamar meg nem 
balnak.

(11)  Mert iol láttuk hog az gazdagoc az fzegenekkel eggwt
meg halnak: Es el marad ó tóloc az ó gazdagfagoc ю

(12)  Noha az ö hazok пере meg marad es az ó őrőkfegek 
reaiok marad: Es ez fokion nag hirek neuek uagon.

(18)  De azért az о gazdagfagokban es tifzteflegekben meg 
nem maradnak: hanem ackeppen meg halnak mint az barmok.

(14)  Ez az ó kaba bolond eletek: de azért az ő maradekioc is 
ókét kóuetuen igen diczerik. ||

(15) Ackeppen fekwfznek pokolban mint az fereg iuhok :-Es 253 
mindnaian el karhoznak

Es hamar való nap uralkodnac ó raitok az igaz kerefzt'enek:
Es pokol lefzen az ó lakó hefek. 20

(16) De minket meg váltót az Ur If ten pokoltul: Mert hozza 
fogadót minket.

(17)  Ne fellwnk ezen mikor az hitetlen ember meg gazdago
dik : Es mikoron el hirhedik az ó hire neue.

(18)  Mert mikor meg hal el nem vifzi vele az ó gazdagfagat: 25 

Es femmit nem hafznal ó neki pokolban az ó gazdagfaga.
(19)  Mert az ó kedue fzerent élt it ez világon: Es czak azt 

fzerzette az mi keduenek teczet.
(20)  Ackeppen pokolban megen az ó hitetlen Att'a es anna

után: Es foha nem latt'a az Iftennek fzinet. 30

(21)  Annira nem érti meg az hitetlen ember || ó magat mikor 254 
ez világon gazdagfagban es tifzteffegben vagon: hanem ackeppen 
meg hal mint az barom, di

Pfa l .  51. (L .)

(3 )  Kónórwl raitam en Iftenem: Az te nag irgalmaffagod 35 

fzerent
N Y ELV E M L F.KTÁB. X IV . 1 6
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Es az te bőufeges kegelmeffegedbol: Torold el az en bwneimet.
(4) Mos meg engemet az en alnokfagimbol: Es tizticz meg 

az en bwneiniből engemet.
(5) Mert ifmerern az en bwneimet: Es naponként fzemeini 

5 élőt forognak az en bwneim ennekem.
(6) Te neked felfeges Iften vallom bwnőfnek magamat: Mert 

te előtted niluan vadnac az en gonofz czelekedetim. ||
255 Hog igaznak itelteffel az te fogadafodban: Es meg gózzed 

azokat kik hamiffan itelnek tegedet.
ío (7) Mert en bwnben fogontattam az en anamnak meheben : 

Bwnben lettem ez világra is.
(8) Te pedig igaffagot fzerettel mind az altalis noha en bwnös 

vágok: Az te bőlczefegednek titkait meg ielentetted ennekem.
(9) Hincz meg engemet ifoppal es meg tifztulok: Mofs meg 

íj engemet az te vereddel es feierb lefzek az hónai.
(10) Adgad hog valhaffam az te igaffagodat es örömödet: Es 

mingaraft meg vidamittatnak az en meg febefittetet tetemi/n.
(11)  Fordicz el az te orczadat az en bwneimröl: Es minden 

alnokfagimat töröld el ennekem.
20 (12) En Iftenem adg tifzta fziuet ennekem •' Es az te igédben

256 való tőkelle'tes |j lelket uyts meg az en fzivemben
(18)  Ne vefs el engemet az te orczadnac előle •' Es az fzent 

Lelek Ur Iftent ne ved el en tőlem.
(14) Ad meg az en lelkemnek vigaffagat mellet értettem az 

25 te igédből idueffegem felől: Es eröfficz meg engemet fzent Lelek 
Iftenuel.

( l ő )  Ha en velem ig teendefz hirdetem az bwnöföknek az te 
utaidat: Es az bwnőfők te hozzad terwlnek.

(16) Oh en iduezitő Iftenem fzabadicz meg engemet minden 
3o bwneimbol: hog az en neluem nag őrömmel valhaffa az te igaf

fagodat.
(17) Nifd meg uram az en aiakimat: Es az en fzam hirdeti 

az te diczeretedet.
(18) Mert ha akartad uolna áldozatot tettem volna en tene- 

35 ked : de nem gőnőrkődől kwlfő aldozatoknac uoltabau. ||
257 (19 )  Te neked felfeges Iften kellemetes áldozat bwnből ualo 

fel ferkent lelek: Es alazatos keppen meg fzomorodot fziuet nem 
utalz meg.
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(20)  Teg kegelnieffeget az te io uoltodbol mindenekkel: hog 
az te kerefzt'enid erőffen epwlheffenek.

(21) Ackoron haladatoffagbol az te oltárodon áldozatot tefz- 
nek te neked : Az 6 igafíagoknak ieget kwlfőkepennis meg mutat
tak te neked, d i:

2 4 3

P i a i .  52. (L I .)

(3 )  Oh go no íz ember miért diczekedel az gonoffaghan ki hatal
mas vág az hamiffagban : Nem tudódé hog az Iítennek irgalmaffaga 
meg all mind Őrőcke. ||

(4 )  Az te nelued egefz napon hamiffagot fzollot: Mint eg eles 258 
borotua tettel' alnokfagot.

(5)  Szeretted ízollani az gonofíagot inkab hog fém mint az 
iamborfagot: Es az hamiffagot inkab hog fém mint az igafíagot.

(6 )  Oh alnokfagnak nelue: Te fzeretted fzollani az vezedel-
mes bezedet. 15

(7) Annak okáért meg ront teged az Ur Iften mindeneitől 
fogua: Meg tor teged es ki fzakafzt az kerefztenek kőzzwl, es az te 
magfzatidat el uefzti az élőknek földéről.

(8)  Ezt latt'ak az igazak es telik az Ur Iftent: Es meg neuetik
az gonofz embert ezt monduan. 20

(9) Ezé az gonofz ember: Az ki nem bizot az Ur Iftennek 
fegitfegeben.

De bizot az ő gazdagfaganak fokafa||gaban: Es hatalmaffa löt 259 
az hamiffagban.

(10) En kediglen mint eg termő ólai fa az Ur Iftennek haza- 25 

ban vagoc : Es Bizom az Ur Iftennek irgalniaffagaban mind orőcke.
(11) Halakot adoc en te neked Uram Iften mind orőcke 

hog eckeppen czelekedtel: Es varok fegitfeget az te fzent neuedtől 
mert igen io te benned bizni az kerefzt'eneknek tekenteti élőt.

ditfő : m i: зо

Pfa l .  54. ( L i l i . )

(3 )  Yrr Iften az te neuedert fegits meg engemet: Es az te 
igaffagodert teg iteletet en erettem.

16*
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(4) Ur Ilten halgafd meg az en imatfagomat: Es az en beze||-
260 dimnek kőnőrgefit ved az te fwleidben

( 5 )  Mert az kertelek fel tamattak en ellenem: Es kegetlenek 
kerefik az en lelkemet az Ur Ifteat es neat félik

5 (6) De ime az Ur Iften az en fegitfegem : Es az Ur Iften vezérli
az en lelkemet.

( 7 )  Boffzut all ellenfegimen en erettem: Az te igaffagodbol 
roncz meg okét.

(8) Ackoron nag őrömmel áldozom en te neked: Es halakot 
ío adok az te neuednek io voltarul.

(9) Mert minden nomorufágimból meg fzabaclitóttal enge- 
met: Es az en ellenfegimet meg utala az en fzemew.

Pfa l .  55. (LIV.)

261 (2) Halgafd meg Ur Iften az en imatfagomat: Es az || en konőr- 
i5 gefemet meg ne utald.

(3) Haiol hozzam es halgas meg engemet: Mert en igen el re- 
mwltem es kefergek.

(4) Mert az en ellenfegem ream kialt es az Iftentelen keget- 
lenkedik raitam: Akarnak nekem artani mert igen gwlőlnek.

20 ( 5 )  Az en fziuem retteg en bennem: Es az halalnac felelme
ream fzallot.

(6) Felelem es retteges vagon en raitam : Es igen meg ifzo- 
nodtam

(7) Es ezt mondám vaiha fzarnam volna mint az galambnak: 
25 hog bátor helré repwlnek.

(8)  Niluan mehze el futnék innet: Es kietlenben lakoznám.
(9) Sietnek meg fzabadnlni fzelueztol: Es haborutul mene-

kedni.
(10) Ur Iften valtoztafd el nelueket es vefzefd el őket: Mert

262 latok az || varofban hamiffagot es viffza vonaft.
(11) Effele gonofzok vadnak az varofban: Es eiel nappal 6 

kőfzőttők infeg ef keferMeg.
(12) Hamiffag uralkodik ot: Es az ő nczaiokriü el nem tauo- 

zik az hazugfag es az czalardfag.
35 (13) Ha az en ellenfegem fzidalmazna engemet kőnnebben
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fzenuednem: Es ha az a ki engeniet niluan gwlol en ream keuéten 
fzollana el reiteznem előle.

(14) De ember te miueled raitam: ki tartom tanacz adom es 
iímerom voltai.

(16) Hirtelen halai fzallon 5 reaiok es eleuenen nelle el az 5 
pokol őket: Mert czak gonohag vagon az ő gwlefekben. ||

(17) En pedig az Iftenliőz kialtok: Es meg tart engemet 263
(18) Mind eftue reggel es delben panafzolkodom neki: hozza 

kialtok es meg halgatt'a az en fzomat.
(19) Meg ízabadit bekeuel engemet azoktul kik ream tőrnek: 19 

Jóllehet ellenfegim vadnak.
(20) Meg halgat engem az őrök Itten es meg galazza őket: 

Mert meg nem temek es nem felnek az Iftentől.
(21) Mert nomorgatt'ak az Itten emberit kik bekefeget fze-

reznek: Es az Itten fzerzefet ront'ak. is
(22) Nielnekkel hízelkednek, zinekben gonozt gondolnak ízem

ben zepet zolnac: de az ő bezedek eles feguer.
(23) De te kerefzt’en ember az te gondodat had az Ur Iftenre:

ö gondodat uifeli es nem engedi hog az igaz ember || mindenkoron 264 
habomban legen. 20

(24) Ur Itten vezefd el az Iftenteleneket az ver onto es alnok 
emberek meg nem élhetik az ő ideieket: En pedig az Ur Iftenben 
bizom. di:

Pfa l .  57. (LVL)

(2) Kőnőrwí en raitam Ur Itten kőnőrwl en raitam mert te 25 

benned bizik az en lelkem: Es az te fzamadnak arnekaban bizom 
miglen el múlik ez nomorufag.

(3) Kialtok az felfeges Iftenhőz: Az Iftenliőz ki vegefzi az en 
ielen való igémét.

(4) El kwldi ménből az ő fegitfeget || es meg ment engemet az 265 
be nelő fzidalomtul: El kwldi. az Itten az 6 irgalmait agat es az ö 
igatfagat.

(5) Az en lelkem az orozlanok kőzőt vagon es az emberek kőzőt
fekfzőm kic lángokkal egetnek: kiknek az ő fogok kópiákhoz es 
nilakhaz hafonlatoffac es az ő neluek olían mint az eles tőrr. 35
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(6) Magafztaltaffal fel Ur If ten az egeknek felette: Es az te 
diczófeged mind az fzeles földön.

(7) Halót vetettének az en lepefemnek es meg butítottak az 
en lelkemet: vermet afnak en elömben es Ö magok bele efnek.

5 (8) KéfzUr Iften az en fzinem kéfz az en fziuem: Eneklek es
diczeretet mondok te neked. ||

266 (9) Serken fel en diczeretem kel fel es fzól en hegedöm : Jo
reggel felkelek es az Ur Iftent diczerem.

(10) Diczerlek teged Ur Iften az nepek közöt: Es eneklek 
io te neked az nemzetek közöt.

(11) Mert nag az te irgalmaffagód mind az egiglen: Es mind 
az fölhökig az te igaffagod.

(12) Magafztaltaffal fel Ur Iften az egeknek felette : Es az te 
diczereted mind az fzeles földön, diczö:

is Pfa l .  (LXVI.)

(2) Könörwllön mi raitimk az Ur Iften es aldgon meg min
ket : vilagoficza meg tekentetit mi raitunc es keferwllön minket. ||

267 (3) Hog meg ifmerheffwk ez földön az ö utait: Minden nem- 
zetfegekben az ö iduezitefet.

го (4) Vallaft tegenek te neked Ur Iften az te nepeid: Vallaft 
tegenek te neked minden, [ne]nemzetfegek

(5) Oerwlíenek es öruendezzenek az idegen nepek: Mértté 
iteled Ur Iften az te nepedet igaffagban es az idegeneket igazgatod 
ez földön.

25 (7) Kegeimes legen mi hozzánk az Ur Iften az mi Iftenwnk:
hog az föld adga meg az ö gwmölczet.

(8 )  Kegeimes legen mi hozzánk az mi Iftenwnk: hog feliek 
ötét ez földnek minden hatari. ditfö: Mi:

Pfa l .  69 ( L X V II Í .) К

268 (2 )  Szabadíts meg Ur Iften mert fok haborufagok körnwl fog- 
tanak engemet: Mind az en halalomig

(3) Efem az bwnöföknek kefzeben: Es ninczen fegedelmem.
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Jöuek az haborufagnak köziben: Es be merwlek.
(4) Munkalkodam es be rekedek 6 nekik prsedikaluan: Elfogat- 

kozanak az en fzemeim miglen te benned bizom Ur Itten.
(5 )  Meg fokafodanak az en baiam ízalainak felette : kic gw-

lólnek engemet bwntelea. 5

Elbatalmazanak en raitam az en ellenfegim kik bamiffan 
baborgatnac engemet: Es 6 köztok bwntelen kint fzenuedek.

(6) Te tudod Ur Itten az en fzivemnek teuelgefet: Es annak
uetkei niluan || vadnak te nalad 269

(7)  Ne botrankozzanak meg en bennem : kic varnak tegedet 10  

hatalmas Ur Itten.
Ne fzegemvllonek meg az en balalommal: Kik keretnek tege

det kerefzt'eneknek Iftene.
(8 )  Mert te eretted nag karomlaft fzenuedek: es meg pök-

döf tetem. 15

(9 )  Ki vettettem az en att'am fiai közzwl: Es az fynagoganak 
fiai kózzwl.

(10) Mert az te biueidnek fzerelme meg emefzte engemet: Es 
az te karomloidnak karomlafi efenek en raitam.

(12) Es meg vonam ő tolok magamat: Es czuf befzedet költe- 20  

nek en rólam.
(13)  En ellenem fzolnak uala kic az uczakon wlnek vala: Es 

en rólam eneket költnek vala kic az bort ifízak vala
(14)  En pedigb te hozzad imatkozom Ur Iftea: El iót az

m e g  váltatnak ideie. || 25

Az te irgalmaffagodnak nag voltáért halgas meg engemet: Az 270 
en fel tamadafomnak igaffagaban.

(15) Vig ki engemet az gonofzok köfzfzwl bog el ne veffzek:
Szabadits meg engemet azoktul kic gwlölnek engemet es minden 
haborufagtul. зо

(16)  Ne remwllek el az baborufagban: ne fwlledgek el gono
fzok kózót es az alnokok kefzeben ne effem.

(17)  Meg halgas engemet Ur Iften mert kegelmes az te irgal- 
maffagod: Es az te irgalmaffagodnac nag voltáért tekents en ream.

(18) Es ne fordicz el az te fzinedet az te fiadtul : Nag hamar 35 

halgas meg engemet mert igen haborgattatom.
(19) Tekencz en ream es fzabadicz meg engemet: Az en 

ellenfegimtol.
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271 (20) Te tudod az en karomlafomat es kif||rebíegemet: Es az 
en tizteletlenfegemet.

(21)  Te előtted vadnak az kik háborgatnak engemet: Nag 
fzidalmat valla az en ziuem es nag honiorufagot.

5 Igen varam ki en velem egg\vt fzomorkodnek es nem Ion: 
vigafztalaít keretek vala es nem talalek.

(22)  Es adanak merget az en etelemre: Es az en fzorniufa- 
gomban eczettel itatanak engemeth.

(23)  Legen az 6 lakodalmok о vefzedelmekre: Bwntetefekre
10 es tobzodafokra.

(24)  Meg homaíofodgonak az 6 ízeinek liog ne lathaífonak : 
Es az ő bvmoknec terheuel mindenkoron görbe legen az ő liatoc

(26)  Boczaíd ki 6 reaiok az te haragodat: Es az te haragod
nak goríafaga meg fogia őket..

15 (26)  Pufzta legyen az ő lakó kelek: Es ne legen ki lakozzék
azőhazokban.||

272 (27) Mert háborgattak az te fiadot kitt meg verel: Es az en 
íebeimnek faidalmit meg öregbítettek.

( 28) Enged ged őket eg gonoííagbol más gonoffagban éln i:
2o hog az te irgalmaffagodat meg ne talállak.

(29)  Tőrwlteffenek ki az élőknek kőnueből: Es ne irattaffo- 
nak be az igazakkal.

( 30) En uagok fzegen es bánatos: az te hatalmad Ur Iften 
meg otalmaz engemet

25 ( 31) Diczerem az te neuedet az en fziuemnek altala : Es fel
magafztalom Őtet nag diczerettel.

(32) Es kellemetefb te neked Ur Iften eg ez idei tuloknál: 
Kinek fzarua es körme volna.

( 33) Ezt latt'ak az fzegenek es őruendeznek: Keretietek az
30 Ur Iftent es iduezwl az ti lelhetek

273 (34) Mert az Ur Itten az fzegeneket meg||halgatt'a :■ Es az Ö fog
lak meg nem utalta.

(35)  Azért az föld diczerie ötét: Az tenger es minden terem
tet állatok.

35 (36)  Mert az Ur Itten idueziti az kerefzíeneket: Es meg
epwlnek az kerefzteneknek varaffi.

Es az kerefzfenek ot lakoznak : Es őrőkfegwl őrifzik őket.
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(37)  Es az Ur Iftennek fzolgainac nemzetfege biria okét: Es 
az kic fzeretic az 6 neuet lakoznac 6 benne. di.

P i a i .  70. (LX IX . )

(2 )  Ur Itten figelinezzel az mi fegitfegwnkre: Ur Itten, ties
hamar minket meg fzabaditani. 5

(3)  Mind meg fzegenwlteffenek es meg galaztaffonak: || Kic min- 274 
két halaira keretnek

(4 )  Hatat adni f-viffza futni kenfzeritteffenek: Kic nekwnk 
vefzedehnwKket kiuannak.

Es leg ottan hatra terienek meg fzegenwluen: Kic minket10 
boffzontnak es örwlnek mi raitunk.

(6) OerwlIŐnek mind te benned kik keretnek tegedet: Es 
mindenkoron fel magaztallonak Ur Iften kik fzeretik az te fzent 
fiadot.

(6) Mi pedig fzwkőlkődwnk fegitfeg nelkwl: Azért kerwnk 15 

Ur Itten teged bog fegeí meg minket
Te uag nekwnk fegetőnk es fzabaditonk: Azért ties Ur Itten 

az mi otalmunkra. ditföf: Mik.

P fal.  72 (LXXI.) И

(2) Yrr Itten az te Keletedet adgad az kiral Chriftufnac: Es 275 
az te igaffagodat az Dauid kirat fianak.

Hog itelle az te nepedet igaffagban: Es az te nomorultidat 
igaz töruennel.

(3 )  Az hegek hozzonac bekefeget az te nepednek: Es az hal
mok igaffagot. • 25

(4) Had itelle meg az nomorultakat az nepek kozőt: Segitfe 
meg az fzegeneket es roncza meg az patuarkodokat.

(ő )  Tegedet tifztelnek mig az nap es hold letzen: Mind nem- 
zetfegröl nemzetfegre.

(6) Le fzal miképpen az harmat az gäpiura: Es miképpen зо 
az fzapor effő az főidre.

(7) Az ö ideieben viragfzik az igaz ember: Es nag bekefeg 
letzen miglen az hold meg zwnik. ||
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276 ( 8 )  Es uralkodik eggik tengertől fogú а/г a maiik tengerig: Es 
az foío uiztől fogua mind az főidnek hataraig.

(9) Meg haiolnak 6 előtte az kic az pufztaban lakoznak: Es 
az ő ellebegi mind az főidig meg alaztatnac.

5 (10)  Az kiraloc kic az tenger fzigeteben laknak aiandekokat
hoznac: Az Arabiabeliek es az sebabeliek adomanokat be mutattak.

(11) Es imadgak őtet minden kirafok: Minden nepek fzol- 
galnak ő neki.

(12) Mert meg fzabaditt'a ő az fzegent az ki ő hozza kialt: Es
io az nomorultat kinek ninczen garnola.

(18) KÖnőrwl az fzegenen es az homorúit о я : Es az nauaía- 
[fojfoknac lelkeket idueziti.

(14) Alnokfagtul es erőfzaktul meg fzabaditt'a az ő lelkeket:
277 Es azoknac jj verek dragalatos lefzen az ő fzemeinek előtte.

i5 (15)  Es őrócke el es az arabiabeli aranbol adnak ő neki: Es
fzwntelen efedeznek neki napról napra fel magafztalíak őtet.

(16) Es bőwfeggel lefzen az gabona ez főidőn es az hegeknek 
teteien vigadoz az ő gwmőlcze mint az Libanus hege: Es virágoz
nák az varofban miképpen az fw az mezőben.

20 (17)  Az 5 neue őrőcke való lefzen miglen az nap meg ma
rad : ő benne meg aldatnak mimiaiau az poganok kic fel magafz- 
talfak őtet.

(18) Aldot lege/г az Ur Iften Izraelnek If tene : ki czak ő maga 
nag czudakat tefzen.

25 (19) Es aldot legen az Ő felfeges neue mind őrőcke : Es az ő
diczőfegeuel tellek be mind a,z egefz főid. d i: ||

278 P f a l .  80 . (LXXIX .)

(2) Vr Iften kerefzt'eneknek pafztora halgas meg minket ki 
az te nepeidet birod mint iuhaidat: Ki az Cherubinon wlz ielencz

30 meg magadat mi nekwnc.
(3) Jelencz meg hatalmadat Ephraimnak Beniaminnak es 

Manaffefnek előtte: Es iői el az mi meg fzabaditafunkra.
(4)  Ur Iften teríts hozzad minket: Tekencz reánk es meg

fzabadulunc: _
85 (5 )  Seregeknek Ura Iftene: Mig haragfzol az te nepednek

imatfagara.
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(6)  Kiknek eletek Uralom : Es italok fok kon hnllatas.
(7 )  Vetettel minket az mi fzomízedinknak fzidalomra: Es az

mi el||lenfegink czufolnak minket. 279
(8) Seregeknek Ura Iftene teríts hozzad minket: Tekencz

reánk es meg fzabadulunk. s ..
(9) Szóló tóuet hozal Aegyptombol ez földre: Az poganokat 

ki vered es beleben plantalad.
(10)  Utat fzerzel előtte gókereit el plantalad : Es be foga mind 

az egez földet
(11) Be fede az hegeket arneka: Es az ó veffzei az nag Ced- ю 

rns fakat.
(12) Ki teriede az ó veffzeie mind az tengeriglen: Es az ó 

homlitafa mind az nag foío viziglen.
(13) Ur Iften miért tóród el az ó keritefet: Hog fzaggaffon

abban minden, ki az utón el megyen. 15

(14) Eli pufztita ótet az erdei vad kan: Es az erdei vadak 
mind meg ettek. ||

(15) Seregeknek Iftene kerwnkter’ hozzánk es tekencz reánk 280 
ménből: Es latogafd az te fzólódet.

(16) Es tarcz meg telleffeggel mellet az te iob kezeddel plan-20  

taltal: Es eröffen magadnak valaztottal az te fiadban.
(17) Tekencz haraggal az poganokra es fed meg őket: hog 

legen vege az ő egetefeknek es puztitafoknak.
(18) Otalmazd meg az te nepedet Ifteni hatalmaddal: Es

azokat kiket magadnak valafztottal. 25

(19) Es ell nem fzakadnak te tőled: Eltes minket es az te 
neuedet fegitfegwl biuc.

(20) Seregeknek Ura Iftene tericz hozzad minket: Tekencz 
reánk es meg fzabadulunk.

diczőf: 30

Pfa l .  95 К

Énekeltetek az Urnák uy eneket: Mind az egefz föld enekel- 281 
len mi Urunknak.

(2) Énekeltetek az Urnák es aldgatok az ő neuet: hirdeffetek 
napról napra az ő iduezitefet. 35
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( 4 )  Mert nag az mi Urunk es igen diezeretes: Rettenetes 
minden Ifteneknek felette.

(5)  íme az poganok»ac mindé» Ifteni fa kepek: de az mi 
Iftenwnk az egeket 6 fzerzette.

5 (6) Diczeret es ditfőfegnek fzepfege о előtte: Erőffeg es mel-
tofag az 6 Templomába»

(7) Adgatok az Urnák nepeknek nemzetfegi: Adgatok az 
Urnák diczeretet es tifzteffeget.

(8)  Minden hatalmat tulaidoniczatok az 6 neuenek: Ragad - 
ío gatok aiandekokat es iertek be az ó pituaraban. ||

282 (9 )  Imadgatok az Urat fzentfeges tifztelettel: Mind az egefz
fold meg felemlek az 6 tekenteti élőt

(10) Hirdeffetek minden nepeknek: Mert orfzagol es uralko
dik az Urr.

is Az mi Urunk ki meg erőffitette az földet alliatatoffaggal: Az 
mi Urunk ki igaffaggal. meg itel minden nepeket.

(11)  Oerwllenek az egek es óruendezzen az fold: Zengien az 
tenger mindé» benne valókkal.

(12) Oerwllenek az mezők minden benne valókkal: Oerwlle- 
20 nek az erdőknek fai az Urnák előtte rnikoro» el iőuend.

(13) Mert imé el iőuend meg Ítélni az főidet, meg Ítélni ez 
világot igaffagban: Es az nepeket igaffagos fententiaual.

Diczőf: M i: ||

283 ' P f a l  96

as Az Ur uralkodik őruendgen az főid: Oerwllenek mind az fok 
fzigetek.

(2 )  Főlliő es hóinál vagon ő előtte: Igaffag es itelet az ő 
kirali fzekinek erőffege

(3 )  Eghő twz iar ő előtte: Mellel az 6 ellenfegit minden fele 
so meg egeti.

(4 )  Az ő villama ti fenlenek ez világon: Latfa ezt az főid es 
meg retten tőle.

(5 )  Az hegek el oluadnak mint az viafz az ő fzine élőt: Mind 
az egefz főid Uranak orezaia élőt.

33 (6) Hirdettek az egek az ő igaffagat: Es latiak minden nepek
az 6 ditfőfeget. |j
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(7 )  Meg fzegenwllőnek rnindnaian az kic baluanokat tifztel- 284 
nek es az kik hamis Iftenekben diczekednec: Minden Iftenek imad- 
gak 6tet.

( 8 )  Halla ezt az Sion es őrwle raita: Es őruendenek az Iuda-
nak leani az te iteleteden Ur Iíten. 5 ..

(9 )  Mert te Ur Itten fokkal felieb való vág minden földön 
való állatoknál: Es igen fel magafztaltatal minden Ifteneknek felette.

(10)  Az kik az Ur Iftent fzeretitek gwlolíetek az gonofzt:
6 őrizi meg az 5 hiueinek lelkeket es az о eleteket meg menti az 
Iftentelenek«ec kezekből. 10

(11) Yilagoffagot hintet Ifte/í az igazakwac: Es őrömet adót 
az igaz fziuő emberek« ec.

(12) Oerwlletek igazak az Ur Iftenben: Es tarczatok bőczw- 
letben az ő fzent emlekezetit. dicző j|

C a n t i c u m  Z a c h a r i a e .  285

(Luk. I.)

(68)  Aldot legen Izraelnek Ura Iftene: Mert meg latogata es 
meg valta az ő népét.

(69) Es tamafzta mi nekwnk idueffeges gőzedelmet: Az 6
fzolgaianak Danid kiralnak nemzetfegeből. 20

(70) Miképpen fzollot az fz : Prophetaknae altala: kic eleitől 
foguaw voltanac.

(71)  Hog az mi ellenfegeinktol meg fzabaduluan : Es mind 
azoktul kik minket gwlőlnek.

(72) Hog irgalmaffagot tenne az mi Att'ainkal: Meg emlekez- 25 

nek az 6 igeretiről. ||
(78) Mel igeretet efkwueffel fogadót uala az mi Attanknak 286 

Abrahamnak: Hog nekwnk meg adnaia.
(74)  Hog minden ellenfeginktől való felelminkből meg fzaba

duluan : oe neki fzolgallunk 30

(75) Nag fzentfegben es nag igaffagban: oe neki mindenko
ron az mi eletwnkben.

(76) Es te kis germek az felfeges Iftennek Prophetaianac 
hiuattatol: Es az Ur Iften«ek előtte meg az ö utait meg fzerzeni.
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(77)  Hog az iduetfegnek utara taniczad az 5 nepet: Az 6 bw- 
noknek boczanatt'ara.

(78)  Az Ur Iftennek irgalmaffagabol: kiből meg latogata 
minket menorfzagbol le fzaluan.

5 (79) Hog meg ieleimek azoknac kic az о betegségekben es az
halainak arnekaban wlnek: Es igazgatna az mi czelekedetinket az 
idueffegnek utara. ||

2§7 C a n t i c n m Mar i ae .
(Luk. I . )

ío (46 j  Magafztalla az en eletem az Uratt:
(47)  Es yigadoz az en lelkem: Az en idvezitő Iftenemben.
(48) Mert meg tekente az 6 fzolgalo leananak alazatos voltat: 

íme azért engemet boldognac mondnac minden nemzetfegek.
(49)  Mert tőt en velem nag iokat az hatalmas Iften: Diczere- 

15 tes es fz . az ő neue.
( ÖO) Es az о irgalmafíaga nemzetfegrol newizetfegre vagon: 

Azokon kic 6 benne biznac
(51) Hatalinaffagot az 6 ereieből czelekedek: keueleket az 6 

igekezetekben meg ronta. ||
288 (52)  Az birodalomnál le vete az hatalmatokat: Es fel magafz-

tala az alázatotokat
(53) Itteni igaffagnak ehőzőit minden iokkal be tőlte: Es az 

gazdagokat wreffen boczata..
(54)  Minden kerefzten kw fzolgaiat az Itten hozza fogadga: 

25 Meg emlekezuen az о irgalmaffagaröl.
(55)  Miképpen irgalmaffagabol fogatta vala az mi Att'aink- 

nak: Abrahamnac es az Ő maradekinac mind órőcke.
Gloria:

Pf a l .  103. (C 1L )

«о Aldgad en lelkem az Ur Iftent: Es en fziuemnek reiteki diczer- 
ietnk az о fz. neuet. || -

289 (2)  Sőt aldgad oh en lelke?n az Ur Iftent: Es el ne feletkezzel
mind az ő io tétéről
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(3) Ki meg kegelmez minden alnokfagidnak: Es meg vigafzta 
az te nag fok erőtlenfegidet.

(4) Ki meg fzabaditt'a vefzedelemtől eletedet: Es meg koro
náz tegedet irgalmaffagaban es kőnőrwleteffegeben.

(5 )  Ki be tölti minden ioknal kiuanfagidat: Es iőuendőben 5 

mikent az kefelőnek meg uitt'a iffiufagodat.
(6)  Mert irgalmaffagat meg tokelli az Ur Iften: Es iteletet 

tefzen ezek felől kik boffzufagot fzenuednek.
(7) Meg ielente Moifefnek az о ntait: Es Izrael fiainak az о

tanaczit. 10

(8) Keges es kegelemmel telfes az Ur Iftew.: Kefő az haragra 
de kéfz az irgalmaffagra.

(9)  Mi nem mind őrőcke el feddőfzilt: Sem mind éltig hara
gszik. Л

(10) Nem czelekedik mi velwnk az mi bwneink fzerent: Sem 290 
az mi alnokfagink fzerent fizet nekwnc

(11) Mert menire magos az eghaz főldtwl: olf igen fel magafz- 
talfa irgalmaffagat az őtet felőkon.

(12) Meí igen el tauozot az nap tamadat nap az enefzettől:
Olían meffze el vetette mi tólwnk az mi alnokfaginkat. 20

(13) Meí keges az Att'a önnön fiaihoz : of keges az Ur Iften 
az őtet felokhoz

(14) Mert 5 iol tudga az mi garlofaginkat: Meg emlekezic 
hog pórból vágunk mi

(15)  Hog az ember olfan mint az fw : es az 6 ideie miképpen 25 

az mezőbeli viragnac ideie eckeppen viragfzik
(16)  Es mihelt kernen ízei fuualía ottan el vefz : Es touabba 

az ő helea nem talaltatik. ||
(17) Az Ur Iftennek penig irgalmaffaga mind őrőckőn á l: az 291

őtet felőkon. зо
Es 6 igaffaga mind fiakrul fiakra:
(18)  Azoknac kic meg őrizik az 6 teftamentomat. Es meg 

emlékeznek az ő paranczclatfarul: hog azokban ellenek.
(19) Az Ur Iften menben .meg fzerzette az ő kiralli fzekit: es

az ő orfzaga uralkodik mindeneken. 35
(20) Aldgatok az Urat ő angali: kic erőffek vattok tellefiteni 

akaratfat es engedtek befzede fzauanak.



250 B A T T H Y Á N Y I C O D E X  (291— 297)

(21) Aldgatoc az Ur Iftent minnaian kic vattok о íeregi: kic 
vattoc 6 íeregi hog telíeíiczetek az о kiuanfagat.

(22)  Az Ur Iftent diczerietek önnön czelekedeti birodalmanac 
minden helen: Te is oh en lelkem diczeried az Ur Iftent. dicẑ :

5 Pf a l .  110. (CIX)  У

292 Az Att'a mindenható Iften monda az en Uramnak az Fiú 
Iftennek: Egenló hatalomban Uralkodgal en velem.

Mert az te ellenfegidet meg ronton?: Es talpad ala vetem te 
neked őket

io (2)  Az te orfzagodnak birodalma lefzen kerefzt'enfegben: 
hatalmaffan Uralkodgal elleni egidnec közepette.

( 3 )  Mikoron hatalmaffagodnac ieleit meg mutatod: Jelen 
lefzen te neked az te neped

Oerömeft es vígan aldozik te neked: Nem fogatkozik el de 
is inkab meg fokaiul mint az hainali harmat

(4 )  Meg efkwuek ezen az Att'a Iften es efkwuefet foha meg
293 nem II bánná: hog te Ur Iefus Chriftus öröcke való papfagot vifelz 

Melchifedek papnak rendi fzerent.
Oh Ur Jefus Chriftus az te fz : Adtad kiuel Uralkodói egenlö 

2o diczöfegben :
(5 )  Az ö haragianak napian kerefzteniert meg ront'a ez föld

nek kiralíit.
( 6 )  Iteletet tefzen nepek közöt ackoron minden hetek be tel

nek holt teltekkel: Sokaknac meg ront'a leieket ez földön. Mert te
25 Ur Jefus Chriftus embereknek valtfagaert igen meg alazad maga

dat : Annak okáért fel magafztaltatal mindeneknek felette, d i:

P f a l  CXI. (CX.)

fíalakot adoc az en Uramnak Iftenemnek telles fziuemböl: Az ||
294 igazaknak tanaczokban es gyülekezetekben.

so (2 )  Nagok az Iftennek czelekedeti: Az ki reá fegelmez gönör- 
kodik azokban.

(3) Valamit ö czelekedet es fzerzet: azok czak tifzteffegefek 
es ekeffek: Es az ö igaffaga meg marad mind öröcke
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(4)  Emlékezetet zerze az 6 czudairul az kegelmes es irgalmas 
Ur Iften:

(5) Eledelt ad Őtet felüknek: Mert orocke meg emlékezik az о 
teftamentomarul:

(6)  Es erős czelekedetit hirdeti az о перепек. 5
(7)  Hog nekiek adga az pogan nepeknek örökfeget. Az 6 

tudomaúa igaffag es minden paranczolatt'a fedhetetlen eröffeg.
(8 )  Meg tartatik mind öröckön orocke: Tifzta eg igw es igaz 

fziuw eCiberéktől. ||
(9)  Szabadíagot ízérzet az б перепек : Es igerte nekik az őrök 295 

bodogfagot. Szentfeges es rettenetes az 6 neue:
(10)  Az Ifteni felelem az bolczefegnek kezdeti. Ez tucloman 

idueffeges azoknak kic ebben gakorlak magokat: Ezeknek diczere- 
tek meg marad mind orocke.

Diczöf: Mikep: is

Pfa l .  112. (CXI.)

В odog ember ki feli az Ur Iítent: ki mindenkoron az ő paran- 
czolatt'aban igen gőnyőrkodik.

(2) Hatalmas lefzen ez földön annak maradekia: Mert min
den igazaknak nemfzetfegi meg aldatnak. || 20

(3) Diczöfeg es gazdagfag annac hazaban: Kinek igaffaga296 
örökke meg marad.

(4) Az hitetlenek között is vilagoffag adatik az igazaknak: 
Mert irgalmas, kegelmes es igaz az Ur Iften.

(5)  Aldot ember ki irgalmas es adakozó: ítéletkor fzolafa 25

lefzen
(6)  mert orocke meg nem botrankozik.
(7)  Sziue fzerent remenli az Ur Iftent
(8 )  meg eröffödik az ö fzive: Es meg nem indulhat mert

minden ellenfeget meg utalta. so
(9)  Bekefeggel adakozik az fzegeheknek: kinek igaffaga meg 

marad es fel magafztaltatik.
(10) Az hitetlenek latuan meg haragufznak: Es meg keme-

nednek fogoknak czikorgataíaual. Mert az bwnöföknek: minden 
ki||uanfagoc el nomattatik. ditfö : 297

NY ELV EM LK K TÁ R. XIV. 17
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P i a i  113. (СXII .)

Diczerietek Iftennek ízolgai Uratokat: diczerietek az Urnák
neuet.

(2) Legen aldot az о neue: Matul fogua mind бгбске 
5 (В)  Nap tamadaftul fogua nap nugatiglan : diczeretes az 6 neue.

( 4 )  Magafztaltatot az Ur Iften minden nepeknek felette: Es 
az 6 diczofege mindeneknek felette.

( 5 )  Ki volna olían mint az mi Urunk Iftenwnk ki az nienneg- 
ben lakozik: Es az alazatofíokat nefzi mennen es ez földön.

298 (7)  Fel koltuen az főidről az fzegeneket: || Es az ganeibol az 
meg fogatkoztakat

(8)  Hog helhezteffe őket az feiedelmekkel: Oe перепек feie- 
delmiuel.

( 9 )  Ki az magtalant tefzi gwmolczoffe: Es fiain oruendezo 
is anaua. d i:

P fal .  114. (CXIII. )

Izraelnek Aegyptombol ki iouefeben: Jákobnak haza пере ki 
ioue az idegen nép kozzwl.

(2)  Sidofag Ion meg fzentelefe: Es Izrael 6 hatalma.
2 o (4) Az hegek oruendezenek mintáz kofoc: Es az- halmok 

mint az baranok.
( 5 )  Mi dolog te hozzad tenger hog el futal: Es te Jordan vize 

hog hatra terel.
299 (6) Mi dolog ti hozzatok hegek hog || oruendeztek mint az 

25 kofok: Es ti halmok mint az iuhoknak barani.
(7)  Az Iftennek orczaiatul fel indittatek az. fold: Jacobnac 

Iftenenek orczaiatul.
(8)  Ki az ko fziklakot allo vizze fordította: Es nag koueket 

foío vizekké.
so ( 9 )  Nem mi nekwnk Ur Iften nem mi nekwnk: hanem czak 

az te neuednek ad az diczeretet.
(10)  Az te irgalmafíagodert es igaffagodert fegits es otalmaz 

minket: hog valaha nem mondliaffak az poganok hol uagon az 
kerefzt'eneknek Iftenek.
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(11) Mert az mi Iften wnk menyorfzagban vagon: Es valamit 
akar mindent meg fzerez.

(12)  Az poganoknac pedig baluaii Iftenek arabból es ezwft-
ből óntettenek: || Es emberektől czinaltattanak. 300

(13)  Szaiok vagon es nem fzolhatnak: Szemek uagon es neme 
lathatnac.

(14) Fwlőc vagon es nem halhatnak: Orroc vagon esnem  
illatozhatnac.

(15) Kefzek vagon es nem foghatnac: Labok vagon es nem
iarliatnak es az ő torkokkal nem wuőlthetnek. ю

(16) Ollanak legenek azok is az kic czinallak okét: Es mind 
azok is az kic azokban bizakodnak

(17)  Ifraelnek nemzetfege bizek az. Ur Iftenben: Es az Ür 
Iften Ion 6 nekic fegedelrnek es otalmok

(18)  Áronnak nemzetfege bizek az Ur Iftenben: Es az Ur is  

Iften Ion 6 fegedelmek es otalmok.
( 20) Az Ur Iften emlekezek mi rólunk: Es minket meg alda. || 

Meg alda Izraelnek nemzeti eget: Meg alda Aronnac nemzetfeget. 301
(21) Meg alda mindeneket kik félik ő.tet: kifdedeket nagok-

kal egetemben. 20

(22) Oeregbicze Iften az 6 aiandekat mi raitmrk: Fiainkon es 
minden 6 benne liiuőkőn.

(23) Aldgon meg minket az Ur Iften: ki menhet es főidet 
teremtette.

(24) Az mennet az Ur Iften maganac valaztotta: Az főidet 25 

penig ada az embereknek lakó heíwl.
Dicző

P f a l  119 (СXVIII) .

J5odogoc azoc kic tőkelletefek eletekben es artatlanfagban 
élnék: Es az kik iarnac az Ur Iftennek tőrueneben. || 30

(2)  Bodogoc azok kic tanullak az Iftennek Igéiét: Es az kik 302 
telles fziuel kerefik étet.

(3)  Az kik nem czelekeznek hamiffagot: hanem az ő utaiban 
iarnak.

( 4 )  Te hattad Ur Iften az te paranczolatidat: bog igen meg 35 

őrizzwk.
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(5) Vaiha igaz’gattatnanak az mi czelekedetinc: az te párán - 
czolatidnac Órizeíere.

(6) Ackoron te előtted meg nem fzegemvlwnc: Mikoron 
nefzwnk az te paranczolatidra.

5 (7) Diczerwnk tegedet az mi tifzta fziuwnkbol: Mikoron meg
taimlanguk az te igaffagodnac toruenit.

(8)  Az te paranczolatidat meg orizzwk: Ha fólia el nem liadz 
minket.

303 (9 )  Valfons miben iobbithatt'a meg az || iffiu az 6 eletet: Hanem
10 az te befzedednek meg tartafaual.

(10) Teiles fzinel kerefwnk tegedet Ur Hten: Ne vefs el min
ket az te paranczolatidtul.

(11) Az mi fziuwnkben el reitettwk az-te bezedidet: bo^ te 
ellened ne vetkezzwac.

is (19) Aldot rag te Ur If ten : Tanicz meg minket az te paran
czolatidra.

(13)  Az mi neluwnkel mindennek birdett'wk: Az te fzadnac 
toruenit.

(14) Az te paranczolatidnac utaban gönörködwnk: Miképpen 
го minden gazdagfagokban.

( l ő )  Az te paranczolatidrol gondolkodik c : es az te őfuenidre 
nezwnk

(16) Az te paranczolatidban gönörködtettwk magunkat. Es 
nem feletkezwnk el az te, befzedidről. ditf :

s,. P f a l .  119. (CXVIIL)W

(81)  Eli fogatkozot az mi lelkwnk kiuanuan az te fzabadita- 
fodat Ur Iften. De az te befzededben igen bíztunk.

(82)  El fogatkoztanak az mi fzemeink kiuanuan az te igerete
det : Menizer mondottuk bog valfons mikor uigafztalfz meg minket.

:;o (83) Mert meg afzot az mi börwnk mint az fwftre uetet tömlő :
De azért el nem felettwk az te paranczolatidat.

(84) Meni napok vagon meg az te biueidnek: Mikoron bwn- 
teted meg azokat kic baborgatnac minket.

(85) Az keuefek vermet aftanac mi nekwnc kic nem iarnac 
3 az te toruened zerewt
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(86)  Igazak te neked minden befzedid: Segel meg minket 
bog őrizzwc az te befzedidet. ||

(87) Meg alaztanak minket mind az főidig: de azért el nem305 
liadtuk az te paranczolatidat.

(88) Az te irgalmaffagod fzerent vigafztal meg minket: liog 5 
őrizzwk az te bezedidet.

(89) Az te fz : igéd Ur Iften mind őrőcke meg marad: az 
magos menorfzagbaa.

(90 Oerőckwl őrőcke meg marad az te igeretednek igafíaga: 
Meg erőssited ez főidet es meg marad. ю

(91) Az te rendelefedből meg maradnac az napok: Mert min
denek fzolgalnac te neked.

(92) Ha az te fzent igéd meg nem vigafztalt volna minket: 
ketfegbe eftwnk volna az mi nomorufaginkbaa

(93) Azért fólia el nem feletkezwnk az te befzedidről: Mert*5 
azokkal meg vigafztalz minket. ||

(94) Tieid vágunk Ur Iften fzabadicz meg minket: Mert fze-300 
rettwk az te paranczolatidat.

(95) Az gonofzok leftenek minket bog el vefztenenek: de az
te befzededből ő ellenek meg tanittattunc. 2 n

(96) Mindeneknek veget láttuk: de miad őrőcke meg marad 
az te befzeded.

Gloria.

P fa l .  119. (CXVIII.)

(17) Ur Iften vigafztallad az te fzolgaidat es elwnk: orizzwk 25 

az te befzedidet.
(18) Meg niffad az mi lelki fzemeinket: Es czuda dolgokat 

gondolunc az te befzedidből. ||
(19) Jővevenek vagunc mi ez főidőn: Meg ielenczed mi nekwnc 307

az te paranczolatidat. зо
(20) Nag kivanfaggal kivanta az mi lelkwnc: az te paranczo

latidat mindea időben.
(21) Meg feddetted az keveleket: Atkoztac azoc kic el tavoz- 

nac az te paranczolatidtul.
(22) Ved el mi rolunc az karomlaft es utalatoffagot: Mert85 

fzerett'wk az te befzededet.
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(23) Mert az feiedelmek tanaczkozvan le wlenek es mi elle- 
nwnc fzolnac vala: de az te fzolgaid foglalatoffac valanac az te 
par ancz olati db a n.

(24)  Mert az te befzeded mi gondolatinc: es az te paranczo- 
5 latid az mi tanacz adoinc.

(25) Az mi bwneinknek miatta mind az főidig meg alaztattunc : 
Eltes minket az te befzeded fzerent.

(26) Bwnőffe hattuc magunkat te előtted es boczafd meg mi 
gflg nekwnc: Es ta||nicz minket az te paranczolatidra

10 (27) Az te paranezolatidnac czelekedetire tanicz minket:
Es foglalatofoc lefzwnc az te czudalatos dolgaidban.

(28) Nag banatnac miatta elfogatkozot az mi lelkwnc : Bato- 
ricz minket az te befzediddel.

(29) Tavoztafd el mi tol-wnk az hamiffagnac czelekedetit: Es 
j; az te irgalmaffagod fzerent kőnőrwl mi raitunc.

Diczőfeg:

Pfa l .  11 9 ./ G XV IIL)

(65) Jól tőttel Ur If ten az te hiveiddel: Az te befzeded fzerent.
(66) Jo ezelekedetre es tudomanra tanicz minket: Mert hit- 

20 twnc az te paranezolatidnac. ||
309 (67)  Az élőt vetkeztwnc minek előtte meg efmertwc volna

magunkat: de annac utanna őriztwc az te bezededet
(68) Igen io vagy te Ur Iften: Es az te iovoltodert tanicz 

minkét az te befzededre.
25 (69) Meg fokafodot az keveleknek bamiffagoc mi raitunc: Mi

penig telles zivel tanulíuc az te paranezolatidat.
(70)  Meg alut az ő fzivek mint az tei nag kemenfegnek m iatta: 

Mi penig gondolkodunc az te törvenednvl.
(71) Job mi nekwnc bog meg alaztal minket: hog meg tanul- 

soluc az te befzedidet.
(72)  Job mi nekwnc az te befzedednec tőrvene: Nag fok aran- 

nal es ezwftnel.
(73) Te teremtettel minket Ur Iften : Adg mi nekwnc értel

met liog tanulíuc az te befzededet.
35 (74) Az kic felnek tegedet meg latnac minket es örvendez

nek : Mert biztunc az te befzedidben. j|
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(75) Meg eímertwc Uram hog igazak az te befzedid : Mert az 310 
te igaffagoddal meg alaztal minket.

(76)  Jóion el az te irgalmaffagod es meg vigafztallon minket:
Az te hiveidnek tót fogadafod fzerent

(77) Jóión mi hozzanc az te irgalmafí'agod es elwnc: Mert az 5 

te befzeded az mi gondolatimé.
(80) Tifzta legen az mi fzivwnc az te befzedidnek hitiben: 

hog meg ne fzegenwlíwnc.
(78) Meg fzegenwlíónek az keveíek kic hamiffagot czeleked- 

nek mi ellenwnc: Mi penig foglalatoffac vágunk az te paranczola- 10  

tidban.

Pfa l .  119 (СXV III.)  И

(49) Meg emlekezzel Ur Iften az te hiveidraec tót fogadafid- 311 
ru l: Mellekben remenfeget attal mi nekw/гс

(50) Ez remenfeg vigafztalt meg minket az mi nomorufagink- 15 

ban: Mert az te befzeded eltet minket
(51) Az keveíek igen hamiffan czelekednek mi ellenwnc : de 

azért el nem tavoztunc az te tórvenedtwl.
(52) Meg emlekezwnc Ur Iften az te órócke való befzeded-

rwl: Es meg vigafztaltatunc. * 20

(53) Igen bankodtunc az gonofzokon kic el hadtac az te tőr- 
\enedet :

(54) Szerettwk enekleni az te igédét az mi eletwnkben.
(55) Meg emlekeztwnk liaborufaginkban az te fz. nevedről Ur

Iften : Es órihzwc az te befzedidet. || 25

(57) Te vág az mi iutalmunc Ur Iften: El vegefztwk m i312 
magunkban hog órizzwc az te törvenedet.

(58) Teiles fzivel könórgwnc neked: KÖnórwí raitunc az te 
befzeded fzerent.

(59) Meg gondoltuc az mi gonoz czelekedetinket: Es tertwnc no 
az te bezedidre

(60) Kefzek vagunc es nem reftelkedwnc: hog órizzwc az te 
paranczolatidat.

(61) Az gonozoc kórnwl vóttenec minket: de azért el nem 
felettwk az te törvenedet. 35
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(62)  Az mi haborufaginkban fegitfegwl hittunc tegedet: Az 
te igaz befzedidert.

(63) Kefzefek vagunc mindenekkel kic felnek tegedet: Es kic 
órizic az te paranczolatidat.

5 (64) Az te igereteddel telles az fold : Tanicz meg minket az te
befzedidre ||

313 (97) Meí igen fzerett'we Ur Iften az te fz: igédét: Egez napon 
árral gondolkodna c

(98) Az mi ellenfeginknel tudósba tóttel minket az te fz: 
ío igéddel: Mert foha attul el nem fzakadunc

(100) Az yen embereknél többet ertettwnc: Mert fzerett'we 
az te fzent Igédét.

(101) Minden gonoz czelekedertwl meg tartoztattuc mi magun
kat : bog inkab órizhetnőc az te befzedidet

is (102) Az te bezededtwl el nem tavoztunc: Mértté tanitottal 
minket.

(103) Meí igen edeffek mi nekwnc az te bezedid: Minden 
fele méznél.

(104) Az te befzedidből meg taníttattunk: hoggwlóllwk min- 
20 den gonoffagot.

(105/Szövetnek ganant vagon mi nekwnc az te befzeded Ur 
Iften: Es az mi czelekedetwnket vilagofitfa. |j

314 (106) Meg efkwttwnc es el vegefztwc mi magunkban: bog 
órizzwc az te igaffagodnac iteletit.

25 (10-7) Mindeneitől .fogva igen meg alaztattunc Ur Iften:
Yigafztal meg minket az te befzeded fzerent.

(108) Az mi tizta lelki efmeretwnknek hala adafit io kedvel 
fogadgad Ur Iften: Es tanicz meg az te bezededre minket.

(110) Az vezedelemben mindenkoron variuc az mi halalun- 
80 k á t: de azért el nem tavoztunc az te bezededtwl.

(111) Orőkfegwl kereftwk az te befzededet mindenkoron: 
Mert vigaztalluc az mi fziveinket.

(112) Az mi fziveinket liaitottuc az te paranczolatidnac czele- 
kedetire: Az te igeretedben való hitwnlmek iutalmaert.

35 Diczőf: II j
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P i a i  119. (СX V III . )  315

(113) Az gonofzoknac czelekedeteket gwíőltwk Ur Iften: Az 
te tőruenedet penig fzerettwk.

(114) Te uag az mi fegedelmwnc es otalmunc: Es bifztunc .
az te befzededben. ’ 5

(115) Tauozzatoc el gonofzok mi tolwnc: es tanullatok az mi 
Iftenwnknek akaratt'at. paranezolattyat

(116) Biztas minket az te beízededdel es elwnc: Es minden
koron az te befzededről gondolkodunc.

(117) Segel meg minket es meg fzabadnlimc : Es az te igere- 10  

tednek uarafaban meg nem fzegenwlwnc.
(118) Meg utaltad azokat kic el tauoztae az te beízedidtől Ur 

Iften : Mert hamis az ö gondolattoc.
(119) Az te töruenednek meg fzegőienek |j alitottunk minden 316

gonofzokat ez főidőn: Azért mi fzerettwk az te bezededet 15

(120) A dg ad az te felelmedet mi nekwnc: Mert feltwnc az te 
befzedidtől

(121) Az gonoz dolgokat ioua nem hattnk es diczertwcaz igaz 
dolgokat: Ne adg minket az mi ellenfeginknek kefzeben.

(122) Adg iora ualo akaratot mi nekwnc: hog az gonozoc2o 
meg ne gőzzőnek minket

(123) El fogatkoztanac az mi fzemeinc uaruaa az te fzabadi- 
tafodat Ur Iften: Mellet igertel az te fzent igédét

(124) Az te irgalmaffagod fzerent czelekedgel az te fzolgaid-
dal: Es az te bezedidre tanits minket. 25

(125) Te fzolgaid uagunc mi adg ertelmet mi nekwnc Ur 
Iften: liog meg erezwk az te befzededet.

(126) Ideie Ur Iften meg bwntetned az gonofzokat: Mert 
femmiue tőttek az te befzedidet. ||

(127) Annac okáért mi fzerettwk az te befzedidet: Minden 317 
araúnac es gazdagfagnac felette.

(128) Azért az te befzedidnek czelekedetiben igekezwnk iarni:
Es minden gonoz czelekedetnek utait meg utalíuk.

Diczőf: И
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Ha, az Ur nem epitend mi nekwnk hazat: Czak hiaban lefzen 
minden munkánk mi nekwnk.

Es ha az Ur Iften meg nem orizendi az mi varaíinkat: Czac 
5 hiaban vigaznak az mi fzemeink.

(2 )  Hiaban lefzen reggel fel keleftek: Ha hitetlenfeg meg 
kőrnekez titeket. Mert ad az Ur Iften az о hineinek minden iokat:

(3) Es ime az Urnák őrőkfege az 6 magzatt'okon gwmől- 
ezőzik.

io ( 4 )  Miképpen az erős kezo embertől az el lot n il: azonkeppen 
hirtelen ell vefznek kic el hagatnak Iftentől.

( 5 )  Bodog férfin az kinek minden kiuanfaga Iftentől vagon 
Meg nem fzegenittetik az о ellenfeginek tanaczabol. |j

220 Pfa l .  130 (CXX1X.)

is Az mi bwneinknek melfégéből kiáltunk Ur Iften te hozzad:
( 2 )  Ur Iften halgafd meg az mi kőnörgefwnket Legenek az 

te fwleid fwgelmeteffek: az mi kőnörgefwnkre
(3) Ha az mi bwneinket fzamlalandod Ur Iften: vallons 

kiezoda fzenuedheti el iteletedet.
го ( 4 )  Mert te nalad vagon nag irgalmaffag: Es az te nag irgal- 

maffagodert biztunk te benned Ur Iften.
(5) Bizot az mi lelkwnk az te igeretedben: Remenfege vagon 

az mi lelkwnknek te benned Ur Iften.
321 (6) Mind bekefegben f- mind vefzede||lemben: Remenfege az

25 hw kerefzt'eneknek az Ur Iften.
( 7 )  Mert az Ur Iftennel vagoa az irgalmaffag: Es czak Ő az 

mi hatalmas meg váltónk.
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(8 )  Es 6 fzabaditoia az kerefzt'eneknek: Ki minket meg vál
tót minden bwneinkből. d i:

P i a i .  132. (CXXXI.)

Meg emlekezzel Ur Itten Dauidrul: Es 5 neki minden enge- 
delmeffegeről. 5

(2 )  Ki meg efkwuek az 6 Uranak Iftenenek: Es fogadaft 
tőn az 6 Uranak Iftenenek ezt monduan.

(3) Be nem megek az en hazamnak hailekaban: es nem me- 
gek az en agamra. ||

(4)  Alomra fern boczatom fzemeimet es fzőmőldőkőmet fzn- 322 
nadozafra:

(5)  Es feiemet nugodalomra.
Miglen helt nem zerzek az Ur Iftennek: Es liailekot az kerez- 

t'eneknec Iftenenek
(6 )  íme latok neki helet fidofagban: Meg talaltuc neki heíet ír. 

az pogan nepek kőzőt
(7) Be mennwnc az ő hailekaban : Hol imattatic mint bizon 

Iften mint bizon ember.
(8) Kel fel Ur Iften az őrők nugodalomra: Az te igaffagod

ízerent es az te fzentfeges emberfeged fzerent. 20

(9) Az te papid öltözzenek fel igaffagban: Es az te fzentid 
öruendezzenek.

(10) Az te fzolgadnac Dauid kiralnak tőt fogadafodert: Meg 
mutafd mi nekwnk az te fzent fiadat.

(11)  Igaffagos efkwueft tőn az Ur Iften Dauid kiralnac es 25 
meg nem czalatek 6 benne : Az te magzatodból || tefzek feiedelmet az 323 
te birodalmadra

(12) Ha őrizendik az te fiaid az en paranczolatimat kikre
tanitom Őket: Meg az fióknak fiaiis mind őrőckőn orocke uralkod- 
nac az te birodalmadban 30

(13)  Mert valazta az Ur Iften az kerezfeneket: Es valazta 
őket hog lakoznék Ő bennec.

(14) Ez az en nugodalmam őrőckőn őrőcke: It lakozom mert 
magamnak valaztottam őtet.

(15) Oefzuegeket kőfzőttetek meg alduan meg áldok: Es az 35  

fzegeneket kenernek bőufegeuel meg elegitöm.
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(16)  къ о papiait idueff égben fel öltöztetem : Es az 6 fzenti 
őruendezeffel öruendeznek

(17)  Ot en ki terieztew Dauid kárainak hatalmat: Szerzek 
vilagoffagot az en Criftufómnac.

5 (18)  Minden ellenfegit neki meg fzegenitein : Es о  raita otal-
mul lefzen az en fegitfegem.

Diczof: К

324 P f a l  144 ( CXLII l . )

A Időt legen az en Uram Iftenem: ki igazgatta kemenfeges 
ío hadakban az en kefzeimet.

(2 )  Az 5 irgalmaffagabol vagon nekem eletem: ő erőffit ege
met es minden vefzedelemből meg fzabadit.

Az Ur Iftenben bifzom mert ő ennekew otalmam: w tefzi az 
népét engedelmeffe az en birodalmamba«, 

is (3 )  Uram Iften miczoda hafzon vagon az emberben bog ked- 
uedbe vezed őtet: Es ií. zorgalmatos vág 6 felőle

(4 )  Az ember hafonlatos minden biufagboz : Es az ő eletenek
325 napia mint || az aníek liamarfaggal el múlik

(5) Uram Iften nifd meg az eget es fzal le ez főidnek zinere: 
20 Eoncz meg kerefzfenidnek ellenfegit es ted femmiue őket mint az

twznek fwftit.
(6 )  Boczas men \vtő kőuet reaioc es pufzticz el őket: Löd 

meg őket az te niladdal bog el veffzenek.
(7)  Leg fegitfeggel ennekem az te magos fzekedből: Szaba- 

25 dicz engemet il nag fok vezedelemből es ellentegmknec tőrétől.
(8 )  Kiknek az 6 fzaiok minden hitfagra nilatkozik: Es az ö 

hatalmok minden gonoffagra vagon.
(9 )  Ur Iften ha ig teiendez en velem uy diczeretet eneklek 

en te neked: Minden vigaffaggal halakot adok en te neked.
so (10)  Te adz minden kiraloknac erős gőzedelmet: Te men- 

tez meg engemet te fzolgadot ellenfeginmek fegueretől. ||
326 (11)  Szabadicz meg engemet ellenfegimnek kezekből: kiknek 

befzedek czak bwn es batalmok minden gonoffagra megen.
(12) Hog az mi fiaink neuekedheffenek iffiufagokban : Mint 

85 emez uionnan wltetet fzőlő veffző.
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Es az mi leanink ekeffek legenek: Mint templomokban es 
kiraloc házánál zokot lenni.

(13)  Bwuecz meg az mi hazainkat minden gazdagfaggal: Es 
adgad hog nag bőufeggel minden elefeginc zarmazzonac.'

Sokafits meg az mi iuhainkat: 5

(14)  Es kőuereicz meg mindezt ökreinket. Erőffits meg hazain
kat hog el ne romollanac: Vég ki minden habornfagos es firalmas 
bezedet az mi varraffinkbol. jj

(16)  Bódognak mongak az népét kik/гес ezec aduan vadnac : 327 
De bizonara boldog az a nép mellet az Ur Iftea őriz es otalmaz. 10

Diczőí : Mi:

P f a l  145 (CXLIV.)

Fel magafztalunk tegedet Ur Iíten mi kirafunk: Es diczeriwk 
az te fzent neuedet mind őrőckőn őrőcke

(2 )  Minden naponként tegedet diczerwnk: Es diczeriwk az 15 

te fzent nenedet mind őrőckőn őrőcke.
( 3 )  Nag az Ur Iften es igen diczeretes: Es az ő nagfaganac 

ninczen vege.
( 4 )  Minden nemzetfeg diczeri az te cselekedetedet Ur Iften:

Es hirdeti az te hatalmadat. j| 20

(5) Az te fzentfegednek w ditíofegenek nagfagat hirdetik: E s328 
az te czudalatos dolgaidat befzellik,

(6 )  Es az te retteneteffegednek iofzagat hefzellik: Es az te 
hatalmas voltodat mondgak.

(7 )  Az te bőufeges io voltodnac emlekezetit hirdetik: Es az 25  

te iofzagodban őruendeznek.
(8 )  Irgalmas es kegelmes az Ur Iften: nag twrö es igen 

kegelmes.
(9)  Kegelmes az Ur Iften mindeneknek: es ő irgalihaffaga az

ő teremtet állatin uagon. so
(10) Diczernek tegedUr Iften minden teremtet allatoc : Ez az 

te fzentid fel magafztalnük tegedet.
( И )  Az te orfzagodnac diczőseget hirdetik: Es az te hatal

madat befzellik
(12) Hog meg ielenczed az embereknek fiainak az te fiatal-35 

madat: Es || az te orfzagodnac ditfőfeget. 3211
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(13)  Az te orfzagod órócke való orfzag: es az te orfzaglafod 
minden nemzetfegről nemzetfegre vagon.

Igaz az Ur Uten minden befzedeben: es fzentfeges minden 
czelekedetiben.

5 (1'4) Meg tarfa azokat kic el efendőc volnanac: Es meg vigaz-
talía az bwnőfőket.

( 15)  Mindeneknec Izéméi te benned biznac Ur Ilten es ben
ned remenlenek: Es te adz 6 nekic eledelt alkolmatos időben.

( 16)  Meg nitod az te kezeidet Ur Ilten : Ез be tőltefz minden
1 0 adatokat aldafóddal.

( 18)  Közel vagon az Ur Iften azokhoz kic őtet fegitfegwl 
liiak: Es kic hiak minden igalfagban.

( 19)  Az о hiueinek akaratfokat tefzi az Ur Iften: Meg hal- 
gatt'a az о kőnőrgefeket es meg tart'a őket.

is (20) Meg őrizi az Ur Iften az otet fzeretőket: Es az hitetlene
ket mind el uezti.

m  (21)  Diczeriek az mi fziveink az Ur Iftent: || es minden ember
diczerie az 6 fz : neuet mind őrőckőn őrőcke.

Di:

so P f a l .  119. (C X V III .)
*

( 129) Czndalatofoc Ur Iften az te bizonfagid: Annac okáért 
azokrul gondolkodót az mi fziuwnc.

(130)  Az te igédnek ertelme meg vilagofit: es ertelmet ad az 
eg igweknek

25 (181) Nag kiuanfaggal kiuantuk az te fzent Igédét :. Mert
kiuannnk vala az te paranczolatidat

(132)  Tekents mi reanc es irgalmaz mi nekwnc: Az te nened- 
nek fzeretőinek iteleti fzerent

(133)  Az mi czelekedetinket igazgafd az te befzeded fzerent: 
so hog femmi liamiffag ne uralkodgek mi raitnnc

531 (134)  Szabadíts meg minket az emberek||nek patuaroktul: Es
őrizzwk az te paranczolatidat

(135) Meg vilagoficzad az te fzemeidet az te fzolgaidon: Es 
tanits minket az te igaffagodra.

35 ( 136)  Nag foc kőimet hullattanac az mi fzemeink: Mert nem
őriztwk az te tőruenedet.
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( 1 3 7 )  Igaz vag te Ur Iften: Es igaz az te iteleted
( 1 3 8 )  Te hattad az te igazfagodat: Es felette igen meg tartani 

az te paranczolatidat.
(140)  Igen tifzta es igaz az te befzeded: Az te fzolgaid azt

fzeretik. 5
( 1 4 1 )  Iffiak vagunc mi es meg utaltattunc: de az te igaffa- 

godrul ell nem feletkeztwnk
( 1 4 2 )  Az te igaffagod orocke meg marada?ido igaffag: Es az 

te tőruened igaffag.
( 1 4 3 )  Nag foc liaborufagoc es infegek talaltanac minket: de ю

az te paranczo||latid az mi gondolatinc. 332
( 1 4 4 )  Az te bizonfagid orocke való igaffagoc: Értelmet adg 

mi nekwnc es elwnc. diczőf: Mik:

P f al. 90. (LXXXIX.)

Yr Iften te voltai az mi nugodalmunk: Nemzetfegrol nemzet- 15

fegre
(2) Minec előtte az hegek lennenek es ez főid ez világgal ege- 

temben teremtettenek: Mind őrőckőn orocke te uag Iften
(3)  Mind addiglan forgatod az embert miglen meg romol: Es-

ezt mondod terietek hatra embereknek fiai 20

(4 )  Mert ezer eztendő te előtted mint az tegnapi nap mel 
el m últ: Es mint az eieli virrafztas

(5 )  Ell hágod őket folni: Ollanoc mint az alom es az fw mel 
hirtelen el fonnád

(6 )  Mel reggel viragzic es el múlik : || Eftue le vagattatic es el 333 
fzarad:

(7) Mert meg emefztetwnc haragodban: az te bufulafodban 
meg haboritatunc.

(8 )  Az mi hamiffaginkat elő rakod az te fzined eleiben: Ifnie-
retlen vétkeinket az te orczadnac vilagoffaga eleiben 30

(9) Ennek okáért minden napinc fogton fognac az te haragod
ban : El vegezzwc efztendeinket mint eg befzelleft.

(10) Az mi efztendeinknek fzama lietuen auag nolczuan efz-
tendő mentői touab: Ezeknek az iob refze nughatatlanfag es farat- 
fag mert hirtelen el muhk mint ha el repülne. 35
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(11)  Kiczoda gondolta meg az te haragodnac nag uoltat: Es 
kiczoda fel indulafodtul.

(12) Te tanitafz erre minket hog fzamlalluc eletwnknek nap- 
ia it: Es hog ertelmes fziuel iariunk

5 (13)  Ter’ meg Ur Iften meddiglen tart ez : Leg kegelmes az
te fzolgaidnac.

(14)  Reggel tölcz be minket az te irgalmaffagoddal: Es mind 
334 éltig órüen||dezwne es vigadoznnc.

(15) Yigafztal meg az mi hoffzu nomorufagunc után: Es 
io naualainknac enni foc efztendeie után.

(16)  Had lafíac az te czelekedetedet az kerefzfenek: Es az 6 
fiók nagfagos uoltat

(17)  Mi Urunk Iftenwnc az te io kedued legen mi raitunc: 
Es elő menetet adg az mi kefzeinknek czelekedetinek, es kefzwnk

is munkait meg erófficzed. dicz :

Pf a l .  91. (XC)

Valaki bizic az felfeges Iftennek fegitfegebe/i: az mennei Ur 
Iftennek otalma alatt lakozic.

(2 )  Mondga az Ur Iftennek en meg váltom vág te es az en 
20 bizodalmám : En Iftenem te benned bizom. j|

335 (3) Mert az Ur Iften meg fzabadit tegedet minden ellenfeg-
nek czalardfagoktul: Es az Ő hitetlen befzedektől.

(4)  Az ő uallaiual enefzto ízelt tart te neked az Ur Iften: Es 
az 6 fzarnai alat bizodalmas lefz.

25 (5 )  Nag eroffeggel meg körnekőz teged az о igaffaga: Es nem
felz az hitetlenfegtol

(6)  Niluan való vefzedelemtől es az ördögnek alattomban 
való czalardfagatul: Es az deli ördögnek oftromlafatul.

(7 )  Le efnek bal kefz felöl ezeren es iob kefz felöl tiz ezeren 
30 az te ellenfegid: Teneked penig nem arthatnac.

(8)  Mind az áltál ezeket az te fzömeiddel meg latod: Es az 
bwnöföknek bwntetefet meg elmered.

(9 )  Mert az Ur Iften az te remenfeged : Es minden dolgaid
ban veted bizodalínadat az Ur Iftenben.
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(10)  Semmi gonoíz nem arthat te neked: es femmi kart nem 
vallaz az te hazadban. ||

(11)  Mert az Ur Itten az ő angalinac paranczolt te felőled: 336 
bog őrizzenek tßgedet minden te utaidban

(12) kz  ő kefzekben vifélnék tegedet az angaloc: hog törte-5 
net fzerent meg ne ferczed az kőben az te labaidat.

(13) kz  álpis es Bafilifcns kigonac feiekőn iarz: Es az ördö
göt labod ala nomodod.

(14)  Mert bizot en bennem, ug mond az Ur Itten, meg 
ízabaditom ötét: Meg otalmazom ötét mert meg efmerte az emo 
neuemet.

(15)  En hozzam kialtot es meg halgatom ötét: ő vele vagoc 
minden nomorufagaban meg ízabaditom ötét es fel magafzta- 
lom ötét

(16)  Es az őrőc elettel meg aiandekozow Ötét: Es meg muta- 15 

tóm ő neki az en iduezitő Chriftufomat. d i:

Pf a l .  m . ( C X V I . )  у

Diczerietek ti pogan nepek az Ur Iftent: diczerietek ötét min- 337 
den nepek.

(2) Mert meg erőffitetet mi raitunc az Ő irgalmaffaga: Es az, 20  

Ur Iftennek igafíaga meg marad mind őrőcke.
Diczőfeg Atfanae es fiúnak: Es fz : Lelek Iftennek. Miképp :

Pf a l .  134 (СXX XII I . )

Jo Iftennek minden fzolgai diczerietek az Ur Iftent: Kic eiel 
e s  nappal az Iftennek hazaban allatoc. 25

(2) Imatfagtokban emeltetek tel az ti kezeteket az fz : bélén:
Es diczerietek az Ur Iftent. ||

(3) Meg aldgon tegedet az kerefzfeneknek Iftene : Ki terem-338 
tette az meniiet es az főidet, dicz :

1 8NYELV EM LK K TÁ K . X IV .
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Piai. 146. ( CXLV.)

(2) Uiczeried en lelkem az Ur Iftent: diczerem az Ur litent 
az en eleiemben eneklek о neki mig eloc.

(3)  Ne bizzatoc az íeiedelmekben: Embereknek fiaiban kic 
5 meg nem tarthatnac.

(4) Meg hal az ember es íolde leizen: Ackoron az ö gondolati 
íemmiue leiznek

(5)  Bodog ember az kinek íegitoie az Jacobnac Iítene: Es ki 
az 6  Uraban Iíteneben bizik

io (6) Ki teremtette az mennet főidet az tengert es mind ezek
é b e n  ualo У állatokat: Ki igaz az ő igeretiben mind őrőcke.

(7)  Igaz iteletet tefzen az boffzulag fzenuedőknek es eledelt 
ad az ehőzócnec: Az Ur Iften fogiokat fzabadit

(8)  Az Ur Iften ízemet ad az vakoknac es fői emeli az el efte- 
i5 két: Az Ur Iften fzereti az igazakat.

(9) Az Ur Iften meg őrizi az iőueueneket aruakat es őzuedge- 
ket fel emel: Es az Iftenteleneknec utait el vefzti

fiO^Uralkodic az te Urad Iftened kerefzt'en nép : Mind őrőckön 
őrőcke. di.”

20 Pf a l .  147. (CXLVI.)

Diczerietek az Ur Iftent mert igen io az ő diczereti: Az mi 
Iftenwnknek diczereti ekes es gőnőrwfeges legen.

(2) Az Ur Iften fel eppiti az kerefzt'eneket: Es az el ofzlot 
kerefzt'eneketis őfzue gőiti. ||

340 (3)' Ki meg gogit fzinekben tőredelmeffeket: Es be köti az ö
tőredelmeff egeket.

(4)  Ki meg fzamlalla az czillagoknac fokafagat: Es mindeni- 
ket neueken neuezi.

(5) Nag az mi Urnnc es nag az ö hatalma: es az ő bőlczefe- 
so genek ninczen fzama.

(6)  Hozza fogadga az Ur Iften az eg igwueket: Es az gonofzo- 
kat mind az főidig alazza.

(7)  Énekeltetek az Ur Iftennek igaz uallafnak diczerétiuel: 
Énekeltetek az mi Iftenwnknek nag őrömmel.
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(8) Ki be fedi az eget ködőkkel: Es effőt fzerez ez földre Ki 
teremt az hegeken fzenat es fwuet: Az embereknek fzolgaltatafara.

(9) Ki meg adga az barmoknac eledeleket: Es az hollo fiák
nak kic őtet fegitfegwl hyuiak.

(10) Nem lonac az ő eróffegeben vagon az ő akaratt'a: Sem az 5 

íerfiunac gorfafagaban vagon az ő kedue.
(11) Kedueffec az Ur Iftennek kic felic őtet: Es kic biznac az 

ő irgalmaffagaban.*) ||

*) Itt 6 levélnyi hézag.

1 8 '



341 In  d ie  a d u é n  t. d o m i n i  E o r a t e  coel i .

Szent Leieknek harmattat, ménből att'a Itten erefízed es fz : 
igédét teriezfzed, orfzagodat eppiczed, az te íz. igédét bennwnc gw- 
mőlczőzteffed. Hiuek körietek az ur Iftent hog erezzen az 6 népéi 

5 köziben munkátokat. Diczofeg-att'anac es fiunac, es fzent lelek Iften- 
342 пек, И miképpen kezdetben diczofeges uala, moftan es mind őrőckon 

orőcke ug legen.

In  f e í t o  N a t i u i t a t i s  d o m i n i  
Puer na

io Gyermek fzwletek mi nekwnc es bekefegnek feiedelme adaték 
nekwnc, kic bwnnek es lelki fetetfegnek hatalma ala vettettwnc

343 vala, ennek birodalma vagon mi || raitunk, ki neueztetic Itteni- tanacz- 
nac kőuetenek. Diczeriwc- az Ur Iftent mind orőcke. Mert czudala- 
tos, hog az Itten ki orőcke volt, az mi idueffegwnkert emberre Ion.

is Diczőfeg Att'anac es fiunac es fzent lelek Iftennek: Miképpen kez-
344 det||ben diczofeges vala, moftan es mind őrőckon orocke Ug le :

I n d i e E p i p h i d o n i .

íme el iőt az uralkodó chriftus, es az orfzag vagon az 6 ke ízé
ben, es az hatalom es az birodalom Ur Itten az te iteletedet enged-

345 ged az kiralnac: Es az te igaffagodat || az fzwletet Jefus Chriftufnac 
Diczőleg Att'anac es fiunac, es fzent lelek Iftennek: Miképpen kez
detben diczofeges uala, moftan es mind őrőckon orőcke ug legen. ||



-ßoczata az fzwzhőz, nem minden angalat, de erőit eget, Gáb
riel angalat, embernek fzeretőie. К wide mi erettwnk, 6 erős anga
lat, termeízetet gőzo, mi bizonfagunkra, zwztől fzwlettetuen. Ter- 
mezetet meg gőzo diezőfegnek kiralla, birion es || orfzagollon es 348 
bwnwnk zőplőiet, vege ki kőzzwlwnk Keueíeknek es el torié igekő
zeteket, ördögöknek bakokat nomia hatalmanal, az hatalmas kirak 
Világ ellenfeget el kwldge mi rólunk, es uele orfzagoltaffon minket 
az ő íz : att'anak orízagaban. Men el te ki kwldettel nag őröm mon
dani, ielencz meg || az regi iratnak mondatat, kőuetf égnék ioízagat, 349 
Men el te io kőuet, iduezíed az fzwzet, kegelemmel tettes, Ur vagon 
te veled, es mondgad Marianak hog ne telten. Szent fzwz te fogad- 
gad, Ur Iftennek fiat, kiben meg tarthatod, az zwzeííegnek iofzagat 
es minden fogadaft. Halla es fogada, Gabriel mondatat, hiue es 
fogada, es || tzwle magzatot, de nag czudalatoít. Emberi nemzetnek 350 
fzentfeges tanaczat, Iftent es embert, es Attat, embereknek altando 
bekefeget Шпек erőhege minket ug erőfíiczen, hog ez \dlag habo- 
ruia, es teftwnk eteti, minket ne fertheffen De az keges fzent Lelek? 
bwnwnket meg boczaffa, hallatnak al||tala, aiandekozzon meg es ben- 351 
nwnk lakozzék Ш nekwnk engedge bwnwnknec boczanatt'at Kit mi 20 

moft tifztelwnk, adgoa lakodalmat, menneknek orízagaban.

Az mi Urunk Iftenwnk, igaz es irgalmas minden benne bízók
nak. Mikoron hallandgatok az ő ízauat, iőuetek el hozzaia. ||

Chriftus fzwletek nekwnk JŐuetek el imadguk őtet. Jertek el 352 
őruendezzwnk Urunkban, es vigadgunk iduezitő Iftenwnkben: Men- 25 

uen az ő tekentetinek eleiben diczeretekel es uigafíagos eneklefek- 
kel enekellwnc ö neki. Mert nag Ur az mi Urunk Iftenwnk, es felfe- 
ges kirat min||deneknek felette: El fém veti tőle az ő népét; mert ő 353

Р г о Г a i n  a d u e n t u d o m i n i .  347



278 BATTHYÁNYI CODEX (353--366)

hatalmában vadnak minden főidnek hatari, es minden hegeknek 
magoffagit áltál latfa. Mert őue az tenger es ő teremtette otet, es az 
földet az 5 kezei ekefitettek; Jertek el azért imadguk otet nag alaza-

354 toffaggal, es firiunk az mi || teremtő Iftenwnk élőt: Mert ő az mi 
5 Urunk Iftenwnk, es mi vágunk az ő népéi, es az ő mezeienek iuhai.

Ez napon ha fzauat hallandgatok, az ti fziueteket meg ne kemeni- 
czetek: Miképpen az pufztaban az ingerlefnek es meg kefertefnek

355 ideien, hol meg kefertenek engemet az ti Atíaitoc, meg || efmerenek 
engemet, es meg latak az en czelekedetimet. Neguen efztendeig ban-

i о tattam ez nemzetfegtől, es mondám hog ezek teuelegnek az ő fziuek- 
ben mindenkoron, es ők nem elmerek meg az en utaimat, kiknek 
meg efkwttem en haragomban, hog fólia be nem mennek az en

356 nugodalmamban. Diczőfeg legen j| Atíanak es Fiúnak, es fzent Leiek
nek : Mikent volt eleitől foguan, nioít, es mindenkoron, es mind

is őrőckőn őrőcke. Ug le.

P r o f a  P a f c l i a t i s

Mi kerefzíenek áldozzunk diczeretekkel, hufueti barannak. 
Baran iuhait meg valtuan, Chriftus artatlan leuen, bwnőfőket Att'a-

357 nak meg engefztele. || Halai es az elet czudakeppen meg wtkőzenek, 
20 eletnek feiedelme meg hala. De fel tamada menben immár uralko

dik, őriz, fzabadit, es minket iduezit. Mond meg nekwnk Maria, mit 
lattal az utón ? Elő Chriftufnak koporfoiat, es fel tamadotnak dicző-

358 feget láttám. Bizonfagul aganlokat, es az ő ruháit. || Fel tamat Chrif
tus en remenfegem, ki hiueinek előtte rnegen Galibában. Hidgwnk

ás inkab az eg igaz Marianak, hog nem mint fidoknak hamiffaganak. 
Tudguk Chriftuft igazan halottaiból fel tamadtat lenni. Te gőzö 
kiraí irgalmaz nekwnk, alleluia.

Fel tamadot kiralt Jefus Chriftuft mi mindnaian kerefzfenek
359 imadguk. || Jertek el őruendezzwnk Urunkban, es vigadgunk iduezitő 

so Iftenwnkben, menuen az ő tekentetinek eleiben diczeretekkel, es
uigaffagos eneklefekkel, enekelfwnk ő neki Mert nag Ur az mi 
Urunk Iftenwnk, felfeges kiraí mindeneknek felette, el fém veti tőle 
az ő népét, mert ő hatalmában uadnak minden főidnek hatari, es

360 min||den hegeknek magoffagit áltál latfa Mert őue az tenger es ő 
85 teremtette otet, es az főidet az ő kezei ekeíitek: Jertek el azért
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imadguk Őtet nag alazatoffaggal, es íiriunk az mi teremtő Iftenwnk 
élőt: Mert ő az mi Urunk Iftenwnc es mi vágunk az о пере, es az ő 
mezeienek iuhai. Ez napon ha fzauat hallandgatok, az ti ízületekét 
meg ne || kemeniczetek: Miképpen az pufztaban az ingerleínek es 361 
keíerteínek ideien, hol meg keíertenek engemet az ti Att'aitok, meg . . 
eímerenek engemet, es meg latak az en czelekedetimet. Neguen 
efztendeig bantattam ez nemzetfegtől, es mondám, hog ezek teue- 
legnek az ő fziuekben mindenkoron, es ők nem iímerek az en utai- 
mat, kiknek meg efkwttem en haragomban, || hog íoha he nem men- 362 
пек az en iiugodalmamban. Diczőíeg Att'anak es fiúnak, es az fzentio 
Leieknek: Mikent uolt eleitől foguan moítan es mindenkoron, es 
mind őrőckőn őrőcke ug legen.

P r o i a a i c e n f i o n i s .

Az mindenható kiral ez mai napon, Mind ez világot nag hatal- 
maual meg || valta. Giőzedelemmel az menorfzagban fel mene. Mert 363 
neguen napia hog fel tamadot vala. Az fzent napokon fzolgait bato- 
rita. Es lelki bekefégnék ielet Apoftoloknak haguan. Kiknek ada of 
hatalmat, hog embereket bwnőkből oldoznanak. El kwlde Őket ez 
uilagra kerefztelni minden embereket. Att'anak es Fiúnak es fzent " 
Leieknek ne||ueben. Es velek leuen meg haga nekic hog Jerufalem- 364 
bői el ne mennenek, de ot meg varnak az ő igeretit Mert nem fok 
nap el muluan, el kwldőm ug mond nektek az vigafztalo fzent Lelek 
Iftent. Es lefztek nekem tanúim Jerufalemben, fidofagban es az 
famariahan. Es hog ezt meg monda ő lattokra fel emeltetek az egh 
fele. Es az fenes köd kőrnwl veue őtet || es kic az egben ot nefznek 365 
vala, ime mellettek két angal meg alia feier ruhákban. Nekik ezt 
monduan: mit czudalkoztoc timenorfzag fele. Mert az Jefus ki fel uite- 
tek tőletek Attfa Iftennek iobiara Mint fel mene ekkeppen el iő minket 
feienkent mind meg itelni. Oh mindenható őrők Iften, az embert kit 
teremtel, kit paradiczombol. Nag alnokfaggal |j az ördög ki uete, es 366 
uele edgwt foguan uiue pokolban. Az te fz : vereddel kit meg váltál 
Ur Iften. Ifmetlen fel mene honnan egczer lé efek, paradiczomnak 
diczöfegeben. Mikoron iőuendez ez uilagot itelni Kerwnk adg mi 
nekwnk mind őrőckőn Őrőcke az fzentekkel edgwt örwlnwnk. Hol 
te neked enekelfwnk diczeretet. || 35
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367 P r o í a  P e n t e c o f t e s

Az fzent Lelek aiandeke legen velwnk Ki az mi fziueinknek 
belfő refzeben lakozzék. Minden lelki bwnőket mi tölwnk el tauoz- 
tatuan. Vilagofito es eltető fzent Lelek. Az mi fzimvnknek homaiat

368 meg tifzticzad Jo akarata kerefzt'e||neknek oh te fzent fzeretoie 
Boczaffad az te aiandekidat az mi erzekenfegwnkben. Te minden 
gonoffagos bwnőkből minket tiztito fzent Lelek Tizticzad meg 
nekwnk fei énként, az mi lelki fzemeinket. Hog lathaffuk az mi fel- 
feges teremtő Iftenwnket Kit az tifzta fzwnek fzemei kiualkeppen

369 lathatnak. Prophetakat fel geriefztel, hog az Chriftufnac || nemes 
diczeretit meg hirdetnek Apoftolokat batorital, hog az Chriftufnak 
nenet mind ez világon vitelnek. Mikoron regen teremte ez világot 
az mindenható őrök Ifién. Te az uizeknek felette aiandekodat ki 
teriefzted fz : Lelek Iften. Az kereztfeget idueffegwnkre nekwnc

370fzenteled Szent aiandekoddal lelkwnkben minket mind || meg tifztit- 
uan. Sok nelueken ofzlot uilagot es fzerzefeket meg eggefitel. Bal- 
uan imádókat az Ur Iftennek imadaíara, fokát terituen. Te neked 
azért mi kőnőrgwnk, meg halgas kegelmeffen fzent Lelek Iften. Ki 
nelkwl minden imatfagok czak hiaban mondatnak az Ur Iftennek.

371 Oh te ki minden || időbeli fzenteket. Meg tanítottad az te fzent aian
dekoddal okét te hozzad foglaluan. Az nap ifmetlen az Chriftus 
Apoftalit Aiandekoza nag czuda aiandekkal, kit fenki nem hallót 
uala. Es ez napot azzal meg diczoited.

I n u i t a t o r i u m  T r i n i t a t i s

372 Az eg bizoii Iftent haromfagban, || es az haromfagot eg Iften- 
fegben, ier mi kerefzfenek imadguk Jönetek el óruendezzwnk Urunk
ban, es vigadgunk az mi iduezito Iftenwnkben, menuen az 5 teken- 
tetinek eleiben diczeretekkel, es oruendetes eneklefekkel, enekellwnk 
6 neki. Mert nag az mi Urunk Iftenwnk, es felfeges kiraí mindenek-

373 nek felette : el fém ueti tőle || az 6 népét, mert 6 hatalmában vadnak 
minden főidnek hatari, es minden hegeknek magoffagit áltál latt'a. 
Mert öue az tenger es ő teremtette őtet, es az főidet az ő kezei eke- 
fitek: Jőuetek el azért imadguk őtet, nag alazatoffaggal, es firiunk 
az mi teremtő Iftenwnk élőt: Mert ő az mi Urunk Iftenwnk es mi
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uagunc И az 5 népéi, es az 6 mezeienek iuhai. Ez napon ha fzauat374 
hallandgatok, az ti íziueiteket meg ne kemeniczetek : Miképpen az 
pufztaban, az ingerlefnek es kefertefnek ideien : hol meg kefertenek 
engemet az ti Att'aitok, meg kefertenek engemet, es meg latak az en 
czelekedetimet. Neguen efztendeig || hantattam ez nemzetfegtol, es 375 
monda/?*, hog ezek teuelegnek az о fziuekben, mindenkoron, es ok 
nem ifmerek az en utaimat, kiknek meg eskwttem en haragomban 
hog foha be nem mennek az en nugodalmamban. Ditfőfeg Att'anak 
es fiúnak, es fzent Lelek Ifte/mek: Miképpen uolt eleitől foguan, || 
moftan es mindenkoron, es mind órőckőn őrőcke Ug legen. 376

P г о f a p o e n i t e n t i a e .

Nag firalommal fohazkodgunc az nag Ur Iftenhőz, meg efmer- 
uen bwneinket, es azoknac veget vetuen. Nincz az eg alat igaz 
ember az Iftennek előtte, ki magaual iol tehetne, es ellene nem 
vetene Adam Att'anktul fogua ha meg fzamlalluk, az embert bwn- is 
ben talalfuk || czak az eg Chriftuft el ki ualafzt'uk. Mindenek meltoc 377 
voltáé az karhozatra, es az nag twzes pokolra, kik fz\vlettenek ez 
arnek világra Szent Dauid az Iftennek ellene vetet vala, mert 
parafznalkodot vala, es igaz embert olt uala Szent Peter az Ur Iftent 
haromzor meg tagada, hog ingen fém tutta volna, es foha nem latta 20 

volna. Ne kőueffwk || vetkeket, de czak az ő hiteket, efmeriwk Iftenwn- 378 
két, meg boczatfa bwneinket Nag fzep fzoual hiú minket, hog el 
vefzi bwneinket, czak valluk mi hitwnket, es kőueffwk Mefterwn- 
ket. Ki nag foc igerettel, kinal az őrőc elettel, es vigafztal ezt mond- 
uan, az ő fzent igeieuel. Terietek meg en hozzam, mert en irgalmas 25 

vagoc, es || az ti bwneiteknel, nagob az en irgalmaffagom. Élők ug 379 
mond en őrök mindenható nag Iíten, nem akarom fenkinek vefze- 
delmet karhozatt'at. Valamikor en hozzam az ember fői fohazkodik, 
es az bwnből ki terend arról meg nem emlekezem. Moftan vagon az 
ődő, moftan vagon az óra mert ez után fenkinek, nem adatic j| iduőf- 380 
feg. Teriwnc meg az Chiriftufhoz, mi edes meg váltónkhoz, es lelki 
pafztorunkhoz, menorfzagi utunkhoz Keriwnk hitet ő tőle, es io 
czelekedö aiandekat, hog kedueben iarhaffunc, es czak neki fzolgal- 
haffunc. Ki mennegben fz. Att'anac, iob keze felől wl, es iöuendő 
Ítélni, mindene||ket, holtakat es eleueneket. || 381



383 S e q u u n t u r  Ce r e mo n i a e  de f ac  r o t a  n e t a  Co e n a
d o m i n i .

Szent az Atta Iften mindeneknek teremtőie. Szent azFiu Iften 
az mi meg váltó Urunk . Jefus Chriftus. Szent áz vigafztalo es meg 

г, fzentelö fzent Lelek Iften, három fzemel eg bizon Iften, Seregeknek
384 Ura. Mind az mennek főld||nek kerekfege, telfes nag diczőfegeddel 

mindeneknek teremtőie. Leg irgalmas nekwnk bwnofóknek mikeges 
Iftenwnk, igazgas az őrök eletre mentieknek bodogfagara Aldot az 
mi Urunk Jefus Chriftus ki fzwztöl fzwletek, idueffegwnkre nekwnk

10 adaték, Ur Iftennek neueben. Leg irg: Iftennek.*) j|

*) Itt 1 levélnyi hézag.



efedezic ott erettwnc, 
valakié az 6 neveben hifzwnc.

885

Ez vaczorat azért háttá nekwnc, 
hog 6 vele eggefwlheffwnc,
es lelkwnkben ne rettegiwnc, 5

Mert kegelmet nert Attatul nekwnc.

Jamboríagot azért kóuefíwnc, 
hog Chriftus tagiai lehefiwnc 
gwlőfeget el tauoztahnnc,
atta fiúi ízeretetben elbvnc. 10

Méltatlanul ezzel ne elbvnc 
de magunkat meg proballuc, 
uy eletre mi igekezzwnc, 
hitetlenfeget el tauoztafí'une.

Halat adunk te neked Ur Itten, 15

Hog minket oil igen fzerettel 
fzent fiadnac nem engedel, 
vefzedelemből meg mentei.
Ug le.

Al i us .  И 20

Urnák vegh vaczoraiara, 386
es 6 aldozattara, '■ 
kerefzt'en nepek mennetek, 
bog erős legen hitetek.
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Kinek 6 fzentfeges telte 
magos kerefzt fan epede, 
rofa fzinw fzent verevel 
fzabadita bwneinkböl.

Az verekedő angaltul, 
es kegetlen Pharahotul, 
veres tengert áltál menven 
otalmaza kegelmeffen.

Oh bizon méltó áldozat, 
ki áltál pokol toretek 
el vefzet nép fzabadula, 
öröc elekre indula. ||

Mar mi iutalmunc az Chriftus 
kinek halala fogonatos 
6 fzent Att'anal erdemes 
mindenkoron kellemetes.

Tegedet kerwnc Ur Iften, 
ez idveffegnec ideien, 
te nepedet otalmazzad 
fzent Lelkeddel batoriczad.

Naladnelkwl mi el vefzwnc 
es femmi iot nem tehetwnc, 
bwnben igen el arattunc 
ördög.miat czalatkoztunc.

Boczafd meg mi bwneinket, 
engefztelled fziveinket 
hog teged minden időben, 
diczerhetfwnk diczőfegben.

Ditföfeg legen Attanac 
es eggetlen eg Fianac 
ezeknek aiandekanak, 
az ditfö fzent haromfagnac. ||



ÁLDOZÓ ÉNEKEK.

Szwkfeg meg tudni mindennek, 
es erteni az hiueknek, 
mint fzenuedet es nomorgot 
ill nag kinokban az Chriftus

Szolga abrazatban öltözék • 
meg alazuan őnnón rnagat 
el titkola Iftenfeget 
lón engedelmes Att'anac

Emberi teltben óltózek 
két termezet eg fzemeíben 
akara lenni valtíagunc, 
két fel kőzöt bekefeg zerzónc.

Nag foc integet nauafat 
fzenuede Chriftus az tettben || 
mert bwneinc fzent Att'atul, 
reá vettetenek Iftentöl.

Hog reá veue bwneinket 
bwn foldgatis ó fel veue 
fzent halalaual igere 
hog rontana ellenfegwnket

Szenuede azért az Chriftus, 
oftoroztatek kinzatek 
czufoltatek fezittetek 
es nag kinokkal öletek

Mert bwn fokfagat reá veue 
lón áldozat bwneinkert 
eleg teuó igaffagunkert 
lón fizető adoffagunkert.

Szana nekwnk nauafankat 
órdőg miat kinzafunkat 
tóruen miat vadlafunkat 
halai pokol raitunk letet
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Szállá pokolra kínokra 
ada magat nauaíara 
nr haragianak kinnara, 
bwnteteínek 6 íoldgara. ||

390 Szwletefe uyulafunc,
ízenuedeíe ízabadíagunc, 
vér ontafa tiíztulafunc 
ízent balala meg valtfagunc.

20

El adaték bwneinkert 
tamada igaííagunkert 
menben mene mi eltwnkert 
ot mar ertwnk el'edezik

Keriwk azért moít az Att'at 
tekenczen r[elanc íz : fiáért 
adgon nekwnc minden iokat 
igazgafion ízent lelkeuel.

Diezeriwk moítan az Chriftuít 
ki mi ertwnc ízenuede, 
meg hala mi bwneinkert 
fel tamada igaííagunkert. U. 1. ||



P a f f  io C hr i f  t i  Mat t h .  26.

Mi Urunk Jefus Chriftufnak kinfzenuedefet, ekkepen irta meg 
fzent Matthe Euangelifta. (1)  Az időben mikor el kőzelgetne az 
hufuetnek innepe napia, monda Urunk Jefus az ö tanituaninac. ( 2 )  
Tudgatok hog két nap el muluan, hufuetnek innepe napia lefzen 5 

es az embernek fia el arultatik hog meg feziteffek. || (3 )  394 
Ackoron egbe gwlenek az papi feiedelmek es az iras tudok az nép
nek előtte iaroiual, az papi feiedelemnek ház ab an, ki mondatik vala 
Caiphafnac. (4 )  Es tanaczot tartanac Jefus ellen, hog őtet czalard- 
faggal meg fognaiac, es meg őlneiec. ( 5 )  lm ezt mondgak vala. 10 

Nem az Idnep napon: ne talanta» zendwles lefzen az köz nép kőzőt 
(6 )  Mikoron azért volna Jefus Bethaniaban, poklos fimonnak || haza- 395 
nal (7)  iaruluan ő hozza eg affzoni allat, viuen alabaftrom kőből ' 
czinalt edenben draga kenetet, es őnte az le telepedet Jefufnak feiere.
(8)  Az tanituanoc pedig ezt latuan, felette igen meg haborodanac 15 

raita ezt monduan : Miczoda vefzedelem ez : (9)  El adhattak volna 
ez kenetet nag foc pénzén, es az fzegeneknek ofzthattak volna. (10)  
Meg ifmeruen ezt Jefus monda ő nekic. Miért háborodtatok meg ez 
affzoni allatra, mert io dol||got czelekedet en velem. (11)  Lám az 396 
fzegenek mindenkoron veletek vadnak, de en nem mindenkor leízek 20 

ti veletek. (12)  Es miiiel hog ez affzoni allat, ez kenetet az en tet
temre töltötte, az en temetfegemnek okáért miuelte. (18)  Bizon 
mondom ti nektek, valahol az Euangelium hirdettetik ez fzeles vilá
gon, ez is meg mondatik, hog ezt czelekette, az 6 emlekezetire. — 
(14)  Ackoron el mene eg az tizenkét tanituanok kőzzwl, || ki mon- 397 
datik vala Judas Ifcariotefnek, az papi feiedelmekhőz (15) es monda 
nekik. Mit akartok ennekem adni, es en az Jefuft ti nektek kefze- 
tekbew adom. Es azok igerenek ő neki harmincz ezwft penzőket. 
(16)  Es ez után Judas alkalmatoffagot keres vala raita, miképpen
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őtet kezben adhatna^ (17)  Az hufuetnek innepenek elfő napian,
398 iarulanak az tanituafiok Jefufhoz ezt monduan. Hol a||karod liog 

meg fzerezzwk te neked meg enni az hufueti barant? (18)  Monda 
Urunk Jefus о nekiek: Mennetek be az váróiban eg emberhőz, es 

5 mondgatok ezt 6 nekie. Az mefter azt mondga: az en időm közel 
vagon, te nalad fzerzem meg az vég vaczorat, az en tanituanimmal. 
(19)  Es ackeppen czelekedenek az tanituafiok, miképpen meg monta

399vala 6 nekiek Jefus. Es meg ízerzek az vég va||czorat. (20 )  Mikoron 
penig be eftueledet volna, le telepedek Jeíus az ö tizenkét tanituani- 

io ual, (21)  es az vaczora közben monda 6 nekiek: Bizon mondom ti 
nektek, bog ma ti kőzzwletek eg engemet el árul (22)  Az tanitua
nok ezen igen meg ízomoroduan, mindnaian kezdek ezt mondania: 
Auagenuagoke az uram? (23)  Felele penig Urunk Jeíus ezt rnond-

400 uan: Az ki az 6 kezet || en velem eggwt az talban be marta, az a ki 
is engemet el árul. (24)  Jóllehet liog az embernek fia halaira megen

az mint iruan vagon 6 felőle. De iái az embernek, az ki áltál az 
embernek fia el arultatik. Job volt volna, ha ez világra nem fzwle- 
tet volna az ember. (25) Felele pedig Judas az ki őtet el arula 
ezt monduan : Nemde en vágóké az Mefter? Monda ő nekie Jefus. ||

401 Te mondod. (26)  Az vaczoran veue Jefus az keneret, es halakot 
aduan meg fzege, es ada az ő tanituaninac ezt monduan: Vegetek 
es egetek ez az en teftem. (27)  Es vőue az pohart is halakot aduan, 
es ada az ő tanituaninak ezt monduan: Igatok minnaian ez pohár
ból, (28) mert ez az en verem, uy tőruennek vere, mel nag fókákért

2C. ki ontatik bwnőknek boczanatt'ara. (29)  Mert azt mondom ti nek-
402 tek, nem ifzom, ez napfagtul |j fogua ez fzőlőnek neméből, mind az 

napiglan, mikoron yandom azt ti veletek uyonnan, az en Att'am- 
nak orfzagában. (30)  Es diczeretet monduan ki menenek az ólai 
fanak hegere, (31)  holot monda Jefus az ő tanituaninac. Mindfia-

30 ián ez eiel ti meg botrankoztok en bennem. Mert iruan vagon: meg
verem az pafztort, es az fiainak iuhai el ofzlattatnak. (32)  De minek -

403 utanna fel tamadandok, elől vefzlek titeket Galileaban. || (33)  Felele 
Peter es monda ó nekie. Hog ha minfiaian meg botrankoznak is 
te benned, en foha meg nem botrankozom (34)  Monda ő nekie

35 Urunk Jefus: Bizon mondom te neked, hog ez eczaka minek előtte 
az kakas fzollana, haromfzor engemet meg tagadz. Monda pedig fz : 
Peter ő nekie. Hogha fzwkfeg leízen nekem te veled eggwt ineg hal
nom is, de en tegedet meg nem tagadlac. Ugan azonkeppen az tanit-
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uanokis minnaian || mondanak. (36)  Ackoron mene Jefns az 6 404 
tanituaniual az faluczkaban, mel mondatik Getfemanenac, az holot 
monda Jeíus az ő tanituaninak. wlletek vefzteg it eg keuefíe, miglen 
tanul megek es imatkozom. (37)  Es melleie veue Pétért es Zebe- 
deufnak két fiat, kezde ízomorkodni, es kefergeni. (38) Ackoron 5 ' 
monda Jeíus 6 nekik. Szomorú az en lelkem, mind lialaliglan. Lege
tek veízteg it es vigazzatok en velem. (39)  Es on||net eg keuefíe 405 
tauul menuen, le borula az 6 orczaiara, imatkozuan es monduan:
En fzent Attam, ha lehetfeges tauozzek el en tőlem ez pohár. Jóllehet 
nem ug legen az mint en akarom, de az miképpen te akarod. (40) ю 
Es iőue az 6 tanituanihoz, es talala őket el aluuan, es monda Péter
nek. Ec-keppen nem vigazliattoke en velem eg oraiglan. (41)  Vigaz
zatok es imatkozzatok, hog kifertetben ne ehetek. ||-Mert az lelek 406 
kefzen vagon, de az teft igen erőtelen. (42) Es ifmetlen mafodzor- 
is el mene, es imatkozek ezt monduan : En fzent Attam, hog ha 15 

el nem tauozhatik en tőlem ez pohár, hanemha meg koítolom ötét, 
legen az te akaratod. (43)  Ез hatra teruen talala őket el aluuan, 
mert az ő ízeinek alom miat meg nehezettenek vala. (44)  Es el 
haguan őket ifmetlen el mene, es imatkozek harmadzoris, ugan azon 
bezedeket mondua/í. (45)  Ackoron iarula az ő tanituanihoz es monda 20 

önekic. К man]. Aludgatok immár es ííugodgatok. íme el kőzelgétet 407 
az óra, es az embernek fia el adattatik, az bwnőíbknek kefzekben 
(46)  Kelletek fel es mennwnk e l: íme el kőzelgetet az ki engemet el 
árul. (47) Azonkőzbe mikor ezeket beízellene, ime Judas eg 
az tizenkét tanituanok kőzzwl el iőue, es Ö uele nag fok fido fereg, 25 

feguerekkel es dorongokkal, kic el kwldettek vala az papi íe||iedel- 408 
mektől, es az fő népektől. (48)  Az ki pedig őtet el arula, ill ielen- 
feget adót vala ö nekic monduan: Valakit en meg czokolandoc, az 
az Chriftus meg fogiatoc őtet. (49)  Es nag hamarfaggal iarula Jefuf- 
hoz ezt monduan: Iduőz leg Mefter! Es meg czokola otet. (50) но 
Jeíus pedig monda ő neki: Barátom mi okon iőttel en hozzam ?Aeko- 
ron iarulanac es keze||ket vetek Jeíufra. es meg fogak őtet. (51) Es 400 
ime eg azok kőzzwl az kic Jefuffal valanak fel emeluen kezet ki vona 
fegueret, es vaguan az papi feiedelemnek eg fzolgaiahoz, el vaga az 
ö iobbik fwlet. (52)  Ackoron monda ö nekie Jeíus : Peter ted heíere 3 5 

az te fegueredet, mert minden az ki feguerrel kerefi, feguer miat 
kel annak el vefzni. (53) Auag velede, hog en nem kérhetnem az en 
fzent Atfamat, es adna ennej|kem nag fok fereg angalokat. (54)  De 410

289
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miképpen tellefednenek be az irafok, mert ennek ekkeppen kel lenni. 
(55)  Es azon oraban monda Jeíus az feregeknek. Ki iöttetek en 
ream, ug mint eg gonoz tenöre, feguerekkel es dorongokkal, bog 
meg fogiatok engemet. Minden napon wlők nala ti veletek, tanit-

5 uan az templomban, es meg nem fogatok engemet. (56)  Mind ezek
411 azért ec-keppen lőttének, bog be tellefednenek az prophe||taknak irafi. 

Aekoron az tanituaúok őtet el haguan mindnaian el futanak. (57)  Az 
íidok penig meg foguan Urunk Jefuft, vinek ötét Caipliafnak az 
papi feiedelemnek, hol az iras tudok es az fő nepek őfzue gwltenek

ío vala. (58)  Peter pedig köueti uala Őtet tauul főidőn, mind az papi 
feiedelemnek tornaczaiglan. Es oda be menuen \vl vala az fzolgak- 
kal. bog az dolognak veget latbatnaia. (59) Az papi feiedelmek pedig

412 es mind jj az egefz tanats, keretnek valami hamis tanukat Jefus ellen, 
hog őtet liaialra adhatnaiak,' b 60) es nem talalanak .Jóllehet bog

is fok hamis tanuk iőttenek vala. Yegre el iutanak két hamis tanuk 
(61) es ezt mondák: Ez az ember azt mondotta, el törhetem en az 
Tftennek templomát, es harmad napon ifmet fel epithetem Őtet.

413 (62) Es feleluen az papi feiedelem monda Ő neki. || Semmit nem 
feleize azokra, az melleket te ellened bizonitnak? (68) Jefus penig

20 vefzteg halgat vala, es az papi feiedelem monda ő nekie: Kenfzerit- 
lek tegedet az elő Iftenre, bog mond meg mi nekwnk, ha te vág 
az Chriftus, az elő Iftennek fia. (64) Monda ő nekie -Jefus: Te 
magad mondád. De bizonnal mondom ti nektek, ennek utanna meg

414 láttátok az embernek fiat, || wluen az Iftennek iob kefze felől, es az
25 iteletre iőuen az egeknek fő Illőiben. (65)  Ackoron az papi feiedelem

ruhaiat fzaggatuan monda. Karomlaft fzolla. Mi fzwkfeg erre tőb 
tanukat hoznunk, ime nioftan hallatok az ő karomlafat, (66)  mint 
teczik ti.nektek ? Azoc pedig feleluen mondanac. Méltó lialah'a, (67)

415 Ackoron meg pőkdőfek az ő orczaiat, es fiákon verik vala || őtet.
30 Nemeitek arczul veruen (68)  im ezt mondgak vala Mond meg mi

nekwnk Chrifte, kiczoda az ki tegedet arczul ver ? (69)  Szent Peter 
pedig wl vala kimvl az pituarban, es iarula ő hozza eg leanzo ezt 
nionduan: Teis az Gahlea beli Jefuffal valal! (70)  Peter pedig 
mindenek élőt meg tagada ezt nionduan : Nem tudom mit moradafz.

416 (71)  Es ki mene onnét Peter az tornaczban, lata őtet || mafik leanzo, 
es monda azoknac kic ot valanac. Ezis az Nazarethbeli Jefuffal л а1а. 
(72)  Es vifzo'itag nag efkwuefiel meg tagada, hog ő foha nem 
ifmerte volna az embert. (73)  Es keues idő muluan, iarulanak az
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kic ot alnak vala es mondanac Peternek: Bizon teis azok közzwl 
való vág, mert meg az fzodis bizonoffa tefzen tegedet. (74)  Acko- 
ron keízde fzabadkozni es efkwdni, hog || ingen lem ifrnerte volna az 417 
embert. Es mingaraft az kakas fzolala. (75)  Es meg emlekezek 
Peter Prune Jefufnac befzederől. Mert meg mondotta vala neki з. 
Jefus, hog minek előtte az kakas fzollana, háromfzor őtet meg tagad- 
naia. Es onnan ki nienuen Peter keíeruefíen Ига.

Cap.  27. Pa r s ,  2.

(1) Mikoron pedig reggel löt volna, tanaczot tartanak az papi 
feiedelmek, es az főfő nepek || Jefus ellen, hog őtet halaira adhatna- 418 
iac. (2)  Es meg kőtőzuen viuek őtet, es adac Pontius Pilatuí'nak 
kefzeben, ki ackoron tifztarto vala. (3) Latuan Judas az ki őtet el 
arulta vala, hog el karhozot volna, meg bana az ő czelekedetit, viffza 
viue az penzeket az papi feiedelmeknek, es az fő nepeknek (4) ezt 
monduan: Vetkeztem mert el árultam az artatlan vert. Es azok 15 

telekien mon||danae ö neki. Ninczen nekwnc arra gondunk te latiad 419 
mit tőttel. (5)  Es el vetuen az penzőket az templomban, ki menuen 
onnan Judas fel akafzta magatfő^) Az papi feiedelmek penig fel 
ueuen az penzőket, mondanak. Nem illik ezeket az kőffégnék lada-* 
iaban vetnwnk, mert vernek arra. (7)  Es tanaczot tartuan róla, 
veuenek azokon fzabad iaro földet, az fazék gartoknac mezeiet, |j utón 420 
iaroknac temetfegekre. (8)  Annak okáért hiuattatek az a hef ver
nek mezeienek, mind ez napiglan. (9) Ackoron telfefedek be az 
mit mondot vala Jeremias Propheta ezt monduan : Es veuek az har- 
mincz ezwft penzőket, az bőczwltnek iutalmat, mel az Ifrael fiaitul 25 

meg bőczwltetet vala. (10)  Es adac azokat az fazék garto mezeieert, 
miképpen el vegefzte eh rólam az Ur Iften. (11) Jefus pedig meg 
allapek Pilatus élőt, es kérdi || vala őtet ezt monduan: Té vagy-e az 421 
fidoknac kiralía ? Jefus pedig monda ö neki: Te magad mondád- 
(12)  Mikoron pedig vádoltatnek az papi feiedelmektől, es az fő fő au 
fido népektől, femmit nem felel vala. (13)  Ackoron monda neki 
Pilátus. Nem hallod e meni fokát fzolnak te ellened? (14) Es nem 
felele ö neki femmi befzedere, ug annira hog felette igen czudalko- 
zik vala raita Pilatus. \\( 15) Az idnep napon pedig fzokot vala Pila- 422 
tus, az fogíoc közzwl az feregnek el boczatani, az mellet akarnac 35

191
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vala. (16)  Ackoron pedig vala о neki eg ieles fogla, ki mondatik 
vala Barrabafnac. (17)  Mikoron az íido nepek fel gwltenek volna, 
monda ő nekiek Pilátus. Kit akartoc hog el boczaffak ti nektek: 
Barrabafte auag az Jeíust, ki mondatik Chriftufnak? (18)  Mert

428 tudga vala Pilatus hog iretfegnek miatta || árulták volna el ötét. (19)  
Mikoron azért Pilatus itel.5 fzekiben wlne, kwlde az 6 felefege 5 hoz- 
zaia ezt monduan: Semmi kozod ninczen te neked az igazzal, mert 
nag fokát fzenuedtem ez eiel almomban 6 erette. (20)  Az papi feie- 
delmek penig es az fő nepek, tanaczul adak az koz nepnek, bog 

xoBarrabaft meg kerneiek Urunk Jelűit penig meg olneiek (21)  
Felele penig Pilat, monda ő nekic Kit akartoc bog ez kettő kőzzwl

424 el boczaffac ti nektek ? Azoc penig feleluen monda||nac. Barrabaft 
(22)  Monda nekic Pilatus Mit tegek azért az Jefufnac, ki monda
tik Chriftufnac ? (28)  Mondanak nekie minnaian: Meg feziteffek !

и Pilatus penig monda ő nekic: Miczoda gonoffagot tőtt tehat? Azoc 
penig annal inkab fel kialtuan mondanac: Meg feziteffek. (24)  
Latuan azért Pilatus hog femmit nem hafznalna, de bog annal

425 inkab nagob zendwles lenne, vizet keruen || meg mofa az ő kezet az 
nepek élőt monduan: Ártatlan vagoc en az igaznac ő vérétől, ti

го laffatok! (25)  Es feleluen mind az kőzőnfeges nepek mondanac: 
Az ő vere mi raitunk legen, es az mi fiainkon. (26) Ackoron el 
boczata nekic barrabaft, Urunk Jefuft pedig meg oftorozuan, ada 
kezekben bog fel feziteneiek. (27) Az pilatus fzolgai pedig viuek

426 Jefuft az pituarban, es rea || gőitek az egefz kőffeget, ( 28) mikoron 
25 kedig le vetkeztettek volna -ötét, adanak barfon köntőft ő reaia, (29)

es tőuifkből czinalt Coronat tőnek az ő feieben, es nadat adanak az 
ő iob kefzeben, -es terdet haituan czufollak vala Őtet ezt monduan: 
Iduőz leg fidoknak kiralla! (80)  Es meg pókdőfek az ő orczaiat, es 
el veuek ö tőle az nadat, es verik vala az ő feiet. (81) Es minek

427 utanna meg || czufoltak volna őtet, le vonae ő róla az barfon köntőft, 
es öltöztetek őtet az önön ruhaiaba/г es el viuek őtet hog meg fefzi- 
tenek. ( 32) Ki menuen pedig az váróiból, talalanak Cyreneus falu
im! iöuö embert, ki fimonnak neveztetik vala. Ezt meg foguan reá 
kefzeritek, hog vinne az ő kerefzt faiat. (38)  Es mikoron iutottak

35 volna az Golgotanac hegere, az mef mondatik vala koppafzto hel-
428 nek. (34)  Es adanac ő neki inna eczetet || méreggel elegituen. Es 

mikoron meg koftolta volna nem akara inna. (35)  Minek utanna 
pedig fel fefzitek őtet, el óztak ő köztők az ő ruhaiat, es az ő ruha-

2 9 2
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iara foríot vetenek, hog be teltefednek az mit inondot vala dauid 
Propheta ezt monduan: Meg ofztac 6 kófztök az en ruháimat, es az 
en ruhámra foríot vetenek. (36) Vefztegwluen penig igekeznek vala 
6 reaia. (37) Es fel teuek feie feliben az ő tituluffat, im ezeket 
iruan У Ez az Nazarethbeli Jefus, fidoknak kiralfa: (38)  Ackoron420 
fel fefzittettenek 6 vele két toluaiokis, az eggik iob keíz felöl, es az 
mafik bal kefz felől. (39)  Az kic pedig azon el mennek vala, haito- 
gatuan az 6 feieket, ízidalmazzak vala ötét (40)  ezt monduan: Te 
vág e ki el törőd az Iftennek templomát, es harmad napon ifmet 
fel epitedőtet. Szabadicz meg moftantennen magadat, || ha Iftennek 430 
fia vág, fzaí le az kerefzt farul. (41)  Azonkeppen az papi feiedel- 
mek, es az iras tudok az fő nepekkel eggwt, czufolíak vala 
monduan: (42)  Egebeket meg fzabaditot, es önnön magat meg nem 
fzabadithatía. hog ha az fidoknak kiralfa, fzalfon le moft az kerefzt 
fáról, es hifzwnk ő neki. (43)  Bizot az Ur Iftenben, fzabadicza meg is 
ötét moftan ha akaria, Mert || ő azt mondotta, hog Iftennek fia. (44) 431 
Ugan azon keppen az toluaiok is, kic о vele fel fefzittettenek vala, 
Karomkodnak vala ő reaia. (45) Es hat oratul fogua, nag fetetfeg 
tamada mind az egefz főidőn, mind kilencz oraiglan. (46)  Es kilenez 
óra fele, kialta Urunk Jefus nag fel ízoual ezt monduan: Eli éli 2u 
lamazabachtani az az En Iftenem; en Iftenem, miért || hagal el enge-432 
met. (47)  Nemeitek pedig az kic ot alnak vala, mikoron hallottak 
volna az ö kialtaíat mondanak: Az Illeft hya ez : (48)  Es mingaraft 
eg ő kőzzwlök futanak, es fpongiat elő veuen meg tőlte eczettel, es 
eg nad fzalra czinaluan ad uala nekie inna. (49)  Nemeitek pedig as 
im ezt mondgak vala. Had el lafíuk meg ha el iő az Illés, meg fza- 
baditani őtet. (50)  Jefus pedig || ifmet kialtuan nag fel fzoual, ki 433 
boczata az ö fz : lelket. (51)  Es ime az templomnak kárpittá kettő 
ízakada, az főlfö refzetöl foguan mind az alfo refzeiglen. Es az fold 
igen megindula, es az köíziklacmegrepedezenek, (52)  es az kopor- зо 
fok fel nilanak, es nag foc fzenteknek teftek kic el aluttak vala fel 
tamadanac. (53)  Es az kojDorfobol ki iőuen az ő fel tamadafa után, 
menenek az fzent varofban, es || nag fókáknak meg ielenenek (54)  434 
Az Centurio penig es az kic vele valanak, Őrizuen Jel'ufnak teltet 
latuan az föld indulaít, es azokat az mellek lefznek vala, igen meg 35 

felemlenek monduan: Bizon Iftennek fia volt ez. (55) Valanac ot 
meífzwnnen fok affzoni állatok, kik köuetik vala Jefuft Galileabol, 
fzolgaluan ő neki. (56)  Kik kőzőt vala Maria Magdalena, es Maria
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435 Jacobi es Jofephnek anna, || es Zebedeus fiainak is anna. (57)  Miko
ron azért be eftueledet volna, el iőue eg gazdag ember Arimathea- 
bol, ki neueztetik vala Jofephnek, ez is uala Jefufnac tanituana. (58)  
Es ez el mene Pilatufhoz es meg kere Jefufnac fz. teftet. Ackoron

5 Pilatus paranczola hog meg adnaiak. (59)  El viue azért Jofeph 
Jefufnac teftet, es be takara otet tifzta golczban, (60) es hefheztete 
otet az 6 uy koporfoiaban, kit ko fziklabol ki meczetet vala, es hai- |l

436 togata nag kouet az koporfo aitaiara es el mene onnét. (61) Vala 
penig ot Maria Magdalena, es az Mafik Maria, wiuen az koporfonac

io felette. (62)  De lám az idnep eftinek mafod napian, fei gwlenec az 
papi feiedelmek, es az fzerzetes ven fidoc, az pilatufhoz (63)  ezt 
monduan Uram emlekezzwnk meg róla, hog amaz czalard meg elteben

437 azt mondgavala, hog harmad nap után fel ta||madna (64)  Oeriztef- 
fed azért az 6 koporfoiat telfeffeggel harmad napiglan, ne talantan el

is iőnek az 6 tanituani, es el lopiac otet, es ofztan azt mondgac az koz 
. nepnek, hog halottaiból fel tamadot. Es lefzen az utolfo teuefges 

fokkal gonofzb, az elfő teuelgefnel (65)  Monda nekic Pilatus. Legen 
őrizőtők. Mennetek el es megőrizzetek, mintiobban tudgatoc (66)

438 Azok pedig onnét |j el menuen, meg erőffitekaz koporfot, megpecze- 
20 teluen az koporfo kőuet, es őrizőket kőráwle haguan. ||
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Minek utanna fidofag, babillonianak fogfagaban vitetek, es 
Jerufalem el töretek, Jeremias Propheta le wie firuan, es Jerufalem 
varoffanac iöuendö pufztnlafarol, fzomoru fziuel ezt monda.

(I,  1)  Miképpen al pufztan czac önnön maga az varas, ki 5 

annae előtte foc neppel vala teli es. Tetetek ng mint őfzuedge, pogan 
nepeknek affzona; Tartomanoknae feiedelme, tetetek adó fizető||ue. 440
(2 )  Szwntelen való firaft tőn eczaka, es az ő kőn hullatafi orczaian 
el le futanak: Ninczen neki minden ő barati kőzzwl, ki ötét meg 
vigafztalna. Minden barati meg utalac ötét, es ö neki lőnek ellenfegi. 10

(3 )  Szám ki vetefre kefzeritetek menni az fidofag, nag nomorufag-
nac es fzolgalatnac miatta. Lakozek pogan nepek kőzőt es nem lőle 
hugodalmat. Minden ellenfegi meg fogac ötét, nem kwlönben mint 
erős es Л fzoros utakon Jerufalem, Jerufalem, mire hog meg fém 441 
terz meg a, t, Uradhoz Iftenedhez. is

П. L a m e n t a t :

(I, 4) Sionnak utai mint firnak, annak okáért hog fen ki mar 
nem iö fel az idnep napra. Minden kapui le töretének, es az ő papi 
felette fzomoruak. Az fzwzek is igen meg heruattanak, es ő maga 
vagon nag keferwfegben. ( 5 )  Az ellenfeg ő feien gőzedelmet von, es 20 

haborgatoia gazdagga tetetek, mert az Ur Iften meg vere őtet: Szan- 
talan fok bwneiert || ő germeki ellenfegi élőt fogfagra vitetenek. ( 6 )  442 
El vetetek fionnak leanatul minden ekeheg, es ő feiedelmi hafonla- 
tofoc lőnek eledelt nem talalo kotokhoz. Mert minden erőnelkwl 
hatalmas ellenfeg élőt el menenek Jerufalem, Jerufale?n mire 25 

h,m,f,t,m,a,t, uradhoz Iftenedhoz.
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3 L a m e n t a :

( 1 , 7 )  Meg emlékezzek Jerufalem, az о nomorufaginak napia- 
rul, es gőnórwfegeról, kiben regtől foguan élt vala. Mikor az о пере

44-3 ellenfegenek || kezeben elek, es nem vala neki i'egitöie. Latac ötét az 
5 6 ellenfegi, es meg neuetek az ö hugodalmanak napiat ( 8 )  Igen 

vetkezek Iftennek ellene Jerufalem, annac okáért tőle fzam ki vet
tetek. Mind az kic őtet eleb tifztelik vala, fzidalmazzac moftan. 
Mert latac az ő ekteleníeget, ő maga pedig fohazkoduan es firuan 
hatra tere. ( 9 )  Az b fertelmeffege mindeneknél niluan vala. De meg

444 lem emlekezek meg iöuendő eleteről. || Azért meg galaztatek czuda- 
keppen, es nem Ion neki vigaíztaloia. Tekencz. meg Uram Iften az 
en homorúfagirnat, mert igen fel magafztaltatek az en ellenfegem. 
Jerufalem, Jerufalem mire hog meg f,t,m,a,t Uradhoz Iftenedhőz

4. L a m e n t a t i o

is (II,  1)  Miképpen alaza meg az Ur Iften, haragiaban Jerufale- 
met. Le veto az nag diczőfegből, fidofagnac ekeffeget. Es nem emlé
kezek meg az ő labai alat való ízekről, nag haragianac ideien. ( 2 )

445 Meg И ronta az Ur Iften fidofagot, es nem kedueze neki. Minden ekef
feget Jacobnac le tőre, az ö haragiaban. Sidofagnac minden, ekeffe-

2o get földre-le haha, meg rutita az orfzagot. es az ő feiedelmit. (3)  
Le tőre haragiaban fidofagnac minden hatalmat. Meg vona fegetfe- 
get az ő ellenfegitől. Es meg emefzte Jacob orí'zaganac minden fze- 
geletit, nem különben mint eg febeffen.eghő langh. Jerufalem,. Jeru
falem, mir’e hog meg fém terz m,a t Uradhoz Iftenedhőz.

25 5. L a m e n t a t i o .  j|

446 (II ,  4 )  Meg vona yet mint eg ellenfeg, meg eröífite az ő iob 
kariat Jerufalem ellen, ug mint háborgató. Es meg öle mindeneket 
Sión leaiíanac fatoraban, kic kiuanatofok valanac tekentetre. El 
boczata az ő nag haragiat mint eg eghő twzet. (5) Az Ur Iften Ion

3o ug mint eg ellenfeg, mert el pufztita fidofagot, es el tőre minden
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palotait, el ronta minden erős ко falait, es meg fokafita Izrael пере
пек banatt'at es firalmat. (6 )  El haiia fatorat mint eg keuet. El || 
vefzte liailekat kiben lakik vala. El feletkezek az Ur Iften fionnac 447 
aldozatt'arul, es inneperől: meg atkoza haragianac boffzn allafaban 
az kiralt es az papokat. Jerufalem Jerufalem, mire bog meg fém 5 

terz m,a,te Uradhoz Iftenedhóz.

6. L a m e n t a t i o

(II ,  7) El haha az Ur Iften az ö oltárát, meg atkoza az ő 
templomát. Es ada ellenfeg kefzeben palotainac erős kő falait, kial- 
taft tőn az ellenfeg Iften templomában mint eg idnep napon. (8 )  10  

Gondola, az elő Iften, hog || el vefztene Jerufalemnek minden ekeffe- 448 
get. Es nem terite meg az ő el vegezet akaratfat az pufztulafrol. El 
töretek azért kőrhwl való ekeffege, minden kő falauial egetemben.
(9)  Be felledtenek az földben Jerufalemnek minden kapui, el töre
tének minden erósfzarai, az kiralt es feiedelmeket el viuek az poga-15 

hoc, kic kőzőt ninczen az Iftennek tőruene, ninczenek az prophetae, 
kic Iftenről iőuendöt mondananac. Jerufalem, Jerufalem, mir. hog 
meg f.terz || m,a,te Uradhoz Iftenedhóz. 449

7. L a m e n t a t i o

(IV,  1) Miképpen homalofodöt meg az fzep arah, es meg val- 2 0  

tozot termezet fzerent való io fzineben. Széliéi hahatanac az templom- 
пае kőuei, minden uezaknak piaczara. (2 )  Jerufalemnek nemes 
magzati, es ekeíbek ereztet arannal. íme meí hirtelen el töretének 
mint eg főidből czinalt eden, kit az fazék garto kezeuel epitet. (3)  
Meg az farkaitok is ki vetettek ő emlőiőket, es fzoptatt'ac vala az ő || 25 

kőfkőket. Az en nepem leaha hafonlatos lön az pufztaban lakozo 450 
kegetlen ftruez madárhoz Jerufalem, Jerufalem m,h,m,f,t,m,a, t. 
Uradhoz 1/íenedhőz.
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8. L am :

(IV,  á)  Az fzoptato germekeknek neluek, nag ízomiufag miat 
ragadanak inekhőz. Es az apró germ ekek keneret kerenek, de nem 
vala ki ő nekic adna. (5)  Kic annac előtte nag gonorwfegben élnék 

5 vala, meg oletenek az uczakon. Es az kic iarnac vala veres barfon- 
ban, az ganeiokat meg ha an ólelge- ||
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zomorofagodrol. kyth te zent zaddal vallat mikor azth mondád, zo-1 
moro en leikőm mind halaligh. holoth the zent lelkődeth embóri 
ydwőífegnek valczagara keeznek vallad. ees te zent teítódeth koornak 
mikoron az vtolfo waczoran te zent tanyethwanidnak labayth meg 
mofad. ees edőffegwel welők bekelwen. te dragalatos zent teftődeth 5 

ees verődeth nekyk adad, te dyczo kenodnak rákon voltath nekyk 
meg hyrdeteed. || Emlekozyel vram Jefus az nagy keferwfegődröl. 2 
kyth the zywedben vyfeleel. kőrőfthfanak kenyat gondolwan. myko- 
ron az három rendőn walo ymadafnak ees werős werö hullatafok- 
nak vthanna theen tanetwanyodmya el aroltatal. te walaztoth fydo- 10  

nepeydmia meg fogatai, hamiftanokmya wadoltatal. három byro mya 
hamiífan ytelteteel. az theenmagadnak walaztoth warafban у erű || 
falemben fydoknak nagy yelós napyan nagy peentőkőn te gyen- 3 
geffegw ees yfiyw vyragos teftődben artatlan karhoztattatol wala: meg - 
fogwan zőrnyw ees rettenetőffegőfth huzattatol wala. thazygaltatol 1 & 
wala. őklőztetől wala. orczeel kagyptatol wala. theen ruhattol meg 
foztatal. ydegőn ruhában otözteteel. te dyczo zomeydnek wylagof- 
faga. ky myndőnt lath, ees edohegw orczadnak zephege kémény || 
fydoknak katronczayawal födozwen be kőtozteteenek. holoth vram 4 
Jefus kegós criítus orczol werettetol wrala. ' oftoroztatol wala. kw 2 » 
lábhoz kőtoztetöl wala. kemenfegőffon oftoroztatol wala. nyakon 
werettetol wala: thőwys koronawai koronaztatol wala. naddal te 
zenth feyed werettetyk wala: ees kylomb kylomb zornvwfíegos 
kenoknak myatta zaggattatol wala. mynd т у  ydwöffegwnkerth. 
Azeerth || keerlek agyad nekom kegos Jefus ky ez napon the zent& 
fezwletod elöth főidre eftem efedőzwen. ees te dyczőffegős feylwl 
newezőth kenaydnak erdomeerth. en halalomnak előtte bynőmnek 
keferwffegős meg zanathyat. zywemnek byzony töredelmeffegeth. 
fyrafnak kwthfeyeth. thyzta gyonatoth. telles elegtetelth. ees myn- 
dőnnemw byneymnek boczanathyath. Amen. Idwőzleg kegyőffegős so
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6 vram Jeius || kriftus yrgalmaz ennekom bynofnek. Legon. 0 1 w a s 
egy p a t e r  n o i t e r t h  ees  egy a u e  m a r i a t h .

Ma i i od  y m a d c z a g h

0 Yram .Jeius kriftus angyaloknak byzony zabadfaga ees
5 genyerwtfegoknek paradiczoma. Emlekozyel kegos Jeius az rettene- 

tos zörywffegökröl. kyket zenwedeel. mykoron te ellenfegyd mykent 
erős orozlanok tegod ragadanak. bagyapanak. körömmel zag ||

7 gatanak. tbazigalanak. ees egyeb nemw halhathatlan kenokal thegöd 
zomoreytanak. Ez te nagy kémény ees bozzufagos kenodeerth. kywel

io vram Jeius mynd te ellenfegyd tegödeth thökellenek. keerlek ees 
onzollak mynd ez kenodeerth zabadoh engömeth myndön lathatos 
ees lathatatlan ellenfegömtwl. ees agy neköm te zarnyaydnak ar-

8 neka alatli lelhethnöm ydwöffegömnek otalmath. Amen || Idwozleg
. dragalatos vram Jeius kriftus yrgalmaz ennekom bynofnek. Legon.

is P a t  e r n o !  ter .  Aue  ma r i a .

H a r m a d  y m a d c z a g h .

О Yram Jeius kriftus ez világnak zörzöye ees terömthöye. ees 
emböri nemzethnek meg epetöye. ki köröztfanak zörnyw kenyatol 
meg nem yedeel. Emlekozyel meg vram Jeius az the nagy kefe- 

9 rwffegös - kenődről ees ferelmedröl kyt zenwecz || wala. mykoron az 
hitetlen fydook te zenczegös kezeydeth elözör was zegwel körözth- 
ffara fezeyteek. annak utanna te gyengeffegos labaydath. kyre melto 
nem walanak illetnv. ees te kenodra nagyob kenth. ferelmedre 
nagyob férelmeth. ees te zenczegös lebeydre wy feböketh helkötnek 

25,wala. mykoron nag}’ kemenfeggel ees kegötlenfegel te zent thagydath 
10 az körözthffanak altalflagara ees hozzufaga||ra wgy huzaak bogii 

te zent thagydnak myndönnemw yzey meg zakadozanak. Kerlek 
tegöd kegös ees edös zeep Jeius kriftus ezbely nagy keiferwfegos 
kenodeerth aggyad en zywemben te zent felelmedeth ees zerelme- 

8o deth. kymya en tegödeth zeplötelen zolgalhaffalak örökwl öröké. 
Amen. Idwöz légy kegyöffegös vram Jeius kriftus yrgalmazy enne
kom bynofnek. Legon. O l w a f s  p a t e r  n o i t e r t h .  Aué  m a 
r i a t h .  У
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N e g y e d  I r n a d c z a g h  И

0 Vram Jeíus kriítus. őrök menyey kirak embőri nemzetnek 
vrwofa. Ernlekőzyel te nagy í'erelmes kenődről kytli zenwedel rny- 
koron kőrőfthffanak magafíagara földről fel emelteteel. mynd te ta
gadban meg zakadozwan. fém egy te zent tagadban helen marada. 5 
wgy hogy nagy kenodhoz fém egy ken hafonlatos lelettetneyek. 
merth talpadtól fogwan mynd teteyg te zent || teftödben eep ferny 12 
nem wala. yl nagy kénről vram Jefus nem emleközeel. mertli te 
nagy meel yrgalmaffagodath mwtatad. holoth ellenfegydeerth yma- 
dal mondwan. en zent athyam boczaffad nekyk mert nem thwgyak ю 
myth theeznek: Ez te nagy kogelmefíegődert. zerettetődertli. ees 
yrgalmaffagoderth. ees ez kenőkről meg emleköztöderth: agyad 
nekőm kegyős Jefus. hogy ez te kefferwfegős kenodnak || emlekőze-13 
thy legőn neköm myndönnemw byneymnek boczanathya. ees myn- 
dön gonozoknak el tawaztathafa. Amen. Idwözlegy yrgalmaffagos is 
vram Jefus kriftus yrgalmazy ennekőm bynöfnek. Legőn. P a t e r  
nof t e r .  Aue  ma r i a :

Ö t h ő d  y m a c z a g

0  Vram Jefus kriftus Őrök ffenöffegnek thyköre. ees felfegős 
athya yftennek bölczeffege. Emlekozyel te nagy keűerwfegődről. 20 

kyth te zywedben || zenwendeel. mikoron meg latad te felfegős yften-14 
fegődnek tykőreben. te walazthidnak ydwőzwleffőketh az te kefferw
fegős halálodnak erdőmének myatta. ees az gonozoknak karhozath- 
yokath az ő halaadatlanffagokeerth. Oh te nagy meelfegős yrgal- 
maffagod vram Jefus: ky my raytonk weződelmes bynőffőkőn kő- 25 

nyőrwleel. kerlek tegőd kegyos Jefus. en yítenőm. terőmtom ees 
meg waltom. yelőnnen || az nagy velős yrgalmaffagoderth. kyth az 15 
kőrőzthffan íygwen az tolwaynak mwtalal mondwan. ez nap welem 
leez paradyczomban: hogy tegyed en welem en halalomnak ydeyn 
azon yrgalmaffagodath. ky mya te dyczőffegős orczadath lathaffam 30 

nagy wygafagwal az menyey paradiczomban, őrőkwl őrőke. Amen. 
Legőn. Idwözlegy edöffegős vram Jefus kriftus. yrgalmaz ennekőm 
bynöfnek. Legőn. 0 1 w as | |P a t e r  n о f t e r t . Au e  M a r i a t h .  16
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H a t o d  y m a d c z a g  ez:

О Vram Jefus kriftns zerelmes kyral. ees myndónöftwl kywa- 
natos barath. Emlekőzyel az keferwíégről kyth zenwedeel. mykoron 
mynd te barattitwl el hagyattatal. mezeytelen ees zegenywl kőrozth- 

5 fián fyggeel. ees mynd te barátid ees efmeroyd te ellenőd tliarna- 
danak es fenky Ő kőzzwlők wygaztalod nem lezőn wala. hanem || 

lrczak te zerelmes zyledeth zyz mariath. Ő lelkenek keferwfegeben 
íiywfegőth tarthwan te kőrőztffad alath alwan. kyth te tanetwanyod- 
nak Janóinak ayanlal mondwan. Azzonyembőr ym fyw nekőd. az 

ю tanetwaynak kedig. ym anya tenekőd. Kerlek tegőd kegyős Jeíus az 
tőrnek keferwfegeerth: ky akoron te zenczegős zylednek lelket ees 
zywet atal folaa. ees az te ő rayta walo keferwfegődeerth. hogy 

18 myn||dőn zomorofagos nyaw-alamban mynd tefth zerent ees lelök 
zerenth leg ennekőm wygafagos hyedelmem. Ame/i. Idwőzlegy 

is kywanatoffagos vram Jefus kriítus yrgalmaz ennekőm bynőfnek. 
Legőn. P a t e r  n ö f t e r .  Au e  m a r i a .

H e t h e d  y m a d c z a g h  ez:

0 Vram Jefus Xpus wygaíagnak koronaya. bodogfagnak ken- 
cze. wygaztalafnak es merhettetlen kogyelmeffegnek kuthffeye ees 

10 eredethy. |j ky mynd te zywednek kywanatos zerelmewel az kőrőzt- 
ffan fygwen mondád az zotli. zomehozom. az az embőri nemzetlmek 
ydwöffegeth. kerlek tegőd kegyős Jefus. hogy my zywőnknek kywa- 
natoffagath tökeyled myndőn tökelletős myelkődetre. ees tefthy 
kywanatoffagnak zomefa^ath. ees embőri ethkeknek bwzgofagos 

25 győyőrwfegeth. ees ez wylagnak zerelmeth. te zent malaztodnak 
20 hywlegewel myndőnőí||twl ffogwa meg olczad. Amen. Idwőzlegy 

zerettetős vram Jefus kriftus yrgalmaz ennekőm bynőfnek : P a t e r  
n o f t é r .  Au e  mar i a .

Ny o l c z a d  y m a d c z a g h  ez.

30 О Vram Jeíus kriftus ky wagy hywőőknek byzony wylagof- 
faga. zyweknek őrök edőffege ees wigaztaloya. ees elmeknek nagy 
gőyőrwffege. Az ecőthnek ees merőgnek ő nagy keferwl’egős kenya-
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erth. kyth my erőttőnk || zenwedeel. mykoron az koroftffan fygwen21 
meg koítolad te halálodnak ydeyn: Kerlek tegod kegyős Jefus ez 
hely kenoderth. hogy halalomnak ydeyn agyad nekőm te dyczőfegős 
zent teftődnek ees werődnek meeltan walo hozyam wete-leth. hogy 
ky legön en lelkűmnek wigafagara ees ydvőffegőrnnek waltafara. 5 
Amen. Idwozlegy zelyczegos vram Jeíus kriftus. yrgalmaz ennekom 
by nőinek. Amen. Légy on. || P a t e r n о Г t e r . A u e m a r i a .  22

K y l e n c z e d  y m a d c z a g h

О Vram Jefus Xpas ky wagy kyraly yozaag ees elmey wiga- 
fag. Emlekőzyel az nagy keferwfegős zomorwfagodrol. kyth zenwe- ю 
deel te zenth halálodnak ydeyn my erőttőnk fygwen az kőrőztffan. 
mikoron fydonepek tegődet bozzwfagos karomlo bezedőkwel illetee- 
nek. Ees the vram Jefus yme nagy zowal, ees keferwfegw kónyw || 
liullatafokwal ywoteel: mondwan: En yftenőm. en yftenőm. ínyre 23 
hagyal el engometh. hogyha el hagyattatai wolna athya yftentwl. de is 
byzonyara yol leheth vram Jefus hogy te zenth athyad kywel yften- 
fegben egy wagy tegöd fonha el nem hagyoth wolna. de maga ez 
nagy kenodnak latathyaerth. ez wylagy nepeknek vgy efmertetyk 
wala. Kerlek azerth tegőd kegyös Jefus ezbely nagy zomorwfagos j| - 
kenoderth. hogy en halalomnak ydeyn engöm el ne hagy en vram 24 
ees en yftenőm. Amen. Idwozlegy bekőfegős vram Jefus kriftus. 
yrgalmaz ennekom bynöfnek. Legyőn. P a t e r  n о í t e r . Aue  
m a r i a .

T h у z e d y m a d c z a g h

0  Vram Jefus kriftus. ky wagy kezdeth ees wegezeth. ees 25 

myndönnemw wrwoffagnak yozagos kencze. Emlekőzyel vram Jefus 
mykenth te zent embőrfegődeth tal||pattwl fogwan teteyg nagy 25 
kemenfegw kenra boczatad. zőnetlen tegődeth kerlek kegyős Jefus az 
fokfagw febeydnek zelöffegeerth. meelfegeerth. ees nagyfagaerth. 
hogy en byzonfagos zerelmemwel te nagy zelős paranczolatyd^th зо 
őryzhefíem. ees wegy engometh az te zenczegős zerettetődben Amen. 
Idwozlegy bőlczefegős vram Jefus kriftus. yrgalmaz ennekom bynőf- 
nek. Legyőn. P a t e r  n o f t e r .  Au e  m a r i a .  ||

N Y ELV EM LÉK TÁ R . X IV . 2 0



3 0 6 CZECH CODEX ( 2 6 — 3 0 )

26 T li у z 6 n e g у ed у m a d c z a g.

0  Yram Jeius kriftus ky wagy felfegos yozag. ees yrgalmaffag- 
nak meelfege: keiiek tegődeth ez nagy te dyczőíegos íebeydnek 
meelfegeertli. kyknek meelfege ol nagy wala. hogy zent zywedetli: 

5 czontodatli ees belődeth mynd meg oltotta wala: Een byneymnek 
meelfégéből zabadoh kegyős Jefus. ees te dycző íebeydnek meelfe-

27 gében el reycz. myglen te zent orczadnak || liaragoffaga el niwlik. 
hogy en wygafagos őrőrnwel te zent orczadath lathaffam: Amen. 
Idwőzlegy hatalmaffagos warn Jefus ktiítus yrgalmaz ennekom by-

íonőinek. Legyőn. O l u a f s  e g y  p a t e r  n o f t e r t h  ees  e g y  Aue  
m a r i a t h :

T h y z ő n  k e t h ö d  y m a d c z a g l i  ez:

0  Vram Jefus kriftus ky vagy ydwőffegős egyeffegnek yele. zerel-
28 mnek kőtele, [ees] őrök fenőffegnek ees ygaffag||nak tykőre. Emle-
i5 kőzyel uam  Jefus az te nagy zamtalan fokfagos kenődről: ky ovi

ygőn fok wala. hogy tetedtwl fogwan talpadyk te teftődben egeffeg 
nem wala. merth kegyőtlen fydok mya myndőnőftwlfogwan el 
zaggatattab wala: te dragalatos werődben kewerődwen: Ez te dy- 
czőfegős zamtalan kenodertli. kyketh mynd te zeplőtelen teftődben

29 my erőttőnk zenwedeel. ees az nagy || mondhatatlan zerelmerth 
kegyős Jefus. hogy myth kellőth wolna towaba my erőttőnk tennőd. 
ees nem tetted wolna. byzony te nagy bewfegős zerelmedeth nekőnk 
mwtatad. Kerlek tegőd kegyos Jefus hogy mind the dyczőíegos 
kenydath te zeep dragalatos werődnek tentayawal en zywemben

25 meg yryad. hogy te zent kenydath ees zerelmedeth en zywemben
30 mykepen ■ kőyőrwlő olwafhaffam : ees zynetlen || halalomnak ydeyg 

mynd ezőkről te nekod halath adhaffak őrokwl őrőke. Amen. Idwoz
legy fenöfíegős vram Jefus kriftus. yrgalmaz ennékőm bynőfnek: 
Legyőn. P a t e r  no ft  er. Au e  mar i a .

во T l i y z ő n  h a r m a d  y m a d c z a g .

0  Yram Jefus kriftus Erős orozlan. halhatatlan ees győzhetet
len kyral: Emlekőzyel az nagy keferwfegről. kyth te halálodnak
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ydeyn vallal. mikoron te zent kenydnak ||foghíaga. nagy keferwfege. -И 
tegód meg tókelle. holoth[t] mynd teftődnek ees lelkűdnek ereye. te 
nagy kenős koríagoderth meg fogyatkozott! wala. Azerth te kegyes 
feyedeth halálos keferwfegwel le figgezteed az zo mondwan. meg 
tökellöth. az az. embori nemzetnek ydwóffege. Ez bely keferwffegős 5 
zerelmederth kerlek tegodeth zerelmes ees kegyős Jefus: hogy en 
halalomnak ydeyn ees wegezetyn. mykoron en || leikőm ees elmeem 32 
halainak gyarloíagos zomorwfagaban leyend. yrgalmaffagoth tégy 
welem : hogy ellenfegőmnek rettentő zőrnywfegeth ne lafíam. remen- 
íegőmeth te benned weitem, hogy őrőke teweled ees the zentydwel ю 
lakhattam. Аше». Idwőz légy nőmőífegős vram Jefus kriftus. yrgal- 
maz ennekőm bynőfnek. Legyőn. P a t e r  n ő t t e r .  Au e  mar i a .

I ma r  ez v t h a n  kőwre t k ő z y k  t l i y z ő n  n e g y e d  
y m a d c z a g .  jj

0  Vram Jefus kriftus ky wagy felfegős atliya vr yftennek 33 
egyetlene. ő dyczőfegenek íenőffege. ees Ő mywoltanak abraza: 
Emlekőzyel az te alazatos ayanlafodrol. mykorth athya yftennek 
te zent lelkődetli nagy fel zowal ayanlad mondwan. Atyám te mar
kodban ayanlom en lelkőmeth : ees zakadozoth te zent teftőd nylwan - 
walo te nagy meel febydnek keferwfegewel: my walczagon||kerth te 34 
yrgalmaffagod nagy kyaltaffal te zent lelkődeth ky boczatad. hogy ky 
kyaltas vram Jefus te zent yftenfegy hatalmadnak wala yegye. Ez 
te dycző ees dragalatos halaloderth kerlek tegodeth zőnetlen kegyős 
kyral batoroh_engőmeth erős angyaloknak myatta. hogy en ellenfe- 
gymnek. ördögnek ez wylagnak. ees teftőmnek ellene alhaffak. ez 25 

wylagy bynnek meg haylak. thenekőd eylek: hogy en || halalomnak 35 
ydeyn en lelkőmeth. ez zamkiwetőtli ees zarándok herről fogagyad 
te zent lakodalmadban, byzonfagos wygafagra. holoth mwnkalodaf- 
nak terhe el wegeztetyk. ees te dyczőfegődnek zepfege faradathlan 
kewanfagban tliőkellettetyk őrőkwl őrőke. Amen. Idwőzlegy yozagos 30 

vram Jefus kriftus. yrgalmaz ennekőm bynőfnek. Legyőn. P a t e r  
nof t e r .  Au e  mari a .

2 0 *
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T h y z ő n  o t h ö d  у in a d c z a g. ||

36 0  Vram Jefns Xpus byzony ees gywmölczös zölö thö. Emle- 
közyel te zent werődnek ky ontafarol. kyth te zent teftödböl. my- 
kenth az meg faczarth zölöfebööl my eröttönk nagy bewfegöfth ky

r. ontad. mykoron kőrozthfad faytoyaban. thenmagad ydwötfegönk- 
nek borath te dragalatos werődeth ky faczarad. ees az fydo wyteznek

37 6 cucaya te zent oldaladon nagy melfegös íebőth j| nyta. honnan 
te dyczö werődeth wyzzel elegy my ydwöffegönknek zerelmenek 
yegyere nekönk adad. wgy hogy egy czöppeneth weer lem marada

io te benned, kyt my ydwöffegónkerth ky nem ötöttel wolna. Ees yme 
akoron vram .Jeíus te dyczöfegw gyenge teftöd meg herwada. te 
belydnek о nedwefíege meg aza. te zent czontydnak 5 weley meg

38 őztőwerödenek. ees mynd te zent embörfegöd |j magas körőztffan 
fygwen zomorwl'agos gyafban öltözeek. holoth kegyös Jelus oylan-

i5 nak yelőneel. mynth az newóffa nyalaban. Ez te nagy dragalatos 
werodnek ky ontafaerth. ees az te keferwfegos kenoderth ees halalod- 
erth. ees mynd az te zenczegos íebeyderth kerlek tegód edoffegös 
vram Jeíus kríítus. hogy febhőífed meg edőííen en zywemeth az te

39 dragalatos 'febeydwel. ees gyaponczy engöm te zenth || zerelmedben.
20 hogy te zent kenodon ees halálodon walo íyralmam legyon enne-

kom kenyerem eyel ees nappal. Ees tordoh engómetli myndonöítwl 
te hozyad. hogy az en zywem legyőn nekőd oróke walo kellemetos 
lakodalm. ees en nyayaífagom. ez fyralmnak wőgyeben. legyon tene- 
köd kellemetos ees foganatos, ees az en eletömnek ö wegezety legyon

40 oyl dyczeretos. hogy ez vylagy eletnek wegezety vtan || tegődeth 
meelto legyek lathnom ees dyczernőm mynd te fok zentydwel 
egyetömb'en az örök dyczöfegben örökwl öröké. Amen. Idwözlegy 
meeltoíagos vram Jeíus kriftus }Tgalmaz enneköm bynöfnek. Legyon. 
O l w a í s  e g y  P a t e r  n o f t e r t h  e e s  e g y  A u e  m a r i a t h :

3oEes ez v t a n  a y a n l d e l e z  f e l l w l  m e g  o l w a f o t h  y ma d -  
c z a g o k a t h  y m e z  a l a  m e g  y r t h  y m a d c z a g w a l .  mond-  
w a n.

41 Ez yntefőketh ees ymad||czagokath ayanlom teneköd zerelme- 
tös vram Jeíus kriítus: ees adok teneköd fokíagw ees wekhetetlen

35 hala adafokath az te zenczegos íebeyderth. te dragalatos weröderth. 
te dyczöfegös ees kegyöffegös kenoderth. ees te keferwfegos hálálod-
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ért. ees mind az te mondhatatlan ees zamlalhatatlan kógyelmeffe- 
gös yrgalшaffagodbo 1 walo yol teettederth. kyth tottel en welem: az 
te К edoffegös ees zenczegos newednek dyczeretyre ees dyczöfegyre 42 
őrókwl бгбке Amen:

Ez a k o n y u  Mi e n k  fr. Ma r i a  Y. i c t or i ay .  f z e n k i s '  
e l n e u e g i e .  M e r t P e n t e k i  I m a d c s a g i m o t  el  ke l  h a d 
n o m e s b y f z o n i a l  a n n a k  a l e l k i n  u a n  a ki  e l u e í z i  
es m e g  n e m  a g j a a k i E l ő u e f s i  h e l i r e  t e g i e h o g i  
b o n t  ne  u a l i a k  m i a t a | |



K ö w e t h k ő z y k  y m m a r  z e n t  Be  m a i d  d o c t o r  
y m a d c z a g a .

Idwczlegy ez wylagnak ydwőfíege 
dragalatos .Jefus kriftus : 
ym en kőrőztffadhoz leeptem. 
te légy nekőm fegődelmem.
Zent kőrőzthfan ha gondollak 
te kenodban en kywanlak. 
vgy ymadlak mynth lathnalak.
Tóth en előttem twdlak :
Oh meyl mezetelen tegőd lathlak. 
zent köroztfan ha ymadlak. 
meg |J werethwe. meg hwzlalwa. 
meg tőrethwe. meg vtalwa:
Kegyős paítor te kenodban 
en ne legyek meg vtalwan. 
efmery engöm edős waaltom : 
légyőn te zent kenőd gondom :
Keíerwllek tyzta zywel. 
kywanatos akarathwal. 
nem íarathczag lem neheheg : 
de wygaíag ees edőfl'egh :
Ha kenodban őrizendlek. 
kőrőzthffadon őlelendlek. 
kerlek vram meg ne vtaly. 
meeltoíaagofth engőm meg halgas : ||
Közel wagyon te hálálod 
ym előtted te zolgalo 
zent feyedeth hozzam hayczad.
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en ölembe meg nywgoffad :
The bewfegős malaztodba 
wongy te hozzad byzonfagban: 
hogy laffalak. kywanyalak. 
zolgaylalak. nywgofialak.
О meyl kegyofíegben latiak, 
merth keez wagy yonak ees gonoznak. 
kegyőtlennek ees kegyöfnek. 
te febeydben mynd helth lelnyők. 
merth zent werődnek || hwllafath 
te őnekyk yngyen adad :
Kegyős vram Jefns kriftus.
-ky weretettel. febofwltettel. 
kei’ergettettel. 
bethegokerth bethegwltel. 
zegenyőkőn konyorwltel: 
lm en magam hozzad vettem, 
koor woltomath hol elmertem.
Bynöfokőp ky konyorwlz. 
hyzőm welem nem nehezwlz :

IDwőzlegy ez wylagnak yo meg waltoya. 
nehezwlteknek kywanfaga. 
ki kőrőztfara emelteteel. 
keth К kézvédőn figgezteteel.
Thw zent kezek ydwőzlegyetők 
vy rofawal meg töltetűk, 
kyketh elteryezthwen. agra kemenyon hwztak 
was zegekwel meg gyagdoítak.
Kykből győngyelő werod hnllot. 
azzw í'oldeth harmatozoth.
Latom hogy foly myndőnwnnen 
te zeep werőd nagy bewi'egwel:
Pyros oyl mynth- mal'th nylth roía. 
my leikőnknek walczagara.
Barfon zynw werős || kezed 
zerelmemben meg őlelőm:
Zomehozoth azzw zamwal.
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yzom zent werodeth kywanfagwal. 
kőrőztfadath ha zoreytom 
fyrwa mondom wygafagom: 
Kemenfegős nagy kenoderth. 
te zent werod hwllafaerth. 
adok halath kőnyhwllatwa. 
zent kezedet meg apolwa:
Zent werődben keferodwen. 
remenfegom beleed wethom. 
the zenth kezed oltalmazzon 
balalom koron 
ees te yogod engöm || 
hozzad fogagyon.

IDwozlegy en ydwőffegöm 
Jefus kriftus. ees en edőffegőm. 
ym yelónyk te zerelmed. 
mert mezeetelen te zent meyled:
Ky diczo .ees ydwozlendő. 
nagy féléiméi ylletendo. 
ky zent haromfagnak zeky. 
nagy zerelmnek yelős bele : 
Elvtelennek eröffege. 
feelelmeínek bekőfege. 
farattaknak-yo zallafa. 
zegenyoknek nagy beew haza.

IDwozlegy vrnak edös || zywe. 
en yobomnak yo oromé, 
hozzad ywthnom en orwendok. 
balgas meg engőm lia nekod bezeellók. 
Meyl az zerelm ky tegod meg gyoze. 
meyl az zerelm ky ygy gyottre.
Lathom magad meg fogyattad, 
myndönöftwl nekonk adtad:
The nepedeth ha meg waltad. 
hath magadath halaira adad. 
hálálok közöth keferweb halai.
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kemeeny halai, főfwen halai : 
Ky ez diczo melbe meene.
hol К vylagnak előtte eele: 
zent zywedeth meg zaggatha.

51

draga werőd ky hullatlia. 
Halaloderth kyth ygy wallaal. 
en zywemnek zeretoye 
ne legyek naalad el feledwe. 
yohomnak akarathyat lafiad.

5 -

Kemeny zywem meg fephofied. 
keferwel keferőhed. 
nylyeek zywed mynth zeep rola, 
ky illatyath tawul agya:
En lelkőrnwel egyee leegyon.

10

hog}' en zywem meg zepwylon: 1?)
ky tegőd zereth || az nem epedh : 
ha ky keferg akkor wygad:
Mert myth thegyön 5 nem tugya. 
konyhullatas wygafaga.

52

attwl magat nem tylhatya. 
mertli örőmeth nem monthatya:

20

Ha halhatna fokzor halna, 
az kyth kywan czak foghathnaa. 
yly zerelmedeth nekőm agyad.
ees zywemet hozzad wongyad: 
Hogy tegődeth kywannyalak. 
ez wylagnak en meg hajiak:

26

örök eeleth thegőd j| kywanlak. 
edofiegwel tegőd latiak:

53

The yndohad en yohomath : 
hogy kywanyon enne nagy yoth. 
zywem eylon zerelmedben: 
ne alogyon yth refthczegben: 
Hozzad fütfon hozzad fyryon.

30

ees myndőnkor tegőd tarczon. 
zenth zyw meyl zeep te nylafod. 
kywanfagos te yllatod: 
Meeltoltafiaal nekőm nylnod.

35
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54

10

55

2i i

25

56
30

35

en zywemeth hozyad wonnod. 
naiad leeteeth vgy zeretf e : 
hogy о II magad el felegye.
Naiad legyőn. oth nywgogyeek. 
ees te hozzad ygyekőzyek. 
tegőd zywem akar tudny. 
ne akaryad magad thwle el vonny:

IDwözlegy Jefus őrok nagy yo. 
yrgalm tenny zorgalmazo. 
Ozthőwer tagyd meg farattak, 
zent körőztffan hnzlaltattak: 
Idwőzlegy ydwőzytemnek oldala, 
kybőől nagy ydwőtfeg fola. 
onnath zent weer wyzzel yowe. 
hogy tyztwlna nepnek || byne :
En tehozzad közel yőttem. 
de kőnyőrwl en raytham. 
mert ellenőd wetottem:
•Jolleheth pyrrongo orczawal. 
de laam ygaz akarathwal. 
hozzad yőttem hogy lahalak 
zent kenodban fyraffalak:

IDwözlegy kegy ős oldal, nylas. 
kyböl yőwe zenth wyz folyás, 
pyrhonyottal mynt zeep rofa. 
menyorzagnak wagy aytoya.
Te yllatod myndőn főlőth. 
kv wyz tolónk mereettetyk. || 
zomehoztak hozzad yőnek. 
te nalad meg zayofulnak.
Pyrus oldal nekőm nylyal. 
en zywemtwl el ne tawozzal. 
ha een weled el mehetneek. 
oth magamnak nagy yoth lelneek. 
Zomyw zamwal ha illetlek, 
gőryedetozth ha őlellek.

CZECH C O D E X ( 5 3 ----5 6 )



akor vagyok mynden yoban. 
ees en lelkűmnek nywgolmaban.
Oh meyl edos ez zenth yllath. 
kriftus Jefus ky tegöd laatb. 
the edoffegod kyketh meg gyoz||nek: 
ha lehetne halnanak weled :
Edos vram ez zent febbe. 
fekyőn zyweni ees ez werben.
Ez wylagbol ha ky mwlom. 
legyön zent oldalad zallaforn. 
hol en leikőm meg nywgogyek. 
pokol mya meg ne fogtaffeek.

IDvőzlegy zentbőknek ydwöfíege. 
bynőlőknek remenfege. 
zent kőrőztffan meg wontattaal. 
vgy mynth bynőí taglatattaal: 
Byzon yften ha fen fyggeel. 
byzony embőr meg őleteel.
Oh mel У zegenyőn mely mezetelen 
lám kőróztían mewetteteel:
Nem kethelen dee akarwa. 
fydo neepnek vagy yateka. 
yl halallal ha őleteel. 
zent tagydban ha tőreteel:
The febidnek nem len zama. 
te zent weeröd wyzzel hulla, 
három zeg kőzth ha tekergeel. 
zeep weerődben meg főrődeel.
0  kazdagfaagli ees nagy beewfeg. 
löl nagy monthatatlan zegenfeg. 
ha zolgaylonk nekőd ezeert. 
ha К hullatonk weert werődert.
Zent labadnak kemenfegeth. 
zent kezeydnek ő meel febeeth. 
őlelgetőm ayetatofth: 
reezkettetőfth kywanatofth:
0  bynőfőknek zeretőye.
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elfotteknek erneloye.
nem len lohol oyl yo atliya.
ky fyaerth magath ylre agya.
Mert en leikom meg ozlatol. 
by nőm mya zaggattatol: 
edos Jefus te meg laffad. 
kegyős vrwos meg vrwoíolyad: 
Kőrőzthfadon kenőd latom. 
ydwofj|fegöm thwled waarom. 
zent werődben ha megh mofdoin. 
meg nywgozom ees wygazom : 
Meel íebydeth kyketh wallal. 
zeep weerődeth kyth hullatal. 
en zywemben te meg yryad. 
en lelkőmeth hozzad wongyad: 
Valahanyan hozzad yőttek: 
te zent labaydhoz eltek.
6 bynőketh mynd oth hattaak. 
koorí'agokbol meg thawoztak. 
lm en vagyok kőrőzthfadnal. 
ym kefergok zenth || lahadnal: 
korőztfadrol te meg halgas. 
könyőrwl ees engőmeth laas:
The kenodban byrwa alwa. 
laas zywemhek kywanfaga. 
en zerethöm hozzam hayovl. 
meg wygaztayl ees nekőni zoyl: 
Kerlek nekőm az zotli mongyad: 
hogy bynőmeth megh boczattad: 
kemeenyodőth zegeny yohoni. 
lám nem tudok halath adnom : 
hogy ymaagyam teromtőmeth. 
hogy zerefíem ze||retőmeth. 
hogy fyzeffem zolgalatyath. 
hogy halaiyam zent halalath.
Ky magat eerthem nagyon adaa.- 
halalomerth hogy meg hala. 
de ky latoth oyl zerelmetli.



CZECH CODEX ( 6 á — 6 5 ) 3 1 7

zörnyw halaal kyth meg gyözöth :
О meyl haznos vrwofíag. 
hol betegnek weerőcl aclaad. 
ym ölellek zent kenodban.
by nos walwan ees pyrongwan. 5

De ne bányád haa ygy teezok. - 
mert ez mya ydwózwlök.
bynoni mya || betegwltem. gg
ees te ellenőd nagyod weettem.
Te zent weeröd en ream hwylon 10
meg tyztohon ees wygazzon.

Tereety magaath [orczayahozj Jefufnak orcayahoz. mondwan.

Idwözlegy tyztolendö vram Jeíns 
myndőn mya zeretendö.
Tekeencz engöm zent zömödwel : 15
zyweenth walo zerelmedwel. 
de ha te zywedetli latom.
banatomath nem mondhatom. 
Meg íekethwlth nap leewő zynőd. -
el thawo||zotb ekofiegod. 64
wyraag dyzod waltoztataak. 
zeep orcadath faar be fogtha. 
Myndön wylagnak wylagoffaga. 
ángy elő knak kywanfaga. 
el waltozotb te zepi’egöd. 2 5

meg feketwlth ho leewo teítőd. 
Zeep orcádon halaal yelonth: 
lám epettel vtalatofth. 
ees meg holtaal keíerwetöíth :
0  meyl nagy wolth the zerelmed. 30
hol magadat ygy olefíed.
Nem mondanám femmy kenőm, 
főth у wolna nagy wygaíagom. 65
ha kenoderth kenth walhatneek. 
halaloderth meg halhatneek: 35
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Kerlek adgyad amyth kérők, 
twled addeeg el nem megyok. 
ky en eertem halaira menel. 
kerlek twlem tawol ne legy: 
Halalomkor fogagy engőin. 
legy fegywerőm te ennekoni. 
ha el ywtand en halalom. 
oth yelonnyel en vo waltom.
Merth az leezön zörnyw ydő. 
ygazaknak ees telendő. j| 
hath ne keeffel engöm látnod, 
en lelkőmeth oltalmaznod:
0  zerethő zeretendo. 
myndon yonak.nagy yo thewőye. 
az nag} vtra ha eredők, 
egyeb tarfoth nem lelhetők, 
kerlek nekőm haath yelonnyel. 
Zent kenodban ne enyeezzel. 
engom fődőz ketli karodwal. 
ees oltalmaz te kőrőztfadwal: 
Haalaa legyón halaloderth. 
dragalatos zent kenodertli: 
en yftenöm ees en waaltom. || 
mondhatatlan myndon nagy yom : 
Amen.

I g ő n  z e e p  I m a a d f a a g h :

Kőgyeim es atya vr yften. te közötted, ees en közöttem: weet 
tem en vramnak terőmtemnek. a te dragalaatos zent fyadnak. Jeíuí 
nak kryftufnak. kennyanak lialaalaanak erdőmeeth. az en eerdő 

so metlen woltomeert. Amen.
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K ő w e t k ő z n e k  m e e g  у s y g o n  z e e p  y m a d f a g o k
I d w o z e y t e n k n e k  k e n n y a r o l  h a l a a l a a r o l .  ||

URam rnyndonliato iften agyad nekőm zent lelöknek 08 
malazthyat. Ky zent lelök vylagofoha meg en zywemetli ees en 
elmeemetli. hogy az te yo tetődért kytli en welem tol bynőffel ees 5 

méltatlan zolgaddal. bogy erőttem fok keenth zenwedeel ees meg 
balal. hogy ez yo tettődert. dyczöfegős zent lelöknek myatta en te- 
neköd halatb adhaffak || bogy tyzta zywemmel ees tyzta akaratom- 69 
Wal te zent halálodról emlekőzlieífem. ky legyön en leikőmnek 
ydwőffegere. ees ez wylagy eletőmnek yawara. Amen. 10

URam myndőnbato yften. ky az mondhatatlan nagy keent 
wallad ees zenwedeed te zent fogíagodnak ydeyen. my erőttőnk 
bynőíőkerth. the zent kezeydetb batadmőgee kőtliőzwen: nyakon, 
kőtbwen. py||latos hazahoz wywen. otb fok bamoffath read vádol- 70 
wan tegődeth yteelwen halaalnak kenyara. ees kő ozlopboz kötöz- 15 

wen. nagy marok wezzőkkel es kemeeny oí'torokal te zent tagodatli 
nagy kegyőtlenfegwel zaggataak. kyből te zent weerőd nagy bewfeg- 
wel ky folya, annak vtanna meg mewetwen kamokaban öltőztetenek. 
ees kemeeny thywyífel meg koronazanak. kywel j| te zent íeyedetli71 
meg febbőteek. te dycző weerőd orczadon alaa folywan. annak vtan- 20 

na zőmődetli be kőtbwen. ees tegőd otb arcwl werwen. ees nyalwal 
arcwl pőkődwen. annak vtanna pylatos fydo nepnek kezeeben ad- 
wan. zőrnyw halaira te nehez kőröztfadath hatadra adaak. kynek 
neheffegeertli. fokzor az főidre le efeel. nagy nehezen wyd az zőrnyw 
kennak belere. ees rayta tegődeth || meg fezeytenek. te dyczöfegős 72 
zent kezeydet ees labaydat kemeeny was zegwel altaí zegezeek. 
körőztfanak magafagara. főldtwl fel emelteteel. te zent kenőd meg 
vyula. dycző febeyd meg nylanak. belőle te zent weerőd ky folywan. 
te dyczöfegős zent tagydath ees kőröztfadath meg weerözted te zent 
werődwel. embőri ydwőffegert. zomehozafodat keíerw epewel ees 30 

ecőthwel ytatak. || Te nagy keferwfegös kenodban. te zent kőrőztfad- 73 
rol. latad te zeijiczegös anyaadath zyz mariatb. nagy keferwfegwel 
пеку zolaal. nagy zerelmeffegwel zent yanofnak ayanlad anyvl. 
Annak vtanna te zentli atbyadat nagy fel zowal kyaltad. te zent 
lelkődetb te teftődtwl el boczatad. the zent feyedeth tywys korona- 35
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ban yob walladra boczatad. Annak vtanna fydo wytez te zent zywe-
74 det zulcayawal || altal őklelee. kybol weer ees wyz ky folya. Amen.

UKam myndőnhato yften. mynd ez fellwl newezőth kenyderth 
ees halálodért ees az te zenczegos anyadnak nagy keferwfegeert.

5 kyt te erötted walla: meltolyal meg halgatnod engőmet méltatlant 
ees nagy bynőfth en kőnyőrgefőrnben. hogy az te zent fogfagod

75 zabadoha meg en leikőmet ees en teftőmet myndon || fogfagtul. ees 
az hamos yteletert kywel tegod meg ytelenek. oltalmaz megh 
engőmet hamos ytelettwl: ees az wezzőnek ees az oí'tornak myatta

íowalo kenoderth. oltalmaz engőmeth en ellenfegomnok byrodalma- 
twl; Ees az kamokaban őltözteteert. őltőztes meg engőmet zent 
lelöknek malaztyawal: Az te tywis koronádnak kenyaert koronáz

76 meg vram Jefus engőmeth menyey koronawal. || Te zent zömeydnek 
be [kő] kötéléért meg ne wakoh en bynömben. hogy latliafíam vram

is te zent orcádat nagy őrömben. Te zenth arcwl werefődert oltalmazzad 
meg vram een orcamath myndon zeplőtwl. hogy ne zegyőnkőgyem 
te előtted, fő ez wilagy embőrők elötli. Te zent orcádnak be pokolé
ért. tyztohad meg vram en orcamath. kywel te elődben kel men nőm:

77 Zent kőröztfadnak )| neheffegeert. zabadeycz meg vram engőmet
2o myndon nehefleegböl mynd leikőmben mind teftömben. Te zent

kezednek kőrőzthfara fezwlefeert. welled te zent kezedet en fegődel- 
me’mre. hogy myndon Ördögnek ellene, ees mynd ez wylagy ellen- 
fegnek ellene oltalmazzon: Az te zent kezeydőn ees zent labaydon 
walo febeyderth. agyad hogy myndőnkoron te vtaydon yarhaffak*

78 Ez kőrőztfaddal föld||ről fel tamaztafoderth thamaz fel vram engőmet 
en halálos byneymből. hogy en byneymert ne wezzek őrőke. Te zent 
febeydnek meg nylafaert nyilad meg vram en zyvemet ees elmemet, 
hogy köwetlieffelek tegödet. Te zent weerődben meg fórodéiért fő- 
rözzed en leikőmet te malaztodban hogy nyeryem te yrgalmaffago-

ao dat: Te zent anyaad él ayanlafaert. agyad oltalmwl ennekőm az
79 the II zent anyadat hogy meg oltalmazzon engőmet myndon gonoz- 

twl. ees az pokolbely keferw kéntől: Az epeenek ees az ecetnek ő 
kenyaerth. kywel te zomefagodat ytataak. en halalomnak ydeyen 
eetes engőmeíh te zent teftődwel. ees. ytaste zent weerődwel: ky

35 legyőn en leikőmnek ydwöfíegere. Te zent kyaltafodert vram kyalcz 
hozzad engőmeth. Az te zent leikődnek teftődtwl ki boczataíadert

80 agy ydwőf||fegŐs halalth ennekőm. Te zent feyed tywys koronádban 
yob walladra boczatafodert haycz en hozzam, the kegyőfy feyedeth.
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hogy en ellenfegőm pokolbely órclog tawozzek el twlem. Te zent 
halotaydbol fel tamadafodert. tamaz fel engőmeth az örök eletre. 
ees nagy wilagoffagra: Te zent menyben menetódert. helhöztes en- 
gömet te zent orzagodban. holoth zönetlen ees wegezetlen dyczöfegli 
ees К öröm wagyon. Te zent newednek dycziretyre dyczöfeg atyanak81 
ees fywnak ees kegyös zent lelöknek. Amen. Legyön.

Ez y m a a d f a a g  ys.  w a g y o n  y d w ö z e y t e n k  k r y f t u s
J e f u í r o l .  ky i g ö n  f e e p  e e s  y g ö n  a y e e t a t o s .

0  Yram Jefus kriftus örök dyczöfegnek kyralya. ez wylagnak 
meg waltoya. ky my meg waltafonkerth || köröztnek kennyat akarad 82 
fel wennöd. ees mynketh fetetfegnek hatalmából meg waltanod. Es 
te efmeretödnek welagoffagara hoznod meltoltatal. kerlek wylagofoy- 
czad meg en zywemnek fetetfegeyth. hogy efmeryelek meg tegöd en 
ydwőzeytő yftenömet. Ees te hozzad hytnek ees erős remenfegnek. 
ees tőkelletös ifteny zeretetnek myatta ragazkodyam. Ees hogy || is 
efmeryem meg magamat ees en nyawalaff agomat. Ees byzonfagwal 83 
te zynőd előth alazatos legyek. Ees az te tyzta ees zent feelelmed- 
ben. ees az te zolgalatodban ínynd en eeletőmnek wegezetyglen. 
ayetatoffagwal meg maragyak. Uram Jefus kriftus te tudod az en be 
menefőmet. előwe menefőmeth. ees en ky yőwefometh : ygazgas 20 

engőmet az te byzonl'agodban ees bo||boczafl'ad meg mynd en byney- 84 
meth ees en fogyatkozafymat. kyknek miatta en nawalias en mél
tatlan bynős. en yfiywfagymnak napytwl fogwa-n ez orayglan meg 
fertőttem te kegyőffegődet ees yrgalmaffagodat. Az en alnokfagym 
felywl yarak en feyemeth. ees ygön meg hatalmazanak en raytam. 25 

Ees az pokol meg tataa az ő meelfegeth. hogy el nyelyőn engő
met : Az go||noffagos ellenl'egők mynd napeftyg ellenkődnekSÍ 
nekőm mondwan: Iften el háttá őteth. kerÖngeffők ees fogyok meg 
őteth. az my czalardfagynknak myatta. No azért vram Jefus erős 
ees hyw oltalmazom ees fegődelmem. tekencz ala menyorzagbol. еевзо 
laffad az ő alnokfagokath. ees az en gyarlofagomath. Mert por es 
hamw wagyok: Tegyed azt hogy en gy zhefíem || meg az ag ellen- 86 
fegnek kefertetytli. Teltnek byneyth. ees ez wylagnak artalmas 
hyzőlködefyth. Ees az te zent kenodnak myatta. ees az zyz marianak

álN Y ELV EM LÉK TÁ R . X IV .
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efedózeíe myath. boczaffad meg myndon byneymet: Tegyed vram 
iften. hogy wehefíek lelkót az te yrgalmaffagodnak welagotfagaban. 
hogy yt ees mynd öröké tegod en ydwozeyto iftenömet lathaffalak.

87 zerethefíelek. || mynd az fok zenthökwel. ees walaztottakwal egye- 
5 tömben. Ky athya iftennel ees zent lelokwel elz ees orzaglaz mynd 

örökwl örökee. Amen: ||



K e z d e t n e k  у ma  r a z z o n n y o n k  z yz  m a r i a n a k  6 1 li 88 
e p e í e g y r ó l  wa l o  y m a d í a g o k .  к у ké t  ha  w a 1 а к у 
a y e t a t o f f a g w a l  m e g  o l wa t f a  n a g y  b w c z u y a t  ee s  

er dornet  h w e e f y  о z e n t  f у a t w 1.

E l f ö y m a d f a a g h :  5

О Maria myndon emböröknek ees iftennek közben yaroya. 
yrgalrnaffagnak kwt feye. fogyatatlan kyotwen malaztnak bewíegos 
vyw||lafath. Maria Jefusnak edoffegós annya kertek tegőd az epe- SÍ) 
fegödert kyt wallal awagy zenwedeel. te kegyos zywedben. akor. 
mykoron zent wen Simeon, proffetalwan. nekod mondottawala. The 10 

lelkűdet tor áltál yarya: kerlek azon tegodeth azzonyom. hogy 
keryed azon te aldoth fyadath. hogy azon te epefegóderth. az ő 
bewíegos kegyőffegeból. agya nekőm myndon ne||mw byneymnek9(í 
boczanatyat. ees zabadohon meg engómet 6 méltatlan zolgayat 
myndon gonofíagoktwl el mwltaktwl. yelon waloktwl. ees [yelo] 15 

yowendőktwl. Amen.

Ma f o d  y m a d í a g h  ez:

О Maria myndon emboroknek íegödelme ees bekóíeg zorzoye. 
kerlek tegodeth ees onzollak menyorzagnak dragalatos zepíegw 
kyralne azzonya. Az || keíerwíegős haborwíagod myatli. kyth wallal 91 
te kegyeffegos zywTedben. mykoron te zerethö ffyadath harmad napyg 
el weztőtted wala. hogy keryed óteth. hogy 6 azon te haborwíagod 
miaih agyon ennekom oly tókelletöffegoth ees byzon zerelmetli. 
hogy az zerelmel menyey lekben anne erdőmóth walyak. hogy ha 
fok eztendeyglen пеку myndonnemw tókelletoífegwel zolgaltam25 

wolna: К
21*
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92 H a r m a d  y m a d f a g :

О Maria betégöknek győgyetoya ees meg febhőtteknek hazna- 
latos vrwofa. tegöd kerlek dyczöfegös azzonyom az te haborwfagod 
myath kyth wallal te kegyőffegw zywedben mykoron kegyőtlen fydok.

5 te aldot kywanatos egyetlen egy fyadat meg fogak ees meg tárták.
9 3  kyről meg elmerted wala lelokben ees tudod wala. hogy akar||na ees 

kellene kenth zenwedny. ees megh halny ernbőri nemzetért, keryed 
azzonyom azon te aldoth fyadath. ez wylagnak bekeltetőyeth. bogy 
о azon te haborwfagod myat engömeth teftőmnek ees lelkűmnek

íomyndőn haborwfágából: fogfagabol ees myndon wezódeliniből. 
egyetőmben mynd en zwleymmel: atyamfyaywal ees mynd rakon-

9 4  fagymai baratymmal ees ellenfe||gymmel őzwen. kegyöffen meg 
zabadohon, ees myndon gonozoktwl oltalmazzon örókwl öröké: 
ámen.

is N e g y e d  y m a d f a g  y m a r :

О Maria, wakoknak wilagofeytoya. ees ydwöffegös malaztnak 
zöwetneke. tegödet kerlek en zerelmes azzonyom yftennek zent 
annya. az te haborwfagod myath. kyth wallal te zenczegös zywedben.

95 azerth hogy egyetlen egy |j zerethö fyad Jefus az kémény fydoktwl.
2 0  hegyős was zegekwel. myndon yrgalmaffagnekwl kőrőztfanak ele-

wenetős fayahoz zegezteteek. hogy nyeryed nekőm azon te zerelme- 
tös fyadtwl. ees azon te haborwfagodert. byzon zerelmnek thwzeeth. 
hogy az ő zerelmenek ees ken zenwedefenek thwzewel megh gywlia 
en zywemet. ky twzeth az felfegős pap kriftus Jefus eelteffe ees meg

96 gőr||yezze. Ő. keferw kenyanak emlekőzetyre. hogy azon önnön 
kenyat foha el ne felegyem, ees ha nagy koorfagert. awagy egyeb- 
nemw oknak meg bantafaerth meg nem emlekőzhetnem Ő kenyarol. 
De maga ő fok yrgalmaffaganak myatta anne erdőmőt wallyak 
menyorzagban. hogy ha myndon naponnan meg wegeztem wolna

so myndon orakat ő zenczegös kenyanak emlekőzetyben. Amen. ||
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Ó t ő d y m a d f a g  97

0  Maria bynőfföknek ydwöffege. kyketh karhozatos bynnek 
neheífege meg nyomoreytotli. ees az my nyawalafíagonknak wege . 
maria, tegőd kerlek ez wylagnak tyztőffegős azzonya: Az mondha- 
tatlan nagy keferwíegóderth kytb wallal te kegyőffegw zywedben. 5 

az oraban mykoron the zenczegos fyad. myndon hyw kőrőztyenők- 
nek zeret||tetős. az korőztfarol le wetetwen meg yywlth febökel. ees 98 
tulaydon önnön zent werewel meg weröíwlwen. adaték Jofeftwl te 
zyzefíegös öledben. Keryed azzonyom tennön fyadath. ky myndö- 
nöknek wygafaganak koronaya menyey lekben, hogy ö azon te in 

haborwfagoderth meltolkogyek engöm elöl wenny ö bewfegös ma- 
lazthyawal. ees. ö. bewfegös yrgalmaffagawal. || ees hogy en teftömet 9 9  

ees lelkömetli. te oltalmadnak alaya meltolkogyek liagyny: ees te 
kegyos yrgalmaffagodnak kebeleben helhöztetny. kyth mindön aye- 
tatofon kérőknek meg nycz őröké. Tegődet kerlek vgyan azon te 15 

megh feyerwlth ees werhenywlth zerető fyadnak myattha. ky leen 
myndon te bodogfagodnak kencze. kyth te gyengefegw öledben, 
twlaydon tennön emlőddel emleteel. || ő nala meltolkogyal efedez- 1 0 0  

nőd en erőttem. hogy te yrgalmaffagodnak halath adhatlak őrőkwl 
őrőkee. Amen. 20

K ő w e t k ő z y k  y m a r  m á s  y m a d f a g  a z z o n y o n k  zyz  
m a r i a n a k  t y z t ő f f e g e r e :  e m b ő r n e k  v t o l f o  

о г а у a r 0 1  w a 1 о :

О zenczegos azzqny. о dyczőfegős. 0  kegyöffegös ezillaga ten- 
görnek myndőnkoron zyz maria, ne hagy el engőmet nya||walas 101 
bynőfth en halalomnak ydeyn. ees az keferwes oran mydőn halainak 
myatta en nyelwemet nem indoythatom te newedet kyaltanom. ees 
en zömeymel nem neezhetők. ees en fyleymel zozatoth nem halha
tok. Emlekőzyel akoron kegyöffegös anya az ymadfagokrol. kyket 
mattan mondok te kegyöffegös fyleydben. ees fegeyl ennekőm az 30 

vtolfo zykfégőmnek orayan; || ees zabadoh meg engőmeth akoron 102 
myndon gonoztwl. ees kegyőtlenfegnek ő zolgaytol. Yygy engömetli 
hyedelmnek helere. ees wygafagos bekőfegnek nywgolmara hol en



326 CZECH CODEX (102—103)

orőkee algyam Jefus kriftufth te mehednek aldoth gywmólczet. 
Amen;

M as y m a d í a g h  y g o n  f ee p.  ee s  y g ő n  n a g y  bwc z ws .  
a z z o n y o n k  z yz  m a r i a r o l  wa l o ;

103 О Bodogfagos laabak kyk wifeleek őrok || wylagnak kyralyath : 
0  bölczefegnek mehe. kyben rekeztetoth wala az f elf egos vr iften. 
0  bodog emlők, kyket emeek atyanak bolczefege. 0  bodogfagos karok 
kyk wifeleek aldoth iftennek zent fyath. 0  zentczegos ayakak kyk 
czokolgatak iftennek egyetlen egy fyat. 0  bodogfagos zent zömök 

io kyk neezeek iftennek orczayath. 0  myndőnőftwl bodogfagos zyz 
maria, fegely engőm nyawalas bynofth. Amen. ||



Y a l a k y  ez a l a a y r t h  y m a d f a g o k a t h  h a r m y c  na p y g l 0 4  
a y e t a t o í o n  m o n d a n d y a .  z e n t í e g ő s  k e n y a n a k  
í r ó n k  J e í u s  k r i í t u í n a k t y z t ő í í e g e r e :  ee s  b o d o g  
z yz  m a r i a n a k  ő a n n y a n a k  t y z t ő í í e g e r e :  v a l a m y t  
m e e l t o o t h k e e r e n d .  k e t í e e g  n e k w l m e g n y e r y :  k y t h s  
g y a k o r i  ha  i f t e n f e e l ö k  y e l ő s  b y z o n í a g w a l  me g

k e e í e e r t ő t t e k

ZEnt maria, őrök zyzeknek zyze. yrgalmafíag || annya. malazt- M5 
nak annya. myndon el hagyothtaknak remeeníeege. myndon keth- 
feegben eíőtteknek wygaztaloya. az baanathnak thőreen. ky teio 
leikődet áltál folyaa. ínykor te egyetlen egy fyad. íny vronk Jeíus 
kriftus halaalnak kennyath zenwedy wala. az kőröztt'aan: Ees az 
ffywy zereteton. kywel о te anyay bánatodon könyőrwlween egeez- 
lenfeegwel walo. ő zerethő wykaryoí||íaanak zentyanofnak tegodeth. 106 
hozzáad laataaíaara ayanla: keferwly. konyőrwly. légy tanaalcz 15 

keerlek. en zomoroíagomnak. ellenőre walofaagnak : kooríagomnak. 
zeegeenfeegőmnek. zorgalmatoífaagomnak: ees en myndőnnemw 
zwkfeegőmnek: 0  nawalyaafoknak yrgalmazoya. nawalyoltaknak 
eedős wygaztaloya: ees yrgalmafíaagoknak annya. el hagyottaknak 
kegyőííegős wy||gaztaloya: ees myndőnnemw zykfegben aarwaak- 107 
nak keez fegeeythőye. Halgasd meg en ymadfaagoinath. ees tekeen- 
ezed en aarwaíaagomath : aarwaíaagomnak nyőgeeíeeth : ees nawa- 
lyaaííagomnak kőnywbullataaíaath; Ees mert nagy íok gonozba. 
ees zomoroíaagba. en byneymeerth wettettem. nem twdom kyhőz 
fwtamyam. hanem te hozzad, en edőííeegős azzonyomhoz zyz ma||- 25 

riahoz. my vronk Jeíus kryítufnak zyleyeehőz. my embőríeegőnknek 108 
haíonlatoííaahoz. ees egyenlőyeehőz. ees meg wygaztaloyaahoz. 
Azeert te kegyőfíeegődnek fyleyth. awagy te zokoth yi-galmafíaagod- 
nak : en ymadíaagomhoz kőgyelmeíen hayczad: Az te yrgalmaffaa-
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gos fyadnak ö nagy kőgyelmeeffeegeen. az edőfíegeen. kyth akor 
mwtatha. mykor enibőry nemzetoth hozzaa őlelee. hogy megh || 

109tőkeelleneeye. athyaawal egybe ees zent leelőkwel: gyarló teftőth 
my ydwőffeegőnkerth reaya fogadny. ees angyaly közőnethwel. ees 

5 zent leeloknek meg arnyekozaafaawal te twled kegyőffegős zyz 
maria teftőth fogada: ees kylencz honappa a te zentfeegős meehedben 
be rekedween. itten ees enibőr wyíelteteek. ees kylencz hónap el 
mwlwan. zent leelők mywelkődeíeenek myatta. te zyzeffeegős || 

HOmeehednek dyczőfeegős palotaayabool ky yőween. nem vtaalaa meg 
io laatogatny ez wylagoth: az zomoroíagon. kyth azon te fyad. vronk 

Jefus kriftus zenwede. mykorth olywethy hegyeen. atthyath ymadaa" 
hogy ha leehetne el meenne ő. kennyanak pohaara ő roola. Az ő 
három ymadfagan. ees az zomoro vtanna yarafodon. mykort о

111 vtanna meegy wala nagy fyraíwal. az ő kennyanak ees || halaalanak 
i5 kegyőtlen neezeefeere: Az zegyőnökön. hagyapaafokon. nyak kapaa-

íokon. meg meweteefőkőn. hamyfwaadolaafokon. ees hamys yteeleefö- 
főkon : Az rwhayaan. nylon ees yateekon meg nyerteen. az kőthelőn 
ees. Ő. oftoryn. az haaromzor walo kőnywhullataafyn. az ő weerős 
wereeteekeenek czöppyn, az 6 beekőfeegeen ees halgataafaan. az 5

112 feelelmeyen. ees bwfolaafaan. || ees Ő zyweenek zomoroíaagan: Az 
5 zeegyőnen kyth zemvede. mykort meg mezeeytelenőyteteek az 
köroztfaan. ees te előtted kegyőlTeegős zyz maria, ees mynd az koz 
neep előth fygge: Az 6 kyraly feyeen. naaddal meg gyalaaztatotton. 
az ő tywys koronayan. az,5 zomelifaagan, ees meerőggel egvehvlth

113ecőtnek köoftolaafan. az ő -cwcayan. ky ő zentíeegős oldalában || be 
gyaktateek. Az weerőn ees wyzon. kyk 5 zentíegös oldalaabol 
ky folyaanak. ees yrgalmaffaagoth ees malaztoth my reyaank 
beewíeeggel őtteenek: Az was zeegekőn. kyk, ő. kezeyben. 
ees laabayban be werettetheenek. az ő ayaanlaafaan. kywel 6. 

30 atthyaanak. az. 5. draagalaatos lelkeeth ayanlaa:. Az. ő. eedőí- 
eegos lelkeen. kyth nagy erős ywolteeí'íel ywőlthween. hely.

114 heely, У lama azabathaany. ees feye le haythwaan. ky boczaa- 
tha ö zent lelkeeth. mondwan. mynd be telyefődőth: Az fwpor- 
lahnak zakadozaafan az templomban, ees az kőnek hafadozaa-

35 fan. az napnak ees hódnak meg homaalyofodaafan. az ő yrgalmaf- 
faagan kyt az latorral thőn. Az ő kőrőzthfaayan. ees keenwallaafan.

115 az ö halaalan. ees el temeteefen. || Az ö poklokra zallaafan. mynd 
az lelkőkőn. kyket az ő meg latogatafanak oda menefeewel meg
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wygaztala. Az wygafaagon. ees dyadalmon. ees 6 fel tamadaafanak 
dyczofeegeen. ees az 6 meg yelőnefeen. kywel neegywen napyg 6 fel 
thamadaafa wthan. tenekőd myndonoknek előtte waalaztatoth zyz 
maria, ees apofthalynak. ees egyeb waalaztatthaynak meg yeloneek.
Az Л 5 dyczofeegos meenybe meeneefeen. kywel tenekod dyczofeegos 1.16 
zyz. ees őnekyk neezeefokre. menybe fel emelkődeek. Az wygaztalo 
zent leeloknek malazthyan. kyth tanytwanynak zyweyben tyzes nyel- 
wekben be ötté. ees. 5. myattok mynd ez wylag zeerthe hozzan ees 
[ees f] zeelofon ky teryezte.Az yteeletnek reettenetos napyan. mykoron 
el yőwendő meg ytelny eeloket || ees holtakath. ees ez wylaagothl!7 
thwz mya. Mynd ez ö epefeegen te weled ez wylaagon kyth közle, 
az ö apolaafynak edöffegeen. az mondhatatlan nagy örömedén: kywel 
fel weeteteel az te fyadnak eleyben. hoi orwlz ees orzaaglaz weeg- 
nekwl. wygaztald meg en zy wemet. ees halgas meg en keereefömbe. 
kyerth teegöd nagy alaazatofon. ees ayetatofon maftan ym aadlak: Ц15

I t h  k e e r y e d  m y t h  a k a r z .  I f m e g l i  k e z d  el  ez 118 
a l a a  y r t h  y m a a d f a a g o t h :

EEs mykeeppen byzonyos wagyok hogy az te fyad fern myth 
neköd nem tagadwaan. teegöd thyztöl. azon zerenth erozyem.' 
könnyebben, hamarban. ees tökeelletöfben. te zentfeegös fegeeytli- 2 0  

fegödeth. ees wygaztalaafodath. az yrgalmaffaagos te zywednek, o. 
eedöffeege zeerent. || ees az te eedöffeegös fyadnak akarathya 119 
zeerenth. kywel keereeföketh meg addya. Ö. feelöynek. ees benne 
gyönyörködöknek, az. ö. zywöknek keereefe zerenth. ees az en 
zykfeegöm zerent. ezökben. ees myndön ygyekben. kykeerth alaaza- 25  

tofon the zentfegös newedet ymadom. ees te fegeedíegödet keeröm. 
hogy nyeryed neköm az te eedöffegös fyadnaal. köröztyen hytben j| 
erős remeenfeegőtli. ees tőkeelletös zeretetőth. zywnek ygaz to re-120 
delmeeth. fyralmnak kwthfeyeeth. tyzta gyonaafth. meelto ees 
zentfeegös eeleeg teetelth. ees zőnetlen walo őr}rzetőt byntwl. ees егзо 
wylagnak meg vthaalaafath. Iftennek ees kőzelőmnek zerettetith. 
az eedöffeegös te fyadnak oftoryth. en főrtőzetőffeegős teftömbe. 
beekőfeeggel zenwedny : ygaz beekÖfeegőth myndon nyawalyaa||kra. 121 
ees weződelmre. kyket te fyadnak о zeretetyerth kelletyk zenwed- 
nöm. meeg halaalth ys. ha zykfeegh leezőn: en fogadaafymnak be 35
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tőlteeíeeih. у о mywelkődetőkben zönethlen meg maradaíth. thw- 
laydon en akaratomnak meg Öleefeeth. tenekőd kellemetős nyaayaf- 
kodaíth. bodog halaalth: ees en eeletomnek vtolfo horayan. bwzgo 

122 penytencyath. ees yo ertelmömnek egeez || woltaath. zolaafwal. ees 
5 en zyleymnek lelkynek. athyaamfyaynak. ees hwgaymnak. ees 

myndon yol theewőymnek. elewenőknek ees holtaknak, őrök eele- 
tőth: Amen:

3 3 0

B o d o g  a z z o n n a k  w a l o  a y a a n l a s .

0  En azzonyom zenth maria, en magamath te aldoth hythe- 
ío lödre, ees zönetlen walo öryzeeíödben. ees te yrgalmafíaagodnak 

kebeleeben. |j *)

128 gömeth. ees en meg halaaíomnak oraayath. ees myndon mywelkő- 
detőmet. ees keerlek teegödeth. hogy tarcz meg engömeth bynökböl, 
gonoz tórteenetökből. myndon emböry zömeerömtwl. reettenetös 

is haragtool. förtözetös gondolatoktool. ees myndon halaalos byntwl. 
hyrtelen ees elől meg nem laatoth halaaltool. leelöknek. ees teltnek.

124 ees tyztöffeegömnek. ees en yozaagymnak myndon wez5del||meetöl: 
ees ne engegyed neköm walamykoron oly bynth teennőm. ky myath 
te malaztodat el wezeffem. Ady neköm el mwltakrol meg gyogyw- 

2o laafth. maftan walokrol őryzethőtli, ees yőwendőkről okoíkodaalth: 
Ady en neköm ez wylaagon keez íegejdhíeegőth. Leegy en neköm 
az reettenetös yteeletőn zozoloom. fce fyadnaal. my wronk .Jeíus 
kryithwfnaal. Amen: A n t h y f f o n a :  |j

*) Itt egy levél ki van szakadva.



Te oltalmad alaa fwtamonk iftennek zyz annya. my könyör-125 
geeíönketh ne vtaalyad my zykfeegynkben. de myndőn wezödelmek- 
twl zabadeycz meg mynketh. myndönha dyczöfeegös ees aldoth zyz: 

we r s  Myndón nyomorofaagonkban ees zomoroíaagonkban : 
Segeely nekonk bodoghfaagos zyz maria: 5

I m a d Г a g.

Oltalmazyad vram te zolgaydath. beeköfeegnek fegödelmey- 
wel: ees boodog marianak örök zyznek || oltalmaaban byztakath; 126 
myndön ellenfeegökthwl thegyed baatrokkaa: my vronk kryftufnak 
myatta. Amen: 10

L e t a n y a :

Kyrieleyfon: Krifteeleyfon. Kyrieleyfon. Kriftus balgas meg engomet 
Menyey athya yften: yrgalmaz enneköm Zent fyw iften ez wylagnak 
meg waaltoya. yrgaJmaz enneköm Zenth leelök yíten. ez wylagnak 
meg wylagoíeytoya. Irgal||maz enneköm Zentöknek iftene. Irgalmaz 127 
enneköm. Zent haaromíaag egy iften. Irgalmaz enneköm. Ez wylag
nak meg weltoya. Irgalmaz :
Zent maria: Imaagy eröttem.
Iftennek zent annya. Imagy.
Zyzeknek zyze. Imagy eröttem. 20

Zent Mihal. Imagy eröttem.
Zent Gabriel. Imagy eröttem.
Zent Raffael. Imagy eeröt.
Zent Yryel. Imaagy eröttem.
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Myncl zent Angyalok, ees Arkangyalok. Imagyatok erottem.
128 Mynd menyey zent palogarok. jj Imaagyatok erottem. Zent Janos

baptyfta. Imaagy ero.
Zent Abraham. Imaagy e.

5 Zent Ifaak. Imagy eerottem.
Zent Jacob. Imagy eerottem.
Mynd zent patryarkak. ees profetaak. Imagyatok erottem.
Zent Petőr. Imagy erottem 
Zent Paal. Imaagy erottem 

io Zent András. Imagy erottem.
Zent Jakab. Imagy erőttem.
Zent Janos ewangelyfta. Im.
Zent Jakab. I. Zent Fylőp. I.
Zent Thamaas. Imaagy e. 

is Zent Bertalam. Imaagy e. ||
129 Zent Mathee. Imagy erőt. .

Zent Symon. Imagy erőt 
Zent Thadeus. Imagy. erőt.
Zent Maathyas. Imagy e.

20 Zent Borbaas. Imagy erőt.
Zent Lwkaacz. Imagy erőt.
Zent Maark. Imagy erőttem.
Mynd zent apoftolok. ees eewangyelyítak. Imagyatok er.
Iftennek mynd yent thanetwaany. Imaagyatok eerőttem.

25 Zent Ií'twan prothomartyr. I.
Zent Lőryncz. Imaagy erőt.
Zent Wynce. Imagy erőttem.
Zent Györgh. Imagy erőttem ||

13« Zent Albeertli. Imaagy e. 
so Zent Balaas. Imaagy e.

Zent Dömötör. Imaagy e.
Zent Gelerd. Imady erőttem.
Zent Fabian. Sebőftyen. Imadyatok eerőttem.
Zent Kozma Damyan. I.

35 Zent Dyenős. Imagy ее.
Mynd zent martyrok. lm.
Mynd zent Ártatlanok. I.
Zent Silwefter. Imady ее.
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Zent Gergői. Imaagy ее.
Zent Marton. Imagy ее.
Zent Mykloos. Imagy ее.
Zent Bőrőczk. Imaagy e. ||
Zent Gracyanos. Imacly e.
Zent Paal remőthe. Ima.
Zent Anthal. Imagy eerőt.
Zent Amborws. Imaagy e.
Zent Jheeronymws. Ima.
Zent Iítwan kyral. Imagy.
Zent Lazlo kyral. Imagy.
Zent Imrő herczeg. Imagy e.
Zent Elek. Imagy eerőttem.
Zent Benedők. Imaagy eero.
Zent Egyőd. Imaagy eerőt.
Zent Damokos. I. Zent Ferencz. I.
Zent Gaal. Imaagy erőttem.
Zent Ofwald kyral. Imagy.
Zent Sygmond kyral. Imaa. ||
Zent Kaaípar kyral: Imagy.
Zent Balthafar kyral. Ima.
Zent Melkyor kyral. Imagy.
Mynd zent Konfefforok. I.
Mynd zent papaak: ees pyfpőkők: ees doktorok. Imagyatok. 
Mynd zent remőtheek. ees baraatok. Imaagyatok erőttem. 
Mynd zent papok, ees fel papok. I. Mynd zent kyralok. lm. 
Zent Anna azzony. Imagy.
Zent Maria magdalna azzon. I.
Zent Martha azzony. Imagy.
Zent Katheryna. Imagy erőt 
Zent Benygna. Imagy erőttem. ||
Zent Margyth. Imagy erőt.
Zent Agnes. Imagy erőttem.
Zent Agotha. Imaagy eerő.
Zent Lwcza. Imagy erőttem.
Zent Cycőle. Imagy erőttem.
Zent Borbaala. Imagy erőt 
Zent Dorothya. Imagy erőt
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Zent Appalyn. Imagy erőt 
Zent Kolos. I. Zent РгуГса. I.
Zent nette. I. Zent Yrfula. I.
Zent Kryítyna. Imaagy ero.

5 Zent Ewfrofyna. Imaagy e.
Zent Erfebőth. Imaagy ее.
Zent Ilona. Imagy erőtteni.
Zent Affra. I. Zent Soffya. I. ||

134 Zent Maria egypciaka. I.
10 Zent Wernyke. Imaagy e.

Mynd zent zyzek. Imagyatok
Mynd zent Haazaíok. ees Ozwegyök. Imagyatok erőttem. Iftennek 
mynd dyczőfeegős zenthy. Imagyatok eerőt. Leegy yrgalmas vrani 
ennekőm bynőfnek. Légy yrgalmas vram ennekom wetkőzőtlmek: 

15 Myndőn gonoztwl. Zabadoh engom vram. Ördögöknek czalaardfaa-
135 gatwl. zabadoh meg vram engometh : Zőrnyw ees herte||len halaal- 

twl. Zabadoli meg vram engometh : The zent zyleteeíődert. Zabadoh 
vram engometh. The zent kőrnywl meteleeíőderth. Zabadoh vram 
engometh. Te zent böytőleefőderth. Zabadoh vram engőmet. Te

. go zent kenoderth. ees körőztfaderth. Zabadoh vram engőmet Te zent 
halaalodert. ees el temeteefődert. Zabadoh vram en. Te zent dycző
feegős fel thaamadaafodert. Zabadoh vram en. Te zent menybe 

133 meeneefőderth. Zabadoh vram engőmet. || Zent leelők boczataafo- 
derth. Zabadoh vram engőmet Halaalomnak ydeyen. veegy hoz

ás zaad vram engometh: Kyriéleyfon. Kryfteeleyfon. Kyrieleyfon. Pater 
noftert ees Aue mariath olwafs: jj



Y m m a a r  k e z t e t y k  Az z  о ny  ó n k  m a r i a n a k  137 
w e c z e r n y e y e .

D i x i t  d o mi n u s .

( СIX. zsoltár) Monda athya iften en vramnak Jhefuínak. 
yly en yogomrol: D о n e c Myglen wethőm te ellenfeegydeth. laabayd 5 

alath walo zekkee. Y i r g a m. Atya yften te byrodalmadnak hatal- 
maath boczaathya fyonbool. azért vralkodyaal te ellenfeegydnek 
kőzőthe. T e k u m  pn.  Te weled egyben walo kezdeth wagyok te 
hatalmadnak napyan. || ky meg tetyk zentöknek wilagos feenőffee-138 
geebe: merth een hvcyfernek előtte zyltelek tegödet. J u r a u i t . i o  
Athya yíten meg eíkőweek. ees егбЯеп meg aailapyk 6 fogadaafa: 
te wagy őrőkkee pap. melkyfedek zőrzethe zeerent: D о m i n и s a -  
d e x t r i s :  Yr kriftus te yogyd felől, ő haragynak napyn özwe thöry 
az kyraalokath. J u d i c a b i t :  Iteeletőt teezön nemzetők kőzőth: 
be tőlty az puztafaagokath: fókáknak feyeeth főidőn özwe tőry. D eis 
t o r r e n t e .  || Vr kriftus ez wylagy zawaros wyzböl yweek: ennek 139 
okayert atyaiften fel magaztataa feyeeth : G l o r i a  p r i mi :  Dycző- 
ffeeg leegyőn atya yftennek ees fywnak. ees zent leelőztek: S i c u t  
erat :  Mykent wala kezdethbe. ees mays: ees myndőnkoron: ees 
örököl őröké. Amen. 20

E z d y c z e r e t b e n .  y n t h  m y n d ő n t  d a u i d  p r o f e t h a  
y f t e n  у d y c z e r e t h r e .

ч - t

L a u d a t e  puer i .

( СXII. zs.) Iftennek alaazatos zolgaj dyczeeryeetök vrath : 
dyczeeryeetök vrnak neweeth: S it  n о men:  || Aldoth leegyőn vrnak 140
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newe. maatwl fogwa ees myncl orokyg. A f o l i s .  Nap taamadatwl 
fogwa nap effetyglen. dyczeeretos vrnak newe. E x c e l f u s :  Yr 
myndon nemzetüknek főlőthe magaztatoth. ees menyeknek főlőthe 
ő dyczőfeege. Qu i s  í i с и t. Ky oly. mynt my vronk yften. ky magaf- 

5 faagokban lakozik: ees alazatofokath meg tekeent menyben ees 
főidőn. S u f c i t a n s :  Fel emelween főltwl az zeegenth. ees az ga||- 

Hlneybol fel ygazeythwan az nyomoroltath. Yt c o l l o c e t .  Hogy 
helhőzteffe őteth ángyaly feyedelmekkel: ees. ő neepynek feyedelmy- 
wel. Q u i h a b i t a t e. Ky az meddőth lakoztathya haazba. fyaknak 

ío örwendőző annyaatli. G l o r i a  pa í r i .  Dyczőfeegh legyőn atliya. 
Y t f u p r a.

Ez d у c z e r e t b e n. d a u i d p r ó f é t a ,  у n t a z m e n у e у 
l a k o d a l m a k n a k  k e w a n f a g a r a .

L e t a t u s  f űm.

142 ( CXXI. zs.) ŐRwendőzők azokba kyk ennekőm zenth || lee- 
lőktwl mondathaanak. vrnak haazaaba meegyőnk. S t a n t e s :  Oh 
yeerwfaalem my laabaynk aalhatatofok leenek. te aytodnak gaado- 
ryban. J e r u f a l e m. .Jerwfaalem ky epeytetyk mennyegbe mykeep- 
pen waaras: kynek egyeffeege őnnőnbennedőn wagyon. I l l u c

2d e u n. Oda az menyey yerwfaalem.be fel mennek nem payndőn 
nemzetők: hanem czak vrnak nemzety yfraelnek byzonfaaga: vrnak

143 newe wallaafara. |j Qu i a  i l l i c .  Mert oth yltepeenek yteelőzegbe. 
yteelwen dawydnak czalaadyath. f o g a t é .  Azért kyk ayetoztok 
menyey lakodalomba, ygyekőzyetők beekőfeegre yerufalembe: ees

26 beewfeeg teegőd zeretőknék: f i a t p a x. Vram yften leegyőn bekő- 
feeg te erőydben. ees bewfeeg te magaffaagydban. p r o p t e r  
f r a t r e s .  En atyam fyayeerth ees en baraatymeerth. hyrdetők wala 
beekófeegőt te rólad : prop t e r  d o mum.  My vronk yftennek haa-

44zayerth: en kerefők |j yokath nekőd. G l o r i a  p a í r i  : vt  s:
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Ez  y m a a d f a a g b a  dauycl  p r o f e t a y n t h .  h o g y  az m y t h  
w a l a k y  m a g a a b a  e l me r ,  n e ő m a g a t w l .  de y í t e n t w l

t a r c z a.

Ni f i  d o m i n u s

(CXXVI. zs.) HA vr yften nem epeythendy az haazath: 5 

haath heeyaaban mwnkalkodnak kyk otheth epeythyk. Ni f i  
d o mi n u s .  Ha vr yften nem oryzendy az waarafth. heeyaba 
wygyaaznak kyk őryzyk otheth. V a n u  m e Гt. Azért thy yftennek 
zolgay, II heewíaagos thynektők yfteny wylagoffagnak előtte fel 145 
kelnőtők. kelyetőkfel my vtaan meg alaaztattatok kyk eezytőkfaay- ю 
dalmnak kenyereth. C u m de d e r i t .  Mykoron vr yften adand az 
6 zerethőynek aalmoth. yme akoron vrnak őrokfeege. kyk yftennek 
fyay. kyknek eerdőmők zyz marianak mehenek gywmőlcze : S i c u t  
f a g i 11 e : Mykeeppen hamar nylak hatalmainak kezeeben. ezon 
keeppen ky yzteknek fyay: B e a t n s  qui :  || Boodog embor ky 146 
ezőkwel be töltötte kywanfagat. mert nem gyalaztatyk meg mykoron 
az kapwn zoland ellenfeegynek: G 1 о r i a putri .  Dyczöfeeg lee- 
győn athya. 2c.

Ez d y c z e r e t b e n  d a u i d  p r ó f é t a  t a n e t y a  y e r w f a l e -  
möt .  az az  hyw l e i k ő t  y f t e n y  d y c z e r e t h r e :  20

L a u d a i h r l e m :

( CXL V I I .  zs.) JHerwfalem dyczeeryed vradath : hyw leelők 
dyczeeryed te yftenődeth. Qm c f or t a .  Merth meg erőffeethee te 
kapwydnak rethezytli: ees || meg aldotha a te benned walo fyakath : 147 
Q ui p о f u it. Ky zőrzőth te hathaarydon bekőfegőth: ees gabona- 25 

nak fyryawal meg eeleegeeth tegőd. Q ui e m i t t i t :  Ky boczathaa 
ő ygeyeetli főidre, hamarfaagofon hyrhőzyk ő bezeede : Q u i d a t. 
Mely yftennek ygeeye zőrzy az bynefth feyeerree mykeent gyapyath : 
ködőth hynth mykeeppen hamwth. Mitt i t  cri f tal lmu.  Boczaatya 
ö kryftalaath mykenth falawkath. ő hydegeenek zyne j| előth ky 148 
zenwedheth. E m i t t e t .  Athya yften boczaatya menyből fyath. ees

22N Y ELV E M L É K T Á B . X IY .
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meg lagyethya bynben kemenyvlth zyveketh, fvval 6 zele. ees 
tolnak vyzek. Q n i a n u n c i a t : Ky meg hyrdety 6 ygeeyeeth yaa- 
kobnak: ygaffaagyth ees 5 yteeletytli yzraelnek. N on  f e c i t :  Nem 
tliőth у gyen myndon nemzetlmek. ees 6 yteeletyth nem yelóntótte 

6 nekyk: G 1 о г i a pa t r i  et. Dyczófeeg athyaanak. ees fyvraak. ees 
149 zent leeloknak: S ic  ut  er at Mykenth vala kez||detben ees ma 

ees myndőnha. ees őrőkkvl őrőkee. Amen. A n t i f o n a .  Zenth 
zyz marva, efedőzyel mynd ez vylaagerth: mert zyleed ez vylag- 
nak kyralyat.

io Capi t ul ui / i .  Ab i n i c i o  et  a n t e  2c.

I e
Kezdettivl fogva, ees koroknak előtte therőmtettem. ees az 

yőwendő korygh meg nem zőnőm. ees zent lakodamba о előtthe 
zolgaleek: Haalaa adaffeek yftennek :

О Zyzeffeegnak eekőffeege zyz maria, czak theenőn||magad 
vagy hazafvlathlan anya. zyz zyleeefódnek előtte, zyz zyleefőd 
koron, zyz zyleefődnek ytaanna Kryftwfnak annya. Iftennek tem
ploma. ymak yegyőfe. ez- wylaagnak azzonya. ees menyorzaagnak 
kyraalne azzonya:

We r s  begyed keerőnk aldozatynkath. adyad amytli keerőnk. 
ees oltalmaz arnytwl feelőnk Kryftufnak: Dyczófeeg athyaanak. ees 
fywnak. ees zent leelőknek Kriftuf.

R-jn: О d e c u s  yirg.

I m n n s :  An e  m a r i s  f t e l l a .

151
25

О Iftennek kőgyelmes || annya. 
ky vagy tengőry czyllag 
ees myndőnkoron zyz. 
es menyorzagnak bodog kapvya.
S u m e n s :  О Iftennek kőg}relmes zyleye. 
ky veed gabryelnek zayabol az ydvőzletőth:
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erőfeeycz mynketh bekőfeegben. 
waaltoztathwaan ewaanak neweeth:
S о 1 u e. 0  Iftennek kogyelmes zyleye. 
odyad meg bynofoknek kótheleyth.
wakoknak agy wylagoth. ees my bynonketh . 5
el taawoztatwan nyery nekonk myndon yokath : |j 
M о n f t r a. 0  Iftennek kogyelmes zyleye. 152
mwtaffad tennónmagadath anyánknak: 
ees fogadya altalod my ymadfagonkath.
az ky my erottonk zyletoth. akara thyeed lenny. ю
Vi r g o  f i ng.  0  kriftnfnak kőgyelmes zyleye. 
egyetlen egy zyz. myndonok kozoth kegyős 
mynketh bynoktwl megh zabadoythwaan. 
teegy kogyelmeű'ee ees thyztakkaa.
V i t a  m. 0  Iftennek zyleye. 15

Agy nekwnk tyzta eeletotli.
zőrőzy bathor vtath: hogy my Jefnfth || lathwan. 153
myndőnkort egybe onvlyonk.
S it  l a u s  deo:  Leegyon dyczeereth athya yftennek. 
nagy kryftufnak ekoffeegli: 20

zent leelőknek. háromnak, 
leegyon egy tyftoffeegh.

Amen:
wers :  Zyz zylefodnek vtanna zeplotelen meg marattaal: Iftennek 
annya. efedozyel my erottőnk: 25

Ma g n i f i c a t .

(Luk. I. 46—55.) NAgyeythya en lelkom yrath. Ees őrwen- 
dóze en lelkom. en ydwozeythő yftenömbe. Merth thekeenthee j| о 154 
zolgalo leanyaanak alaazatoffaagath. merth ymee ebből bodognak 
mondnak engőni myndon nemzetők. Merth thon nekőm nagyokath so 
ky hatalmas: ees zent о newe. Ees 6 yrgalmaffaaga magzatról 
magzatokra, őteth feelőknek: Thőn hatalmath о karyaaban. el 
weztee keweelőketh. ö zyweenek elmeeyeewel: Le wethee hatalma- 
fokath zekből: ees fel magaztathaa alazatofokath Ehőzőketh be 
tőlthe yokwal: ees || kazdagokath boczaathaa heewon. Be fogadaa 155

2 2 *
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ifrael 6 gyermokeeth: meg emlekozwen о yrgalmahaagaarol: My- 
kenth zola my athyaaynknak: abrahamnak ees о magzathyaanak 
örokkee. Dyczőfeeg athyanak ees fywnak. ees zent leeloknek. My- 
kenth wala kezdethben. ees ma. ees rnyndonha. ees őrőkkwl örokkee. 

5 Amen: A n th ’a. 0  Iftennek dycző zyleye zyz maria, ky meelto leel 
156 myndőnöknek vraath wyfelnőd. ees arkangyaloknak kyralyath czak 

tennón magad zyzen emlethnöd. azerth keeronk kőgyehnes zyz. 
emlekozyel rolonk. ees keeryed my eerottonk kryftufth. bog}’ te 
oltalmaddal ekőfwlwen. eerdőmlyőnk mennyeknek orzagaba ywth- 

jo n y: we r s  Yram lialgafd meg en ymadfagomat. ees en ywolteefom 
te hozyad ywifon.

I m a d i a a g h .

Engedyed keeronk mynketh the zolgaydath my vronk yfte- 
157 nőnk. elmeenknek ees teftonknek eeltygwalo .egeef||reegwel orwlny. 

is ees dyczőíeegős bodog marianak m}mdonha zyznek eiedozeefeewel. 
maítany zomorwíaagtwl meg zabadolny: ees örök őrömmel lakozny. 
My vronk .Jefus kryftus te fyad myath. ky te weled eel. ees orzagol. 
zent leeloknek egyebeegeeben yften. őrőkkwl. örokkee. Amen:

Z e n t  H a a r o m f a a g  y m a d í a g a :  An t i :

го Theegőd hywonk. teegőd ymaadonk. teegőd dyczeerőnk. oh 
158bodog zeth haaromíaagh. || we r s  Aldyok athyath ees fywth. zenth 

leelökwel egybe: Eyczeeryők ees myndőnöknek főlőtte magaztalyok 
Őteth örokkee:

I m a d f a g h .

25 Ewrök myndőnhato yften. ky engetted nekőnk te zolgaydnak. 
ygaz hytnek wallaafabol. őrök zent haromfagnak dyczőfegeth meg 
efmernőnk. ees yfteny felfegnek hatalmából egy yftenfeegőth ymad- 
nonk. kérőnk tegőd. hogy azon hytnek erőfíeegeewel meg zabado- 

1591yonk И myndőnha. myndőn ellenfeegöktwl.
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Z e n t  A n n a  a z z o n r o l  wa l o  y m a d f a g :  Ant i .

Menyey ayandok zaalla zent anna azzonyba. kythwl zyleteek 
zyz maria: we r s :  The dyczőfegőddel ees te zeepfegodwel ygyekoz- 
yel bewfeggel. leepyel ky. ees orzaagolyli:

I m a d i a g h .  5

Ewrők myndönhato yften. ky zent annaanak anny malaztoth 
adny meeltolal. hogy maryath my vronk Jefus krii'tufnak annyath.
6 meheebe wyfel||neeye. Agy nekonk anyanak. ees leanyanak efedő-160 
zefe myath. te kőgyelmeffeegődnek bewfegeth. hogy kyknek emle- 
kozetyth kegyős zerelmel olelyok: őnekyk ymadfagokwal, menyey 10 

yerwfalemben ywthatny eerdomlyonk.

Z yz z e n t  k a t h e r y n a  á z z o n  у I m a d f a g a :  A n t i f o n  a.

Zyz zent katheryna. gorog orzaghbely gyongy. koftws kyraal- 
nak wolth leanya. we r s  Zent katheryna azzony. ymagy my || 
erottonk: Hogy meeltok leeheffonk Jefus kryftufnak ygyretyre: 161

I m a d f  ag

UK yften. ky adaal thőrwenth moyfefnek fynay hegynek tete- 
yen. ees azon hel5n the zent [zent] angyalydnak myatta. zent kathe
ryna azzonnak. zyznek ees martyrnak thefteeth czoda keeppen 
helhóztetted. keerőnk theegőd engedyed nekonk. hogy. ő. erdőmének 20 

ees efedozeefenek myatta. az heegyre ky kriftus ywthaffonk. j|

E z y m a d f a g  w a g y o n  az p o g a n o k  e l l e n .  E e s  a z o k  162 
e l l e n y s .  kyk m a a f t h  me e l t a t l ' a n  b a n t n a k  megh.  

aw a g y  m e e l t a t l a n  h a b o r g a t h n a k .

Thőrd meg vram yften az te zent haazadnak. ees te zolgalo 25 

leányodnak ellenfegynek eroyeeth. ees thőryed el őketh. hogy megh
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efmeryeek. mert nynczen egyeb ky my erottonk wyafkodyeek. ha
nem czak te my yftennőnk: wers .  Thaamaclyon fel az vr yften. 

163 ees el thoretteffenek az 6 ellenfeegy. ees || el fwffanak 6 orczaaya 
elől. kyk őteth gywlolteek:

б I m a d f a g h .

Ewrők myndonhato vr yften. kynek kezyhen wannek myndőn 
hatalmaffaagok. ees myndőn orzagoknak tőrweenye. tekeencz keer- 
lek kőgyelmeffon te zolgalo leányodnak, ees mynd kőzőnfeegős 
korőzthyen neepnek fegődelmeere. hogy az en ellenfeegym. ees 

io mynd az pogaan neepek. kyk az 5 erőyőkbe. ees kemeenfegőkbe
164 byzta||nak. te hatalmaffaagodnak yoghyaawal meg toretteffenek. 

My vronk .Jefus kryftufnak. te fyadnak myatta. ky te weled eel ees 
orzagol. zent leeloknek egyeffegeben yften. mynd orokkwl orokkee. 
Amen: Ur yften lialgafd meg en ymadfagomatli: Ees az en ywől-

15 teefom te hozyad ywffon: Aaldafth mondyonk vrnak. Haalaa adaf- 
feek. yftennek. Wers .  Iftennek malaztya: ees Jefus kryftufnak 
yozaaga. maradjon myndonkor my évelőnk : Amen. ||

165 Z e n t  M i h a l  a r k a n g y a n r o l  w a l o  y g ő n  z e e p
у ma d  fag.

20 UE kriftus Jefufnak arkangyala zent Myhaal. ky yőttel iften 
перепек fegethfegere, leegy ennekőn fegetfeeg az felfegős byronak 
előtte, hogy ennekőm bynőfnek agya ees engegye myndőn nemw 
byneymnek boczanatyath. az. ő. nagy yrgalmaffagynak kőgyelmefíee-

166 geeyerth. Halgas meg engő||meth. te hozyaad j^wőltőth ees tegőd 
25 hywooth zenth mihal. ees fegeycz engőmeth vrnak felfegenek kő-

nyőrgőeth. ees légy ymado en eertem fyroyerth. ees tegv engőmeth 
zabadoffaa myndőnnemw byneymtwl. Eznek főlőtte kerlek tegőd 
felfegős yftennek zeep ees eekős zolgayath. hogy az vtholfo napon, 
kögyelmefőn fogadyad az en lelkőmeth. az te zentfeegős kebeledben.

167 ees wygyed őteth || az kyes bekőfegnek ees nywgodalmnak heleere.
holoth az zentőknek lelky wygafaggal. ees mondhatatlan őrwende- 
tőűeegwel. az yőwendő yteletőtli. ees az fel thamadaafnak bodogfaa-
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gos dyczőfegeth waaryak. Amen. wers .  Fel meene thőmyenözo 
fwftnek yllattya vrnak eleyben. angyalnak kezeeből:

I m a a d  faag.

UE yíten kynek feenöfíegenek wylagoffaagawal. zent myhal 
felywl И mwl angyaloknak feregeet kerlek tegőd. hogy mykeppen 6 168 
az te malaztodwal erdómlee menyey feyedelmfeegnek őrokfeegeth 
byrnya: azonkeppen my ees. az. 6. keereefeewel nyerheffők az őrök 
eeletóth. My vronk Jefus kryftuínak te fyadnak myatta. ky te weled 
eel ees orzaagol. zent leeloknek egyeííegeben yíten. órokkwl örokkee 
Amen: ю

Ez a l a a  m e g  yrt l i  y m a d í a g o t h  z ö r z ő t t e  b o d o g f a a -  
g о s К z e n t A g о f t о n dokt or ,  о п е к у  z e n t  1 e e 1 о к t w 1169 
y e l ó n t e t h w e n .  e e s  ha w a l a k  у ő t e t l i  a y e l i t a t o f f a g -  
w a 1 m e g h  o l w a í f a .  t a h a a t h  m y n d ö n n e m w  wezo-  

d e l m e k t w l  me g  о o l t  a i m azt  a t y  к : is
I m a d í a a g

UE yíten leegy kógyelmes ennekom bynoínek. es öryz engö- 
meth: leegy welem en eeltómbe. mynd eeyel es mynd napped. 
Abrahamnak yftene. yfaaknak yftene. yakobnak yítene yrgalmazy || 
ennekom ees boczaafíad en fegeytfegömre zent myhal arkangyalth. 170 
ky engomet oltalmazyon ees weedelmezyón myndon en ellenfegym- 
twl. teítyektwl ees lelkyektwl. Zent myhal arkangyal oltalmazy 
engomet myndon wezödelmekben. hogy el ne wezyek az reettenetos 
ytheelethbe. 0  zent myhal arkangyal, az malazthnak myatta. kyt 
eerdömlőttel. kerlek tegodeth. ees my vronk yefus kriftufra. || yíten-171 
nek egyetlen egy fyara. hogy zabadeycz meg engömetli ma halaalnak 
wezodelmetwl. Zent gabriel. zent Eaííael. yítennek mynd zent 
angyaly ees arkangyaly legyetok íegeytfegh ennekom. Iverlek tytó- 
keth mynd mennyey yozaagos angyalokhogy adyatok ennekom 
íegeytfegoth ees hatalmath: hogy femmynemw ellenfeg ennekom зо 
ne arthafíon. íe wton. fe wyzbe. fe thwzbe. fe hyrtelen halaallal. fe 
en||gömeth alwwan. fe wygyazwan meg ne nyomoreyczon awagy 172
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ferczon. Imee vrnak korözth+faya. fwffatok el en ellenfeegym. Hk 
Győz orozlaan ywdaanak nemzetybelol. dawydnak gyökere, alleluya 
Ez wylagnak ydwozeytoye ydwozeycz engometh. ky te zent kórózt- 
fadnak. ees twlaydon te dragalatos zent werodnek myatta. mynketh 

173 meg waaltottaal. leegy fegeythfeeg ennekom. tegod || kerlek en 
yftenóm. Zenth yften. erős yften. ees halaltalan yften. yrgalmazy 
mynekonk. Kryftufnak koroztfaaya ydwozeycz engometh. Kryf- 
tufnak koroztfaaya >k oltalmazy engőmeth. Kryftufnak koroztfaaya 
+  weedelmezy engometh. Athyaanak >í< ees fywnak Hh ees zent 

loleeloknek +  neweeben. Amen. ||



K ö w e t h k ö z n e k  y m a a r  bo dog  a z z o n y  Tol t a r a n a  к. 174 
az az m a a í f e l  z a a z  y d w ó z l e g y  m a r i a n a k  a y a n l a a -  
fy. E 16 z ő r e g y  k r e d o t h  mo n d y .  az v t a n  ő t h w e n  
Aue  ma r  i á t  h. e e s  m y n d ó n  t h y z  An e  m a r i a  vt an.  
e g y  P a t e r  n o í t e r t  m o n d y :  o z t o n  a y a n l d  el  ez 5 

y m a a d í a a g w a l .

HAalaath adok en tenekod yftennek zyleye zyz marya. myn- 
dönnemw yo wool||todrol. mely yooth ennekőm nyertei az te zent 175 
fyattol. Azerthees. en ez őthwen ydwózlegy mariath olwaítam 
tenekod. annak okaayerth. hogy my nőmos vronk -Jefus kriítus 10 

tetwled teítőth fogada zeplótelen. ő. nagy yftenlegenek hatalmaffa- 
gawal. ky ygőn gyermőkdyd ees ygőn gyönge wala. zeep wala. ees 
vraknak vra wala. Elhagyaa az ő menyey hazaayath. yőwe ez főidre' 
my erőttőnk. hogy az őrök halaitól || myiiketh meg zabadoytana. 176 
Azerth leegyőn te zent fyadnak őrök haalaa adaas, ees tenekod 15 

nagy dyczőfeg. Amen.

Az m a a f o d  ö t w e n  Aue  m a r i a  v t a n  wal o.  a y a n l o  
y m a d f a g h  у mez:

Oh en azzonyom ees en anyaam zyz maria, emlekőzyel meg 
my nömős vronk Jefus kriftusnak faaydalmyrol. mynemw faaydal- 20 

my walaanak nagy peentőkőn. kyketh wallothwala my erőt||tőnk 177 
bynőfőkerth. Azért ees. ez angyaly ydwőzletőketli. kyknek myatta 
annezor meg őleltetől ees apoltatol, mynezőr kőzőntetől Aue maria
nak myatta: En nagy bynős olwaftam ez őthwen ydwózlegy mariath 
te zent fyadnak kenyayerth. kyketh nylwan ees thytkon zenwedőth. 25 

Kykeert nőmős azzonyom keryed az te zerethő fyadath. hogy legyőn
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178yrgalmas az pwrgatoryombely zeegeny lelkűknek, ees || mynd az 
közönfeegös halottaknak, ees el földön walo bynöföknek. ees enne- 
köm nagy bynöfnek. Amen.

Az h a r m a d  ö t h w e n  Au e  m a r i a  v t a n  w a l o  a y a n l o  
5 y m a a d f a a g h y m e z :

ZEpfegw eekös ees bodog dyczeerethös fenofieeg. ees mennyey 
gyöngyökwel meg eköfwltetöth zyz maria, kyk te benned byznak

179 azoknak te wagy ydwöffeeg ees bodogfaag: 0  paradyczom||bely 
gyönyörwfeegh. ees mennyey orwoffagoknak nömős patykaaya.

io emleközyel meg az nagyobb örömedről, kyerth olwaftam en nagy 
bynös ez öthwen ydwözlegy mariath. merth laam az the zent fyad 
fel thaamada. Azerth kerlek tegöd nömös azzonyom zyz maria, ez 
te nagy örömederth: hogy mykeeppen. ees mely byzonnyal az te

180 zenth fyad fel thaamadoth. olyan by||zonnyal fel tliaamathhaffak az 
is en nagy byneymböl. Amen:

Ez az weege .  vr  y f t e n n e k  h a a l a a .  Amen.

E z к о n у w e t h у r t h a .F. .M. N a d f a a g о s B e n y g n a  a z- 
z ó n n a k .  N y h a y  k e n e f y  p a a l  t h a a r f a n a k ,  о na . dfaa-  
ga k l a f t r o m a b a n  w a a f o m b a n .  M y k o r t h  y r n a a n a k  

a o k r i f t n s  z y l e t e e f é n e k  v t a a n n a .  e z ö r  ö t h  zaaz .  t hy-  
z о n h a a г о m e z t e n d о b e n. У



Me e g  e e s  t h ö b  y m a d f a a g h  k ö w e t h k ö z y k  b o d o g  zyzl81  
ma r i a r o l .  к у y g o n  zeep.  a y t a t o s .  e e s  b a z n a l a t o s

I ma d f a a g h .

IDwózlyek tegodet zentfegös zyz maria, angyaloknak kyralne 
azzonya. az ydwozlethwel. kywel tegödeth ydwözle gabriel arkan- 5 

gyal. mykoron zent haromfagtvl hozyaad boczattateek ees kyldeteek 
mondwan. Idwözleegy. malazthwal telyes. vr wagyon te weled. 
felywl zaal te reyad zent leelök. ees || felfegös yftennek yowoltha. 182 
meg arnykoz tegodet. Eees az ky tetwled zyletyk. hywattatyk yften- 
nek fyanak Kerlek tegöd dyczöfegos zyz maria, az te nagy oromé- 10 

derth. mellyetb wallaal az eyel. mykoron ez wylagra zyleed az te 
zepfegös fyadatb vronk kriftus Jeiufth. byzony iitent ees emborth: 
hogy wygazthaly meg engometh: ees myndon en haborofagomba* 
keíerwfegőmbe ees zykíegombe. legy ennekom fegodelmem: || Kerlek 183 
tegodet kegyofiegnek ees yrgalmalfagnak azzonya bodogfagos zyz 15 

maria, az the mondhatatlan nagy oromederth. mely őrömmel be 
teleek az oraba a te zent leikod. mykoron gabriel arkangyalnak 
rovatta meg yzenteteek neköd ees fogattateek iítennek fya. Ees az 
yfteny mondhatatlan nagy tytokerth. kyth akoron mywelkődeek 
mykoron mondaa, zent lelök zaal íelywl tereyad. ees felfegős yíten- 20 

nek yowolta ees || hatalmafíaaga meg arnykoz tegodet. Ees az nagy 184 
őrömerth kywel az te zent lelkod meg wygaztaltateek. mykoron 
menyorzagba az zentőknek fölötte helhőzteteel. yoglas. ennekőm 
meeltatlan ees bynős zolgalo leányodnak benygnanak. az te edőffe- 
gös zeep fyadtvl Jefuftul en terőmtemtwl. es meg waltomtul. Nyer- 25 

yed neköm zent leelőknek malaztyath. hogy ö zent felfegenek aka- 
ratyath myndőnbe || meg tellyefeythehem. Azért dyczöfegos zeplőte-185 
len zyz maria, ayanlom en bynős feyemeth te kegyőffegődnek. ees 
kőgyelmeffegődnek alaya. Ees kerlek tegődet yftennek zenthfegös
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zyleye. hogy legyón bekőfeg ma en welem. mykeppen te weled wala. 
mykoron zőleed az te zeretó fyadat Jefufth. Ees oltalmaz megli 
engometli gonoz zothul. zeplőtöl. gyalazattwl. ees teftőmnek lelkűm
nek wezódelmetól. örököl őrökee Ame«. ||

186 Ez y m a d f a a g  w a g y o n  ő d w ő z e y t e n k  kr i l ' t us  J e f u f- 
rol.  m y n d ö n  g o n o z  e l l e n f e g ö k n e k  e e s  h a m y s  t a 
il w k n a k  e l l e n e ,  e e s  t o w a b b a  z ö r n y ö  h a l a a l l a l  l e m

b a l  m e g  az ky a y t a t o f f a g w a l  m e g  о 1 w a f f a.

Igaz byro Jefus kriftus iftennek fya. te wagy vram kyralyok- 
io nak kyralya. ky orzaglaz atya yftennel koronként ees zent leelőkwel. 

te méltó légy vram en ymadíagomat hallany. ees kőgyelmeft fogadny
187 The menyorzagbol alaa || zallaal zyz marianak meheben. ynneetb 

fogadwan byzon teftöth. ez wylagot meg latogataad. Zömelyöd ze- 
renth meg wait ad vram yíten az te terömtötted zegeny bynös adam-

i5 fyath. az te artatlan zent weerödnek hullafawal. The zent keenod 
en yftenöm kerlek hogy ooltalmazyon engömet zönetlen myndön 
wezödelmektöl. hogy meelto legyek lakoznom te zent zolgalatodban.

188 Jelön legyön enneköm te || yrgalmad ees oltalmad myndönkoron. 
hogy en elmeemeth meg ne haborethaíía ö czalardí'agawal en ellen-

го fegöm. ees en teítöm fe kaarhozyeek aalnokí'agos törnek myatta. Erős 
[karodwaljyogodwal ky meg thőreed pokolnak ő kapwyt. thőryed megli 
vram en elleníegymet ees ö czalardíagokath. kykkel akaryaak meg 
foglalny en zywemnek vtayt ees főwenyt. Halgas meg vram engő-||

189 meth tehozyad kyaltoth ees nvawalas efedőzőth. ees te kőgyelrneffe- 
25 god kereíőynek engegy wygaztalaíth. hogy en ellenfegyni fiel ne

thamadyaíiak en bozzwfagomra. El thőrettefíenek ees el fogyatkoz
zanak kyk el akarnak engometli wezteny. es legyön azoknak ronta- 
fokra győlőfeegnek ő thőre. О yo Jefus. о kegyős Jefus ne akary 
engometli el hagynod: The oltalmaz te wedelmez. te légy enneköm

190 payfoni. К hogy te ygazgathwan aalhaffak ellenők kyk engömet 
rágalmaznak, hogy azokat meg győzwen towabbaa őrölhefíek : 
Erezzed enneköm te felfegős zekeydből. wygaztalo zent lelkőth, ky 
meg wylagofoha en thanaczomat az ő feenőffegewel. ees engömet 
győlőket az ő győlőfegőkwel egyetőmbe, el thawoztaffa ees el őzzé.

аз The zent kőrőztfadnak ő yegye meg yegyőzze en ertelmemeth. ky
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meg győző dya||dalmal engőm győzőwee thegyőn. hogy az ellenfeeg 191 
meg győztethwen. ő. ereyben meg fogyathkozyek Ne ady erőth vram 
Jefus kerlek en ellenfegymnek. de wettel'fenek en hatalmaffagom 
alaa. tegöd kerlek tyzta zywel. tehozyad walo kegyős folyamatomért, 
ky ydwőzeyteed elfő embőrth te zent kőrőztfadon. Irgalmazy yrgal-5. 
mazy eelő yítennek egy fya. yrgalmazy ennekőm Benygnanak an
gyaloknak vra. ees myndőn||koron légy en rólam meg emlekőző 192 
vram Jefus boczanathnak adoya. Athya iften. fyw iften. ees zent 
lelök yften. ky myndőnha egy iften vagy. ees mondatol menynek 
ees főidnek vra. legyőn neköd őrök dyczőfeeg ees Örök tyztőffeeg. ю 
Am en.

M y k o r o n  l e a k a r z  f e k ő n n y e  te a a g y a d b a ,  t a h a a t  
előzői* o l w a s  egy  Pater nofterth. v r o n k  J e f u f n a k  z e n t  
h a l a a l a n a k  d y c z e r e t y r e .  ee s  az z e n t  || k ő r ő z t f a n a k  193 
t y z t ő f f e g e r e .  A z z o n y o n k  m a r i a n a k  h a a r o m  Idwőz- is 
légy maryath. E s z e n t  ő r y z ő  a n g y a l o d n a k  e gy  Kredoth. 
té r  dón  a a l w a n  a a g y a d n a k  e l ő t t e .  A n n a k  v t a n n a -  

m o n d y a d  ez y m a d f a g o k a t .

En vram .Jefufnak zentfegős kőrőztfayanak yegye. legyőn en 
welem Benignawal. Hb Jefus kriftufnak zent kőrőztfayanak yegye 20 

en mellettem légy Hb hogy engőmet oltalmazy gonoz leelőktől. ey- 
nek. о. II ydeyen En zywembe légy, hogy en zywemeth meg tyz- 194 
teczad gonoz gondolatoktwl. Hb En kőrnyőlem légy. hogy engőm 
meg tarcz ees meg őryz. pokolbely faatannak myndőn hatalmaffa- 
gatul ees myndőn gonoztul: En előttem légy. hogy engőm wygy 2 5

az te zent akaratodra. Hb En ffőlőttem légy. hogy engőm meg aalgy. 
ees wygy engőm az zyz marianak ő fyahoz. hogy en lakozzam őwele 
örőkwl őrőkee. Amen. ||

I m a d f a g h 195

JEfus kriftufnak zent kőrőztfayanak gyöződelmenek myatta. so 
meltoltaffeek wr myndőnhato iftenfeeg meg aaldany ees öryzny 
engőmet. ő. zolgalo leannyat Benignath ez eynek ydeyen Atyának 
Hb ees fywnak Hb ees zent lelöknek neweben. Amen.
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I m a d Г a g.

0  Vram Jefus kriftus. wefd az aldomaafth en ream zolgalo 
196 leányodra, mely aldomafíal meg aaldad t’e zentfegós anyadath || zyz 

mariath. ees az zent apoftolokath. mykoron fel meneel az olywetym 
5 hegyről mynd az te zent atyadiglan. Idwőffeg egyeffeeg. ees áldomás 

yoyon ennekom en vram Jefus kriftoftul. Atyaanak ees fywnak ees 
zent lelöknek >í< aldomafa legyón ez eyel. ees myndónkoron en 
teftómmel lelkömel. Am en. L e g h  v t o l z o r  k e z e d  f e l  eme l -  
w e n  m o n d y a d .  Vram myndonhato vr yftenfeeg. te kezeydben 

ío ayanion az en lelkőmeth: Amen: .1. 5. 13. ||
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