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E L Ő S Z Ó .

A Nyelvemléktár e XV. kötetét, melylyel az 1874-ben meg
indított sorozat befejeződik, tizenhét évnyi időköz választja el 
az előzőtől. Ez idő alatt — immár annak is tíz esztendeje — 
elvesztettük a magyar nyelvtudomány jelesét, Vo l f  G y ö r g y ö t ,  
ki az előző köteteket egynek, a III-nak híján sajtó alá rendezte 
s nagybecsű bevezetéseivel megvilágította.

A jelen kötetben első helyen álló Székelyudvarhelyi codex 
kiadását 1886-ban a Nyelvtudományi Bizottság e nyelvemlékünk 
fölfödözőjére, S z a b ó  S á m u e l r e  bízta, ki nagy buzgalommal 
és ügyszeretettel látott e feladathoz, azt egész a bevezetés meg
írásáig meg is oldotta, de a már részben (a 6-ig) kinyomtatott, 
részben csak kiszedett íveknek megjelenését nem érhette meg.*)

Elárvult hagyatékának közreadására és a kötet többi darabjai
nak sajtó alá rendezésére a Nyelvtud. Bizottság a múlt év vége 
felé alulírottat szólította föl. E megbízás átvételekor a Székely
udvarhelyi codex már évek óta majdnem teljesen kinyomtatva he

*) Bágyoni S z a b ó  S á m u e l  szül. Székely-Földváron, 1829. május 
16-án. Középiskoláit Nagy-Enyeden és Segesvárott, felsőbb tanulmányait 
a szabadságharcz után, melyet vitézül vógigküzdött, Heidelbergben, Göt- 
tingában és Párisbán végezte. Göttingában ismerkedett meg Budenz Jó
zseffel, kivel ennek haláláig benső barátság fűzte össze, B. közbenjárására 
bízták meg a Székelyudvarhelyi c. kiadásával, melyet 1876-ban födözött 
föl az erdélyi ref. tanárok Sz.-Udvarhelyen tartott értekezlete alkalmával. 
1858-tól 1868-ig a marosvásárhelyi, 1868-tól 1897-ig a kolozsvári ref. coll. 
tanára volt. Amott és kezdetben emitt is a természettudományokat, utóbb 
majdnem kizárólag a magyar irodalmat tanította. Mint tanári, úgy iro
dalmi munkásságát is a polyhistorság jellemzi. Megh. 1905. jan. 1-jén. 
Életrajzát 1 a Középisk. Tanáregyesületi Közlöny 1904/5. (XXXVIII.) évf. 
396—399. 1.
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vert a nyomdában. Néhány lapja azonban a régi hevertetés közben 
összedőlt, úgy hogy részben újra kellett szedetni. A codex eredeti 
kéziratának időközben majd hogy a nyoma nem veszett, s ez is 
hátráltatta a kiadást. Dr. Lukinich Imre, a ki újból rábukkant, 
egy ideig azt hihette, hogy ő a fölfödözője. Mindenesetre neki 
köszönhető, hogy a nyomtatványnyal leendő újabb egybevetés 
czéljára megint az Akadémia rendelkezésére állt a kézirat. Addig 
is, míg az egész kötet el nem készült, a Székelyudv. codex két
száz példányban S i m o n y i  Z s i g m o n d  nyelvtudományi és 
L u k i n i c h  I m r e  irodalomtörténeti bevezetésével látott nap
világot.*) E két bevezetés fontosabb adatait átvéve, a következőkben 
számolok be a codex külsőségeiről, tartalmáról, egy részének írójáról 
és forrásairól, valamint a jelen kiadásnál követett irányelvekről.

A codex a székelyudvarhelyi róm. kath. főgymnasium tulaj
dona, a hová a XIX. század első felében kerülhetett. 1810-ben 
még a gyergyó-szt.-miklósi róm. kath. plébániáé, vagy a plébános 
Fantsali Dánielé volt, mint azt a felső táblájának belsejére írt 
következő bejegyzés tanúsítja: P o f t  l o n g a m  c u r i o f i t a t e m  
A° 1810 d e t e x i  l i b r u m  h u n c  s c r i p t u m  e f f e  in u t i 
l i t a t e m  M o n i a l i s  J u d i t h a e  N w y t h o d y  a F r a t r e  
A n d r e a  N w y t h o d y  F r a n c i f c a n o ,  A n n o  1526. v i d e  
pag .  60. 61. D a n i e l  F a n t f a l i  P a r o c h u s  G y e r g y o  Sz 
Mi k l ó s .  Yalamivel alább ugyanazon kéztől: N v y t h o d y  scr i -  
b i f wr  a d  m o d e r n i  t e m p o r i s  o r t h o g r a p h i a m  N y ú j 

tó d i. Ez írás alatt keresztben а Л A S és f h  monogrammok lát
hatók, melyekből Lukinich Imre az idézett bevezetés XII. lapján 
azt következteti, hogy a codex valamikor a jezsuiták tulajdona 
volt és valószínűnek tartja, hogy eredetileg is a székelyudvar
helyi jezsuta collegiumé lehetett, mely tanintézet a rendnek 
1773-ban történt eltöröltetése után 1774-től fogva a főkormány
szék kebelében alakult «catholica commissio» vezetése alá került. 
Itt tanított 1792-ben Fantsali Dániel, ki plébánossá kinevezte- 
téee után a codexet magával vihette, s mikor 1822-ben a székely

*) A Székel у udvarhelyi codex. A M. T. Akadémia Nyelvtudományi 
Bizottsága megbízásából sajtó alá rendezte S z a b ó  S a mu .  Különnyomat 
a Nyelvemléktár XV. kötetéből. Budapest, kiadja a Magyar Tudományos 
Akadémia, 1907.
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udvarhelyi gymn. igazgatója lett, a mely állásban 1830-ig volt, 
megint annak a tanintézetnek a tanári könyvtárába kebelezte 
be az értékes nyelvemléket, a mélyé talán régebben is volt. Ez 
azonban alig több valószínű feltevésnél. Nem vezet megbízhatóbb 
nyomra a codex hátsó táblája belsején olvasható bejegyzés sem, 
mely szintén nagyon késői, aligha idősb a XIX. század elejénél. 
Ez egy fölötte lévő hibás latin mondást igazít helyre s a 
P. M i c h (a e 1) D e m e t e r  név olvasható alatta ; de hogy miféle 
szerzethez tartozott az illető, azt nem árulja el, valamint azt 
sem, hogy mikor és minő viszonyban volt a codexszel.

Áttérve már most a codex külső leírására, az kis 8-adr. 
alakú; anyaga papír; leveleinek mai száma 188 (vagyis 376 lap), 
de eredetileg jóval több lehetett; lapjai 140x105 mm. méretűek. 
A beírt tükör az első kéz írásánál átlag 100x75 mm., a többi 
kéznél valamivel hosszabb és szélesebb. A lapszélek egyenlőt
lenek, fölül a legkeskenyebbek, mert ott a papirt kiméletlenebbül 
vágták körül a kötés alkalmával. A kötés körülbelül egykorú, 
vörösbarna, csinos vak préselésű bőrrel bevont fatábla. A két 
hajdani sárgaréz kapocsnak ma már csak az alsó táblán maradt, 
két-két szegecskével odaerősített pánttöredék és a felső tábla egy 
szögecskéje őrzi nyomát. A kötés hátulja alul es fölül nagyon 
megrongálódott, egyebütt azonban elég jó karban van.

A codexben, a későbbi bejegyzéseket és befirkálásokat 
nem számítva, h a t  kéz írása külömbóztethető meg. Legtöbbet 
írt az első kéz, melyről alább még részletesebben lesz szó. 
Ennek a középnagyságú, dőlt betűs folyóírással írt résznek 
eredeti lapszámozása is van, illetőleg minden ievél a felsít jobb 
sarkán vörös római számjegygyei van megjelölve, kivéve a 4-et, 
mely újabb alakú arabs számjegyet visel, de még ugyanattól a 
kéztől, mint a többi. E számokból megállapítható, hogy az első 
levél után 2, a XXXVI. lev. után 1, a XXXVIII. után ismét 1, 
a XLIII. lev. után 2, a XLVII. lev. után 1. az LII. lev. után 1, 
az LV. lev. után megint 1, a LXVIII. lev. után 4 levél hiányzik. 
Minthogy az első kéz írása a CXXIX. lev. versóján csonkán ér 
véget és ezen tül a codex eredeti lapszámozása megszűnik, nem 
lehet megállapítani, hogy mennyi lap veszett el itt, valamint 
alább, az ötödik és a codex végén, a hatodik kéz írásának félbe
szakadásánál (a 356. és a 376. lap után). Meg kell még jegyez
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nem, hogy a CI. levéltől a CXXIX-ig, de elvétve már előbb, 
így a LXXIII. levélen is, a felső jobb sarok vörös számjegyén 
kívül az alsó jobb sarokban ismétlődik ugyanaz a római szám, 
kisebb fekete jegyekkel. Minthogy ez alsó levélszámozás egészen 
a lapok alsó szélén van, nem lehetetlen, hogy a többi levélen 
is megvolt, de a codex kíméletlen körülvágásának esett áldo
zatul. A CXXIX., de ma tulajdonképen csak 116. levél után a 
levelek alul a középtájon, egészen új keletű, sötét fekete tintá
val írt arabs számokkal vannak megjelölve, de akként, hogy az 
előző részből hiányzó levelek nincsenek számbavéve, a miből 
azonban nem szabad azt következtetnünk, hogy akkor, a midőn 
e levélszámozás történt, az első rész ma hiányzó levelei még 
megvoltak.*)

Az e l s ő  kéz írása a codex legérdekesebb része. E ma 
232 lapra (az eredeti számozás szerint az I—CXXIX., de volta- 
képen a közbenső hiányok miatt összesen csak 116 levélre) 
terjedő rész két darabra oszlik. Mind a kettő N y u j t ó d i  
A n d r á s  Eerencz-rendű szerzetesnek nem csupán a keze mun
kája, hanem a saját fordítása is. Erről a Nyujtódi Andrásról, ki 
a codex LX. levelének versóján (ma 102. lap) nevezi meg magát, 
míg az előző lapon írásának keltéül az 1526. évet jelöli meg, 
dr. L u k  in  ic h  I m r e  a codex különlenyomata elé írt terje
delmes bevezetésében a következő nevezetesb adatokat nyomozta 
ki elismerést érdemlő szorgalommal.

Azt Nyujtódi András maga mondja el, hogy Judit könyvét 
a saját húga, Nyujtódi Judit számára írta, vagy mint ma mon
danák, inkább fordította az d y a k y  b o t f r o l ,  ez m a g a r  
i í e l wr e .  A továbbiakból, valamint a következő rész záradéká
ból (a 16,9. lev. versójának alján, vagyis a mai 312. lap végén) 
kitetszik, hogy ez a Judit apácza volt s 1528-ban, mikor a codex 
második részének a záradékát írta, Tövisen lakott. Lukinich

*) A codexnek már is tetemes hiányai és kötésének rozoga állapota 
nagyon is alapossá teszik azt a félelmünket, hogy idő haladtával, ke- 
vésbbé gondos kezek őrizete alatt még több levél fog belőle kihullani. 
Különösen az I. és 191. levél s az egész utolsó ív (a 192—201. levél) 
forognak igen nagy veszedelemben, minthogy teljesen lazán feküsznek a 
codexben. Ép azért nagyon jó lenne e codexet jól záró védő tokba tenni, 
hogy a további pusztulástól megóvassék.
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nyomozásai szerint Nyujtódi András*) az Erdélyben a XY—XVI. 
században nagy szerepet játszó Nyujtódi-család egyik tagja. A csa
lád eredetileg a háromszékmegyei (Kézdiszék) Nyújtód községből 
származik, de úgy látszik, már a XY. században áttelepülnek a 
szomszédos megyékbe. így némely adat szerint Nyujtódi János 
(1450 kör.) udvarhelyszéki volt, Nyujtódi Pálról pedig, ki 1487- 
ben a «judices electi et delegati» közt szerepel, már rug ónfalvi 
előnévvel is van említés téve. A XVI. század első tizedeiben 
ezenkívül még keresztúri és szentdemeteri Nyujtódiakkal is találko
zunk, tehát e család magában Udvarbelyszékben is több ágra 
szakadt. «Keresztúri» előnévvel írja magát az az István is, kinek 
fia minden valószínűség szerint a codexíró András, leánya pedig 
Judit. A leszármazás a rendelkezésünkre álló adatok segítségével 
a következőképen állapítható meg:

Domokos
Pál I s t v á n  de Keresztár

.  I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mihály Demeter György A n d r á s  J u d i t

Miklós János Erzsébet.

A leszármazási táblából tehát az tűnik ki, hogy codexírónk 
udvarbelyszéki születésű volt. Ismervén a Nyujtódi-család eredeti 
fészkét, a kézdiszékbeli Nyujtódot, — honnan Andrásnak atyja,-vagy 
legföllebb nagyatyja jöhetett át Udvarhelyszékbe, — megérthetők 
azok a hangtani ingadozások, melyeket a codexnek Nyujtódi 
Andrástól írott első részében (Judit könyve, III. Incze pápa 
művének átdolg.) a keleti székely jellemű s az udvarhelyszéki 
székely nyelvjárás használatában látunk.

Nyujtódi András életére vonatkozólag gyér adataink van
nak; csak annyi bizonyos, hogy 1509—10-ben Krakkóban tanult. 
Nevét először a krakkói magyar bursának az 1508. esztendőbeli 
pestis miatt erősen megfogyatkozott, mindössze öt tagra szorít
kozó lajstromában olvassuk: Egregius dominus Andreas de 
Nyoythodh. Az 1509. teli félévben (commutatio hiemalis) a 
népesebbé vált magyar bursa ifjainak bizalma következtében

*) Lukinich Imre kutatásainak ezen eredményeit a fentemlített 
különlenyomat bevezetésének tőle való részében a lapok alján lévő bősé
ges jegyzetek világítják meg, melyeket itt elhagyhatóknak véltem.
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András a senior, tehát a bursa vezetője; erről a tisztről azon
ban ismeretlen okból, úgy látszik, még ugyanabban a félévben 
lemondott, de mint megválasztott consiliarius továbbá is a bursa 
kebelében maradt. Mint consiliariusnak szerepe van a bursa ré
szére Zsigmond lengyel királytól nyert sóalapítvány kieszközlé
sében, illetőleg az 1507-iki alapítvány kibővítésében, mely azt 
a kötelezettséget rótta a bursa tagjaira, hogy ünnepnapokon mise 
alatt a «Gaude Dei Genitrix» kezdetű egyházi éneket kellett 
énekelniük a király lelki üdvéért. Nyujtódi valószínűleg még 
ugyanabban az esztendőben otthagyta a krakkói egyetemet, leg
alább későbbi szerepléséről, vagy további ott tartózkodásáról 
semmi tudomásunk sincs; azt sem tudjuk, hogy a Szent-Ferencz- 
rendűek közé mikor lépett be s hogy szerzetesi éveit hol töltötte; 
a codex, az egyedüli forrás, ezekre nézve nem tájékoztat ben
nünket.

A források elégtelensége miatt a codex iratási helye sem 
ismeretes; kivéve a második kéz írását, melynek már említett 
záradékában e rész keltének helyéül T ö v i s  van megnevezve.

Mielőtt azonban e rész tüzetesebb ismertetésére térnénk, 
előbb még az elsőnek . írásáról kell egyetmást elmondanunk. 
Nyujtódi András Judit könyvén kívül a bugának még egy mun- 
kácskával akart kedveskedni. A LXI. levél versóján (ma 104. lap) 
ugyanis azt mondja, hogy к v l o m b  к v l o m b  h a z n  a l a t o s  
y r a í o k  kezdetnek az kon b ő i m e l n e v e z t e t y k  o r ő k  
b o d o g f á g n a k  f o n d a m e n t o m a n a k ,  m e l  к 6 n v e t, az 
z e n t  h a r m a d  I n o c e n c i v s  p a p a  ze r z e .  A fordítónak, 
illetőleg átdolgozónak eredetijéhez való viszonyát is igyekezett 
Lukinicb Imre id. bevezetésében megállapítani, de mivel egybe
vetéseinél elégtelen eszközökre, III. Incze pápa szóban forgó 
iratainak csakis a Migne-féle Patrologia Latma CCXVII. köteté
ben olvasható kiadására volt kénytelen szorítkozni,- kutatásának 
eredményei, valamint a codex további részeinek forrásaira vonat
kozó nyomozásai is, még kiegészítésre és részben helyreigazításra 
is várnak.

Nyujtódi András nyelvének S i m o n y i  Z s i g m o n d  idé
zett bevezetése szerint «határozottan keleti székely jelleme van,... 
míg a második részben az udvarhelyi székelység nyelvemléke 
van megőrizve, mint a vele legtöbb tekintetben egyező Teleki
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codexben.» (Id. bev. IV. és V. 1.) Helyesírás tekintetében az 
első és a második, tehát a Nyujtódi András és a (valószínűleg) 
Ny. Judit írta két rész között sok hasonlóság, de némely jel
lemző eltérés is mutatkozik. Egyező mindakettőben az ínyhan
goknak g, n, I' és í'-vel jelölése és a cs hang sajátszerü L-forma 
jegye, melyeknek, valamint a ö és ü hangok jelölésének (p és 
ú V. v) tekintetéből codexünk e részei legközelebbről a Guary 
és a Nádor s távolabbról a Bécsi codex és társai rokonainak 
mutatkoznak. Ép azért a jelen kiadásban követett átírást illető
leg e részre nézve a Guary codexről mondottakra utalunk. 
Sajátszerű jellemvonása az első kéz írásának az e és ritkábban 
az a megékezése. Az e fölötti ékezet, úgy látszik, eredetileg a 
hang zártságát jelölte, de Nyujtódi András már nagyon követ- 
kezetlenül él vele és sokkal gyakrabban csupán a hosszú é jelö
lésére használja, sokszor meg is kettőzteti. E jellel ily értelem
ben csak elvétve találkozunk még más codexekben, így pl. a 
Guary és (alighanem későbbi kéz utólagos pótlásaként) a Nádor 
codexben.

A második kéz az sz hangot többször jelöli a régies sc-vel, 
a szóvégi k-1 c-vel; vörössel csak a :-tal jelölt szünetjeleket es a 
§-ok kezdetének jegyét írja. Ezzel szemben az első kéz nagyon is 
pazarul bánik a vörös tintával és az ilyennel írott szávak, sok
szor egész lapokra terjedő részek mellett, számos szót vörös alá
húzással emel ki, itt-ott kissé díszesebb és a többinél jóval 
nagyobb kezdőbetűket is ír, kivált a fejezetek elején.

Az I. lev. rectója, az V.-nek versója, a XXIX.-nek és a 
XXXHI.-nak versója, a XLI.-nek rectója és a következőnek ver
sója, valamint a XLIII.-nak rectója, az Ll.-nek és az LIX.-nek 
versója, az LVI.-nak rectója nemi kezdetleges lapszéli vörös rajz
zal, többnyire arabeszkekkel van díszítve. Néhol ujjal mutató 
kezek hívják fel a lapszélen a szöveg egy-egy nevezetesebb pont
jára a figyelmet, az LYI. lev. versóján pedig, a hol el van 
mondva, hogy Judit tőrrel elvágá Holofernes nyakát, a lap belső 
szélére oda rajzolta Fr. Nyujtódi a tört is, a dolog nagyobb 
igazságának, avagy hatásának kedvéért. A XLYI. levél rectóján 
meg, az O l o f e r n e f n e k  f eye  szavakat a lap külső szélén 
egy igen gyarlón rajzolt fő illusztrálja.

A 233—312. lapon lévő elmélkedést a h a l á l r ó l ,  mely a
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második kéz írása, Lukinich Imre eredetinek véli s nézetét arra 
alapítja, hogy e szerinte csonkán maradt tractatusban egy helyt 
(309. 1.) «fcent ymre kyrab is említve van s «hogy a példák 
megválasztásában legalább részben, közvetlenül a középkori írók
tól használt forrásokból merít..» A Vitae Patrum-ха való hivat
kozások azonban, melyekkel Lukinich idézett bevezetése végén 
e nézetét támogatja, annak igazolására nem alkalmasak, mert 
már közbenső szerkezetekből való eredetüket árulják el, s az 
egész elmélkedés gondolatmenete is annyira hasonló részint 
Temesvári Pelbárt és a Discipulus (Herolt János) egy-egy beszé
déhez, részint Dionysius Carthusiensisnek a négy utolsó dolog
ról szóló munkája némely fejezeteihez, hogy az eredetiség érde
mét e tractatus ismeretlen szerzőjétől is alighanem el fogja 
vitatni a további kutatás. Hogy a magyar író kész latin szövegből 
fordított és nem maga cömpilált, azt szinte bizonyosra vehetjük.

Ennél még bizonyosabb, hogy a m á s o d i k  kéz, melyet 
jóval nagyobb álló betűi, fakóbb tintája és feltűnően szürkébb 
papirosa is élesen megkülönböztetnek az elsőtől, csak másoló 
volt. Az sem valószínűtlen, hogy ez a rész (130 —169. lev.) csak 
utóbb került a többivel egy kötésbe és hogy előbb külön köny
vecske volt, a melynek záradéka lehetett a 169. lev. versója 
alján olvasható e megjegyzés: ez k ő n v  zi z l e a n  J u d i t  
a z z o n e h ;  e z e r  ot  zaz  h ú z ó n  n o l c  e z t e n d ő b e n  
i r t a c  t h ő u i f f o n  a l l e i n  ja . A benne jóval sötetebb fekete 
tintával történt aláhúzások sokkal későbbi kéztől eredők -s így 
a kiadványban figyelmen kívül hagyattak.

A codex következő levelei egészen végig ismét az első rész 
fehérebb papirosára írvák. A 170—174. lev. (ma 313—322. lap) 
a h a r m a d i k ,  az előbbinél gyakorlatlanabb kéz apróbb és 
egyenlőtlenebb folyóírása; tintája kissé sötétebb barna, mint az 
előbbié. A lapok nincsenek bekeretezve, mint eddig és a sorok 
nagyon egyenlőtlen hosszúságúak, a számuk is változó (20—25). 
Az egész kis elmélkedés, mely az e n g e d e l m e s s é g r ő l  szól 
és főképen szerzeteseknek van szánva, a Vitae Patrum-ból vett 
példáival közhelyekből épül fel és latinból való fordításnak lát
szik. E csekély részből bajos megállapítani, hogy az csak máso
lat-e, vagy az író, illetőleg fordító eredeti fogalmazványa. Helyes
írása annyiban tér el az első két kézétől, hogy a cs hangot már
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nem az L-forma jegygyei, hanem ch-yal jelöli. Némi ingadozás 
mutatkozik az ö és ü hangok írásában is, melyek közül az első 
már elvétve ew-ye 1, a második w-vel is van jelölve (318. 1. 
z e w l d e w l  es g y w m e w l c h e w t h  t h e r e m t h ) .  A jésítés 
jele már nem a betű mellé vagy fölé tett vessző, hanem rende
sen у (a g mellett néha h is, pl. e g h, h о g h).

Egy üresen hagyott lap után, a mint a codexben maradt 
nyomaik mutatják, három levél következett, melyekről Szabó 
Samu jegyzete a 86. lapon nem emlékezik meg. Hogy mikor 
szakíttattak ki a codexből, az nem állapítható meg; csak annyi 
bizonyos, hogy mikor a későbbi levélszámozás történt, már nem 
voltak benne, mert a 174. számot viselő levél után a feltűnő 
hézag ellenére is, a 175. szám jön. Az üresen hagyott lapra 
későbbi kéz e részben ismétlődő szókat firkálta: M i n d e n  e m 
b e r  (kétszer) h a z u g  c s a k  . . .

A 175. lev. rectóján kezdődik s a 182. lev. rectójának 
ötödik soráig tart a n e g y e d i k  kéz írása, melyet e helyütt, a 
sor vége előtt valamivel az ö t ö d i k  kéz vált fel. E két kéz 
egymástól nagyon elütő írása egy csonkán maradt értekezéssel 
gyarapította a codex tartalmát, mely megint világos utalást 
mutat e szöveg forrására. In  n o m i n e  D o m i n i :  Amen.  
A z e n t h  A n f e l m u s  d o c t o r n a k  ew k e n y w e b e l  z o o l  
y t h a z y r a a s .  a r r ó l  m e y l  w e z e d e l m e s  l e e g y e n  az 
z e r z e t h e s  e m b e r n e k  y f m e g h  v y w n n a n  ez w y l a g r a  
t e r n y e  . . . e szókkal kezdődik e kis tractatus, melynek Sz. 
Anzelm müvei közkézen forgó kiadásaiban Lukinich Imre, mint 
id. bevezetése XXIII. lapján mondja, nem tudott a pontosan 
megfelelő eredetijére akadni. Itt tehát még a további kutatás 
feladata a kétségtelenül latin eredetinek megjelölése, mely eset
leg valamely, Sz. Anzelmnek csak tévesen tulajdonított irat lesz, a 
minő elég nagy számmal akad a középkor kolostori irodalmában.

A két egymást felváltó kéz nagyon eltérő ductusa és rész
ben elütő helyesírása valószínűvé teszi, hogy mindakettő itt is 
csak másoló volt, csakhogy mindenik a maga megszokott ortho- 
graphiája, sőt tájszólása szerint is, elég szabadon másolta az 
előtte volt szöveget. A két kéz írásmódjában a legfeltűnőbb 
ismét az ö hang kétféle jelölése, melyet a negyedik a harma
dikhoz hasonlóan ew, az ötödik ellenben megint az elsőt és
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másodikat követve, az alul vonásos o-vel jelöl. A jésítést már 
egyik sem jelöli a betű melletti vonással, hanem a harmadik 
kéz módjára í/-vel vagy г-vel; a cs hang sajátszerű L-forma jegye 
helyett pedig ők is a harmadik kéz graphiáját követik, t. i. ch-i 
írnak a legtöbb esetben, de azt néha ci- vagy cy-, sőt cyh- és 
puszta c-vel is pótolják. Vörös színnel e két kéz csak elvétve 
tarkít egy-egy kezdő betűt és néhány, amúgy is nagyobb betű
vel kiemelt fejezetkezdő sort. Az ötödik kézről még megjegy
zendő, hogy jóval csinosabb és gyakorlottabb írású, valamivel 
szögletesebb betűket vet, mint a negyedik, melynek írása a har
madikéhoz hasonlóbb. Mindakettőnek betűi csak kevéssel nagyob
bak a Nyujtódi Andráséinál. A 191. levél versóján, mint már 
említettem, csonkán szakad félbe «a szerzetből kitérés veszedel
mes voltáról» szóló ezen írás, és nem lehet megállapítani, hány 
kiszakadt levélre következik az az ív, a melyen a codex utolsó 
darabja, a h a t o d i k  kéz írása kezdődik.

E tíz levélnyi (192—201. lev.), gondosan bekeretezett és meg- 
vonalzott, de nem valami csinos írású és ismét fakóbb tintájú darab 
szintén töredék s a vasárnapokra rendelt evangéliumok egy részét 
tartalmazza, mint már Simonyi Zsigmond észrevette, ugyanazon 
szöveg szerint, a melyből jóval többet őrzött meg a Döbrentei codex 
257—494. Г. (Nyelvemléktár XIÍ, 127—260.1.) E csonkán kezdődő' 
és végződő rész a codex legrégibb nyelvezetű darabja s ennek a 
helyesírása is több tekintetben eltér az előző kezek írta részeké
től. A cs hang itt is eh- vagy c^-vel van jelölve, az ö pedig u, 
V vagy w*vel, a jésités г-vel vagy y-nal. Fölöttébb következetlen 
az s, sz és z hangok írása. A másoló különben is nagyon gon
datlan vagy értelmetlen lehetett, mert igen sok hibát követett 
el a leírásnál. Vétségeinek egy része talán abban is leli az okát, 
hogy nagyobb korbeli távolság választotta el őt az eredetitől. 
A fejezetek kezdő betűi számára üres hely van hagyva, de a 
hiányzó betű színes tintával leendő kiegészítése elmaradt. Az 
egyes evangéliumi fejezetek után rekeszben oda tettem a Vulgata 
megfelelő fejezeteinek és verseinek számait. A Döbrentei codex 
említett részével párhuzamos helyek a következők: Sz 357 =  
D 261, Sz 357—8 — D 276, Sz 358 =  D 281, Sz 360 =  D 286, 
Sz 361 =  D 288, Sz 362 =  D 289, Sz 363 =  D J393, Sz 363—4 =  
D 291, Sz 365 = ‘D 298, Sz 366 =  D 412, Sz 367 =  D 300,
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Sz 368 =  D 491, Sz 370—71 =  D 302. A Döbrentei c. 1508-ból 
való, a Székelyudvarhelyinek datált részei pedig 1526- és 1528-ból. 
Semmi sem kényszerít azonban bennünket arra, hogy codexünk 
ez utolsó helyen álló csonka részét az előzőknél okvetetlenül 
ifjabbnak és így a Döbrentei codexnél két évtizeddel fiatalabb- 
nak tartsuk. Lehet, hogy régibb és egészen független eredetű 
a többi résztől, melyekkel esetleg csak később kötötték egybe. 
A többinél ismét fakultabb Írása és szennyesebb papirosa való
színűvé teszi azt a feltevést, hogy mint a második kéz írta 
részlet, ez is egy ideig külön hányódott idestova, míg a többi
vel egy könyvbe nem került. Nyelve és írásmódja mindenesetre 
nem csupán a codex többi részeitől, hanem még a Döbrentei 
codex párhuzamos fejezeteitől is annyira elütő, hogy jóllehet 
ezzel közös eredetire megy vissza, aligha ugyanarról a példány
ról készült a két másolat.

A Döbrentei codex helyesírása ugyanis sokkal rokonabb a 
Székelyudvarhelyi első és második kezének graphiájával. Lehet
séges ugyan, hogy Halabori Bertalan pap, a Döbrentei codex 
írója, maga változtatta meg eredetijének az írásmódját, a Szé
kelyudvarhelyi codex h a t o d i k  keze pedig hívebben ragaszko
dott eredetijéhez, és innen a nagy eltérés a két közös ősü szár
mazék között. De az is lehetséges, hogy itt is, ott is közbenső 
másolatok hosszabb lánczolata okozta a nagy eltérést. Minden
esetre érdekes jelenség, hogy egy részben legalább a Döbrentei 
codexnél jóval fiatalabb nyelvemlékben maradt meg egy oly 
részlet, mely amannak egyik eredetijéhez közelebb állónak lát
szik. A párhuzamos részek különben már csak azért is gondos 
egybevetést érdemelnek, mert ilyennek segítségével az egyik 
másolat hibáit a másik engedi javítani, emennek hiányait ki
egészíti amannak az illető helyen épebb szövege, és az egyik
nek homályos szóalakjait megvilágítja a másiknak világosabb 
írása. Szóljanak e megjegyzések a jelen kötet további codexei- 
ben található párhuzamos helyekről is. Ezeknek tanulságai egyéb
ként amúgy is sokkal szembeszökőbbek, úgy hogy kár lenne e 
tárgyra sok szót vesztegetni. Ennyit is csak azért mondottunk 
el és épen e helyütt róla, mivel a Nyelvemléktárnak kivált ebben 
a kötetében kínálkozik ily egybevetésekre sűrűn az alkalom.

NYELVEMLKKTÁR. XV. b
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A Guary codex 1835-ben került Guari és Felsőszelestei 
G n a r y  M i k l ó s  kir. udvarnok, táblabiró, vas-vármegyei guari 
(v. mai ejtés szerint góri) birtokos ajándékából a M. T. Aka
démia könyvtárába, hol azóta M. Cod. 4-edr. 25. jelzet alatt 
található. Nyomára S z a b ó  J ó z s e f ,  soproni ág. ev. lyceumi 
tanár vezette 1835-ben Horvát Istvánt, ki a Tudományos Gyűj
temény említett évi III. kötetének 99— 104. lapjain adott róla 
hírt, s az első lap tökéletlen, az eredetinek írásánál jóval na
gyobb betűs hasonmását is mellékelte «A’ Magyar Nyelv régi 
Maradványairól» szóló hosszabb czikksorozata ezen részéhez. 
Szabó József Zsigmond király korabelinek vélte e kéziratot, míg 
H o r v á t  I s t v á n  még tágabb időhatárok között, esetleg ennél 
jóval régibbnek szeretné feltüntetni, midőn nyelvi és palaeo- 
graphiai okokból a NIY. századból valónak ítéli. Később, még 
a Tud. Gyűjt, ugyanazon évi IX. kötete 118. lapján azonban e 
nézetét meg kellett változtatnia, mivel akkor már tüzetesebben 
ismervén a codex tartalmát, a benne forrásként idézett Sienai 
Sz. Bernardinnak «szent» gyanánt említése rá vezette őt arra, 
hogy a codex «nem a’ XIV-dik században, hanem bizonyosan 
a XV-dik század közepe után íratott». (Sienai Sz. Bernardint 
ugyanis Y. Miklós pápa csak 1450-ben avatta szentté.)

Horvát István azzal a kérelemmel toldotta meg ismerteté
sét (i. h. 103. 1.), hogy «a’ nemes míveltségű Birtokos Ür e’ 
nevezetes Bégiséget tenné le a Nemzet oltárára», a min aligha
nem a Széchenyi Országos Könyvtárat, a gondjaira bízott nem
zeti intézetet értette. Erre azonban D ö b r e n t e i  Gá b o r ,  a 
M. T. Akadémia akkori titoknoka, mint maga mondja, «tiszti
érzete» által serkentve érezte magát, hogy Bitnicz Lajos rendes 
tagnak hivatalosan írjon Szombathelyre, s az ő közbenjárásával 
a becses nyelvemléket az Akadémia könyvtára számára lemásol- 
tatás czéljából szerezze meg. A felszólított «nagyon szerencsésen 
járt el ez ügyben», mert mint az 1835. évről szóló jelentésében 
a titoknok mondja, «a’ birtokos hazafisága magát az eredeti 
kéziratot igen nagy örömmel ajándékba küldé Bitnicz által az 
académiának».

Első tüzetesb ismertetését, Horvát Istvánnal kissé keserű 
hangon vitatkozva, ugyancsak Döbrentei adta, a Régi Magyar 
Nyelvemlékek IV. kötete első felében, a hol a codex először, az
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elején a Nádor codex egy részével kiegészítve, 1846-ban nap
világot látott. E kiegészítést a jelen kiadásban fölöslegessé tette 
az a körülmény, hogy codexünk épen a Nádor codexszel egy 
kötetben jelenik meg, a melynél ennek a Guary codexszel- pár
huzamos részére a lap alatti jegyzetek utalnak.’ (L. alább a 
190. és 195. 1.) De Döbrentei szerintünk különben is jóval töb
bet nyomatott le az ő kiadványában aünál, a mi a Guary codex 
elején csonka fejezetének megértéséhez okvetetlenül szükséges. 
Elég lett volna csupán annak a fejezetnek az elejét a Nádor 
codexből átvenni, a melyből a mi codexünkben csak mintegy 
23—24 lapnyi, tehát 12 levélnyi darab hiányzik. Ez elé azon
ban Döbrentei lenyomatta az ő kiadványában még a Nádor 
codex három megelőző fejezetét is, csupán az első, itt is csonka 
fejezetet mellőzvén. Vájjon ezek is a. Guary codex eredeti állo
mányához tartoztak-e azonban, avagy nem, azt legfölebb gyaní
tani lehet, bizonyosra venni azonban nem.

Ép oly bizonytalanságban maradunk azt a kérdést illető
leg is, hogy mennyi ment veszendőbe a codex végén. A közepé
ből azonban semmi sem hiányzik. A ma 67 levélnyi, tehát 
134 lapnyi terjedelmű 4-edr. kézirat pergamenre, elejétől végig 
egy kézzel és nagyobb szabású díszesebb, egyenletes rideg 
barátgót betűkkel s barnás téntával van írva. Az írás .jellegé
ből következtetve a XV. század végéről, vagy a következőfiek 
az elejéről való lehet. Döbrenteinek a codex íratása korát 
illető tapogatódzásai mindenesetre közelebb járnak a való
színűséghez, mint a Horvát Istvánéi; de azért semmi sem 
kényszerít bennünket arra, hogy a codexet 1483-ból való
nak tartsuk, mint Simonyi Zsigmond, alighanem Döbrenteit 
félreértve, a Pallas Lexikona Guary codex czikkében írja. Döb
rentei ugyanis ezt az évet csak annyiban jelöli meg alsó kor
határul, mivel a szövegben «szent» gyanánt említett Bona- 
venturát csak 1482-ben iktatta IV. Sixtus pápa hivatalosan 
a szentek sorába. (Id. Bévezetés XXIV. 1.) Nyomban ez 
után azonban Döbrentei világosan ezt írja: «sőt évkörét 
1483-on tanácsos kezdenem mert a’ szentesítés elhíresztelése 
is időt kivánt.» Ez pedig csak annyit jelent, hogy codexünket 
semmikép sem tarthatjuk 1482-nél régibbnek, de inkább csak 
1483-on innen írottnak kell tartanunk. (A Bévezetést követő

b*
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második czímlapon Döbrentei a codex íratását 1483 és 1490 
közé teszi.)

Felső korhatárul a Nádor codex íratásának éve, tehát 15(i8 
kínálkoznék, ha minden kétséget kizárólag be lenne bizonyítható, 
hogy ennek a Guary codexével párhuzamos része az utóbbiból való 
másolat. Horvát István a Nádor codex ismertetésében (Tud. Gyűjt. 
1835. VII. köt. 87. 1.) nem habozik e különben igen valószínű fel
tevést bizonyosságnak venni. «A’ ki — úgymond — e’ sorokat 
öszsze hasonlítja a’ folyó évi Tudományos Gyűjtemény III-dik 
Kötetében álló Réztáblával, könnyen általlátja, mi híven lemá
solta Тек. Guary Úr Magyar Kéziratát ezen későbbi Kéziratnak 
írója. Alig találtatik itt ’s ott valami kis tsekély különbözés a’ 
két Kézirat között.» Döbrentei is e feltevésben nyomatta le 
codexünk elé a Nádor codex tartalmának azon részét, mely 
szerinte a Guary codex még teljesebb korában abból az 1508. évi 
másolatba került. Nincs kizárva azonban annak a lehetősége 
sem, hogy a Guary és a Nádor codex párhuzamos darabja közös 
eredetiből való, egymástól független két másolat. Kétségtelen 
azonban, hogy a Guary codexnek a Nádor codexével párhuza
mos szövege, de a többi részei is, a Nádor codexénél régibb 
nyelvállapotot mutatnak. S így annyi bizonyos, hogy ha közös 
eredetiből Van mindakettő másolva, akkor a Guary codex a 
régibb, az eredetihez hívebb másolat; ha pedig a Nádor codex 
illető darabja egyenesen a Guary codexből ered, akkor az előbbi
nek másolója kissé modernizálta amannak időközben valamelyest 
elavult nyelvét.

E nyelv mindenkép а XV. század közepe táján írotthoz, 
a Bécsi és a Müncheni meg az Apor codexéhez hasonlóbb, mint 
a Nádor codex és a vele körülbelül egykorú, tehát а XVI. szá
zad elejéről való emlékeink nyelvéhez. Épen így az írásmód is, 
mely a Guary codexben, a.Nádor codexszel és ennek rokonai
val való sok egyezése mellett is, emezekénél határozottan régie
sebb és következetesebb.

Mint codexünk korát, úgy származását illetőleg is ez írás
mód adja kezünkbe az egyetlen megbízható fonalat, a melyet 
követve, puszta találgatásnál többet érő következtetésekre ju t
hatunk. Codexünket már Döbrentei is Ferencz^rendi, még pedig 
tüzetesebben «reformált conventualis frater» keze munkájának
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tartotta. Erre vall szerinte Sz. Ferencznek és más Franciscanus 
szenteknek «atyánk« jelzéssel említése is. Sőt tovább megy és 
nyelvemlékünk dunántúli táj szólásából és egyéb nyomokon 
indulva, a segösdi vagy vasvári Ferencz-rendi kolostorban keresi 
íróját, a ki «talán» Segösdi Lukács lehetett. (Id. Bév. XXXIII. 1.) 
E feltevés ugyan teljesen önkényes és -semmi elfogadható érv 
sem támogatja; de annyi kétségtelen, hogy a Nádor codexszel 
részben érintkező tartalom, nemkülönben a vele és még egv 
egész sor Ferencz-rendi származású codexszel rokon írásmód 
ahhoz a szerzethez kalauzolnak bennünket, a melyből codexeink 
nagyobb részének írói és másolói kikerültek.

Gyakorlottabb kézre valló, határozott és egyenletes vonásai 
kéziratunkban a hivatásos könyvíró munkáját, tehát inkább férfi-, 
mint nő-szerzetes szorgalmának gyümölcsét sejttetik. Hogy kik 
számára készült, az iránt már megint csak vajmi gyenge fogódz
kodónk kínálkozik abban, a minek szerintünk Döbrentei kellő
nél nagyobb súlyt tulajdonít. Ez t. i. két későbbi bejegyzés a 
könyv felső és alsó táblájának belső oldalán. A felső tábla bel
sejére sokkal későbbi, alighanem XVII. századi kéz betűpróbá
kat írt, melyek fölött, közel a jobb oldali felső sorokhoz, utóbb 
tintával áthúzva az E m e r e n c i a  M e t u r e c k i  név olvasható. 
A hátsó fatábla belsején pedig szintén XVII. századbeli írással: 
M e m e n t o  Mo r i  & yn  E t e r n u m  No n  P e c a b y s  . . . 
Alább későbbi, sötétebb tintával ügyetlenül felfrissítve, egy 
régibbnek látszó kéztől: Az G i e r m e k e k  h a z a b a n  v a l ó  
k ö n i u  A z p o k o l r u l  es az ű k i n a i r u l  A m e n  Ve ge  
F i n i s  S e n k i  el  ne  v é g i é  az ki  e l v e s z i  m e g h  á g i  a. 
Ez alapon Döbrentei (i. h. XXXI. 1.) azt következteti, hogy 
1600 és 1700 között legalább, a mikor e bejegyzések szerinte 
keltek, a könyv már nem volt apáczák birtokában, hanem 
inkább valamely családos nemes úrnőé lehetett, sőt talán eredeti
leg is ilyen számára készült, mint a Kinizsiné Magyar Benigna 
két imakönyve, a Czech és a Festetics codex. (Döbrentei ezek 
közül természetesen csupán az elsőre hivatkozik, minthogy a 
másodikat még nem ismerte.) E feltevését azonban semmi számba- 
vehetőbb ok sem támogatja; épen úgy, a mint Horvát István 
is csak analógiákra építette azon véleményét, hogy e codexünk 
is, annyi máshoz hasonlón, apáczák számára készült. E gyaní-
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tást készpénznek veve, mindjárt egy még merészebbet épít rá, 
midőn azt kérdi: «Nem vitték-e magukkal e’ Kéziratot a’ Vesz
prém Völgyi Apátzák Körmendre, hová a’ Török elül futottak?»* 
(Tad.  cryiíjt. 1835 III. köt. 104. 1.) Horvát István e találgatá
sát Döbrentei (id. Bév. XXX. 1.) azzal utasítja el, hogy a vesz- 
prém-völgyi apáczák egyik rendje Sz. Vazul szabályait követé 
görög szertartással, a másik Sz. Benedekét. Az utóbbiak, igaz, 
hogy 1625-ben Körmendre költözének, de a kézirat Ferencz- 
rendi eredete nem teszi valószínűvé, hogy az náluk lett volna.

Az sem vet megbízhatóbb világot codexünknek a Guary- 
családhoz kerültéig befutott pályájára, a mit ez iránt annak 
utolsóelőtti tulajdonosa és ajándékozója, Döbrenteihez 1835 aug. 
21-én intézett levelében írt. Döbrentei szerint: «A’ mit ott 
említ, csak több talánozásra vihetne, ’s minek ezt messze űzni- 
fűzni, támogathatás nélkül.»' (I. h. XXXII. 1. V. ö. A Magyar 
Tudós Társaság Évkönyvei 1834— 1836. III. köt. Budán 1837.
5. lap.)

A codex külső leírásához tartozik még annak megemlítése, 
hogy közel egykorú, fakult cserszínű s ma már kissé rongált, 
bőrrel bevont fatáblákba van kötve. Lapjai 205X 145 mm. 
méretűek. A beírt tükör 170X105 mm., de a sorok hosszúsága 
nagyon változó, néha a lap szélre kifutó. Számuk átlag 22, irtnnal 
vannak megvonalozva s csak a baloldalon keretezve. A bekötés 
alkalmával a kéziratot elég gondatlanul nagyon is körülgyalulták, 
a minek a lapok külső szüleire írt betoldások némelyikénél égv-két 
betű részben vagy egészen is áldozatul esett. A veszteség azonban 
mindenütt könnyen pótolható. A bekötési táblák alul és fölül 
egy-egy kapocscsal záródtak. Ezeknek azonban ma már csak a 
nőstényei, vannak meg, a bekapcsoló horgok szíjaikkal együtt 
hiányoznak, csupán a leszögezésükre szolgált rézpántok keskeny 
maradványai őrzik nyomukat. A ma 67 levélnyi állomány nyolcz 
egyenlőtlen ívbe van osztva ekképen: !. ív 10 lev. (1—20. lap), 
2. ív 10 lev. (21—40. lap), 3. ív 12 lev. (41—64. lap), 4. ív 
6 lev. (65—76. lap), 5. ív 8 lev. (77— 92. lap), 6. ív 8 lev. 
(93—408. lap), 7. ív 6 + 1  melléje ragasztott lev. (109— 122. lap), 
8. ív 6 lev. (123 — 134. lap).

A kézirat eredetileg aligha volt lapszámözva, vagy ha .igen, 
akkor az egykori lapszámok a lapok felső szélén legkimeletle-
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nebb körülvágásnak estek áldozatul. Későbbi lapszámozás négy, 
illetőleg ötféle is van a codexben. Az elején egész a 10. levélig 
vagy 20. lapig a beírt tükör vagy a lapok felső jobb sarkára 
igen apró arabs számjegyek vannak írva tintával, a melyek 
3-tól 20-ig mennek s így arról tanúskodhatnának, hogy a mikor 
a codexbe jegyezték e számokat, akkor annak állománya még 
az elején egy levéllel, vagyis két lappal’többet számlált. Ugyan
erre vallana a második lapszámozás is, a melynek egy harma
dik által átírt nyomai végig kísérhetők az egész codexen. Ez 
már csak minden második lapot jelölt meg irónnal írt nagyobb 
számjegyekkel és így az utolsó levél versójára a 136. számot 
jegyezte. E lapszámozás fölött vörös czeruzával egy harmadik kéz 
csak a leveleket vette számba, egy negyedik pedig ugyancsak 
vörös számjegyekkel a kiigazítást már akkor eszközölte, mikor 
a codex, úgy a mint Horvát István és Döbrentei Szabó József 
által való fölfödöztetése korában leírják s a mint ma is van, 
csak 67 levélből állott. Végre egy ötödik megint újra számozott 
meg szürke irónnal minden lapot a mai 1-től a 134-ig, vagyis 
a mai 1. levéltől a mai 67. levél versójáig. Nem lehetetlen azon
ban, s az ívek fekvése inkább a mellett szól, hogy már az első 
és az őt követő második és harmadik lapszámozó is csak annyi 
levelet talált a codexben, a mennyi ma van benne; de abból a 
téves feltevésből indultak ki, hogy az elejéről csak egy levél 
hiányzik és ehhez képest vették a leveleket számba.

Ha az ívek és a kötés vastagságából akarnánk következ
tetni a codex egykori terjedelmére, akkor némi valószínűséggel 
csak annyit mondhatnánk, hogy az elejéről egy vaskosabb vagy 
legfölebb két vékonyabb ív, a végéről talán szintén ennyi, s így 
mintegy a negyedrésze veszett el annak, a mennyi benne ere
detileg lehetett.

A codex tartalma: 1. A «Bűnnek zsoldja, vagy a pokol 
kínjairól» czímű értekezés, mely csonkán kezdődik az 1. lapon 
és a 11. lap közepéig tart. Ez a rész párhuzamos a Nádor codex 
109— 134. lapjával, hiányzó eleje pedig a Nádor codex 64—109. 
lapjain olvasható. 2. A .«rágalmasságról» szóló elmélkedés a 
11—31. lapon. 3. Az üdvözülés és elkárhozás jeleiről szóló taní
tás a 32—65. lapon. Ezzel szorosabb kapcsolatban áll 4. a 
következő fejezet a «hét szent jószágról», vagyis azon hét erény
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ről, melyekkel valaki kiérdemelheti, hogy lelke halálakor azon
nal «mindön hántás nékülön fel röpüljön menyországba» (65— 
99. 1.). 5. Az imádság dicsérete és «nagy használatja» czímü 
tractatus a 99—126. lapon. S végül 6. a szent békességről szóló 
elmélkedés a 126 —134. lapon, a melylyel a codex csonkán meg
szakad. Valamennyi latinból való fordításnak, vagy legfölebb 
csekély szabadsági! átdolgozásnak és compilatiónak látszik.

Nem itt a helye, hogy ez iratok forrásairól még különben 
is le nem zárt kutatásaim eredményével beszámoljak. E helyett 
csak a jelen kiadásánál követett eljárást kell még kissé részle
teznem. A mi ebből a kötet többi codexeire is vonatkozik, azt 
is itt mondom el s alább nem ismétlem.

A Guary codex kiadását még néhai Volf György vállalta 
volt magára s az ő felügyelete alatt ki is' szedték, a szedés 
azonban a Székelyudvarhelyi codex már részben kinyomtatott 
íveivel együtt szintén vagy másfél évtizeden át hevert a nyom
dában. Egy része össze is dőlt, de egyébként is gondos revisióra 
szorult, a mit az eredetivel való pontos egybevetés alapján végez
tem. A kiadásnak az egész Nyelvemléktárra nézve megállapított 
alapelvein változtatnom nem volt lehetséges, meg kellett tehát 
tartanom az eddig használt egyöntetű átírásmódot és jelöléseket. 
Codexünk sajátszerű írásjegyei azt jellemzőn iktatják be nyelv
emlékeink egy népes családjába, melyet bátran a Eerencz-rendi 
codex-családnak czímezhetünk. Ez írásjegyek a következő módo
sításokkal advák vissza e kiadásban:

A cs hangot jelölő a a Bécsi, Müncheni, Nádor, Simor, 
Teleki, Döbrentei codexben és a Székelyudvarhelyi meg a Peer 
codex egy részében használatos L formájú jegy itt is, mint a 
többi hasonló írású codexekben, c-vel van pótolva. Az ö és 
ö hang jelölésére szolgáló, alul vesszős g betűnek pedig, mely 
szintén a fent említett codex-család jellemző sajátsága, ő felel 
meg. Az ü és ű hangot codexünk fölül pontos vagy vesszős 
w-val, illetőleg v-vel jelöli. E helyett mi ű-t vagy v-t írunk. Az 
у fölötti két vesszőt elhagytuk. A já-sítést kifejező, betű fölötti 
vagy melletti pontot, illetőleg vesszőt mindenütt az utóbbival 
tettük egyöntetűvé. A 0  fölötti vagy melletti vessző e hang 
kettőzését jelöli codexünkben; mi ily esetekben a vesszőt a betű 
mellé tettük olyankor is, mikor az a kéziratban fölötte áll,
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nehogy zs értéket tulajdonítson neki az olvasó. A rövidítéssel 
jelölt betűket cursív szedéssel tettük felismerhetőkké; a lap
szélre vagy a sorok fölé iktatott betoldásokat « » közé tettük;
a különös szóalakokra való figyelmeztetésnek a Guary és a 'Szé
kelyudvarhelyi codexben használt (így)  jelzése helyett azonban 
a további codexekben, melyek már az én felügyeletem alatt 
szedettek, a rövidebb (!) szolgál. A vörös betűs írás ritkított 
szedéssel van feltüntetve. A vörös tintával történt későbbiedé 
úgy látszik, még a kézirat írójától eredő javítások, ha csupán 
egy-egy betű beiktatására terjednek, cursiv betűvel vannak meg
jelölve e kiadványban. Ilyenekből a figyelemre méltóbbak, vagy 
egyébként említést érdemlők a következők: 133 zolni (az l vörös
sel az о fölé írva) 154 (kiadv. 117. 1.) rágalmazó (az о a z mellé 
kisebb vörös betűvel) 3027 «az» (vörössel a sor fölé írva) 368 a 
kiemelt betűk a lapszélről hiányzanak 4221 ád (az ékezet vörös
sel) és 4522 a kiemelt betűk a lapszélen hiányzanak 4832, 
gőytenéc 8618 hog mindon ( így) beton haromzor oítorozna ma
gát (e szavak felragasztott pergamenszalagra írvák, de ugyan
attól a kéztől, mely az egész codexet írta) 8815 tennőd ? (a ? vö
rössel) 8826 ád (az ékezet vörössel) 9322 v (vörössel) 9§3 «volt» 
(vörössel a sor fölött) 10614 ziueí (a t kisebb betűvel az e mel
lett fölül) 109.,6 az f  (a második szó fölül kisebb vörös betűvel) 
10936 él (az ékezet vörössel) 10937 él (ugyanúgy) 1107 még (ugyan
úgy) 11129 meggónc (érdekes összevonás ebből: mit adjunk?) 
H237 comornicocnac (a végső c vörössel az a mellett fölül kisebb 
betűvel) 112a (kiadv. 157. 1.) el (vörös betűkkel fönn betoldva) 
Ш 31 adá (az ékezet vörössel) 114s El (az ékezet vörössel) Щ 19 
azzont (a t az utolsó előtti betű mellett fönn vörössel) U526 
eröfűluen (az ű fölötti pont vörössel) 1195 bőiének (a c feketével 
az n fölé írva) 1199 ez t (a t a z. fölé írva) 119í4 és 1212 ád (az 
ékezet vörössel) 1219 az t (a t vörössel fönn a z mellett) Ш 3 ád 
(az ékezet vörössel) Ш 5 és 1237 az t (a t feketével fönn a z mel
lett) 12536 nehetfegnec (a c vörössel az e fölött) 1203., rólad (a d 
vörössel az a fölött) 12935 zeretetnec (a c feketével az e fölött) 
1298 (kiadv. 165. 1.) «god az kiuánnon» (a lapszélröl a lap beírt 
tükrébe érő, felragasztott pergamen szalagocskára írva) 13LH 
doctores (az es vörössel az or fölé írva).

A vörös betűs szavak,, mint a többi codexben, itt is rit
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kítva szedvék. A vörössel aláhúzottak azonban nincsenek ki
emelve. Az interpunctio is vörös színnel van jelölve s alig 
néhány kivétellel csupa, a betűkkel körülbelül egyenlő nagyságú, 
kissé balról jobbra dőlt vonalkából áll, melyeket vesszővel pó
tolunk. A §-ok kezdetének jegye vörös színű, ezt azonban el
elhagytuk. A nagy kezdőbetűk rendesen az első vonásuk mellé 
húzott vörös vonalkával vannak szembetűnőbbekké téve. A lap
széli beiktatásokra benn a szövegben rendesen vörös tintával 
berajzolt jegy, többnyire hosszú szárú kereszt utal. A rövidítés
sel jelölt betűket cursiv szedés teszi felismerhetővé. A hol e jel
zés másra vonatkozik, t. i. hiányra, vagy későbbi pótlásra, azo
kat az eseteket a fenti megjegyzésekben felsoroltuk. A kézirat 
gondos másolat voltát az is jellemzi, hogy törlés alig akad 
benne. Az ilyen törlött szavak [ ] között állanak. Ugyanígy a 
többi codexnél is.

A Nádor codex épen félszáz évvel ezelőtt jelent meg elő
ször T o l d  у F e r e n c z  kiadásában.*) Nevét József nádor fél- 
százados kormányzásának emlékére kapta a budapesti egyetem 
részéről, a melynek könyvtárában a Cod. Hang. No. 1. jelzetet 
viseli. A Weszprémi és a Winkler codexszel együtt Winkler 
Mihály pécsi kanonok ajándékaképen került 1804-ben az egye
temi könyvtárba. Régebben a pozsonyi klarisszák kolostoráé volt, 
mint a felső tábla belsején lévő e bejegyzés tanúsítja: P ro  
S o r o r e  C o n u e n t .  . P o s o n i e n .  E b e n  az К ö n'u b e n 
u á g i o n '  Sz. E u f r u s i n a  É l e t e .  S z. A p o l o n i a j ,  Sz. 
A du igái ,  Sz. A d o r i a n i .  Sz. S o f i a y ,  Sz. A l e x i u s i ,  
Sz.  M a r i a  E g i p c z i a k  axr. E bejegyzés Toldy szerint (id. 
kiad. Bev. 5. 1.) ugyanazon klarissza fejedelemasszonytól ered, 
kitől az egri érseki lyceum könyvtárában «Az szent Clara szer
zetében élő szerzetes szüzek Elöljáróinak avagy Abbatissáinak 
Tisztek szerént való Rendtartások» czímü XVII. századbeli kéz
irat származik. Pozsonyba ugyancsak Toldy szerint az ó-budai 
klarissza kolostor apmzái vihették, a kik a mohácsi vészkor oda 
menekültek a fenyegető török elöl. Első leírását H o r v á t  I s t -

*) (Két levélnyi latin czím után) Nádor- Codex. A pesti egyetemi könyv
tár eredetiéből bevezetéssel és szótárral. Budán 1857.
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i á n  adta a Tudományos Gyűjtemény 1835. évi VII. kötete 
84—92. lapjain, az első lap tökéletlen hasonmásával. Semmivel 
sem jobb az a facsimile sem. a mely Toldy kiadásában látható 
és szintén az első lapot ábrázolja.

A kis 8-adr. vaskos codex egykorú fatáblás kötése zöld 
hársonynyal volt bevonva, melyből azonban ma már csak.a 
felső tábla elrongyolódott és lazán függő borítása van meg. 
A felső tábla középvonalán két sárgaréz köldök van, melyeknek 
kiálló szegeibe kapcsolódtak a ma már hiányzó szíj kapcsok. 
A codex erősen körül van vágva s ennek következtében az őrszók 
(custosok) néhánynak csekély nyomain kívül a lapok aljáról el
őtűntek. A lapok méretei: 137X100 mm., a beírt tüköré 103x75 
mm. A lapszélek arany vágása préselt mintázatú. A kötet ma 353 
eredetileg számozatlan levélből áll, tehát (az üresen maradiakat 
is számbavéve) 706 lapból, melyek egeszen új keletű, irónnal be
jegyzett számokat viselnek a felső jobb sarkukon. Az elején csonka 
codex szép fehér papírra végig egy kézzel, barnás tintával van írva; 
a fejezetczímek, nagy kezdőbetűk, az íráspontozás és a sorvégeket 
kitöltő hullámvonalak vörössel. E kéz ugyanaz, a melytől (mint 
már Toldy felismerte, i. h. Bev. G. 1.) a Simor codex nevezetű kis 
töredék és a Debreczeni codex ötödik darabja származik. Yolf 
György (Nyelvemléktár XL, a Debr. Cod. Előszavában X. 1.) ez 
írót, a ki azonban kétségtelenül mind a három codexnek csak 
másolója, klarissza apáczának tartja. En e kérdésről nem mernék 
ily határozott véleményt mondani. Lehetett az író, ill. leíró 
Eerencz-rendi férfi-szerzetes is ; csak az bizonyos, hogy munkája 
klarisszák számára készült.

A codex íratásának éve a 658. lapon kétszer is fel van 
jegyezve, egyszer számmal és kevéssel előtte szókkal, a Sz. Zsófia 
eleiének záradékában ekképen : «Irtac ez konvet iften||nec zile- 
tefe vtan, ezór kilencz zaz nolcz eztendőbe Amen D i c e r t e f -  
f e c  az  vr  i f t e n  es 5 z e n t  an na  m a r i a  m i n d ő n b e n .  
es  ö r ö k k ö n  ö r ő c k e  A m e n  15°8.» Az 5 a középkori arabs 
számjegyek 7 formájú alakját mutatja, de olvasása semmi két
ségét sem enged; a 0 nak kisebbített alakja sem szokatlan e kor 
évszámainak feljegyzésében; megütközést csak a közvetetlenül 
előtte álló «kilencz száz» kelthet, a mely tévedés későbbi kéz
től a lapszélen erras szóval van megigazítva, benn a szövegben
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pedig a hibás szó fölé ugyanazon kéz vékony tollvonásokkal és: 
apró számokkal oda írta a helyes ^508 jit. E helyreigazításról 
Horvát István i. h. 91. 1. azt mondja, hogy Schwartner Márton 
íratta be a codexbe, a mire azonban Toldy a Tud. Gyűjt, illető 
kötetének saját tulajdonából a budai kir. kath. főgymn. könyv
tárába került példányába ezt alapszéli megjegyzést tette: «Ne
vetséges. Ezt régi kéz írta!» Még pedig, mint Bevezetésének
6. lapján mondja Toldy, az a harmadik kéz, melytől a 214. 
lapon lévő «Judit kőnveben» Iudicw.m-ra van javítva. E harma
dik kéz mellett Toldy még egy, az elsővel egykorút, egy negye
dik, már szintén jóval későbbi (XVII. századbeli) és egy ötödik, 
ugyancsak a XVII. századból valót különböztet meg, mint a 
codex későbbi bejegyzéseinek íróit. Az elsővel egykorit a három 
első legenda némely helyein (399, 401, 425, 455, 476, 477. 1.) 
pótlásokat tett, jeléül annak,- hogy azokat egy régibb kézirattal 
összevetette. Kiadásunkban ezeket részint <( )> között, részint 
pedig, a hol kétségünk volt az iránt, hogy az előbbiekkel egy 
kéztől valók, a lap alján lévő jegyzetben adjuk. A negyedik kéz 
szintén a legendákon ment át, de a későbbieken is, nem csu
pán az első hármon, s itt-ott az archaismusokat váltotta fel 
újabb kifejezésekkel, így a 402. 1. marhavai fölé gazdaglifaggal-i 
írt, a mit <(, )> közt a mi kiadásunk is feltüntet, valamint 
jegyzetben a 418. 1. fontosabb betoldását, mely kétségtelenül 
régibb kéziratból van pótolva. Ellenben a Toldynál felsorolt 
többi eseteket, mint részben értelmetlen, részint fölösleges mo
dernizálásokat, mellőztük-. Ilyenek különösen a régi L-forma 
jegy (kiadásunkban c) cs-re, vagy az g (kiadásunkban o) ö-re és a 
c betű /t'-га javítása stb. Az ötödik kéz a felső tábla belső- lap
ján lévő s már említett bejegyzésen kívül még eg}Tet írt a 454. 1. 
aljára, a hol helytelenül állítja, hogy «It végezödik Szt. Eufrosina- 
nak élete», mert az eletrajz a mondott helyen csonkán szakad 
meg, a mint csonkán kezdődik utána a Sz. Orsolya élete is.

Itt van a helye, hogy megemlítsük a codex hézagait. Az 
elején hiányzó, bizonytalan számú, de egy terniónál többre alig 
tehető leveleken kívül a mai 8. és a 454. lap után is kiesett 
egy, esetleg több levél. Ellenben a 4. 1. után Toldy (id. kiad. 
Bev. 3. 1.) tévesen említ hiányt. Lehet, hogy a 4. levelet, azaz 
8. lapot értette s ebből eredt a 4. 8. egymásutánja. Van továbbá
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a codexben néhány üresen maradt levél is; így a 142. és a 
388. lap után négy-négy, a végén pedig egy, melyet még három 
követett, mint a kötetből kiszakadt levelek ma is látható nyomai 
mutatják.

Az írás hasonmását, mint a Guary és a Birk codexét is, 
1. Z o l n a i  G y u l a  Nyelvemlékeink ez. munkájában. A helyesírás 
sokban egyezik a Guary codexével és az ótt említett codex-család 
írásmódjával. Ugyané codex-csoportba iktatják kéziratunkat tar
talmának egyes darabjai is. Ezekről Toldy Bevezetése bőven, 
néhol a forrásokra is kiterjeszkedve értekezik s a codex nyelvé
ről is tesz néhány tanulságos megjegyzést, melyeket kiegészít 
Z o l t v á n y  I r é n  tanulmánya: A Nádor-Codex nyelvi saját
ságairól. (Nyelvtud. Köziem. XVII, 190—246 és XIX, 1—57.)

Már a Guary codexnél említettük, hogy ennek az elejével 
(1—11. 1.) a Nádor codex néhány lapja (a 109. 1. végétől a 
134. 1. végéig) párhuzamos. De codexünknek más nyelvemlékeink
kel is vannak érintkező részei, mint az legjobban a tartalom 
alábbi ismertetéséből fog kitűnni. A nélkül, hogy ennek rész
letezésében Toldy példáját követnők, csupán a tőle még ki nem 
mutatott források felemlítésére szorítkozunk az egyes czímeknél, 
a melyek a következők:

1. Csonka elmélkedés a méltatlanul áldozok «keserüségös 
mérgéről» (1—5. 1), melynek csak a vége maradt meg. Hozzája 
csatlakozik eszmei társulásánál fogva a 2. elmélkedés a méltón 
áldozónak, «édösségös mezéről», a mely a D i s c i p u l u s  (Herolt 
János dömés a XV. század elején) De Tempore ez. beszédgyűjte
ménye 47. prédikáczióját követi csekély eltérésekkel (6—41. 1.). 
Ugyancsak a Discipulus következő (48.) beszéde felhasználásával 
készült a 3. darab is (41—63. 1.), a Krisztus kínja gondolásá
nak hasznáról. Erre jő 4. a «Bűnnek zsoldja» czímű s a pokol 
kínjairól szóló elmélkedés (64—134. 1.), melynek a vége párhuza
mos a Guary codex elejével. Mindezek a részek már Toldy 
kiadása előtt megjelentek a Döbrentei kiadta Régi Magyar 
Nyelvemlékek IV. kötete első felében (1846). 5. A négy üres 
levél után következő s a  143—307. lapokon olvasható P a s s i o  
teljesen azonos a Winkler codex 137—234. lapjain lévővel (Régi 
Magyar Nyelvemlékek IV. k. második fele, XXV—LXI. L Döb
rentei hagyatékából kiadta Volt György 1888. és Nyelvemléktár
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II. 132—162.). De a Nádor codex szövege nem a csak két évvel 
idősb Winkler codexben lévőnek másolata, hanem mindakettő 
közös eredetin alapszik, Ugyanígy az alábbi, 7. sz. alatt emlí
tendő «Mária siralma» is. 6. Ennek és a vele tartalmilag össze
függő Passio-nak közébe ékelődik codexünknek egy összehasonlító 
irodalomtörténeti szempontból nagyon érdekes darabja. Ha Toldy 
a Passiót nevezte codexünk egyik fénypontjának, a Mária siral
mát pedig «öszves középkori irodalmunk tán legszebb művének» 
(id. Bev. 12. és 19. h), mi viszont nem habozunk ezt a kettő
jük közé ékelt darabot a codex legértékesebb részletének tekin
teni. A többi ugyanis jórészt föllelhető s részben jobb szöve
gekben maradt fönn egyéb nyelvemlékeinkben; míg ez nem 
csupán azért érdemel kiváló figyelmet, mert egyedül a Nádor 
codex tartotta fönn számunkra, hanem azért is, mivel egy 
világszerte elterjedt középkori költői tárgy magyar reflexét lát
hatjuk benne. Futólag már szóltam róla «Túlvilági látomások 
codexeinkben» czímü értekezésemben (1. Akad. Értesítő 1907, 
'500—507. 1.) s legközelebb a latin eredetijét is közlöm ez érte
kezés teljes szövegének mellékletei között. A 307—342. lapokon 
közös czím alá foglalva k e z d e t i c  e z v e l a g n a c  a l h a t a t -  
l a n f a g a r o l  v a l ó  i r a s  es a g o n o z o k n a c  ve z ő d e l 
m ü k r ő l  ég c o d a l a t o s  l a t a s .  A l á t á s ,  vagyis visio csak 
a 312. lapon kezdődik, de a bevezetéséül szolgáló sorok a világ 
állhatatlanságáról több latin szerkezetben is együtt járnak a 
Disputatio V. Conflictus Corporis et Animae (Carnis et Spiritus), 
vagy Visio Philiberti czímü költeménynyel, azt hol megelőzik, 
hol követik. (L. Edélestand du Méril, Poésies popidaires latines 
antérieures au douzieme siede. Paris 1843. 217—230. 1. Analect<i 
hymnica medii aevi XXXIII: Clemens Blume, Pin Dictaminay 
Leipzig 1899. 265. 1.) Egy drezdai kéziratban, melyet néhány 
évvel ezelőtt magam vetettem egybe magyar szövegünkkel, 
szintén ennek sorrendjében van a két, egymástól függetlenül is 
sokszorosan előforduló versezet, és egyébként is több oly jel
lemző eltérés mutatkozik a többi latin változatoktól, a melyek 
a magyar szöveg eredetijének philologia: módszerű helyreállításá
nál jó szolgálatot tehetnek. Még több kézirati változat külön
ben talán még közelebb juttat majd bennünket ez eredetihez, 
mint a szintén Eerencz-rendi származású drezdai változat. (Cod„
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Lat. A 119. 1478-ból.) 7. A 342—388. lapokon van a Winkler- 
codex 74—117. lapjaival párhuzamos «Mária siralma». Erre 
négy üres levél (379—396. lap) után V. Sz. Eufrozina legendája 
jő, melynek a Lobkowitz-codex 185—220. lapjain van meg a 
Nádor-codexétől kissé eltérő, de vele közös forrású másik fordí
tása. E forrás a Vitae Patrum 363—68. 1. (Bosweyd-féle kiadás). 
A Debreczeni-codex 190—192. lapjain olvasható rövid legenda 
ugyané szentről más forráson alapszik. 9. A 455. lapon az előző, 
végén csonka legendához közvetetlenül csatlakozik a Sz. Orsolyáé,, 
mely meg az elején csonka. Itt tehát, mint már jeleztük, egy 
levél kiesett a codexből. A hiányzó rész ennélfogva mind a két 
legendánál csak nehány sorra terjed. Sz. Orsolya és a tizenegy- 
ezer szűz legendája, mind a három codexben a Nádor-codexé- 
val közös forrásból, a Legenda aurea 158. fejezetéből (Graesse 
kiad. 701. 1.), megvan még a Kazinczy-, az Ersekujvári- és az 
Érdy-codexben. A Kazinczy-codex 156—166. lapján lévő szöveg 
a Legenda aureán kívül Pelbárt De Sanctis I. 94-től való függést 
is mutat (C D E részek kihagyásával). 10. A 483—491. lapon 
Sz. Apollonia (codexünkben Apaiin) egy csodája s ez után a 
491—525. lapon ugyané szent legendája következik, a Legenda 
aurea 66. fejezete (id. kiad. 293.1.) nyomán, melyen a Debreczeni- 
codex 559—575. lapjainak szövege is alapszik, azzal a külömb- 
séggel, hogy itt az imént említett példa vagy csoda nem meg
előzi, hanem követi a legendát. A két szöveg külömben nemcsak 
ugyanazon fordítás két másolata, hanem mind a kettő még 
ugyanannak a kéznek az írása is, minthogy e darab már a 
Debreczeni-codex ötödik kezétől írt részbe, épen annak az elejére 
esik, az pedig, mint az imént láttuk, egy a Nádor-codex írójáé
val. 11. Az 525. lapon kezdődik Sz. Hedvig (codexünkben 
Haduiga és Adviga) élete és tart az 544. lapig. Forrása még 
ismeretlen. A 12. darab az 544—575. lapon Sz. Adorján vér
tanúságát mondja el a Leg. aurea 134. fejezete (id. kiad. 597.1.) 
nyomán. Párhuzamos vele az Érsekujvári-codex 355—361. lapja, 
még pedig annyira, hogy a két szöveg alig mutat másban, mint 
az írásmódban és itt-ott egy szóban némi eltérést, de kétség
telenül mind a kettő ugyanazon fordítás két külömböző máso
lata, a mit pl* az Ersekujvári- és a Nádor-codex előbb említett 
két párhuzamos darabjáról nem mondhattunk. A 13. fejezet
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Sz. Elek élete az 575—601. lapon, melyet a Leg. aurea 94. feje
zete nyomán (id. kiad. 403. 1.) még a Peer-, Lobkowitz-, Kazinczy-, 
Erdy- és Tihanyi-codexben olvashatni. (L. Révai Sándor dr., 
Barlám és Jozafát, továbbá Szent Elek legendája. Pécsi áll. főreál- 
isk. Értés. 1904/5.) E hat fordítás, melyekhez a Haller-féle 
«Hármas Istoriá»-ban a Gesta Komanorum 15. fejezetén alapuló 

járul hetedik gyanánt, egymástól teljesen független. 14. Ismét 
négy üresen hagyott levél (602—606. lap) után a 607—658. 
lapon Sz. Zsófia asszony és három leányának, Hit, Kemény és 
Szeretetnek vértanúsága következik. Vele egy forrásból ered 
az Érdy-codexnek a Nádor-codexétól eltérő szövege. E forrás 
alighanem a Bibliotheca Hagiographica Latina I. 445. 1. 3. c. 
pont alatt említett Passio, melynek egy 1483. kölni és egy 
1485. évi löweni ősnyomtatványban olvashatni a latin szövegét. 
E gyamtásunk azonban még igazolásra szorul. Mindenesetre 
valamivel közelebb jár az óhajtandó eredményhez, mint Toldy 
tapogatódzása, mely csak negativ tanulsággal járt. 15. Egyiptomi 
Sz. Mária élete, mely kissé bővebb előadással az Érsekujvári- 
codexben is megvan a 425—428. lapon, itt is, meg a Nádor- 
codexben is, a hol a 658—669. lapon találkozunk vele, a Legenda 
aurea 56. fejezetének (id. kiad. 247. 1.) fordítása, de a két for
dítás, mint már külömböző terjedelmük is sejtteti, egjunástól 
független, 16. Sz. Forseus (v. Furseus) püspök egy látomása 
zárja be codexünk legendás részét a 669—681. lapon, a Leg. 
aurea 144. fejezetének kivonatos előadása szerint, mely Baeda 
Venerabilis Historia ecclesiasticája III. 19. fejezetén alapszik. 
(L. Túlvilági látomások codexeinkbcn czímű értekezésem 3-ik 
pontját.)

A codex hátralévő lapjainak imádságokból, bünlajstromból 
és néhány szént énekből álló tartalma nem szorul további rész
letezésre. Kiváló figyelmet • belőle a 697. és köv. s a 701. lapon 
lévő hangjegyek érdemelnek, melyeket Toldy Mátray Gábor át
írása szerint közölt az ő kiadásában s mi is ezt követtük. Neve
zetesek e hangjegyek annyiban, hogy legrégibb ilynemű, t. i. 
magyar szöveget kisérő émlékeink. A dallamok, valamint a latin 
eredetiben is meglévő hymnus-szövegek magyarföldi származásá
hoz azonban, melyet Mátray és Toldy valószínűnek hittek, kétség 
fér. Az egyházi hymnologia mai, hasonlíthatatlanul kiterjedtebb
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ismerete és óriási anyaggyűjtése mellett e kérdést is mielőbb 
könnyű lesz eldönteni.

A Lázár Zelma-codex a Lázár-család egy nőtagjától, Lázár 
Zelma úrnőtől került Lóczy Lajos közbenjárásával Akadémiánk 
birtokába, a melynek könyvtárában ma M. Cod. 16-rét 4. sz. 
jelzet alatt található. Első leírását a codex bemutatása alkalmával 
(1896. febr. 3-án) Szily Kálmán, akkori főtitkár adta. (L. Akad. 
Értesítő 1806. 139—142. 1.) E bemutató kapcsán előterjesztette 
a főtitkár Lázár Zelma úrnő 1896. jan. 16-án kelt levelét is, 
melylyel a codexet «nemzeti kegyelettől áthatott érzéssel» Aka
démiánknak ajándékul adja. E levélből kitetszik, hogy a régi 
kéziratos könyvecske liuzamosb időn át a Lázár-család birtoká
ban volt. Az utolsó levél alján olvasható bejegyzés szerint (sum 
possessor huius libri Gregorius Thamas Anno T)ni 1638 die 
Aprilis 9. Anno aetatis suae 19 uertendo) a mondott évben 
valami Thamás Gergelyé lehetett. Ez a Thamás Gergely azonban, 
ha a fenti bejegyzés igazat mond, akkor nem 19 éves ifjú volt, 
mint Szily Kálmán id. ismertetésében (i. h. 140. 1.) írja, hanem 
91 esztendős aggastyán. Ennek ugyan Szily szerint, kit azóta a 
tőle akkor észre nem vett uertendo szóra figyelmeztettem, ellene 
mond az írás jelleme ; de magát a bejegyzést azért mindenesetre 
figyelembe kell vennünk. Utóbb Lázár Mártoné volt a köny
vecske, úgy látszik, mert a Martinus Lazar név, mint már Szily 
Kálmán is észrevette, szintén a XVII. századra valló írással, 
több helyütt olvasható benne (így pl. a 65. lev. versóján).

Hogy eredetileg kié lehetett s kiktől és kinek számára 
íratott, azt csak sejteni lehet az egyes imádságokban lévő czél- 
zásokból, melyek (pl. a 67b, 69b, 70b. lev.) Sz. Ferenczet z e n t  
a t y a n k ,  b o d o g h  z e n t  a t y a n k ,  d y c z o f f e g ö s  z e n t  
a t у a n к megszólítással hívják segítségül és közbenjáróul. A 92. lev. 
versóján pedig ezeket olvassuk: en g e m e t  te m é l t a t l a n  
b i w n e s  z o l g a l o  l e i a n o d a t  K a t e r i n a t  m e l t o l y  meg 
o l d o z n o d . . .  Ebből Szilyvel mi is azt következtetjük, hogy 
K a t a l i n  nevű nőé, még pedig egyéb helyekkel a fontit egybe
vetve, alighanem apáczáé volt e kis könyv, melynek épületes 
tartalmát — imádságait, elmélkedéseit, példáit és legendáit — 
valószínűleg Ferencz-rendi barátok, vagy apáczák, részben talán

N Y E L V E M L É K T Á R . XV. C
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maga a 92. levélen megnevezett Katalin is, írogatták össze. — 
Mikor? Erre a kérdésre Szily azt válaszolja, hogy «ezt is, mint 
a többi efféle írású és helyesírású codexeinket, a XVI. század 
második évtizede, 1510—1520 táján írhatták». Én e korhatárt 
kissé szűknek tartom s inkább a mondott század második negye
débe tenném, mint az elsőbe, e nyelvemlékünket. Meg kell még 
említenem, hogy Szily Kálmán idézett jelentése végén azzal az 
indítványnyal fordult az Akadémia I. osztályához, hogy «e 
codexet, melyet a Lázár-család több mint két évszázadon át 
híven megőrzött, az enyészettől megmentett. . .  Lázár-codex név 
alatt iktassa be a magyar irodalomtörténetbe». Az osztály ez 
indítványt azzal a módosítással fogadta el. hogy a codex az 
ajándékozó teljes nevét viselje és Lázár Zélma-codexnek nevez
tessek. (Akad. Értés. 1896. 162. 1.)

A sötétbarna, vak préselésű bőrrel bevont fatáblákba kötött, 
16-r. (100x70 mm.) könyvecske 6 (nem 9, mint Szily i. h. 
140. 1. írja) számozatlan és 149 (nem 152, mint u. o. olvasható) 
számozott papirlevelet foglal magába. A 18. levéltől kezdve a 
számozás más, valamivel későbbi kéztől eredő, mint az addigi. 
A számok a régibb alakú arabsjegyek, melyek a XV. és XVI. szá
zadból való codexeinkben láthatók. Az utolsó levél ugyan a 
152. számot viseli, de valójában csak a 149. a számozottak 
között, mert a számozásnál a 71,, 111. és a 146. lev. át van 
ugorva. Ugyanígy a 91. is, de e helyett viszont a 92. után egy 
eredetileg üresen maradt levél nincsen számba véve. Ezen ké
sőbbi, XVII. századi kéztől az addigi szöveg tartalomjegyzéke 
olvasható Tabulla (így) czím .alatt, az illető levelekre utalással. 
Az első számozatlan levél vékonyabb papirosú, mint a többi s a 
hátsó lapján keresztben haladó, régibb írás elmosódott nyomai 
láthatók, a mi arra mutat, hogy elhasznált régi papirosból szabta 
a kötetke elé védőlapul a könyvkötő. A felső bekötési táblán 
még megvan az egykori sárgaréz kapocs nősténye. A lapok 
nagyon erősen körül vannak vágva, a nélkül azonban, hogy ez 
által a szöveg lényegesen megcsonkult volna. Annál több kárt 
okoztak a codexben az egerek, ha ugyan, mint Szily véli, az ö 
betű- vagy inkább csak papiréhségüknek esett a számozatlan 
levelek közül a 2., 4—8. és a 9-nek az alsó- sarka áldozatul. 
Szerencsére az e leveleken lévő szöveg jó részben alább meg
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egyszer ismétlődik. Kiadványunkban a megcsonkult levelek épség
ben maradt részeit is közöljük, kipontozva hozzávetőleg annyi 
helyet, a mennyi az elveszett sorrészleteknek megfelel, s ki
egészítve azt, a mit könnyű volt s minden kétség nélkül ki 
lehetett egészíteni.

A későbbi befirkálásokat nem számítva — melyek közül 
a codex történetére nézve fontosabbakat már említettük — az 
egész könyvecske h a t  kéz írásának látszik. Az e l s ő  kéz írása 
kerekbe átmenő rideg barátgót, álló betűs. A nagy kezdőbetűk 
vörössel vannak benne tarkítva; tintája sötétebb barna. Munkája 
csupán a számozatlan (a védőlap nélkül 1—5) levelekre és a 4 
első számozott levélre terjed. A 4-nek versóján, valamivel a lap 
közepe fölött, az 5. sorban ér véget. Elpusztult belőle az első 
és az utolsó levél egy részé. Még a 4. számozott levél versóján 
váltja föl a m á s o d i k  kéz, mely a nagyobb részt elpusztult 
5—7. számozott levélre és a következőnek a rectójára írta a 
maga járulékát. Itt, a lap 8. sorában abbahagyta az írást s a 
levél versóján már a h a r m a d i k  kéz munkája kezdődik. Ámazé 
apróbb betűs és kerekdedebb az elsőénél, tintájuk azonban majd
nem egy színű. Sokkal világosabb a harmadik kézé, melyet 
hosszúkás, keskenyebb, a másodikénál nagyobb, az elsőénél 
viszont valamivel apróbb, szabályos betűi jellemezrek. Ennek a 
17. levél versóján, valamivel a lap vége előtt végződő írásnak 
is elpusztult az elejéből egy jókora rész: a 8. és 9. levél fele 
s a következőnek az alsó szöglete. A czímek benne szép élénk 
czinóber színnel írvák s jóval nagyobb betűkkel, mint a szöveg; 
a kezdőbetűk azonban nincsenek vörössel kiemelve, mint az első 
és a második kéz írásában. A 18-^65. levél a n e g y e d i k  kéz 
írása. Ez ismét kerekebb és sötétebb tintájú, mint az előbbi; 
a fejezetczímek benne szintén élénk vörös írásúak. A 65. levél 
versója eredetileg üres volt, csak későbbi, XVII. századi kezek 
firkáltak rá részben ismétlődő tolipróbákat. Köztük jó nagy 
betűkkel olvasható a M a r t i n u s  L a z a r  név. A következő 
levélen kezdődik és a 74. lev. versóján ér véget az előbbihez 
nagyon hasonló ö t ö d i k  írás, melyet leginkább csak a cs-nek 
cz-vel jelölése külömböztet meg nemcsak a közvetetlen előtte állótól, 
hanem a többiektől is. Viszont a ez hangot ez a kéz rendesen 
ch-\al jelöli. Ugyané kéz nagyon pazarul bánt a vörös tintával
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s a Sz. Brigitta tizenöt imádságát, codexeink e legtöbbször ismét
lődő párhuzamos helyét*) a 71. lev. versóján kezdődő és a 
73-nak a versója alján végződő, tehát négy egész lapnyi vörös 
írású bevezetéssel ajánlja a jámbor olvasó figyelmébe. E hosszabb 
részletet a rendes eljárástól eltérve, nem szedettem végig rit
kítva, hanem alább a szövegben csak jegyzettel emlékeztetek az 
itt is külön kiemelt körülményre. A 74. lev. versóján hirtelen 
megszakad ez ötödik kéz írása s a következő levélen a h a t o d i k ,  
valamennyinél gyakorlatlanabb és rendetlenebb írású kéz veszi 
át tőle a szöveg folytatását; nem minden zökkenés nélkül, a 
mennyiben az előző lap három utolsó szavát ismétli a követ
kezőnek az elején. Az összefüggést külömben +  jellel is szembe
tűnővé igyekezett tenni ez a hatodik író, kinek a többinél jóval 
sűrűbb és hosszabb sorai, feketébb tintája és sajátszerű betű
vetése feltűnően ékelődnek a 74. és a 94. lev. közé. Ez a kéz 
a 92. levél versójának már idézett helye szerint nőé volt, s e 
nő magát Katerinának nevezi, mint az imént láttuk. Említettük 
már, hogy a 92. után egy számba nem vett és eredetileg üresen 
hagyott levélen későbbi kéztől az előzök tartalomjegyzéke szakítja 
meg az erre megint tovább folyó szöveget. A czímek ebben is 
vörössel írvák, valamint az egyes imádságok első szavai is. Ez 
imádságok stereotyp záradékai pedig apróbb folyó írásúak. A lap- 
szélekre kifutó írás miatt a sorok néhány legvégső betűje félig 
vagy egészen is lemetszödött a könyvecske kíméletlen körül- 
vágása alkalmával, de a -veszteség könnyen pótolható s mint fönt 
említettem, szóra is alig érdemes. Ennek a kéznek még egy 
sajátszerűsége, hogy az egyes lapok alján őrszókat is használ, 
melyeket a közlésnél | előz meg.

A 94. levélen megint az ö t ö d i k  kéz veszi át az írást s 
folytatja is a codex végéig, egészen a 152. számot viselő levélig, 
mely a könyvecske táblájához van ragasztva s így csak a rectóján 
visel írást. Ez is csak a lap háromnegyed részéig terjed, s alatta 
későbbi, már említett bejegyzések töltik ki a fönnmaradt pár 
sornyi helyet.

*) Winkler c. 245—261., Gömöry c. 9S— 128., Gyöngyösi c. 7—24., 
Thewrewk c. 1—33., Pozsonyi c. 1— 16., Czech c. 1—42., Kriza c. 1—67. 1. 
Latin eredetijüket 1. .az Irodalomtörténeti Köziem. Yl. (1896.) 107—203. 
lapjain.
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A codex tartalmát és egyéb codexeinkkel való érintkezéseit 
elég részletesen ismertette már Szily Kálmán idézett dolgozatá
ban. A magában a codexben is ismétlődő részletekre alább a 
kiadásnál is figyelmeztetünk, meg a Tartalommutató is jelzi 
őket a kötet végén. A csupa latinból való fordításnak látszó 
részletek mind régibb helyekről másoltaknak látszanak. A leg
érdekesebbek közülök a Kempis Tamásnak tulajdonított «Krisztus 
követéséiből vett fejezetek, melyek (III. 3. I. 23. I. 24. és I. 2.) 
a Lobkowitz-codex 101., a Debreczeni-codex 238. és a Lobk.-c. 38., 
a Debr.-c. 275. és a Lobk.-c. 61. lapján kezdődő szövegekkel pár
huzamosak. A tüzetesebb összehasonlítás eredményeit nem itt 
van helyén előadni, minthogy egynémelyik részlet felderítésére 
irányuló s a codex többi forrásait is felkutatni igyekvő mun
kálataink még nincsenek teljesen befejezve. A kielégítő vég
következtetések bevárása pedig nagyon hátráltatná e kiadvány 
megjelenését s mások kutatásainak állaná inkább az útját, mint
sem hogy azokat elősegítené.

A codex írásmódjából csupán az ö hang jelölése érdemel 
említést, melynek tekintetéből valamennyi írója az e kötetben 
közlésre kerülő emlékek túlnyomó részéhez csatlakozik, a mennyi
ben e hangot szintén alul vesszös o-val írja. Mi természetesen 
itt is o-vel pótoltuk e jegyet. A többi betűt illetőleg csak annyi 
eltérést engedtünk meg magunknak, hogy az у fölül itt is, mint 
a többi codexeknél, elhagytuk a két egymás melletti pontot.

A Birk-codex-et a M. Történelmi Társulat 1889. évi 
január 3-i ülésén mutatta be K l u c h  János ismertetése kapcsán 
Csontosi János, a Magyar Könyvszemle akkori szerkesztője. Az 
említett folyóirat 1889- évi folyamában (Budapest 1890.) az 
1—7. lapon jelent meg ez ismertetés s utána a 8—23. lapon 
a kis codex maga Kluch János közlése szerint, ki e nevezetes 
nyelvemlékünk előkerültét a következőképen adja eíő.

A bécsi cs. k. udvari könyvtárban 1889. előtt kevéssel azon 
kézirattöredékek rendezésére és meghatározására került a sor, 
melyeket a múlt század 60-as éveitől kezdve régi könyvtáblák 
belsejéről fejtettek le. E vegyes tartalmú és nyelvű töredékek 
tekintélyes gyűjteménye, mely a IX-től a XY. századig terjedő 
időre oszlik el, a mondott könyvtár akkori igazgatójának, Birk
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Ernő udv. tanácsosnak felügyelete alatt állott. (Innen a codex 
neve, melyet Csontosi János indítványára adott neki a bemutatás 
alkalmával a M. Történelmi Társulat.) Ezen kézirattöredékek 
közt volt egy négy papirlevélből álló, 1474-es évszámmal el
látott magyar kézirat, melynek meghatározásával Kluch János, 
a nevezett könyvtár tisztviselője bízatott meg. Az ö ismertetésé
nek szakszerű pontosságával jellemezzük a kézirat külsőségeit, 
mely ma a bécsi cs. k. udvari könyvtárban a Suppl. 3426 jel
zetet viseli, négy 4-r. sűrűn beírt, számozatlan papirlevélből áll, 
s egy eredetileg 12 levélre terjedhető egésznek a harmadrésze. 
A fönnmaradt töredék az eredetinek 1., 3., 10. .és 12. levele 
lehetett. Méretei a következők: az 1. 1. magassága 19b mm., 
szélessége 147 mm., a 2. 1. magassága 208 mm., szelessége 
149 mm., a 3. 1. belső szélének magassága 208 mm., a külső 
szélé 210 mm., szélessége 144 mm. s a 4. 1. magassága 196 mm., 
szélessége 142 mm. A kézirat belső (2—3) levelei mostani álla
potukban, egyetlen molyrágást nem tekintve, meglehetős épek, 
a külsők ellenben nemcsak sárgultak es rothadtak, de felső 
széleiken le is vannak vágva vagy hasítva, a mi a szöveg meg- 
csonkulását vonta maga után. így a 4a 1. első sora majdnem 
egészen tönkre ment, a 4b 1. kezdő sora is meglehetősen meg 
van csonkítva. A lapók külső részének megrongált állapota s a 
ragasztás látható nyomai arról tanúskodnak, hogy kéziratunkat 
később könyvtábla kitöltésére használták fel, és pedig kiterjesz
tett, azaz ívrétű alakban, a miről egyebek közt az a körülmény 
is tanuskodhatik, hogy a- külső folio (1. és 4. 1.) hátán egy két
soros felirat: Salutem et mei commendationem, reverende pater 
vicarie látható, mely sokkal későbbi, de mindenesetre XVI. szá
zadbeli kéztől származik s épen a hajtásra esvén, csak a kézirat 
szétterjesztett állapotában írathatott. A könyvet magát azonban, 
melynek kötésén ezen kézirat, habár ily csonka állapotban is, 
fönmaradt, vájjon az kézirat volt-e vagy incunabulum, avagy 
más közönséges könyv, nem ismerjük. A táblától való eltávolí
tása alkalmával, mely több évtized előtt történhetett, erről 
semmi feljegyzés nem történt.

Az írás barát-gót s kivétel nélkül egy kéztől való. Az 
la levél balszélén olvasható, alulról fölfelé írott s felirat gyanánt 
szereplő három sor közül az első két sor, továbbá a szöveg első
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három szava vörös tintával van aláhúzva. Más vörös jelzések 
nem fordulnak elő. A fejezetek kezdőbetűinek, számszerint 6-nak, 
helye üresen van hagyva, nyilván a későbbi kifestésre való szá
mítással. A latin idézetek, valamint a fejezetek latin és magyar 
feliratai, kivéve a 30-dik fejezetet, szintén aláhúzvák, de nem 
vörös, hanem a rendes fekete tintával. Egy lapra átlag 42 sor esik,

A kézirat egy a dömésrendi apáczák számára készült 
szabályzat magyar fordításának töredéke. Tartalma két részből 
á ll: az első Sz. Ágoston reguláit, a második Sz. Domonkosnak 
az általa alapított apáczaszerzet számára írt szabályait foglalja 
magában. E szabályokat, mint a magyarországi Domonkos-rend 
történetírójának, Ferrarinak könyvéből (De rebus Hungáriáé pro
vinciae ordinis Praedicatorum etc. commentarii, Bécs 1637. 449. 
és 529. 1.) tudjuk, Y á c z i  P á l  domonkosrendi barát fordította 
a Nvulak szigetén lakó dömés apáczák számára. Pál barát, ki 
vezetéknevét szülővárosától kapta, Ferrari adata szerint 1474-ben, 
Sz. Bemigius napján (okt. 1.) fejezte be munkáját a szigeti con- 
ventben, a min Ferrari tévesen Szigetvárt értett, holott mint 
Kluch helyesen jegyzi meg, a Nyulak szigete, vagyis a Margit
sziget dömés kolostora értendő rajta. Ha Ferrari az ő adatait a 
birtokában lévő példányokról vette (pedig ezt mondja: ut auten- 
tica exemplaria, quae apud me sunt, attestantur), akkor bajosan 
érthető, hogy fenti tévedését egy még nagyobbal toldja meg, 
mikor a Yáczi Pál fordítását m a g y a r b ó l  l a t i n r a  valónak 
( ex Ungarico Latiné vertisse) mondja, holott az 1474-es év
számot viselő újabban előkerült töredék, mely tartalmilag a 
Ferrari említette szabályokkal egyezik, épen megfordítva, l a t i n 
bó l  m a g y a r r a  való fordítás. Kluch azt hiszi, hogy Ferrari 
egyszerűen tolihibát követett el. Szerintem azonban e nehéz
ségen alig lehet ily könnyen elsiklanunk, habár megengedem, 
hogy már magában véve is valószínűtlen a magyarból latinra, 
való fordítás, de különösen az akkor, mikor olyan szabályokról 
van szó, melyek apáczák használatára szánvák, a kik sokkal 
jobban rászorultak a latinból magyarra való fordításra, mint az 
ellenkezőre.

Abba tehát belenyugodhatunk, hogy Ferrarit, ha nem is a 
tolla hibbant, inkább talán az emlékezete csalta meg s a bir
tokában lévő kéziratok közt, melyekről emlékezik, volt talán
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Yáczi Pál kezével írt. vagy az ő kéziratáról másolt latin szövege 
is ugyané szabályoknak, és talán épen ez viselte a fenti körül
ményesebb dátumot, holott ilyen a magyar töredék reánk jutott 
záradékában nincsen, mert az csupán az 1474. évet említi, a 
Sz. Eemigius napjáról azonban hallgat, valamint arról is, hogy 
a fordítás kiknek volt szánva.

Váczi Pálról Kluch még egy adatot idéz Lányi Károly 
Magyar Egyháztörténelme I. k. 602. lapjáról; t. i. az esztergomi 
főegyházi könyvtár egy codexének (így!) a végén ezt a bejegy
zést : Illuminavi anno domini 1480, et finivi librum illuminando 
sexta feria in die octava Thomae Cantuarensis infra octavas 
nativitatis verbi dei incarnati, filii dei altissimi et beatissime 
Christifere Marie in divina et humana natura unius suppositi, 
cui laus et gloria. Ego frater Paulus de- Wacia magister in 
artibus et theologie. Arnen. Ez a bejegyzés csakugyan megvan az 
említett könyvtár egyik ritkaságként őrzött könyvében, csakhogy 
ez nem codex ,  a min rendesen írott könyvet szokás érteni, 
hanem ő s n y o m t a t v á n y .  Es szinte érthetetlen, hogyan téved
hetett Lányi, illetőleg müve 2. kiadójának átdolgozója, Knauz 
Nándor, ann}üra, hogy egy az idézett helyen felsorolt czíméböl 
is világosan kitetsző nyomtatványt kéziratnak tett meg. A könyv, 
melyről itt szó van, Aquinói Sz. Tamás Summa Theologiae-ja 
I. részének 1477. évi velenczei kiadása, mely Yáczi Páltól 
miniált díszítéséi miatt az 1882. könyvkiállításon is szerepelt 
(1. Kalauz az Orsz. Magy. Iparművészeti Múzeum részéröl ren
dezett könyvkiállításhoz,. Budap. 1882. 17. 1. 41. sz.). Annyit ez 
adatból mindenesetre megtudunk, hogy Yáczi Pál a szépmüvé- 
szetek és a hittudomány doctora volt, s ha a Birk-codexben 
fönnmaradt fordítás csakugyan tőle való, a miben Ferrari adata 
alapján alig lehet kétség, akkor nemcsak könyvfestő (miniator), 
hanem egyúttal író, vagy legalább is fordító, még pedig korához 
mérten a javából való, mint fogalmazványának meglepő nyelv
érzékről és gondosságról tanúskodó sűrű javításai bizonyítják.

Arra a kérdésre ugyanis, vájjon az 1889-ben előkerült négy 
levélnyi töredék Yáczi Pál eredeti fogalmazványának a részlete-e, 
vagy pedig más kéztől való másolat, Kluch János nem habozik 
az első lehetőség mellett állást foglalni. Véleményét a szövegben 
látható javítások, törlések és betoldások nagy számára és minő-
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ségére alapítja. E javításokat és törléseket négy kategóriába 
sorolja s közölök csupán a negyediket találja olyannak, a mely 
egyszerű másolótól is származhatik, holott az előbbi három hatá
rozottan inkább a szerző, illetőleg a fordító rögtönző munkája 
közben eszközölt változtatások természetét mutatja. Erről az 
alábbi kiadás számára való másolásnál magam is meggyőződtem. 
Nem értem be ugyanis azzal, hogy Kluch János mintaszerű 
pontosságúnak dicsért kiadását egyszerűen a Magyar Könyv
szemléből újra szedessem, hanem a M. T. Akadémia főtitkári 
hivatala útján lekérettem az eredetit a bécsi cs. k. udv. könyv
tárból és ennek alapján készítettem el a nyomda számára a 
kéziratot, kétszer is egybevetvén gondos másolatomat az eredeti
vel, melynek kényelmes használatáért mind a tulajdonos könyv
tárnak, mind a főtitkári hivatalnak e helyen is hálás köszöne- 
temet nyilvánítom. Erre az eljárásra indított első sorban az, 
hogy már a Könyvszemle közléséhez mellékelt két lapnyi.hason
más is arról győzött meg, hogy Kluch kiadványa minden viszony
lagos gondossága mellett sem pótolhatja az eredetit, melynek 
egyes graphikus sajátságait még a bőséges, sőt talán nagyon is 
bőséges szöveg-alatti jegyzetek sem világítják meg minden esetben 
kellőleg. De meg másrészt a Nyelvemléktár egyöntetű szerkesz
tési és közlési alapelvei sem engedték meg a Kluch-féle közlés
mód egyszerű és változatlan követését. Ha pedig már új átírás 
vált részben a Nyelvemléktár egyöntetű jelölésmódja miatt is 
szükségessé, akkor mindenkép czélszerűnek mutatkozott az új 
kiadást az elsőtől teljesen függetleníteni és egyenesen az eredeti 
kézirat alapján eszközölni. Ennél a kiadásnál a Kluchtól helyesen 
megkülömböztetett négy kategóriájú törlések és javítások a követ
kezőképen vannak feltüntetve: az áthúzással vagy olykor alá
húzással és alápontozással jelölt olvasható törlések (Kluch első 
és negyedik kategóriája), mint a többi codexekben is, [ ] közt 
vannak; a sorok fölé írt szavakat, melyek egy részénél az előbb 
írt szó nincsen kitörölve, <( )> közé iktattam; az utólagos be
toldásokat, melyekre rendesen külön jel hívja föl a figyelmet, 
legyenek azok akár a sorok fölé, akár a lapszélekre írva, « » közt 
teszem észrevehetőkké. A mi sajátszerűség még ezeken kívül 
figyelmet érdemel, arra a szöveg alatti jegyzetek mutatnak rá, 
ezekkel azonban sokkal takarékosabban bánhattam, mint Kluch;

dN Y E L V EW LK K TÁ R . X V .



XLII ELŐSZÓ.

nemcsak azért, mivel a Nyelvemléktár eddig kö vetett közlés - 
módja az ilyenféle jegyzetezést lehetőleg kerülendőnek javasolta, 
hanem azért is, mert a fenti eljárás mellett arra nem is volt 
annyiszor szükség, mint Kluchnál, a ki a sorok fölé írt szavakra 
is mindig külön jegyzetekben hívja föl a figyelmet.

Meg kell még említenem, hogy a Birk-codex szövegének 
az elejét, t. i. az első két levelet, a melyek a Sz. Ágoston regulái
nak két részletét (1—22. és 43—60. §.) tartalmazzák, a Kluch- 
féle kiadás alapján D é z s i  L a j o s  is közölte Szent Ágoston 
reguláinak magyar fordítása Coelius (Bánffy) Gergelytől (1537) 
czímű értekezésében (M. Tud. Akad. Értek, a nyelv- és széptud. 
köréből XVII. 6.), a mely e szerzetesszabályok és egyéb codexeink 
hozzájuk hasonló részleteinek jelentőségét kellőképen megvilá
gítja. Érdekes már most Dézsi értekezésében a 63 évvel ifjabb 
Bánffy-Coelius-féle fordítást -a régibb Váczi Pál-félével egybe
vetni. Ez összehasonlításnál további nyelvtörténeti tanulságok 
kínálkoznak az által, hogy Dézsi párhuzamos szövegei alá jegy
zetekben oda iktatta a budap. egyetemi könyvtár egy a XV. század 
végéről vagy a XVI-nak elejéről való latin codexe magyar glos- 
sáit is, melyek ugyancsak Sz. Ágoston regulái egy latin kom
mentárjába vannak beírva.

A mi már a Birk-codex írásmódját illeti, abban a legsaját- 
szerűbb az ö hangnak в jegye, melyet mi a többi codexekkel 
való egyöntetűség kedvéért o-vel pótolunk; továbbá a cs-nek, 
illetőleg az ezzel egyértékű cA-nak ж-szel jelölése. A jésítést a 
betű fölé' vagy mellé helyezett pont jelöli, melyet mi vesszővel 
helyettesítünk. E jel azonban nemcsak a ma is jésített hangokat 
jelölő betűk (d, g, l, n, t) fölött, hanem mint számos, más 
codexünkben is, az m, p és z fölött is előfordul és egyáltalán 
hiányt jelöl, illetőleg az i és j  betűket pótolja. ()  között a papír 
elrongyolódása vagy az írás elmosódása által olvashatatlanná lett 
szavak, illetőleg betűk vannak kiegészítve. A feloldott rövidítések 
a szokott módon, cursiv szedéssel jelezvék. Az aláhúzott szavakat 
ritkítva szedettük, mint egyebütt a vörössel írottakat.

A Piry-hártya nevű kis nyelvemléket P i r v  C z i r j é k  
érsekújvári tanár küldötte be 1850-ben a M. -T. Akadémia kéz
irattárának, a hol az ma is Vegyes 2-edr. (!) 7. sz. jelzet alatt
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őriztetik. Toldy Ferencz mutatta be az Akadémia 1850. szept. 2-án 
tartott «eszves kis» gyűlésén. Ugyanő pontos leírását adva közli is 
a Magyar Academiai Értesítő X. Évfolyama (1850. sept.) III. szá
mában a 89—91. lapon. A két nyolezadrét alakú hártya-levél, 
melyre írva van, kétségtelenül egy könyvnek a csekély marad
ványa, valamely ternio közbenső része. Minden lapon, gondosan 
vont és bekeretezett vörös vonalak között, tizenkilencz sor van. 
Szép, nagy betűi a XY. és XYI. század mesgyéjén divatos dísz
írást mutatják, kerekbe átmenő újgót formájában. A tinta színe 
szép fekete; szövegünkben csak egyetlen helyen mutat rozsda
vörös fakulást, az alábbi kiadványban [ ] közé tett pontnál és 
az utána következő két betűnél, a 3. lap első sorában. Helyes
írása a Guary, Nádor, Simor és a Székelyudvarhelyi meg részben 
a Lázár-codexévei rokon. Az ö és ő alul vesszős o-val (p), a 
cs hang L formájú jegygyei, a jésítés mindenütt a betű fölé, 
illetőleg (t és Z-nél) mellé helyezett ékezettel van benne jelölve. 
Tartalma egy elmélkedés töredéke, mely Krisztus halálának az 
emberi nem üdvözülése tekintetéből szükséges voltát párbeszédes 
alakban tárgyalja. A dialógusban az Atyaisten, ennek angyalai, 
Ádám, az Ártatlanság és a Szeretet vesznek részt. Toldy véle
ménye szerint a tájszólás, a melyben e maradványunk írva van, 
a dunántúli, «mely azon időben könyvnyelv volt». Ugyanő ítéli, 
hogy benne «helyenként az irály szépen indul; ’s nem tagad
hatni, hogy ha az egész codex fenmaradt volna, a’ nyereség 
nyelvtörténeti és aestheticai tekintetben tetemes volna». E véle
mény első feléhez, t. i. a nyelvtörténeti értékhez jó lelkiisme
rettel hozzájárulhatunk. A közlésnél teljesen ugyanazon módon 
írtuk át a töredék sajátszerü betűit, mint a jelen kötet többi 
darabjainál, t. i. az p-t o-vel, a cs hang L-forma jegyét pedig 
c-vel. Egyebekben is a többi codexeknél ismertetett eljárást 
követtük.

Budapest, 1907. nov. 30-án.
Katona Lajos.





K e z d e t y k l t t e g e n  a z f c e n t l v d i t  A z z o n  у k ö n y v e - 1 

n e k  e l í ő  Eeze .  ac.

Arfaxat medofoknak kyralya haytott vala fok nemzeteket 
az Ö byrodalmanak alaya, ees 6  épyte egy hatalmai varoft, 
melyet neveze eghbatanifnak. négzegv faragot kövekből zerzé 5 

az б ко falyt. magoffagyt hetven féénghnére, es zéleffegyt, awagy 
temerdekfeghit harmyncz fenghnere. Toronit kédégh az varofnak 
rakata zaz féngné magoffaghra. Az tornoknak kedeegh, mynd 
az nég zeghe kozott való kofalyt, hwz láb nyomnéra zelefyteté es 
zerzeé || az varofnak kapvyt az tornoknak magoffagiban. es dyce- 2  

kedik vala, mynt hatalmas, az 6  fereghynek hatalmában, es az 
о zekerynek dvcöfegheben. Annakokaért az о orzaglafanak ty- 
zenkettöd eztendeyeben Nabvgodonozor, Affyrofoknak kyralya, 
ky orzaghol vala az nag varofban Nynyveben, megh vyva- az 
Arfaxat kyralynak ellenne, es megh nyere őtfet, az nag m ezőny 
ky neveztetyk ragavnak, az evfraten es tygryn es yodafon vyzey 
melleth, élikofoknak kyralyanak mezeyén, eriokban.: Akkoron || *)

az kyraf. es lövöldöző ...(? ) lovagotokat, tyzenket ezert, es mynd az 3 
ö éléfyt, elől el bocata. Zamtalan fok terhelt tévékvel, mynd azokval, 
az melyek bővfeghel eleegh lenne az had népének, es ökröknek 20 

cordayt, es yohoknak fokfagos nyayt, melyeknek nem vala zama, 
es bvzat mynd eghéz fyria orzagbol, az ő ménő vtaban kézyttete. Ara
nyat kedegh, es ezvftöt, az kyrafnak hazabol, nagy fokát vvn, es 
el yndola, ö es mynd az ő fok fereghe, az zekerekvel, es az lovagokval,

*) Itt két levél hiányzik.
N Y ELV EM LB K TÁ B . XY. 1



2 SZÉKELY-UDVARHELYI CODEX ( 4 — 1 2 )

4 es az lövöldözőkéi, || kyk el fedezék az földnek ö zynét, mynt 
az fafkak. es mykor el költe volna az Affyrosoknak hatarat, 
yvta Angenek nag hegeyre, Cilicianak balya felöT melyek vadnak, 
es fel méné mynd az ö kaftelyra, es mégh vön minden erofféglié-

5 két. toré kedegh az nevezetes varoft melotyt, es el dvla mynd 
az tharl'ifnak fyayt, es az bözörmenyeknek fyayt, kik valanak 
az pvzta ellenébm céleon földének (Щге1е__£©1о1, es áltál kélé

' az eufraten vyzen, es méné mefopotamya^} es el toré mynden 
magof varosokat meíek ottogom valanak az Mambre patakatol || 

5 fogvan, myghlen yvtnanak az tengerygh, es el foglala az ö hataryt, 
Ciliciatolfogvan mynd yafetnek hataraygh, meíek vadnak délzekfi^ 
el hoza kedegh mynd az madian fyayt, es el dvla mynd ö kaz- 
daghfagokot, mind az ö ellenne allokat megh ölé törnek torkával, 
(az az elyvel) es ezeknek vtana le zalla damafkofnak mezövre, az 

is aratafnak napiban, es mégh gywytá mynden vétémenyekét, es 
mynden gvmölc fát, es minden zölöt ky vaghata, es efék az ö 
félelme mynd az földön lakozokra.

K ó v e t k e z y k  h a r m a d  Cap.  ||

6 Tahat kvldenek mynden tartományoknak, es varotoknak ky- 
2 o raly, ő kőveteket, es fyryanak feyedelmy, es mefopotamyanak

feyedelmy, az az fyrianak, es mefopotamianak, es fobalnak, 
es lybyanak, es cilicianak, mel kővéték yövén Olofemefhez, mon
danak, zonyek megh az te haragod m f hozyank, mert yob, hog 
élvén zolgalyvnk mv Nabvgodonozor kyralnak, es legfnk te byr- 

25 tokod alatt, hog nem mynt megh halwan, az mv halalvnkval, mv 
zolghalatynknak karat valyvk, mynd mv varofonk, es mynd mv 
byrtokvnk, mynd mv hegfnk, es halomynk, es mv || mezőynk, 
es őkrfnknek ö nyay, es yohynknak corday, es mynd keckeynk-

7 nek, es lovaynknak, es thévénknek fokaffaghy, es mynd az mf 
somarhaynk, es az m f caladynk, te előtted vadnak, legenek myn-

denek te törvényednek alatta, m i kedeegh, es az m f fyaynk, 
te zolghayd vagvnk, yőy mf nekfnk békefeghes vrvl, es él az 
m f zolgalatynkval, mykeppen kellemetes lezzen te neked. Tahat 
lé zalla az hegekről, az lovaghokval, nag hatálomval, es nag



JUDITH KÖNYVE II---- IV. 3

erővel, es mégh von mynden varost, es mynden || főidőn lakozot. 8 
Mynden varofokbol kedeegh von őnőn maghanak feghedelme- 
kek, erős férfyakot, es váláztottakot az hadakozafra. Es anny 
félélém zalla mynd az tartományokra, hogy mynden veles varo- 
foldianl lakozok, feyedelmek, es thyzteletes zemélek, ky menneneks 
6 eleybe, mynd az köz nepvel egembe, vévén őtet. (az az be fo- 
ghadvan) koronakval es lampafokval (az az zővetnekekyel) yar- 
van tanczokat, dob zobam es fyp zoban. az [Nabvgodonozor] 
Olofernefnek előtte, de mynd ezekveles nem zélédyhetek megh, 
az ő У zvvenek vad kemenfeghet, mert az ő varotokat mynd el 9 
tőré, es az ő fertelmes aldozatfoknak heleyt mind ky vághata. 
Mert poroncolth vala о пеку Nabvghodonozor kiral, bog az főid
nek mynd fok yftenyt el tőrneve. es el vezteneye Azaz, hog cak 
őnőn maga mondatneek yftennek lenny, az Nabvgodonozor kyral, 
az nemzetektől, mel nemzetek Olofernes hatalmával megh gőzét- is 
tetnenek. Által méné kedeegh az Olofernes fobalnak fyriayan, es 
mynd eghéz appamyan, es mynd az mefopotam || mian, yőve az 10 
ydvmevfokhoz ghabaanak főidébe) es mynd el veve azoknak varo- 
syt, és megh marada ottogon harmyncz napon, mel napoknak 
alatta, poroncola, hog mynd az ő byrodalma alatt való fok nepnek ao 
nag fokfaga, egbe gvlekeznék.

K ö v e t k e z i k  ez k ő n y n e k  n e g e d y k  Rézé.

Tahat megh hallak ezeket jzrahélnek fyay, kyk lakoznak vala 
yvdanak földébe^_es yghen mégh félémének, (az az megh yede- •* 
nek) az ólofernefnek zynétöl, es réttégés, es yzhonyodas megh 25 

vtee az 5 erzekenfegeket az az hog || ézent ne myvelné az olo-11 
fernes jervfalemnekees, es az wr yftennek templomanakes, az 
myt töttvala mynd az egeb varofoknak, es templomoknak, es 
el k'V'ldözenek mynd eghez famaria orzagon mynd к firn у fl, es 
mynd yerikoygh, es el foghlalak mynd az hegeknek teteyt, es so 
köfalokwal megh környekezeek az fi vczayokat, es zerezenek, 
es gvytenek gabonakot, az vyadalhoz kézvlvéén. Es az elyachym 
pap yra myndeneknek, kyk valanak esdrelonnak ellénébei], mely 
vagon az nag || mezőnek ellenebe dotaymnak mellette, es ^та 12 
mindeneknek, kyknek altallok^az vtnak menety, awag yarafa35

1*
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lehet vala, hog el foghlalnak, es mégh allanayak mynd az hegek
nek hágháfit, kyken wt léhetne yervfalemre, es ottogon oroz- 
nenek, holott, az hegeknek közötte, zoros wth lehetne. És azon- 
keppen tőnek yzrahelnek fyay, minth ő nekyk megh háttá vala

5 wrnak papya elyachym. es kayalta mynd az néép az wr yítenhez,
13 nag kőnyőrgééffel, es megh alazak az ő || lelkeket, bőytőkben, es 

ymadíaghokban, önnön maghok es az ő azzonynépekes, es az papok 
ön magok őltőzenek zőr yngekben, es az kvfded artatlan apró ger- 
mekeket, lé banyák, az wryftennek templomának, es oltárának

io előtte, es bee fedezeek azokat zőr léplékwél. es kayaltanak egenlő 
képpen, yzrahelnek vrahoz, es yfténéhéz, hog ne adatnanak nyáré- 
feégvl, az ő apró germekek es feleíegek ozlafra, es az Ő varotok 
elpvztvlafra, es az ő zenthfegek fertezeteííegre, es ne lennének gala-

14 zatra az || nemzeteknek közötte. Tahat az elyakhym, vrnak nag
is papya megh kervlee mynd yzrahelnek népéth, es zola nékyk mond-

wan, twggatok, mérth megh halgat'ta wr yften az tv kőnyőrgeefte- 
ket, ha megh maradandótok az ymadsagban, es az bőytőkben, wr 
yítennek zynenek előtte. Emlékezzetek megh moyfefről wi’nak zol- 
gayarol, ky az amaleket, az ön erőyeben, es hatalmában, es az ő

20 népének íereghyben, es az Ön payíyban, es zekeryljen; es lowaghy-
15 ban byzakodot, nem tőrvei vyvan, de zent könyőrgeelfel || ymad- 

kozwan, megh gőzéé, azonkeppen leznek yzrahelnek mynden ellen- 
fegy, ha megh maradandótok ez dologban, az melyet el kezdettetek. 
Azéért az elyachym papnak ylen yntefére, es tanacyara, wrnak kö-

25 nyőrőghwén maradnak vala, wrnak zyne előtt, wg hog, meegh 
azokees, az kyk áldozatokat mwtatnak vala az wr yítennek, méégh 
azokes zőr yngheket őwedeztek vala őn maghokra, es vg aldozyak 
Villa wr yítennek az ayandokokat, es hamw vala az ő feyeken, es 
myndenek teles zvből ymaggak vala wr yítenth. . . . Gap. ||

16 K ő w e t k e z y k  ez k ő n y n e k  ő t ő d  Eeze .

Megh mondateek kedeegh Olofernefnek az alfyriabely vyte- 
zeknek feyedelmenek, hog az j'zrahel fyay zereznéék őn magokat 
Olofernesnek ellene allany, es hog mynd az hegeknek 6 vtayt be 
rekezttették volna, es az Olofernes nag hyrtelen haragwal fel gher- 

35 yede es ő hozya hywa mynd Moabnak feyedelmyt es Amonnak han-
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nagit es monda nekyk, mongatok megh en nekem ky legen az nép, 
meí az hegeket megh zallotta awag melyek, es mynemvek, es щепуеек 
legenek az 6 varotok, es my || legen az 6 erőyők, awag my legen az 17 
6 íokaffaghok, awag ky legen az 6 vytezfegheknek kyralya. és my- 
erth hog ezek meg wtaltanak mvnkot, mynd azoknak felette, kyk 5 
az nap keleth felé lakoznak, es nem kelének mv élőnkbe, ky yőwén 
hog he foghadnanak mvnkot bekefeeghvel. Tahát (akhior) Achior, 
Amonnak mynden fyaynak hannagga, felelwén monda, Olofemes- 
nek, ha te meeltoltatol megh hallany, vram, en yghazat mondok, 
az te zynednek előtte, ez neep felől, meí az hegekben lakozyk, es io 
nem zarmazyk hamyff || yge az en zambol. Ez néép az kaldeofok- 18 
nak nemzetéből vagon, ez előzőr mefopotamyaban lakotth, mert 
yol twggak kőwetny az ő at'foknak yftenyt, kyk voltak az kaldeofok
nak főidében. Annak okáért, ezek, el hágván, az 6 átoknak celeke- 
detyket, melek valanak az yfteneknek fokfagaban, Meny orzaghnakis 
eg yftenet tyztelteek, ky poroncolt ő nekyk, hog onnan el ky yőye- 
nek, es lakozzanak karramban. mykor kedegli mynd az főidet el 
fédézté У volna az ehfeegh, yővenek egyptombáy es ottogon negzaz 19 
eztendeygh anyera megh fokaivlanak, hog az ő fokaffagok meg nem 
zamlaltathanék. Mykor kedegh, ezeket az kyral’ (az az egyptomnak 20 

kyrala) az ő varofynak rakatafaban, faar nyomaival, es tégla vetéffel 
nyomorgatnaya őket, fel kayaltanak az ö yftenekhez, es az ő yfte- 
nek, megh oftoroza, mynd egez egyptomnak főldéét, kvlőmb kvlőmb- 
fele capafokval. es mykor őket az egyptombelyek, el vzteek || volna 2$ 
ő tőllők, es az capas ő rollok el tvrkőzőtth volna, es esmeegh vyolan25 
akarnayak ezeket megh fogny, es az ő zolgalattyokra hatra vynny, 
es ezek fvtnanakő előttök, az menyorzagnak yftene az tengert ezek
nek megh nyta, vg, hog az vyzek mynd keethfelől, mykeppen az 
kőfal, megh keményedének, es ezek az tengernek fenekeen, zaraz 
labval yarvan, áltál kelének, mely liel’en (az az vgyan azon tenge- зо 
ren) mykor ezeket az egyptombalyaknak zamtalan fokaffagos feregy 
vzneek, az || vyzeknek myatta, anyera el be bvrytatanak, bog nem 21 
marada cak eges ő bennek, bog ky ez dolgot ő vtanok valóknak 
megh hyrdethetneye. es ky méné ez neep az veres tengerből es az 
fynay hegnek pwztayaba fwtanak, mely puztakban fólia ember 35 

nem lakhatot, es embernek fya foha ott nem nyvgytt. ott kedeegh az 
keferv kwt vyzek ő nekyk megh edesvlenek, ytalokra, es négven 
eztendőkben, éléit meny orzaghbol nyerének. walahol be mentenek
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22 ezek ynelkvl es nylnalkvl es tőrnelkyl || es payfnalkvl, az 6 yfte- 
nek vyvtt ő érettek, es myndewvt göződelmet vőtt. es nem wolt, 
ky megh nyomorgathatta volna ez népet, hanem cak, mykor el tha- 
wozott az 6 vranak yftenének thyzteléfétől. valahanzer kedéégh, az

5 ö yfteneknek ellenne máit tyztelének, adatanak predaba, es nere- 
íégre. es törnek alaya, es galazatra. valahanzer kedeeg ez neep az 
ő yftenektöl való el teresről, es az ö tyztéléíéről való el zakadafrol 
penitenciat tartanak, ada о nekyk az ő iftenek meney erőt, mynden

23 ellenfegynek ellene allafra, főt meeg, az kanan^ys kyralt || es iebv-
iu feuft, es férézeíjft, es ethevít es eweuft, es amorreuft, es mynd az

eíebonbaly hatalmatokat, mynd el gőzeek, es az ő főidőket, es 6 
varofyt ezek mynd el byrak, es myglen nem vétkeznének az ő yfte
neknek ellenne, mynden yok valanak ő vélek. Mert az ő vftenek 
gvlőly az gonozfagot, mert meeg az eztendőknek előtteés, mykor

is el tawoztanak volna az vtrol, melet adott vala ő nekik az ő yftenek, 
bog yarnanak azon (es nem yaranak, de el tértek vala) el pvztytata- 
nak vyadalokval, fok nemzeteknek myatta. es fókák ő kőzőllők fog-

24 wan el У vitetének, ydegen főidre, ez tegetlen kedeeg, meg terenek, 
az ő vrokhoz yftenekhez, az el ozlafbol, melel el ozlattanak vala es

го meg eggezenek, ,es yg mentenek fel rnjud ez hegekre, es efmeg 
byryak yervfalemet, holott tartatnak az zent zentfegek. Annakoka- 
ert, vram, m'oftan meg tvdakozyal erről, te oloferes, Nabvgodono- 
zornak fő hannaga, ha ez neepnek vagon moftan valami bfne es 
véétety, az ő yftenenek zyne előtt, es vg menvnk 6 ryayok, mert

25 adwan aga, te kezedbe, az ö yftenek ezeket (ha bvnben leendnek), es
25 az II te hatalmaffagodnak ygayanak alaya adatnak, es foglaltatnak, 

ha kedeeg nem leend vetety ez népnek, az ő yftenenek előtte, nem 
alhatvnk ezeknek ellenek, mert az ő yftenek meg oltalmazya őket, 
es lézvnk mv mynden közőnfeges főidőn, zegenfegvnkre, es galáza-

30 twnkra. Es ínykor el végezte volna zolafat, qe ygekben az Akhyor, 
megh haragwnak mynd az nag fok kannagok, kyk valanak Olofer- 
nefvel, es gondolák meg őlnye az Akhyort mondván egmasnak,

26 valyon kycvda ez, az ky ezt monga, hog az || yzrahel fyay ellene 
alhatnanak Nabvgodonozor kyralnak, es az ő nag hadanak, ez yl

35 fegvertelen es erőtelen emberek, es az vyadalban twdatlanok. An- 
nakokaert, hog meg yfmerye Akhyor bog ő cak calogat mvnköt, 
menőnk fel az hegekre, es mykor mynd fogwan leendnek, az yzrahel 
fyaynak mynd az 6 hatalmafy, tahat azokval egembe őtetés törvel
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áltál veryvk, hog megh tvgga mynden nemzet, mert сак Nabvgodo- 
nozor kyral mynden földnek yftene, es 6 na||lanal egéb nyncen. 27

H a t o d  С.

L5n kedeeg hog mikor el végezték volna zolafokat az hanna- 
gok, az akhiomak ellenne, meg haragwek ygen az olofernes, ess 
monda öees az akhyornak, Myert hog te mvnekvnk yövendőt mon
dái, hog az yzrahel neepe megh otalmaztatneyék az 6 yftenenek 
myatta, de hog én teneked meg mvtaffam hog nyncen egeb yften, 
hanem cak Nabvgodonozor kyral, Azért mykor meg veryvk őket 
mynt cak eg embert, tahat akkoron, tees, akliior, az affyrofoknak 10 

törynek II myatta meg ölettetel, es az yzrahel népe mynd te veled 28 
egetembe vezzedelemvel vééz, es akkor meg byzonytod, hog Nabv
godonozor léégen mynd közöníeges földnek vra. es akkoron, az en 
wytezy töröm, áltál megen az te oldalydon, es áltál vttetwén, le éléi 
az meg febhetet, yzrahel fyaynak közybe, es lelket nem vééz többég, is 
myglen ky wégeztetel azokval. demaga, ha, az te profétalasodot by- 
zonynak alaytod, ne efféék meg az te zyned, es az hyrvadas, az 
mel И az te orczadot meg foglalta tawozyek el te tolled, ha ez én 29 
bezédemyt lehetetleneknek alaytod be tefefedny. hog kedeeg,_ meg 
vfmeryed ezt, mert mynd azokval egetembe. ezeket meg kell neked 20 

jAfmerned, yme ez oratolfogva azoknak néépy közybe léézz taríal- 
kodwan, hog mykoron az en tőrömnek méltó kényat veééndik, téés 
vélek egvt az en bwzzw allafómnak alatta léwén, el vezzy. Tahat az 
olofernes poroncola az ö zolgaynak, hog meg fognayak az akhyort 
es el vynneek ötét betwliaban, es adnayak || (az az arwlnak) ötét 30 
yzrahel fyaynak kezeybe, es meg fogak ötét (az az Akhyort) az olo
fernes zolgay, el menenek Ö vele az mezöféégén, de mykoron közél- 
gettenek volna az hegekhez, ky yöwenek ö ellennek fok paryt'afok. 
ezek kedeeg (azaz az olofernes zolgay) meg téérének, az hegnek 
oldaláról, es meg kötözeek az akhyornak kezeyt es labayt, eg fahoz. so 
es ezen keppen öttet gwfokval meg kötözvén el hagak ott öttet, es 
meg térének az ö vrokhoz. de maga yzrahel fyay, le zalwan betv- 
liabol. И yövenek az akhiorhoz, kyt el feytvén, vyvéék betvliaban. 31 
es ötét az neepnek közötte allatwan, meg keerdezéék, my dolog 
volna, hog ötét az affyryabelyek megkötözve el hattak wolna. Az 35
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napokban valanak ottogon az feyedehnek, Mykanak fya ozyas, 
fymeonnak nemzetéből, es az karmy, ky mondatik gothonyelnek.

. Annakokaert, az véneknek közötte es myndeneknek előtte, ez Akhyor 
meg monda mynd azokat kyket Olofernesnek kerdeíere mondott

32 vala, es mykeppen az olofernes пере akarta volna ötét || ez ygéért 
(azaz ez bezédert) meg Őlny, es mykeppen az olofernes meg harag- 
wan, poroncolta vala ötét ez okért az vzrahel fiaynak adatny, bog 
mykoron meg gőznee az yzrahel népét, tahat akkor, őtetes (az az, ez 
Akhyort) kvlőmb kvlőmb kenokval meg őletneye. myert azt mon-

ic dotta vala, hog az menorzagnak yftene az yzrahel népének otalma- 
zoya. Mykor kedeeg, ez akhyor ezeketh mynd kőzőnfegyeL ő előttők 
meg bezellette volna, mynden neep arczal le efeek az főidre, es

33 ymadak vr yftent. || Es kőzőnfeges fyrankozafval, es fyrafval, az 
ő egembevalo kőnyőrgééfeket vrnak előtte ky őttéék, mondván.

is Mennek es főinek vra yftene. tekéenc meg azoknak 6 kewélfegeket, 
es néézz az mv alazatofíagvnkra, es az te zentydnek ő orczayokra 
vgekezzyel (az az abrahamnak, yfaknak, es iakobnak az te hyw 
zolgaydnak, az mv at'aynknak ő zolgalafokra tekenc) es mvtaffad 
meg, hog nem hágod el, az te benned byzokat, es az önön magok-

20 ban byzokat, es az ön ereyekben dycekedőket meg alazod. meg
34 végezvén kedáég az fyraít, es mynd az || egez napon az néépnek 

imadfaga be tellyefytven, meg wygaztalak az akhyort, mondván, az 
mv at'aynknak yftene, kynek te hatalmát hyrdetted, ezt agga ő 
tenéked ezekért, hog yonkab te laffad meg, az ő vezedelmes halalo-

25 kát. Mykor kedeeg az mv vrvnk yftenvnk, meg adanga ez zabadfa- 
got, az ő zolgaynak,- legen te veledes yften mv kőzöttvnk, hog 
mynt neked kellemetes lézen, azonkééppen az tyeydvel, myndenek- 
vel mvvelvnk eél és nayafkoggal, Tahat el vegezven ez tanacot, ozyas

35 be vyve az akhyort az Ő hazaban, es || zerze nag vacorat (az az nag
eo vendéégféget) es bé hywan mynd az véneket, egetembe el vegezék

az boytöt, es meg elegyteek akhiort, es őnőnmagokat. ennek vtanna 
kedeeg, egbe hyvattatwan mynden néép, (az az mynd az kőzőn- 

^ 0  ̂ feeg) mynd egeez az eyel az eghazbaii (azaz, az fynagogában, awag 
az gvlekezetben) ymadkozanak, kéérveen fegedelmet yzrahelnek

85 yftenetol.
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K ó w e t k e z i k  h e t e d  Cap.

Olofernes kedeeg, mafod napon, poroncola az . ő feregynek, 
hog fel mennenek az betvlianak ellenne, valanak kedéég az hadakozó 
galogok, zaz || hwz ezeren, es lovagok hvzonket ezeren, meeg az fér- 36 
fyaknak kézvletéknelkvl, kyket el foglalt vala az fogfaag, es hozat- 5 

tanak vala az tartomanokbol, es varofókból, yfyvfagnak kózönfeegy. 
Mynd zerezeek ön magokat az vyadallioz, yzrahel fyaynak ellennek, 
es el yőwenek az hegnek zakadafyn mynd az tetoyg. ky nééz do- 
taymra, az heltol, mel mondatyk beírnának, mynd az chelmonyg, 
ky vagon az efdrelonnak elenéha: az yzrahel fyay kedeeg, bog latak 10 

az 6 fokaffagokat, le bvritak ónon magokat az főidre, || vetvéén37 
hammat az őnőn feyekre, egenlö keppen ymadkozvan, bog yzrahel- 
nek 5 yftene mvtatna meg az ő yrgalmaffagat az 5 népén, es fel 
weweek az 6 hady fegvereket, le vlenek az héleken, mel'ek zoros 
vtnak ofwenyt ygengetyk az hegeknek közötte, es valanak őrőzwén 15 

azokat, mynd éjei mynd napval. demaga, mykor olofernes el 
kertit volna, mynd kőrnvl, tahat vg lééle, hog az kwtfő, mefhől föl 
vala vyznek föl ama о пеку к, déélzelfelől, az varofon kvwől yga- 
zyta, es az ő vyzeknek menetyt (az az folafat) el vagata, az kwt-|| 
feyek kedéég nem mézzé valanak az varofnak kerytéfitől, melekbo 38 
láttatnak vala. hogy vyzet wrozwa merytenéének, yonkab jonon ma
goknak meg hyvesytéfekre, hog nem mynt cak ytalokra. deh anion
nak, es moabnak fyay, menenek az olofernefhez, mondwan, az 
yzrahel fyay, nem lancaban, sem nylban byznak, deh az hegek 
oltalmazzyak azokat, es az erős magoffagokonvalo halmok erőfytyk 25 

őket, bog kedéég őket vtkőzetnéélkvl, es viadalnalkvl megh gőz- 
lieffed, weff az kyfolyo kwtaknak őrözöket, bog j| ne merycenek39 
azokból, es yg, törnelkvl megh ölöd okot, awag byzon meg farad- 
wan, megh aggak az ö warofokat, az melet alaytnak, bog az hege
ken lieíheztetwéén megh nem véhetneyek. es kellemetefek lőnek ez 30 

ygeek, olofernefnek előtte, es az ő zolgay előtt, es zerze zazas hanna- 
gokat, mynd kőrnyvl mynden kwtföre. Mykor kedéég, ez őrőzet, 
hwz napokon ky tölth volna, el fogatkozanak az catornakwtak, es 
az megh gvytöttli vyzek, mynd az betwlyahan lakoknak, wg anyera, 
bog nem vala az || warofban, ínyből megh eléégednéének, cak eg 40 
naponnes, mert méértekvel adatykvala az wyz, az néépnek myn-
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den napon. Tahat, az ozyafhoz gvlenek myndenek, ferfyak, es az- 
zonyallatok, yfyak, es kvfdedek, mynd egembe, eg zoval mondanak : 
ytéélléén az yften mv kőzőttvnk, es te kőzted. mert gonozt tool mv 
nekvnk, nem akarwan zolnod béékeíégvel, az affyrofokwal, es 

5 azéérth, az vr yíten adott mvnkot az 6 kezekbe, es azéért nyncen
41 ky megh fegécen mvnkot, mykor mv mjTid le hwllwnk о || zemék- 

nek előtte az zomywfagnak myatta, es nag vezedelemben, es moftan 
gvycetek őzwe myndeneket, kyk ez varofbari vadnak, hog akara- 
twnkzérénth meg aggwk rnvnőn magwnkat, az olofemes néépe-

1 0 nek: Mert, yobb hog az fogfafjan lééven algwk vrat, éélwéén, hog 
nem mynth megh hal'wnk, es léégvnk galazat mynden embernek 
előtte, mykoron laffwk az mv felesegvnketh, es az mv artatlan apro 
gernekynket megh halny, az mv zemeynknek előtte, tanobyzon- 
fagwl legenek mVnekvnk ez napon, mynd az menyorzagh, mynd az

42 fold, es az mv afynknak yftene, ky || bwzzwth all mv raytwnk, az 
az mv hyneynk zeréénth, hog, aggatok megh yniar ez waroft, az

. olofernefnek wytezy kézeybe, hog leegen az mv wéégezetvnk rőwyd 
az tőrnek zayabah^ hog me! (azaz, az mv végezetvnk) hozyabb léé- 
zen az zomywfagnak azzwfagaban. Es mykor ezt megh mondottak

2owolna, Ion nag fyras, es ordytas, az hyweknek gvlekezetyben myn- 
denektől, es fok orákyglan, egg zowal kayaltanak az vr yftenhez 
mondwan, wéétkeztvnk mynd az mv at'aynkwal egetembe, hamyf-

43 fan celeked||tvnk, es kegetlenfegeth tőttvnk. Те azeert vr yften, ky, 
keges wag, konorvl mv raytwnk, es az te oftorodwal al bwzzwth az

25 mv kegetlenféégvnkről, es ne akaryad adnod az tégedwallokat az 
néépnek, ky nem twd téégedet, hog ne mongak nemzeteknek kö
zötte, hol wagon az ő yftenek. Es mykor megh faradtak volna ez 
kayaltafokba,.esezfyrafokbaelepedwén, meg zontekwolna, fel kele 
ozyas, meg őttetwéén kőnhwlatafokwal, monda nekyk. ygaz léélek-

3o wel legetek atfamfyay, es ez őt napokon el varywk vr yftentől az
44 yi’galmahagoth. Nétalam, az 6 haragyat || el zakazfa' (az az elhagga- 

es el mwla) es dvcőfééget ad az ő newéének. ha kedéégli ez őt na
pok el mwhvan, nem yőweend fegedelem, tahath, wg tegvk, ez dol
gokat, mefeket zolatok.
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N y o l c a d  c a p i t u l u m .

Es ez dolog megli Ion, hog mykoron meg hallotta wolna ez 
ygééketh az ozweg ywdith merarymnek leana, ky wala yodoxnak 
fya, meí wala iofefnek fya, iofef kedéégh Ozyafnak fya, Ozyas ke- 
déégh, Elay fya, Elay kedéégh iamnornak gedeon fyanak fya vala3 б 
meí gedeon wala Eafoymnak fya, ez kedeegh || akhytobnak fya wala, 4& 
ky vala éénan fyanak Melkhyafnak fya, ez kedéégh falathyelnek 
Nathanya fyanak fya, ky vala Évben fyanak fymeonnak fya. Es, ez 
ozweg iwdytnak, előb vra wala (az az feerye) Manaffes, ky megh 
hoolth vala, az arpa aratáfnak пару ban, Mertk all wala az kééwe 10 

kőtőzőknéél az mezőben, ees ywta hewfeegh az ő feyere, es megh 
hala, az ő warofal(a4 betwliaban, es el temetteteek ottogon, az о &X. - 
affaynak kőzybe. Wala kedeegh az о tolle maradott iwdyt, ozweg .
ymar három eztendőkben, es hath || holnapokban. Es ez iwdith az 46 
6 hazanak felfő réézy^en, őnőn maganak zereze eg tytok haylokot, 15 (xc  
meíben, az ő vtanna való leanykwal béé rekezkedween lakyk wala, 
es az ő ageekan wyfel wala zor yngeth, es bőytől wala, zenwed- 
ween, az ő ééletének mynden napiban, az zombattoktol, es az wy 
hódnak ynnepytől, es az yzrahel hazanak ynuepytől megh walwan:
Ez iwdith kedegh wala yeles, es ygen eekes tekééntetre, kynek az ő 20 

vra hágott wala fok kazdagfagokat, es fokaffagos caladoth, es byro- 
dalmakot, ökröknek ny||aywal, es yohoknak cordayval teíefeketh, 47 
es ez wala myndenekben yo hyrv, mert, vrath (az az yftent) feely 
vala hywen, es nem wala, ky zolna ő felőlié gonoz ygéét. Ez Iwdit 
kedégh mykoron megh hallotta wolna, hog az ozias megh ygeerteh 25 

wolna, hog őt napok el mwlwan, azoknak megh adnaya az waroft, 
kvlde az kahri paphoz, es az karmy paphoz, es ő hozya yőwenek, es 
ez Iwdith monda б. пекук : My legen az dologh, melreh rya enge- 
detth yozyas, hog megh adnaya ez waroft az affyrofoknak, ha őt 
napoknak alatta nem || yőwend tvnektek fegedelem : es kyk wattok 48 
tf , kyk az vryftent kéfértytek. Nem az bezed ez, hog meí yrgalmaffagot 
hyon, deh yonkab, az hog meí haragot, es hyrtelenkedééft gwyfton.
Merth tv vdőt vettetek vrnak kőnyőrvleteffegenek, es az tv alay- 
taftok zeréént, napot hattatok о пеку (azaz vr yftennek) de myerth 
hog béékefeges az vr yften, ez dologeerth penytenciath tarcvnk, es 85- 
bocanatot köhv hwllatwan kééryvnk. Merth, az yften nem feneget
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vgan my?it ember, lem kecléég liaragofíagra nem gheryed, mykepen
49 embernek 6 íya, es azeertli rnv || alazzywk megh о пеку az mv lel- 

kvnket, es megli alázott léélekben lewéén, zolgalyvvnk о пеку, mon- 
gvvk fyrwan vrnak, hog az о akarata zereenth, wg téége mv welvnk

5 az 6 yrgalmaffagath, liamarfagwal, bog mykeppen, megh zomoro- 
dottli az mv zywvnk az affyrofoknak kewéífége myatth, azonkeep- 
pen eíméégh az mv alazatohagvvnkrol dycekedyvnk. Mert ne/a yn- 
dwltunk, az mv at'aynknak bvney vtan, kyk el hattak wala az о 
yfteneketh, es ymadtak vala ydegen yfteneket. Me Г bvnéérth adatta- 

io nakwolt törnek alaya, es el ragadozafra, es zegenféégre, az ő ellen-
50 fééginek || Mv kedeegh, egeb yftent nem twdwnk 6 felette, war- 

ywk alazatoffaghwal az 6 wygaztalafaat, es ky kerefy az mv vervn- 
kot, az mv ellenlegvnknek gotrelmybol, es megh alaz mynden 
nemzeteketh, kyk, awag, melek, tamadnak mv ellenvnk. es tyzte-

15 lethlenne téézy azokat, az mv vrwnk yftenvnk. Esmoítan at'amfyay, 
myerth hog tv kyk vattok wének, az yftennek пере kozőtli, es tv 
télietek azoknak lelkek (az az akaratok) tartatyk, az tv zozattokra, 
az 6 zywoket fel emeléétek, hog megh emlekezwéén legenek, merth

51 megh kééíérttettenek az || mv afajmk, hog megh byzonytatnanak, 
2o ha byzohval tyztelnéék- az о wrokot yfteneket. Meghes towabba

monda Iwdytli vgan ezen keeth papnak. Megh kell emlekez- 
nyék, mykeppen az mv at'ank abraham megh kééfertetéék, es 
fok haborwfagokval megh byzohytateek, es yftennek zeretö barat'a 
Ion. ezenkééppen yfaak, ezenkééppen iakob, yg kedéégh Moyfes, es 

as myndenek az kyk kellemetel'ek voltak az vr yftennek, fok liaboro- 
faghwal mwltanak el az hywek: azok kedéégh, kyk az kééféértete- 
keth nem fogattak vrnak féélelmewel, es az 6 bééketelenféégheketh, 

^2 es az о panazolkodafoknak zwgodafyt tééwéék wrnak ellene  ̂ || ky 
pwztytatanak, az jiwztytonak myatta, es az kéégooknak myatta el 

so wezéének. Mf es azeerth megh ne afwk az m f bwzzwnkat ezekről, 
mel’eket zemwedönk deh, de, twlaydonytwan az mv- bvneynkéérth, 
ez yí kéénokath kewefeknek, es kycyndedeknek lennyek, az vrnak 
oftoryth, mykeeppen az zolgak, kyk megh veretnek, az on megh yobb- 
wlafokerth, es nem az mv vvezedelmviikééidh (eztli) hyggvk tortéént- 

35 nek lénnyé ezeket mv raytvnk. Es mondanak, ez Iwdithnak, ozyas 
es ez keeth papok: Myndenek melleket zolal, byzonok, es nyncen 

53 az te bezedydben. valamy megh ygééztelendo.“ Azéérth || moftan 
ymar ymag mv éórtvnk, merth zenth azzonallat wag: es yften féló.
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Es monda ö nekyk Iudith, Mynth hog, az meleth zolhatéék, yfte- 
néének vímeritek, azonkeppen, az myth tennem gondoltam, byzo- 
nycatok megh, ha yítentől wagon, es ymadyatok, hog megh erófyce 
vr yften az en tanacomath. Álatok az kapwn tv, ez eyel, es én ky 
meegek az én zolgalo leanomwal abrawal, es ymadkozzyatok, hog 5 

az mynth mondátok, ez óth napokban tekéénce megh vr ylten az 
0  neepeeth yzrahel fyayth. nem akarom kedeegh, hog tv az en || 
celekedetymen twdakozzatok, es myglen megh yzenem tv néktek, 54 
íemy ne léégen egééb, hanem cak ymadíagh én erettem, az mv 
vrvnkh yítenhez. Es monda Jwdithnak Ozyas, ywdanak feyedelne, 10 

men béékefééghben, es vr legen te weled. az mv ellenfeegvnkőn 
való bwzzwallafra, es meg térween el meenenek (azaz Iwdithtol).

1*

K ö v e t k e z y k  k y l e n c e d C a p i t . m

Kyk mykoron el mentek wolna, ludith bee mééneli az ő ymad- 
kozo kazaba, es on maghat óltóztete zőr ynghbe || es harnmat veteh 55 
az 6 feyere, es le bwrwlwan vrnak előtteh, fel kayaltwala vr yftenhez, 
mondwan. Wram, één att'amnak fymeonnak yíteneh, ky adaad az 
tőrth Őneky, az ydeghen nemzeteknek megh lakoltatafara, meí nem
zeték az ónon fertezetefféghek zereenth, lőttek vala tyztaí’agnak megh 
zeplőfytőy, es kyk az zvznek 6 tytok taghat megh mezytelenytet'tek 20 

wala, galazatoffaghwal. esté, vryften adád azoknakazzoiínéépeketli 
predaba, es az ő leahokot foghfagra, es mynd azoknak nerefeegheketli 
adadazteh zolgaydnak, kyk zeretéékazte zeretetedeth. Azeerth, vram || 
en édes yftenem énnekemes őzweg zolgaio leanodnak, te léég fege- 56 
delmem, Merth vram te zerzééd az előbby dolgokath es ezeketh 25 

azoknak vtanna te ghondoltad, es mynd megh lőőn az myth te 
akartai. Merth mynd az te wtayd, megh wadnak zerezwéén, es az te 
ytééletydeth cak az téénnen twttodra heíheztetted. Tekéénc megh 
moftan az affyrofoknak taboráth, mynth akkor az egyptombelyék
nek thaborokat [megh] megh látnod meeltoltatal, mykor az teh zol- so 
gayd vtan fél fegwerkedwén fwthnak || vala, byzwan az 6 zekerek- 57 
ben es az ón lowaglafokban, es ón hadakozó néépeknek fokaffaga- 
ban. de te vr yften tekéénteel az 5 thaborokra, es el faraztak azokat 
az főtééthfeeghek, megh tarta az ő labokat az méélféégh (azaz, az 
wereff tengher) es az wyzek el bwrytak azokat. Ezenkeeppen léégenek 35
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ezekéés, en éédes vram yftenem, az kyk byznak az őnőn fokaffa- 
gokban, es az 5 zekerekben, es az 6  kééthwééghéről hegezeth, 
fvtőtth elv fa kéépekben, a wag karoyokban. Merth az vdőben

58egféle ( I  fegwerek ylyen vala az ő wydalokban, hog mynt az
5 doctorok yryak, karotb hegeznek wala megh mynd az ketb 

végheh felől ygen megh élefytwéén es megh fvtyk vala az he- 
getli, erofb woltaeerth. ezfele, fok vala az olofernes hadaban kvk- 
ben byznak vala az affyrofok. de kővetkezyk meges az yras :*) es 
kyk byznak az őn nylokban es az о lancayokban dycekednek. es

io nem thwggak, hog téénmagad wag сак az niv vrvnk yftenvnk, ky 
megh rontod az hadokat/mynd eleytőlfogwan, es wr teneked newed.

59 Nywvta meeges Ivdith az kőnőrgéé||fééth wr yftenhez mondwan: 
emeled fel vr yften az te karodot, mykééppen eleytőlfoghwan, es vei
led le az őerőyökőt az teh hatalrnadval. efféék le az 6  erőyők az teh

is haragodnak myatta, kyk ygéryk- on magokat megh zeplőfytenyek az 
teh zenthfeghideth, es megh férteztetnye az teh zent newednek hay- 
léékat, es akaryak le vetnyek az 5 törőknek myatta, az teh zent oltá
rodnak zarwát, azéérth Teged azt vr yften, hog az őnőn twlaydon 
tőröknek myatta, el wagafféék az ő kewéélféégek, fogattahéék megh

60 az őnőn zemeynek vrokyahan || een raytam (az az, engemeth lat- 
wan az Olofernes) es weryed őtet az één ayakymnak zeretóéféből, 
agg ennekem az een lelkkemben alhatatoffagoth, hog wtalhaffam 
megh őtet. es agg erőőt, hog el fordythaffam őteth. Mert ebben em- 
lekezety léézen az te newednek. Mykoron azzonyallat keze gőzendy

25 megh őttet (az az, olofernest). Mert, vram, nem az fokaffaghban 
vagon az te hatalmad, fém az lowaknak erőyben az te akaratod, 
fém kedégh az kewéélek kellettének te neked, eleytőlfogwan, de az

61 alazatof||oknak es zeléédeknek kőiíőrgééfe wolt myndenkoron .kel- 
lemetes teneked, azeerth Melleknek yftene, es wyzeknek teremtőye,

go es mynd kőzőnfeges teremtetth állatoknak vra, halgah megh enge- 
met zegen köhőrgő, zolgalo leahodoth, es az te nag yrgalmaffagodrol 
byzakodot. emlekezzel megh m m  az te tőrwénedről, es agg bezéó- 
det az en zamba, es az tanacoth, az en zyvemben megh erőffyc, 
hog az te hazad megh maraggon zenteltetééJfben, es mynden nem-

62 zetek megh || vfmeryeék, merth te vág az yften. es nyncen egééb 
te féletted.

*) A megelőző 5' sor, lillaszm festékkel írva közbetoldott magyarázat: 
«(Mertli — yras)».
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I m a r  t y z e d y k  C a p i t  и I um.

Lon kedéégh hog my kor megh zőnt wolna az Iwdith vrhoz 
kayaltanya, fel kele az beiből, melben, leh bwrwlwan fekzykwala 
yrnak előtte, es elewe liywa az ő zolgalo leányát abráth, es le zal-, 
wan az о hazaba, es le vetéé őn magarol az zőőr yngeth, es le vet- 5 

kezéék az őzwegféégnek őltőzetyből, es megh mofa az ő tefteeth 
(azaz megh feredeh). es meg kenéé őnőn magat yeles draga kenet-|| 
vei es yo yllatwal, meleth myrrabol zereztenekwala, es ő megh 63 
walogatá az ő hayath ő feyéén, es megh zerzéé éékefen, es fvweget 
tőőn az 6 feyeebe, es fel őltőztetéé őn magat az Iwdit őrwendetef- 10 

féégnek zéép rvhaybai, es wőn megh éékefytet farwkot az ő labayha. 
es fel wéwe az Ő yogyanak őltőzetyth, es liliomyt, fvleybevalo éékes 
cerceíeyth, es gvrőyth, es myndenekwel megh éékefyté önön magat, 
az ő éékeffegyvel. kynek kedéégh, vr yften, ezeknek felette ada ő 
ryaya zép es éékes féneffegeth, merth mynd ez őn maganak ylen 15 

éékeffégwel || való megh zerzééfe, nem vala az öltözethez való gő- 64 
hőrvfegnek geryedeteffégéből, hanem, yften zerént valanak, lelky 
yozaghbol fvgwén. es az vr yften ő rayta ez yl zéép leget megh őreg- 
bytéé, hog hozya hafonlhatlan éékeffegwel yelenneyek myndeneknek 
zemeynek előtte. ' es ez Iwdith fel raka az abranak, az ő zolgalo 20 

leahanak hog velek el vynne eg tömlő bort, es olayt eg edéénben, 
es péépet, es paréét, kééz főwe, es kynereket, es faytoth. es el meene, 
es mykor ywtott vala az varofnak kapwyra, ottogon || léélek az 65 
Ozyaft, es az varofnak wéénytb, warwan Iwditoth, kyk, mykoron lát
ták volna őteth, el alméélkodvan, cwdaíakvala, ygen nagon, az 25 

Iwditnak ő éékéfféget. demaga femyt nem kérdvéén ő tőlle, ky 
erezteék őtet, mondwan, az mv at'aynknak yftene aggon teneked 
malaztot, es az te zyvednek mynden tanacyat az Ő erőyével megh 
eröffyce. es az yervfalem dycekedyeek te rohad, es legen az te newed, 
az zenteknek, es ygazaknak zamy kőzőtth, es mondanak mynd 3 0  

azok, kyk otth valanak, eg zoval mondwan, vg leegen,. vg || légen. 66 
Iwdith kedéégh ymadwan vrat, ky mééne az kapvkon, önmaga, es 
az Ő abraya, lőőn kedóég hog mykor az hegről le zallana, az nap
nak tammadafakor, eleybe fwtanak Iwditnak, az affyrofoknak kémy, 
es meg tárták Ötét mondván, honnat yőz, awag hova meeg. Iwdith 3 5  

felele, en az fydoknak leana vágok, es een annak okaéérth fwtéék
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el az 6 zyneknek előlle, merth megli vfmeréém az yővendö dolgot, 
hog adatnyok kelletik, tv nektek nereféégre, annak okaéértli, hog,

67 meg vtalvan || tvtőket, nem akarak megh adny 6n magokot, hog 
yrgalmafíagot nernekwala az tv zyneteknek előtte, ez okáéért, en

5 magamban gondolám, mondván, el megek az olofernes hannagnak 
eleybe, hog megh yelencem о пеку, azoknak (azaz az yzrahel néé- 
penek) tytokyat, es megh mvtaffam olofernefnek, mel be méénef- 
vel megh nerheffe azokat, vg hog, cak eg holes, el ne elféék az olo- 
ferneínek пере kózvl. es mykor hallottakvolna ezek (azaz ez alfyro-

68 fok) У az Ivditnak bezedit, nézyk vala az о orczayat es alméélkodas 
vala azoknak zemekben, merth az 6 zéépféégéét ygen cvdalakvala. 
es mondanak Ivditnak. Meg őrőzted az te lelkedeth, (az az éélete- 
det) myeii; talaltal yíen tanacot, hog yőnel az mv vrvnkhoz. de- 
maga, ezt megh twggad, mert mykor allapol az ő zyneenek előtte,

и yol téézen te veled, es kedweffééges léézz az ő zyvejien. es el vyweek 
őtet, az olofernes fatorahoz, es be mondák az Ivditoth. mykor 
kedégh be ment volna Ivdith az olofernefnek eleybe. leghottan 
megh И*)

I (XI)  hog yőnel mv hozyank. es monda пеку Ivdith. veged 
20 elő az te'zolgalo leányodnak bezedith, merth, ha, kőwetended 

az te zolgalo leányodnak ygeyt, tőkéélletes dolgot téézen vr te veled. 
Mert éél, Nabvgodonozor, ez főidnek kyrala es éél az 6 hatalma, ky 
vagon te benned, mynden téévelgő lelkeknek megh gőtrééféére. 
merth nem cak emberek zolgalnak опеку, te myattad, de foot 

25 meegh, az mezőknek ó vady es engednek о пеку, mert, hyrdette- 
tyk mynden orzagban, es mynden néépeknek közötte, az te elméd-1 

70nek nag okoffaga. es megh vagon yelentliwéén mynd ez vylágnak, 
hog cak ten magad vág az nag yo, es hatalmas, Nabvgodonozornak 
mynden orzagaban, es az te fegelmed, mynden tartományoknak 

80 hyrdettetyk. nem tytok ezes, az myt zoltal az akhyornak, aztees 
twggak myt megh poroncoltal ő ryaya yőnye. merth byzon dologli 
ez, hog megh vagon bantatwan az mv yftenvnk az bvnőknek 
myatta, es vg poroncolt az neepnek, az 6 profetaynak áltállá, hog 

7 í az bvnőkeert, el agga őket, es || myert hog yol twggak ezt, az yzra-

* )  I t t  e g y  l e v é l  h i á n y z i k .
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he] fyay, hog megh bántották az 6 yfteneketh, azért raytok vagfon jaz 
te féélelmed. ennek feletteh méégh az ehíéégéés ygen el gőtrotte 
oketh. es az vyznelkvl való azzwfag myatt, ymar cak az holtak 
kőzybe zamlalandok. deli fóth méégh ezt zerzyk moftan, hog, megh 
ólyéék az 6 barmokot, es azoknak az 6 wééréketh megh ygak. es az s 
о vroknak zenthfegyth meíeket poroncolt az yften, hog neli ylle- 
féék. az bwzakat. es borokat, es az olayt (melyek az yfteny áldo
zatra valanak adatvan), azt gondoltak hog megh emééztenéék (az 
az megh ennék || es megh ynnak) meíeket cak kezekweles nem 72 
zabad wolna уПетуея. azeerth, myerth hog ezt téézyk, byzon hog ю 
vezedelemre adathnak. mel dolgot, één, te zolgalo leanod, megh 
erthwéén, el fwteek azoktól, es bocatotth vr engemeth, hog ezeket 
megh hyrdetnem teneked, merth en te zolgalo leanod, az yftenth 
tyztelem, méégh yttegéén te naladéés, méégh moftanéés es ky те- 
gen az te zolgalo leányod es ymadom az en yí'tenemeth. es megh is 
monga en nekem, hog mykor fyzet} megh azoknak az 5 byjjokőt. , 
es en megh || *) ' ,

neveztetyk mynd kozonfeeges tokion. 73

T y z e n k e t t ő d y k  c a p i t u l u m.

Tahat ü néky azaz Ivdithnak poroncola Olofernes. bee mennye 20 

oda. az hol valanak leli téwéén az 6 kéncey. ees poroncola опеку 
otth laknya. es poroncola, es inegh zerezéé aztés, hog my adatnéé- 
yéék Iwditlinak az 6 lakodalmából (az az éétkeybol) Kynek felele 
Iwdith. es monda, mostan en nem ehétem azokból, meíeket énne
kem poroncolz adatny, hog ne убубп en ryam bantas. demaga 25 

ezekből, az || meíeket velem hoztam, éézem, kynek olofernes monda, 74 
ha el fogatkoznak ezek, meleketh teh weled hoztál, myt téézvnk 
teneked, es monda Ivdith az olofemeínek. en vram, éél az teh lel
ked. mert nem kolty mynd el ezeket az te zolgalo leanod, myglen 
megh zerezy az vr yften az en kezemvel, meíekek en megh gondol- so 
tam. éés béé vyvéék az olofernes zolgay Ivdithoth az fatorba, meíbe

*) Itt egy levél hiányzik.
N Y ELV EM LÉK TÁ R . XV. 2
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poroncolta vala az olofernes, es mykoron be menne ivditb, ezt kéré 
az oloferneftől, bog 6 пеку eyel bőwfééges zabadiagh lenne bog ky

75 mebeetne az ymadíagra, es vmak kőnörgééfre, méégh || wyrratta- 
nak előtte es. éés az olofernes poroncola az о komomykynak, bog,

5 mykééppen az Ivditbnak kellemetes lenne, 6 ky meheffen, es be 
yőhefíen az ő yftenének ymadafara, barom napon, es ky megen 
vala az eyy vdőkben, betvlyanak wőlgéébe, es megb moffa vala őn 
magat az kwt főnek vyzeben. éés bog fel megen vala, ymagga vala 
yzrabelnek vrat yftenéétb. bog ygengetnéye az ő [vtat] vtatb az ő

ío néépéének megzabadytafara. es be menwéén tyztan marad vala az 
fatorban, rnynd addéégb otth lééveen. mygblen eftwe éételt venne,

76 őn maganak. || ees Ion neged napon bog az olofernes zereze vaco- 
rat az ő zolgaynak, es monda az ő off mefterenek, az tyztafagb 
tartó wagaonak. Men el az fydo azzonboz. es tanaéozad őtetb, bog

is az őn akarata zeréént léégen kellemetes опеку lakozny en velem. 
(Mertb az affyrofoknak közötte, ygen vtalatos dolog, mykor az az 
azzonyallat meg cwfoía az férfyat, bog cak vfmeretlen el menne Ő 
tőllé) Tabat be mene az wagao Iwdithoz. es monda о пеку, ne féél- 
yen ez yo azzon be menny az en vramboz. bog tyzteltefféék az ő

77 zeméé||Ienek előtte, es égék ő wéle, es ygeek bortb. őrwendetefféég- 
wel. kynek Iwditb felele ky vágok een. bog ellenne niongak az en 
vramnak. myndentb az my yo lezen, az ő zemeynek előtte, es kel
lemetes, azt téézem. walamy kedéégh о пеку léénd kellemetes, az 
ennekem mynd ygen yo lezen, mynd en ééletenmek napyban. es fel

as keleb Ivditb, es megb éékéfyte őn magat az ő óltőzetyvel. es be 
menvéén. megb alia az -olofernefnek előtte. Az olofernefnek ő zvwe 
kedéégb megb foglaltatéék, mertb zeretety vala о пеку az Ivditboz.

78 az II ő zvwéének tyze zeréntb. es monda пеку olofernes, akaryb 
ytaltb. es vl leb ői*wendeteffegwel, mert kygebnet léltél en előttem,

so es monda Ivditb, őrőmőft yzom vram. mertb fel magoztatotb az en 
lelkem ez napon, rnynd en ééletemnek napynak felettek, ees el 
kezde. es ewéék, es ywéék ő előtteb. azokból, meleket zerzettinvala 
az ő zolgalo leana б пеку, es megb wygwla az olofémes. az Iwdytb 
felől, es ygen fok bortb ywéék, menéét foba nem ywttb vala az ő

35 ééletenek napyban.
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T y z e n h a r m a d  C a p i t u l u w .  || *)

vezteghlettek wolna. monda iwdith, dycééryetek az mv vrvnkath, 79 
yftenvnkőth, ky el nem haga az 6 benne byzokat, es én velem be 
telefytéé az 6 vrgalniaffagat, meíet megh ygéérth vala yzraliel ha
zának. es ez eyel, megh öle ez en kezeymvel, ez 6 néépének ellen- 5 
fégééth. es ky wééwén az fackobol az olofernes feyééth megh mw- 
tata 6 nékyk mondván yme az atfyryabely vytezek hannagganak, 
olofernefnek feye, es yme az ő zwnogfatora, kyben fekzyk vala, az о 
rézeghfégében, holot azzonyallatnak kezey myat véréé ótet az mv 
vrvnk yftenvnk |j demaga, éél az mv vrvnk yftenvnk. merth megh 80 
őrózótte az b angala engemeth. ynnééth ky meenettem. es ottogon 
való léétemben, es onnan yde vyzha megh téréttem. es nem hagotth 
engemet vr, 6 zolgalo leanath, megh zeplőfvlnőm, de mynden bvn- 
nek zeplőyetől megh őrőzwéén, megh hoza engemeth tv nektek, 
órvlwéén az yfteny gőzedelemben es az en megh zabadulafómban, 15 

es az tf  fegéédfééghtekben. annak okaerth ymar wallaft tegetek 
(azaz dycééretéth) опеку mynd nayan, merth yo az vr yften, merth 
Őrókkee vagon || az 6 yrgalmahaga. Myndenek kedéégh ymadak81 
\Tath, es mondanak Iwdithnak, megh aldotth téégedet vr, az о ha
talmával, merth te myattad i’emye tewe, az mv ellenfegvnketh: de- 20 

maga, yzrahel neepenek feyedelme, Ozyas, monda Ivdithnak aldotth. 
leány magzat vág teh, az felíeges yftentol, ez főidőn, mynden azzoúy- 
allatoknak felétte, aldotth az vr yften, ky teremtéé meneth es főldeth. 
ky teged kvlde, az mv ellenfegvnknek feyedelméének, feyéének fe- 
beyre. merth, ez napon az te nevedet ahera felmagoztattá, hog, el 25 

ne tawozyek az te dyc||ééreted embereknek zayabol, kvk vrnak ha- 82 
talmarol megh emlekezééndnek mynd őrőkkéé. kyknek megh zaba- 
dwlafaéérth, nem kedvezéél az teh lelkednek. az az, az te nemzetféé- 
gednek nomorofagaérth, es haborvfagaérth, deh kőnőrvléél az mv 
romlafvnkon, az mf yftenvnknek előtte, es monda mynden néép. зо 
léégen. léégen. demaga akhior hywan oda yöve. es monda пеку 
ivdith. az yzrahelnek yftene, kynek te ő byzonfagat tőtted, hog bwz- 
zwth all az ő ellenfegyn, őnőn maga ez eyel az en kezem- || **)

* )  I t t  k é t  l e v é l  h i á n y z i k .  :—  * * )  I t t  e g y  l e v é l  h i á n y z i k .

2*
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83 (XIV) zallanatok, hanem of mynth, ha 6 ryayok hyrtelenkednetek, 
es azonyal zyvkféégh lezen az kéémeknek az о feyedelmekhez, ötét 
az vyadalhoz fel férkenteny. mykor kedéégh az о hannagy, fwtand- 
nak az olofenes fatorahoz, es leleendyk őtet ygen megli tagolwan,

5 feye nelkvl heveredvén, es fertezwéén az ónon wééréébeh, nag rét- 
teneteű'éégh efyk ö ryok, mykor kedéégh meg vfmeritek azokot fwto 
felben lennyek, mennetek batorfagval о vtannok, mertli vr yften le 
tőry azokot, az tv labaytoknak alaya. Tahat az akhyor, lata ez nag

84 hatalmaffagot, meleth || tőn vr yften yzrahel népéwel, es el hagwan 
ío az pogány tééweígéft, yítenben hvn, es kőrnvl metelkedéék, es az

yzrahel néépének kőzybe hélheztetéék. es mynd az ő meg mara- 
dééky, es nemzetfeegy, mynd, ez may napygh. legottan kedéégh, 
bog fel tamada az nap, ky fvggezteek az kofaion az oloferaes 
feyééth, es mynden ferfyv fel veve az 6 fegwerét, es ky ménének 

is ygen nag zergééfíwel, es nag kyaltaffval. mefet megli latvan, az бог
85 állok, elíwtanak az olofernes fatorahoz. demaga |j azok, kyk az 

fatorhoz yőőttek vala, az 6 be meenefeknek előtte, az fator aytoya 
előtt zergődééft teéznekvala, az fel ferkenteefnek okaeerth, hog az 
nvghatatlanfagot, meítefeegwel orwofolnak megh, vg hog, neh az

20 ferkegetőktol, de az zengéés mvatt ferkenne fel az olofernes. mertli, 
fenky nem jnery vala az affyrya erős, es hatalmas hannagganak az 
ő nvgQlmanak fatorat cergetééfvel, awag be menefvel, megh nytnya. 
de mykor el yőttek volna az ő hannagy, es feyedelmy, es mynd az ő

86 hadanak || feyedelmy, es affyryanak őregby, mondanak az komorny- 
25 koknak, menetek be, es ferkencetek fel ötét, mert yni ky yő'ttek az

egerek, az ő lykokbdl, es yme mvnkőt vyadalra yngernek. Tahat az 
wagao, be mene az hayleekba, es megh alia az karpytnak előtte, es 
tapfolaít tőn az ő kezeyvel, mert alayt'a vala, bog egvth aloneék, az 
yvdithwal.. de, mykor femy yelt az alwas felől fvleynek hallafaval 

so nem erezhetne, kőzelb yarvla az karpythoz, es fel emelyte azt es
87 meg latwan az olofernes || téfteet, feyeenelkvl az ő veerebe kewe- 

redwéén, az főidőn fekenny, nag zowal fel kyalta fyrwan, es megh 
zaggata az ő rvhayat, es be mene az Ivdithnak fatorabaes, es nem 
lele őtet ottogon, es ky fwta az néépliez, es monda yme, eg fydo

35 azzonyallath nag galazatof zegent tőtt, az nabwgodonozor hazanak, 
merth jme olofernes fekzyk az főidőn, es az ő feye nyncen ő rayta, 
mefet mykor megh hallottak volna, mynd affyria,~ereyenek hannagy 
es feyedelmy, mynd megh zakaztak az ő rwhayokat, es el vyfelhe-
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tetlen felelem es || rettenes efeek 5 ryayok, es megli zonioroda- 88 
nak az 6 lelkek ygen nagon, es loon felette nag kayaltas az 6 tábo
roknak közötte mywdenvt.

K e z t e t y k  T y z e n ö t ő d  C a p i t u l o m.

Es mykor mynden feregh megh hallotta volna, hog olofer- 5 

nefnek nakat el vágták, el tawozéék az ezz, es az tanac о töllök, es 
сак az rettenéés, es félelem myat hayladozwan, cak az fwtafnak 
oltalmat valaztak ön magvknak, vg hog, fenky nem zolna az ö 
[felebab] íelebarat'awal, de feyék le haytwan es myndeneket el hag- 
wan, az fydok elöt fwtny fyetnek vala. |j kyket, fel fegverkedwen, 6  8 9  
ryok yönyek halnak vala, fvtvan az mezőknek vtayn, es az halo
moknak öfwenyn. Latwan kedegh yzrahel fyay ezeket, hog fvtna- 
nak, vzny kezdéék őket, es le zallanak kvrtölwén, es vvöltvén, Ő 
vtannok. myert kedégh, hog az affyrofok nem megh eggezwéén, de 
el téékozwan í'yetwe fwtnakvala. az yzrahel fyay kedéégh, egg feregbe 1 5  l 
gvlekezweén, vzyk vala azokat, es kyt bog éérnek vala mynd megh 
kooryfak vala. es az ozyas kvlde követeket mynden varotokra, es 
az у yzrahel földének mynden tartományra, annakokaerth, mynden 90 
tartomány, es mynden varos, válogatott fegveres yfyakot kyldének, 
ö vtannok. es vzéék azokat, törnek élyvel, myghlen yvtnanak a'z ö 20 

határoknak véégére. azok kedeeg, kyk megh marattak vala Ivdittal 
az betvlyanak varofal)an, el meenenek az ahyrofoknak taboraba, es ti 
az ő fok marhayokot, meíeket ott hattak vala, mynd el dvlak, es 
ygen meg rakodanak, azok kedéégh, az kyk az elleníeg megh gőz- 
ween terenek betvlia^ia, myndeneketh, melek || *) 20

demaga kedéégh myndenek az meíek olofernefe valanak, az az 91 
kyvalt keeppen övenek mondatnak vala, azokot mynd adák Ivdith- 
nak, az az aranyat, ezvzftöt, es rvhakat, es draga köweketh, es kő- 
zönfééggel mynden ezközt, azaz, mynden marhat, es az nééptöl, 
niynd, Ivdithnak adatanak myndeneftöl. es az néépek mynd őrvl-3u 
nek vala, az azzonyallatokval, es mynd zvzekvel, es mynd yfyak- 
val, vygadvan, orgonakval, es kegedvkveL

* )  I t t  e g y  l e v é l  h i á n y z i k ,
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V t о f 1' о c a p i t u l u m .

92 Tahat Ivdith dycééretet monda vrnak ezen || zowal mondwán yn- 
dycatok vrnak dob zokot, éénekíyeték vrnek czymbalűmokban, es zén- 
gedezzetek о пеку wy dyceereteth,őrwendezyetek, eshyatok az 6 ne-

5 wééth, wr hadaknak megh tőröye. vr newe 6 néky. ky helheztetéé az 6 
taboryth, az 6 néépéének közötte, hog megh zabadytanamvnkőt myn- 
denmvellenfeegvnknek kezeybol.elyvtaazaffvr az hegekből az eezfek 
felől, az ő ereyének fokaffagaval, kynek ő fokaffaga az febeff foío vyze-

93 keth megh ywa, es az ő lovay befedezéék az vőlgeket. vges |j monda, 
io hog meg gwytana az en hatarymot, es az en yfyaymot megh őlnéé

tőrvei, es az en artatlanymot adnaya nereféégre, es a zvzeket adna 
fogfagra. demaga az myndenhato vr, meg banta őteth, es ada őttet 
azzonyallaínak kezeybe, es meg galaza őtet. merth nem veree, vr 
yften, az ő hatalmafyt, yfyv hőfeknek myatta. fém kedéég Tytan- 

i5nak erői fyay,*) nem veréék őteth, fém kedeeg az magos nag orya- 
fök nem tamadanak ő rya, azaz olofernefre, de az Mérary leana

94 Ivdith У az ő orczayanak kéépéével, meg feytéé, azaz meg gőzéé 
őtet, az az oloferneft, merth leh vetkezéék az 6 özvegy őltőzetyből, 
es fel öltozéék őrvendetefféégnek rvhayba, az yzrahel fyaynak meg

го wygaztalafará. es éékefyte az őn orczayát draga kenetvei. es béé 
fonaa az ő hayat, fvwegnek alaya, az őteth megh nerééfre. az ő czy- 
peívfey megh ragadák az 6 zemeyt, es ő zeepfége fogfagba eytee 
annak lelkeeth, es el vagá tőrwel az ő nakat. megh rettenéének az 
perfák, az az, affyrofok az ő .alhatatoffagatol, es az medofok, az ő 

25 batorfagafcol. akkor ordytanak az alfy || **)

9 5 k ő z ő n f é é ' g e n e k  e l ő t t e ,  kyk  m o n d a t n a k  y z r a h e l  
f y a y n a k ,  es ez ygé  é k b e n :  y n t é é  a z o k a t  az h a l a  
a d a f r a ,  m e í e l  t a r t o z n a k  v a l a  vr  y f t e n n e k  y l e n  
n a g  yo t é é t é é e r t h .  d e m é g e s  t o v a b a  m o n d a  yay az 

so en (nemz)etemre tamado néépnek, merth az myndenhato vr,. 
bwzzwth all 6 raytok, es az ytééletnek napyan, megh latogafa azo-

*) az az nem oryafok kyk mondatnak tytan fyaynak
* * )  I t t  e g y  l e v é l  h i á n y z i k .
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kát. merth ád az vr yften, az ő teltekre tvzet, es féérgeketh, hog 
éégyenek. es kéénzodyanak mynd őrőkkéé, es vg lőőn ez vtan, bog 
mynden néép, az gozedelemnek vtanna, mééneh yervfalem^ey ' 
ymadny vrath, || éés leghottan hog megh tyztvlanak íaz az megli 99 
mofodanak, az 6 torwéének zerééntb) m e r t h  az f y d o k n a k s  
t o r w é é n e k  az g a k o r t a  v a l ó  m o í o d a s  m e e g h  ez may 
n a p e e g h e s ,  y e l e f e n  az y f t e n y  á l d o z a t n a k  у d e у e n, 
k y r ó l  zol  y t b  az z e n t h  yr as .  leghottan az wr yítennek 
aldozak az myndeneftől megh ééghetééndő áldozatot h, es az о foga- 
dafokat, es az ő ygééreteketh, myndenek. demaga, Iwdith, az Olo- 10 

fernenek mynden hadakozó zerzamath, mynd kőzőnfeeghwel, me- 
íeket adotth vala о пеку az néép, es az || zwnogh fatorthes melet 97 
6 el hozotth vala az olofernes feyevel, béada az templomba, orokééh 
való emlekezethre, hog íoha el ne feleytetneeyek el ylen nag yfteny 
íegéédféégh, melet tőn Ivdithnak kezevel vr az yzrahel fyayval. is 
vala kedéégli az néép orvendezweén az zenteknek о peeldayok , 
zereenth, az az, yfteny dyceeretben, es féélelemben. es egééz három 
holnapokon, ez gozedelemnek oromé Ivdityal egvtth zolgaltateék. es 
ez napoknak vtanna, kyky mynd az || 6 liazayaba téére. Es Ivdith, 98 
igen nag jloon, az az, nag tyzteffegre magoztateek az 6 varofaban 2 0  

betvlyaban, es yelefb vala, az az, tyzteletefb, mynden azzonallatok- 
nak felette, mynd yzrahelnek kőzonféges főléén. vala kedéégh az 6 
zentfegenek yozagahoz az ovegy tyztafaagh erő ffen hozya eggefvl- 
ween, wg hog, nem vfmere feryfyath, mynd az о ééleteene napy- 
han, mynek vtana megh holt vala az 5 ferfya, Manaffes. ez Ivdith 25  

kedeegh innep napokon, vala maganak nag dvcőféégvel || vyfeloye. 99 
(az az tyzeletefféégel yar vala yoknak tarfafagaban, es alkalmas 
öltözetekben mynd az ö nepevel). Megh marada kedeegh ez Ivdith 
az ö vranak Manaffefnek hazaban, zaz es őth eztendeygh, es az 
ábrát, az ö zolgalo leanat, zabádon hagaa, (az az megh nemefyte) 3 0  

ees ez Ivdith bodogwl ky mvléék ez vylagbol, es temettettek, az ö 
vraval egvwe betvlyaban es fvrata ötét mynden néép heeth napo
kon. merth mynd az ö ééletének napyban nem vala, ky megh ha- 
borgatnava || yzrahelnek fyayt főt meegh, az ő holta vtan fok ezten-109 
dökyghes. ez gőzeclelemnek kedeegh ő innepe napya az zenth napok- 3 5  

nak közybe zamlaltatik az fydoknak közötte mynd ez may napyges, 
es tyzteltetyk az vdőtől fogwan mynd ez yelen való napygh. amen.

E z e n  z e r e n t  v e g e z t e t y k  az z e n t  I w d y t h  azzon-
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п а к  6 k ö n v e  az de r e e k  z e n t  у г а Г n a к b o t f y e  z е- 
r e n t h  az m f  b o d o g  z e n t  a t a n k n a k  p a d v a y  z e n t  
a n t a I n a k  e f t y n  v r v n k  C r y f t v s  I e f v f n a k ,  az z v z 

l Ol mar ya  m e h e t  ól  z v l e t e f e n e k  || v t a n n a ,  e z e r  ót  zaz  
s h v z o n  h a t o d  e z t e n  dóbe n .  Dem a g a  m y k e e p p e n  ez 

k ő n v  f e l ó l  z e n t h  y e r o n y m v s  y r v a l a  az k e e t h  zen t  
a p a c z y a n a k ,  a z a z  az ó z v e g  p á v i á n  а к es az zvz 
e v f t o k h y v m n a k  m y n t h e l ó l  e z k ő n f e l ó t h  el  k e z 
de t  t v к v a l a  v e g e z z v k  el. merth vg yra ó nekyk, yme megh 

íe yrtarn ez kőhvet. megh gvózettetwén az tv hozyatok való tyzta 
zeretetnek myatta. nem cak az ygeket ygéékre magrazvan, de az 
éértelmet az ygaz ertelemre hozván, az kaldeos nelwról dyaky 
fiel v,те. végétek azérth. oh pawla es ewftokhyom, ez ózveg Ivditoth 

102tyztafagnak fehes peldavath j| es gózedelem véételnek, órókkéé való 
is dyceretével ótet hyrdeffétek. Merth. az vr yften ez Ivditot nem cak 

azzonyallatoknak. deh fóóth méégh ferfvaknakés tanofagwl adá. 
mel vr yften, az ó nemes tyztafaganak lón meg ayandokozoya, ky 
опеку hatalmat ada, vg anera hog az Oloferneft, mynden emberek
től megh gőzhetet] ént megh gőzneye. es az hatalmait megh nomo- 

20 ryta. amen.
Y m é a z e r t h  en z e r e t ő  h v g o m  h v y t h o d y  I vd i t h ,  

az t e n e v e d e n  va l ó  z e n t h  a z o n n a k  kőn  ve, n i e l e t  
e n, az t e  z e g e n  ba-fad, n v y t h o d y  f r a t e r  a n d r a s ,  
m e g h  3' r t a r n  az d y a k y  b ő t v r ó l ,  ez m a g a r  n e l v r e ,  

10*3az te  h o z z a d  va l ó  a t y a f y v f a g o f  z e r e t e t n e k ,  || my 
a t t a  me g ; h - g ő z e t t e t v é é . n ,  es h o g  ne  l e n n é l ,  az t e  

vcC c e l l a d b a h  az te z e n i e d n e k  k ó n v é n e l k v l ,  de v a l l a -  
n á d  ez t  az te l e l k e  d n e k  v v g a z t a l a f  a r a .  Ne n é z e d  
k e d é g  z e r e t ő  h v g o m  ez y r a f n a k  az ő p a r a z t  vo l t a t ,  

eo h a n e m  az о у g az e r t e l m ét  к у b e n  h a m  у f i a t  n e m  
1 e l h e c z .  И*)

;;) Xyuj todi András a LXI-ik lap közepén végezvén az írást, a lap 
alsó felét tisztán liagyta. Sz. S.



K e z d e t n e k  i t t  é g e n  k v l ő r nb  к f  ló mb h á z n á l  a -104 
to f  y r a f o k  az k ó n b o l  m e l  n e v e z t e t  у к ő r ö k  bodog-  
í á g wa k  f o n d a m e n t o m a n a k ,  m e l  k o n  vet ,  az zent ,  
h a r m a d  I n o c e n c i v s  p a p a  z e r z e ,  m e l b e n  a z y o k e -  
r e z t ' e ny  z e r z e t e f f é g n e k ,  n a g  l i a z n a l a t o f f  a gok у r a t - 5 
t a t t a n a k ,  es  m e n n é l  e l ó z o r  az h v t n e k  t y z e n k é t  
a g a z a t y r o l ,  es h o g  m y t  k e i l e n  h y n n v n k ,  az k e r e z 
f e n  h v t  me l l é é ,  az mv v d o f í e g v n k n e k  kó t e l e  Г l é g e  
a l a t t  h, es az óró к ka  г h o z a t n a k  f e n t e n c i a y a n a k  
e r ő s  k ö t e l e  Г l é g e  a l a t t  h, es e z e k  k é r d é s  ké p  р е п  ю 
у g e n  k e z d e t n e k  II

Kérdy az fydo, kérdy az poganes, kerezt'én vagé te, en kedeegh 105 
felélek о пеку, kerezfen vágok, ö kérdy. myeerth vág te kerezfen 
felelek, mert megh keréztélkedttem. es az hvtnek agazatyth lelkem
ben hyzem, es zamval vallom. Továbbá kérdy, ha az kereztfeegH*ls 
es az kerezt'én hvt, az vdvöffégre zvkfegefek legenek-é. felelek, hog 
vg vagon, kérdy ó, ínyképpen byzonoytatyk. felelek пеку, vrvnk 
mondá az evangely^naban, valaky nem hyend, es megh nem kerez- 
telkedyk, nem vdőzvlheth, ez ellen ő azth monga, nam fok marty- 
rok, es egeeb fok zentek vdózvltek. kyk megh nem kereztelkedtte-ao 
пек О en azt felelem erről, hog akkor az olan martyrok megh 106 
kereztelkednek vala véérnek kerezfeéglieben’. fókák kedégh egebek 
laanghnak, az az zenth leieknek, kereztfeghábem mv kedegh, kerez- Go 
telkedvnk, fofamnak, az az vyznek, kereztfeghe^eij.

Ke e Г d у t q va b b a a z t h e s. 25

Haii agazaty vadnak az kerezfén hvtnek. felelek en о пеку, 
hog tyzenkető, mykeppen hog az fcent apaftalok tyzenketten vad-
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nak. kérdy thovabbá, az első agazat’a az hvtnek, es meíyk apaf- 
tal zerzette azth. felelek erre, hog az kerezt'en hvtnek elfő aga-

107 ztát zerzéé az Bodogh zenth peter apaftal, kyvel || en egembe 
vallom, hyzek yftenben, myndenhato at'aban, mennek es földnek

5 teremtőyében. de kérdy az fydo, awag az pogan, mykeppen egge- 
zyk ez dologwal az oo tőrvén. en felelek, hog ym yg. mynt 
moyfes próféta yrya, elfő kőnvének, elfő rezében mondván, kez
detben teremtéé yften meneth es főidet, es ez vtan ana zenth 
eghaz, az poganoknak ellene (egget) tőőn ehez, azaz. az poghanok- 

io nak tévefgeefeknek ellenne, hog mel poganok fok yfteneket
108 ymadnakvala, merth alaytnakvala lenny tőb yfteneket. azerth 

mondatyk |j az myfey krédóban, hyzek eg yftenben. ennek melleye 
zol az oo tőrvénes. merth vg monda vr yften, halgaffad megh yzra- 
hel, merth az teli vrad yftened egg, es nem vallazz egéb ydegen

is yfteneket één előttem, de ez .ellen vetneye ezt mondván, nam azt 
mondá kryftos az apaftaloknak mondván, tv yftenek vattok. azeert 
tőb yftenekes vadnak.*) deh ez ellen, ezt mondom, mert termézeth

109 zerénth es allatfa zerenth cak eg az yften. de maga, réézefvléés 
képpen, nem tylt'a || fern egg yrafés, hog tőbekéés emberek kőzöth

го leheffenek, az az yftenes emberek, merth az malaztos, es zeretetnek 
allapafaban való emberekben az yften lakozyk malazt'anak myatta, 
es hozya eggesvlth az zeretetnek yozagaval, es yg az kyben vagon 
az ygaz zereteth, yftenben lakozyk, es az éédes vr yften, azon em
berben. azéért ezenképpen, az ylen eber, ymar eheben, yol, es yga-

110 zan mondatyk lenny, yftenefnek, awag rééz zeréwt yftennek. mynt 
az tvzes vas, mondatyk lenny tvznek, |j myert hog az tvzvel megh 
hevvl. ez kedégh lézen az zeretetnek mértéké zerénth.

M a f о dy_k a g a z a t -á az h v t n e k .

Keerdetyk, meges my legen az hvtnek mafod agazafa, es ky 
zerezte azt. mondom, en, merth zent adoryas apaftal, zerzéé, kyvel 

80 en egembe lelkemvel hyzem es zamval vallom, hog en hyzek yefvf 
kryftvfban 6 fyaban, mv eggetlen egg vrvnkban, de ha kéérdy az 
fydo, awTag az pogan, hog meíyk próféta volna ygenlő az zent-

*) ytt yol megh laftl mynt kel'en ertened merth yol || megh kel ezt- 
eerteny es me(//i kel tanolny, hog neli erced vyzhrt
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andoryas apaftalval ez dologban, en felelek, hog az || zent davyd Ilii 
kyraí, ky vg yra, mondván, monda vr en nekem, en fyam vág te, 
en ez napon zfltelek tégedeth. deli myth monda abakvk próféta 
ezenról, mert ezt monda, en kedéégh vrban örvlök, es orvendek 
yftenben, az en iefvfomnak. 5

H a r m a d y k  a g a z a f a  ez h v t n e k .

My legen az te hvtötnek harmadyk agazafa, es ky zerezte 
azt. ez keerdééfre en felelvéén, ezt mondom, hog zent ianos ewan- 
gelyfta, kyvel egembe enes mondom, hog én hyzem hog iefvs kriftos 
foganéék zent lélektol, zvleték zvz maryatol. kéérdy az || fydo awag Ш  
az pogán, mykeppen zol ez dologhoz efayas próféta, mondom hog 
yg zol. yméé az zvvz fogad, es zvvl fyat, es hywattatyk az 6 newe, 
velvnkvalo yftennek. deh mynth prófétait vala az éryktrea fybilla, 
ez hvtnek harmadyk agazatarol. merth azt [pfetala] profétalta vala, 
mondván, az vtoffo napokban zvlettetyk az fydo zvz tol. fyv, az ivda 15 

földének bolcöybe. myth zool kedeegh az delfyka fybylla, ezt 
mondaa, zvletyk próféta, ferfyvnak vfmeretéénélkvl. az marya newv 
azzonyallattol, fydoknak nemzetéből, jj

N e g e d  a g a z a t ' a  az h v t n e k .  118

My legen az hvtnek neged agazat'a, es ky zerezte azt, ym en 
megh mondom, merth az kvfíebb zent iakab, zerzee, kyvel egembe 
én hyzem, hog, az iefvf kryftvs, kéénzatéék ponczyvs pylatos alath. 
megh fezyteték, megh hala, es el temetteték. kynek melleye vg zol 
zakharyas zayanak altala az yftennek fya, mondván, nééznek enge- 20 

meth myndenek kyth megh zegeztek, es fyrat'fak öteth, kyt megh 
febhettek. Továbbá, ifayas vg mond, ezen dolog meléé vrvnknak 
halalarol, mykeppen az ywh az megh ölééfre || луу!е1ёёк, byzon az 114- 
m f koorfagwnkot ö vyfelé, towabbá az zent próféta, davyd kyraí, vg 
yra az kryftofnak kéépeben zolwan, megh zegezéék az en kezeymet, 25 

es één labaymoth es megh zamlalák mynd az en tetemeymeth. 
Továbbá az dellefpontyka fybylla, vg proféétala az kryftvs halala
rol, mondván, bodogh az yften, ky fvggh az magoff fáról.
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Öt ö d  a g a z a t ' a  k ö v e t k é z  у к az l i y t nek .

Ha kéérdy, niycoda az te h f tődnek ötöd agazatt'a, es ky annak 
115 zerzöye, mondom hog zenth tamas apaítal, kyvel || en egembe 

hyzem, hog kryftos zalla poklokra, harmad napon halataybol fel 
5 tamada. de ha kerdy, melyk próféta tezen erről az zent tamaf melle 

byzonfagoth, mondom en, hog Ofee próféta, ky vg yra kryftos kepe
ben mondván. Oh halai, te hálálod léézek. Oh te pokol, te romla- 
fod leezek. es továbbá vg monda, az en fel tamádafomnak napyan 
egbeh gvytők mynden nemzeteket, továbbá az frygia fybilla vg 

10 monda, zvletyk az kryftos, fel fvggheztyk ötét, es megh őlyk, es 
Jlöawal femytli nem haznalnak merth harmad || napon feltárnád.

H a t o d  a gaz a t ' a .

Melyk az hatod agazat'a az hvtnek, es ky zerzette azth, mon
dom kvffeb zenth iakab zerzéé. kyvel enes hyzem, hog kryftos fel 

is mééne шепеЦн^ es vl myndenhato afa yftennek yoghyan. ky zol 
ő mellé az próféták közti, mondom en hog, amos zol mondván, az 
ky az ő fel méénetyt zerzv mehliez, wr о пеку neve. Tovabá zenth 
david kyral, ky vg zol, -yrvan az foltartm^ az kryftofrol, fel méné 
az magoffagra, foghvan el vyvéé az fogfagoth.

го H e t e d  k e d e e g h  a g a z a t ' a  kő ve t  kezyk. | |

117 Deli my legen az hetedyk aga, ky kedegh annak zerzöye. 
mondom hóg, zent fylöp apaftal. es en vele egembe hyzem, hog 
kryftos onnan megh yövendö.ytélny élőket es holtakot. de ha kérdy, 

-25 melyk próféta all ő mellé ez dologban, mondom, hog malakyas 
próféta, ky vgy yra. fel niegek tv hozyatok ytéletlien, es léézek ferén 
tano. továbbá, az kyraly zent próféta, david vg az folfarba. 
megh }*téély földeknek kerekfégheeth, es az néépeketh az ő ygliaz- 
faghaban.
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N’o l c z a d  a g a z a f a .

My vala az nolczad agazat'a es ky annak zerzőye. en || felelek, 1 IS- 
hog zent Byrtalan apaitól, kyvel egembe, en hyzek zenth lélekben, 
mel dolgot byzonyt, yohel próféta mondwan, vr yften képében, -ky 
Óttok én az en lelkemből mynden teftre, az az mynden emberre. 5 

towaba, az bolc falamon vg mond, yrnak lelke be tefefytéé főidnek 
ő kerek féégeth.

K y l e n c e d  a g a z a f a .

Towabba kerdy. my vala az kylenczedyk agazat'a az te hvtod- 
nek, es mely к apaftal annak zerzőye, megli mondom leghottan, 10 

bog zenth mathee, hog kyvel egembe enéés hyzek az kerezt'en ana 
zentheghazban, az az hyzek en az zenth léélekben, kozónfeeges ’-O 
eghaznak megh zent || *)

te tolled, hog mynth, es ínyt keilen imadnya. felel erre, az zent 119 
innocencivs papa, hog mv az zent ewangelyomra fvffvnk tano- 15 

fagherth, hol Ónon maga tanyth mvnkot vrvnk iefvs imadkoznvnk 
mondván, mvj'at'ank ky vág mentekben, etc. de mykeepen oztatyk 
megh az mvafank nevv ymadfagh, felel erre az zenth papa, hog, ez 
zenth ymadfagh, oztatyk három réézre. az az kezdetéében, es az 
kőhörgééfnek-zertartafabaii, es az be véégezefeben. keerdetyk ymai’ 20 

my lézen az kezdetyben. felel || az innocencivs papa, hog az pater 120 
nofternek, az ö kezdetyben, mv az vr yftennek hozyank való yo 
akarafat neryvk, de nem vg hog az vr yftenth mv megh haytanok, 
egg allapatrol maira, awag, hog az mv hozyank való yo akarat'ak 
elöl vennőók, hanem, hog mv bennvnk, az ő yo akaratt’arol, byzon 25  

hvtóth tamazthaffvnk, es azéérth mongvk az vr yftent, at'anknak, 
mert о fyay vagvnk, es oteth myenknek mongvk, merth nekvnk 
adatott, mongvk || továbbá ezen kezdetben, ky vág menekben, azaz, 121 
az zent emberekben, mongvk azeerth áfánk, kyben hyzvnk, mv- 
yénk, hog kyth zeretvnk, ky vág menekben, kyben reméénfegvnk so

■f) Itt négy levél hiányzik.
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vagon, azéérth mv áfánk, ky vág Őrőkfégnek tvkore, őrvendetef- 
fééghnek koronája, es az őrök bodogfagnak kéénceh.

Az m v a f a n k b a n  h é t h  k é r é f e k  v a d n a k ,  k y k v e l  к ő-
n ő r g h v n k .

5 Keerdetyk ymar. han zamvyak azok, meleket mv kérvnk az
122 uralkodó zentb ymadfaghban. felel az zenth || innocencivs papa, 

bog heteth keervnk ez ymadfagban. előzőr ezt kéryvk az vr yften- 
től, bog zentelteífeek te neved, hog, az mv zankbaii, legen léépes 
mééz, zvwvnkben, edes őrvendetefféégh, feleinkben édes es

io zengő hegedv. de mycvda kővetkezyk ymar az kezdetnek 
vtanna, ez nemes zent ymadfaghban, latfvk megh, mert, az 
kőnőrghééfben való zertartas. bog rnefben, zertartas zerééntb,

123 mv, őt dolghot kéérvnk, es előzzőr ezt. az az zentelteífeek te 
newed, de yttb ez arant, nem vg keryvk, || bog az vr vftennek

is 6 neve, zentb nem volna myndenkoron, mert, örökké zent volt, 
es moftanés zent, es. rnynd őröké zentvl megb marad, deb ez 
aranth, ezt kéryvk, bog, az vr vftennek ő zent neve, mynden em
berektől, vallafféék, kayaltafTeek. es byrdettefféék, zentnek, bog 
mel kééres, myndeneftől el agazwan, cak az vi* vftennek dycőfégéét 

го yllety, azértb vr yften, zentelteffék te neved, azaz az mv éértel-
124 mvnkben, az byzon ffmeretnek myatta, kewanfagvnkban, az byzoii 

zeretetnek myattab, || emlekezetvnkben', az eröőff, es tőkélletes 
eggeffleefnek myatta,

M a f o d y k k é é r é s .

Mel az mafod kérés, ez zent ymadfagban, azaz, ez ni^ aíank- 
25 bari. az zentb yraf zerent ééftbetvk, bog az mafod kééres ez, bol 

ezt keryvk mondván, yőyőn te orzagod azaz őrvendetefféégkvel 
mynden zomorvfagnalkfl. nvgolomval, mynden bantafnalkfl, es 
batorfagofon, el veztéfnek feelelménelkvl. demaga ezt. nem vg

125 kéryvk, bog ba niynt az vr yften moftan nem orzagol||na, mert 
eo őrőke orzaglofth, es orzagol, mertb vg mond az yftenes próféta, 
. zent david kvral. mynden főidnek kyrala az vr yften, de kéérvvk

mv ezt azertb, mynth zent agafton tanyt. bog nekvnk yőyőn, azaz
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el közelgetfen. az vr yftennek zent orzaga, hog о benne orzagolhaf- 
ívnk. es, hog az rnv kévanfagvnkot es ayoytatoffagvnkot, ez у len 
zent orzagnak, megh neréfenek dolgayra ferketlieffvk.

K ő v e t k e z y k h a r m a d y k k é r é s .  И

Myt kérvnk harmadot az mv at'ank nevv zenth ymadfagban. 126 
felelvnk az zent yraí zerénth. hog, ezt keryvk az vr yftentöl, mond
ván. legen te akaratod, mykeepen menben î es földön, hog az rnele- 
ket, teh vr yften gvlölz, mves gvlölyvk, meleket kedégh zerecz, 
mves zeretfvk. es meleket, teh, vr yften nekvnk poroncolz, mv 
azokot be teílefycvk. azéérth wr yften légen az teh akaratod az mv ю 
bvnvnkböl ky téréfvnkben, az penitentianak zent dolgayban, es 
megh térwéén || mvnköt megh zenteltéfedben. az malaztnak ayan-127 
dokanak myatta, es az yozagos dolgokban véghygli megh marad
ván, es megh zenteltetvéén, mvnköt az te nag yrgalmaffagod ze- 
réént kegeffegwel vdvözytvéén, telfefeggéék az te zent akaratod mv 15 

bennvnk, oh éédefféges, keges, aldot. afa vr yften.

N e g e d k e e r e s k ö v e t k e z y k .

Melyk az neged keres ez zent es vralkodo ymadfa^an) hallyad 
megh, merth ymez, azaz. mv mynden пару kyhervnköt aggad 
nekvnk ez napon, aggad, vr yften az állat zerent || való kyneret, es 128 
tanofagnak kynerééth. kéérdetyk ymar, lián kééppen való kyneret 
kell az kyhéren éértenvnk. felel az yras mondván, hog három félét 
elföt. az tefty, es allat zerént való kyneret. es azon ert'vk az mv 
allapotvnknak, awag terméézetvnknek tápláláfára, myndenképen 
való megh elegyteeft, mynd az éételben, es ytalban, es mynd rvha- 25  

zatban. mafodzer értvk, az tanofagnak kynerééth. hog az eghazy 
feyedelmek, es doktorok, awag prédikátorok, az te byzon||fagodot, 129 
vr yften, mfnekfnk, bölcen, es haznalatoffagwal, oztogaffák, es 
hog ha öök ezt el tvhalnayak, awag el hadnayak, tahat ez nemes 
dragalatos kyneret, az az, ez tanofagnak ö kyneréét, teennenmagad 3 0  

aggad megh mvnekvnk vr yften, es ééltes mvnköt ewel, az zenth 
lééleknek, tytkon való yhlééfe rnyatth. Towabbá harmadzor éért'vk
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ez kyneeren, az zentféégh zeréént való kyneret, az zeretetnek, mv 
bennvnk megh hyzlalafára azaz megh öregbytééféére. me! zent-

130 féég||nek 6 myndennapy éélete az 6 hozya való lelky yozágokval, 
egetembe, ygen nagon háznál embernek vdvőfféégéére.

5 Őtod.

Keerdotyk towabbá, hog my az ötöd kéérés, ez zentfééges 
ymadfagban. erre es íelelvnk, mert ez, az őtod kérés, .es bocafíad 
megh mvnekvnk mv vétetynket myképpen mvés bocatvnk nékvnk 
véétetteknet. az az bocaffad meg vr yften mvnekvnk az mv veet-

ío keynket, meleket tottvnk, te ellenned, es mv felebaratvnknak ellene,
131 es mvnőn magvnknak ellen||nvnk, merth vg monda vrvnk kryftos 

az ewangelyomban, ha meg bocatangátok embereknek az о bvno- 
kőt. tvnektekes megh bocat't'a az tv meney at'atok az tv bvneyteket. 
demaga, ha tv egebeknek meg nem bocátándotok, tahát, az tf  me-

i5 hey atatokés nem bocata megh tvnektek, az tv bvneyteketh. Oh 
ygazíagos byro, áldott yefvs mell ygen rettenetes íentencyat mon
dái ez ygekben. mynd az ollakra, kyk nem akarnak az о feleba-

132 rat'oknak meg bocatny, de mynden módón kééwannak || azokot meg 
bántani, es megh galázny, annak okaórth, az vr yftennek haragyát

2o lattatnak ez kéérééfíél az 6 feyekre kéérnyek, es hynyok, kyk embe
rekre haragot tártnak, es az vr istentől yrgalmaffagot kéének.

Ez az h a t o d  k e e r d e e s .

Az. hatod kééres mycvda az ymadfagban. feleltetyk hog ez. 
eés ne vyg mvnkőt kééíéidetben, az az mf teftvnknek, es ez calard

25 vylágnak, es az ragadozó ördögöknek, kééféértetyben. kérdetyk,
133 hantele az kéférteth, feleltetyk, hog keet||fééle, azaz yo, es gonoz. 

az yo kéfértet, az, mefvel kéfért az vr yften mvnkőt, mert vg mond 
az yras. kééfércen meg tvtőköt, az vr yften, hog ky yelence, ha 
zeretytek ötét. mert nam vg mond az yftenes próféta az zent davyd

•so kyraí, myt megés yrta az dycéretekben, mondván, byzonyc meg 
engemet vr yften, es kééférc meg engemet. demaga az gonoz kéfer- 
tetvel, kééfértnek mvnkőt harmak, azaz, ez vylág, es teftvnk, es az
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ördög, es az vr yften ez yí gonoz kééfértetvel hág mvnkőt jj kéfér-134 
tetnvnk, demaga az mv yonkra, mert vg mond az zent yakab, 
bodog ember ky el vyfely az kéfértetet, merth mykoron megh byzo- 
nytatyk, véézy az ééletnek koronayat. towabbá, azon zent yakab 
vg mond, hywfééges az vr yíten, ky nem hág tvtőkőt kéfértetny az 5 

felett, az mynt el vyfelhetytek. Azéért monga zent gergel doctor, 
valahahzer ellenne allazz, az kéfértetnek, myndh anézer koronázta
tó!, az az koronát éérdemlez es nerz az yftentöl.

H e t e d  es v t o f f o  ke eres .  ||

Meí az hetedyk keerés ymár ez zent ymadfagban, feleltetyk, 135 
hog ez, deh zabadyc mvnkót, gonoztol, az az vram yítenem, zaba
dyc megh mvrikót, ez yelenvalo gonoztol, es az el inwlt gonoztol, 
es az yówendo gonoztol. ees kóvetkezyk ez zent ymadíagnak, az 
harmadyk rézzé, melben, az kezdéfnek, es az zertartáínak vtanna, 
kóvetkezyk az béé véégezéés, es az feivl meg mondott kééré-15 

leknek, ymar megh erofytééfe, mykoron mondatyk, amen, es ez 
ygeh azaz, ez amen, nem magar || zó, lem kedeegh dyak zo, lem 136 
góróg zo, hanem nemes tyzta fydo ygeh, ééber nelwen yg mondván, 
meí ygeh, azaz, ez amen, ezen képpen magaraztatyk ha mondanád, 
byzonval, avag hyven, avag, vg léégen. es ezenkééppen, mykoron 20 

mongvk, hog amen, ezt kevanvk, hog byzonval megh legenek mynd 
azok, meleket ezen feivl keertvnk, ez nemes, es zenthfeges vralkodo 
ymadfagban, az felféges at'a vr yftentól.

K ó v e t k e z y k  i m a r  az y r a s  a r r ó l  h o g  my  o k o k b o l  az 
vr  II y f t e n  né ha ,  e m b e r e k n e k  y m a d f a g a t  me g  n e m  137

h a 1 g a f f a. 25

Demaga, kérdetyk ymaar ez, hog han okéért vagon, hog meg 
nem halgattatyk az mv ymadfagwnk, felel az yras az doktoroknak 
véégezefek zerént, hog, tyz okokbol léézen ez. es elfő oka ennek 
vagon az ymadkozo embernek bvneynek érdeme zerénth, kykrol vg 
monda vr yften az yfayas pr ófétának о zaya áltál, ínynt azon yfayas 30 

megh yrta kónvenek elfő rézében, mondván, mykoron megh foka- 
fytangatok, az tv ymadfagtokot, megh nem halgatom. ennek kedeeg

N Y ELV EM LÉK TÁ K . XV. 3
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138 okát И vety mondwan, mertli az tv kezeytek tellefek véérrel, az az 
bvnökwel. mert amé, vg yr zent ianos. twggwk azt, hog az bvnő- 
Tokőt az vr yften megli nem halgat't'a. mert vg monda az vr yften, 
mynt yrya if avas próféta, kőhvének őtven kylenczed, rézezeben, az 

5 tv bvnevtek. el reytezteteek az en orczamot, bog megh ne lialgat- 
nálak tvtőkőth. mafodyk oka, az ymadfagban való twnafagért, 
awag, lankattfagérth, myért hog nem bvzgofagval, es nem ayyta-

189 tatohagval ymatkozvnk. merth || vg monda vr yften, ymatkoztok, es 
meg halgatlak tvtőkőt. mykoron kereftek engemet mynd az tv zvve- 

ю tökből, azaz, kvlomben meg nem halgatlak, az tv ymadfagtokban, 
hanemha, bvzgofagval, es ayytatofíágwal ymatkoztok, ezeket yrya az 
zent yérémyas próféta. — harmad oka, kyert meg nem hallgattatyk 
az ymadkozo, mert, nem marad végyg az ymadfagban, az az, mynd 
addééglan, myg meg nerye, az Ő kéréfét, mert. vg monda vrvnk 

is kryftvs, mynt meg yrta zent lvkac evangelyfta, ha meg maradand,
140 mynd el végre az cérge||téfben, tahataz 6 yanibo(r)talanfágáerth, fel 

keel, es meg agga о пеку, mert, hog ez byzoh legen, ame az zent 
yrás hog mond, az oo tőrvenbenes, zent yvdyth kőhvének neged 
rézeben, mykeppen monga vala az yvdyth, az betvlyay fydo vrak-

2o nak, mondwan, twggatok, hog meghalgat'fa az vr yften, az tv ymad- 
fagtokot, ha végygli meg maradtok, az kőnőrgéfben. neged oka 
vagon, az inégh halgatafnak, hftőtlenféégebol, awag, reméntelen-

141 légéből, awag || kéétfégefvoltabol. mert, vg yr, zent iakab, elfő 
rezeben az ő levelének, mondwan, az kv kéételkedyk, ne alayca hog

25 walaniyth heiyen, awag végen, az ő ymadfagaban. merth la,m, vg 
yr az bőlc,-eg kőówének tyzen holczadyk réézében, mondwan, az 
ymadfaagnak előtte fyám, megh rőgőzzved az te lelkedeth, azaz 
elméédet, es ne akary oíatan lenned, mynth az ember, az ky yftent 
kééferty, hog ha az yften megh halgaft'aé, awag nem, őtődyk oka,

142 mert, nééhá aartando, az, az myt kéérvnk, awag kedégh, || éértel- 
mefféég nélkvl valoth kérvnk. mynt az zebedews fyay, iakab, es 
ianos, az 6 anoknak áltállá, myt kéérnekvala vrvnk iefvftol. kyknek 
walazt tőőn vrvnk iefvf, mondwan, nem tvggatok myt kéryetek. 
mynt megh }Ttali zent matéé ewangelyfta, kőiivenek hwzadyk réé-

85 zeeben. merth, vg yr zent iakab, az ő lewelenek negedyk rézében, 
kééiytek, es nem véézytek myérth hog gonozwl kéérytek. erről wg 
yr moyfes próféta, eg kőhvének elfő réézében mondwan. mykoron

143 kőnvez||nétek vrnak előtte, nem halgata megh tvtőkőt, fém kedéég
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akara engednye az tv zotoki’ah. hatodyk oka, myért hamar az ymad- 
fagot, vr yíten meg nem halgat't'a, hog az ymadkozo nagvban fer- 
kentefféék az haladééknak alatta, az ayeytatoffagra. mert hog ez 
vg legen, byzohytatyk zent Gergel doktornak mondafaval, ky vg yr 
erről, mondván, az zent kewanfagok, az haladééknak myatta, neve- 5 

kednek. hetedyk oka, hog menevel nehezebben, az mf kewanfa- 
gwnkot, es az || mv kééréfvnköt nerhet'fk, anneval nagwb zeretet-144 
vei örőzzyvk, es tarcvk hová nehezebben nertvk. merth vg yr erről 
az aran zayv zent ianos mondwan, az vr yíten, az о ayandokath 
azért halogat'a, hog ne lattafféék olconak, az myt aad. noolczadyk 10 

oka, hog az ymatkozo meg alaztafféék, őn zvwéberi, myért hog 
kéfén halgattatyk meg az vr yítentől, es ezenkeeppen, kéétkééppen 
való yozagok yonek ebbőol, az az, mert az fel fw||alkodaíravalo 145 
zorgalmatoííág, meg nomorytatyk, es kedég, az kéféfnekes, meg nem 
zőnyk 6 yo kewanfaga. kylenced oka, hog az meg halgatas, el ha-15 

lagon, alkolmafb vdőre, es az kééronek haznalatoíbra. ezenkééppen, 
az moyíes próféta, az yítennek dvcöfégét, kery vala, ónon maganak 
megh mwtattatny, hog melet new akkoron, de annak vtanna 
éédemle megh latnya. Tyzed oka myért az ymadkozo, az о kőnőr- 
géíében meg nem halgattatyk, azért hog, egéb jj embereknek ymád-146 
fágávalés, keretien őn maganak íegéédfééget, mert néétalám, őtet, 
az nag kééréés, es az magaban byzakodafnak meréézkedééíe, meg 
karofytnaya, ha, az egebeknek ymadíagat nem kéérneye. myképpen 
ezekhyas kyral kvlde, az eíayas prófétához, hog ymadna ő ééretteh, 
es az ő néépéért, es myképpen az yofyas kvlde, az profétah azzony- 25 

állathoz, bááldához, kéérwéén az ő ymadfagáth. Amé kedégh, az 
zent páál У apaftalés mynt yrvala, az romay vy kerezíeneknek az 147 
Ön lewelöSen, mondwan, es kéérwéén őket ymadíagra, ön maga- 
érth, ezenképpen, afamfyay, kérlek, hog fegéécetek engemet az tv 
ymadfagytokval, hog zabadytaffam megh az hvtőtlenektől, kyk vad- 30 

nak fydofágban4. mert amé, vg monda vdwőzyteenk ieívs, mynt megh 
yrta zent matéé ewangelyfta, kőiíwének tyzennolczad réézebeii, ha 
vgmowd, awag cak kettő, megh eggefvléndnek tv köztietek, || azaz, eg-148 
maiért ymadwan. én ő közöttük vágok, az az őket megh halgatwán. 
yollehét kedégh hog, néha nem adatyk az, az mellet kérvnk, merth 35 

nétalam, nem volna nekye alkolmas, de adatyk nekye egéób, yobb, es 
haznalatofb, mykeppen az zent palnak, kyröl el nem véétetéék, az ő 
teftéének fwldalafa, hog, az lelky yozagh, az erőtelenfégben, awag, az

3*
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kééíertetnek havafayaban, ynkab, es nagwban megb tókélettetnék.. 
149merth, ez yfen fele hawafaban, ga||kortá haznalatofb, az embernek 

6 haborwfagaban bekefeges nomorwfága, hognem, walamy kedwe- 
zerént való, yo zerenceyeben való, f  dózerént való, nwgolma. yolle- 

б héth, hog ymezt yonkáb kéwááná. de ymar mynd ezeknek ellenne, 
vgan ezekből ezvnkbe vehetvk, hog meíek legenek haznalatofok, az 
ymadfagnak megh balgatafára. mert ym ezek, azaz, bvnőknek el 
tawoztatafa, bwzgofaag, es zorgalmatoffágh, az hvtben való byzo- 

150 dalmaffágh, || éés alázatoffágh, es egebeknek ymadfága, es az megh: 
го nert, awag, el vőth malaznak, nag zeretettel, es halalatoffaghwal 

való megh őrőzeefe, es megh tartafa. es kedéégh hog cak azok kéé- 
reffenek, az ymadfaghban, wr yftentől, meíeket ő zent felfege láth, 
es twd, hog mvnekvnk yok es yllendők, es haznalatofok. azéért, az, 
meí ymadfag ezen képpen lezen, megh halgattatyk az keges afa wr 

i5 yftennek 6 zent fvleyben, az mv yo haznalatohagwnkra, amen. ||l

151Kőwe t kezyk  az y r a s  az y m a d f a g n a k  n a g  h á z n á l  a-
t o f f a g a r o l .

Az ymadfagh, az ygaz byronak, azaz kryftofnak haragyat meg 
engeztely, mynt erről meg wagon yrwa, moyfes mafod kőnwének 

X.' 20 harmynczkettőőd rézében, hog, az moyfes próféta ymadáá wrath, es-
meg engezteltetéék az wr yften. Towabbá, az ymádfág, az bvnők- 
nek bocanafat nery, ezt kedóg byzonytá wrvnk iefvs példa bezédé- 
ben, mynt megh yrta zent matéé ewangelyfta, kőnwének Tyzen 

xX 152 nolczadyk réze^p) mynden adoffágodot megh || engedéém én tene- 
25 ked, merth kőhőrgéél ennékem. towabba, kedéégh, amé, vrvnk hog 

;jX tanyta mvnkőt, az mv áfánk nevv ymadfag^an, hog azt mondywk 
az wr yftennek, bocaffad megh nivnekfnk az mv wétetynket. To
vábbá az ymadfagh, az kéférteteknek nehezféges hyrtelenfégét meg; 
laffyfa. ennek byzonfagara, megh vagon yrván moyfes prófétának 

fcc so neged kőnwének tyzeneggedyk réézá^en, hog, az moyfes ymadko- 
zeek, es az tvvz el enéézéék, ezenképpen az kéfértetnek tvze, el 

153 enéé||zyk az ayytatos ymadfagnak ereyenek myatta. Towabba, az 
ymadfagh, az zvnek ő bvneyt, ky fzy, azért ymadkozykvala az zent 

ЬгС ' dawyd próféta, mynt meg yrta, az foltaarban, mondwan. Oh wr 
35 yften, téékozfad el, mynd azokat, az te hatalmaffagodwal, es tőryed



ÖRÖK BOLDOGSÁGNAK FONDAMENTOMA. 37

meg mynd azokat, azaz, az mv zvwvnkbely bvnőkőt. Towabbá az 
ymadfag, wezedelrnektől meg zabadyth, es meg otalmaz, merth vg 
monda vr yften, mynt megh yrta zenth próféta, dawyd kyral, az || 
foltarban, hywy engemeth az te nomorwfagodnak napyan. Towabba 154 
vrvnk iefvs, vg monda, mynt megh yrta zenth maté, hwzonkettőőd 5 

ewangelyomaban, mondwan, ymadkozyatok, hog ne tórténnéék az 
tv fwtaftok, az az, ne effetek wezedelemnek fwtamafába, az bynnek 
myatta. Towaba az ymadfag, embernek ellenféégyn bwzwt all, 
mynth yrwan walo byzonfag vagon erről, az 0 0  tőrwenben, az fydo- 
fag kyraíynak, napoknak ygéeyről való kődben, es az || kőímek 155 
mafykyanak, harmycz kettőd rézeben, hog az ezekhyas kyraf, es az 
efayas próféta, ymadák vr yftent, az fennakheryb kyralnak ellenne, 
es az wr yften, megh weré azokath Towabba az ymadfag, nehééz, 
es nag dolgokot, megh kőíiyth, mynt,. amé, megh teczyk az 0 0  tőr- 
wéáben) iofwe kőnvének hatodyk rezeben, mykor az néép kayaltanais 
ymadkozwan az,wr yftenhez. améé, az yeryko varofanak ő kőfaly , 
mynd leh omlanak az ymadfagnak elleueh. Towabba, az ymadfagh, 
az (I wr yftennek nayahágát nery, mert, vg yr az zent dawyd pro-156 
feta, az foltarban, kőzéél wagon az vr yften myndeneknek, őtet 
hywoknak, azaz, az ymadfagban. mert wg mond az vr yften, mynth 20 
yrya efayas próféta kőnvének őtwennolczad réézeeben, ha en hozyam 
kayaltnak, az az ymadkozwan, yelen vágok, őket fegéétwén.

1 Towabba, az ymadfag, az zent léleknek ayandokyt megh nery, mywt 
az apaftaloknak yarafarol yrt kőifben, az az mafod rezeben || megh 157 
vagon yrwa. hog be tefefedéének mynd azok zent lélekwel, mert, 2 5  

ymatkozwan kérykwala, hog meg adatneyéék ő nekyk, erről kedégh, 
vg monda önön maga, az örök byzonfáágh, wrwnk kryftvs iefvs, 
mynth megh yrta zenth lwkac, ewangelyomy kőnwének tyzenegge- 
dyk rezeden! mondwan, az en zent at'am áád yo lelketh, az az, 
zenth léleknek malazfát, az őtet kéérőknek. Towabba, az ymadfáágh, 3 0  

néér bőlceféégnek || malazt'at, mert vg yr erről zent iakab, lewele- 158 
nek elfő rezeben, ha valaky tv kőzvletek zfkfeges bölcefegre, tahat, 
ymadkozyék, es meg nery azt, az vr yftentől. Towaba az ymadfag, 
zent yrafoknak yo értelmét nery, tanytafáth, awag prodikallafat. 
mert, amé, vg yrwala zent pál apaftal az efefombalyaknak yrth 3 5  

lewelenek hatod rézében, ymaggatok en értem, hog adafféék énne
kem predikallafra való malazt, az en zamnak megh nytafaban. 
Toabá az ymadfágh lelky tytkoknak || megh yelénéféét nery, mert 159
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\vn monda wr yften, mynth megh yrta zent yérémyas próféta kőn- 
ГС - wének harmyncz harmad rezeben, mondwan, kayalc en hozyam, 
эС azaz, az ymadfagh an, es en tenéked hyrdetek őrőniőkőt, es eróffé- 

geketh. Towabba, az ymadfagh, cwdatételeknek malazfat nery, ez 
5 kedéégh meg teczyk az zent ylles prófétában, hog ky ymadkozéék, 

es nem effe effo az földre, három eztendeygh, es hat holnapygh,
160 wgan ezen yíléés próféta, az őzwég azzonnak, fyat ymadfaga||val 

halattaybol fel tamaztá. Towabba, az ymadfagh, néér fegedelmeth, 
es myndenfééleh nomorwfagbol való fegéédfégeth. mert, améé, vg

10 yr, az yftenes zent próféta, dawyd, az íoltarban, mondwan, oh vr 
yften, myndeneknek zemey te benned byznak, es te acz ééiedelt 
azoknak, alkolmas vdőben. errőől kedeegh vagon byzonfagh, liar- 
madyk kyraly kőnnek nolczadyk réézeben, mondwáán, ha, ehféég 
támadáánd, awag, dógh halál awag, meg dőgletett éégh, awag roga,

161 awag fááfka, || awag egeebféle nomorvfág, meleket ottogon, elés 
newez az zenth yras, hog kyk kozőnfégvel történhetnek emberek
nek fyaynak ellennek, es ha ky megh vfmerendy, az ón zvvének 
febééth, es ky teryezty az 5 kezeyt, az te hazadban, te előtted vr 
yften. Te, wr yften, meg halgatod, az men orzagban), az te lakohe-

' го ledben, es léz myndenekwel, az ónon wtok zerént, az te nag, es 
bőwfééges yrgalmaffagodból, az ő ymadfagokat, kegehégvel megh 
halgatwán. amen. ||

162 Az mv a t a n k b a n  k e r y f k  z e n t  l é l e k n e k  h e e t  a ya n -  
dokyt ,  az h é é t  h a l a  los  hÍM  ő k n e k  e l l e n n e, ez ze*

25 r  é n  t  h

y f t e n n e k  ze r e t e t  у awag ,  e l m e e l k e d ő ,  es zer-  
z e t e s  ee l e t ,  к у k é t  ez e l ő f f ó  h á r o m b a n  k e e r v n k  

i . 1. bőlceféégh. mv áfánk, • ky wag mellekben, zentelteffek te 
newed, ez az kewelfégh ellen.

so 2. éértelem. yőyón te orzagod. az fofvenfégnék ellennek.
3. Tanaac. legen teh akaratod, mykent mebben es főidőn, az 

yreegfeg ellen
e z n e e g v t o f f o  k e e r e e f b e n ,  m e l l e k e t  k é r v n k ,  

y l l e t  m v n n ő  m a g w n k o t ,  es f e l e b a r a t y n k o t  m e l
85 n e g а у a n  do ко к ok,  y l l e t y k  az m w n k á s  é l e t e t ,  es az
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my fel  e b a r  a t w n k h o z  wa l o  z e r e t e t n e k  yoza gos do l -  
g a i t

4. eröfféég. mv kynervnkot mynden napyat aggad nekvnk 
ma. az torkohagnak ellenne.

5. Tvdomah, es bocj|affad meg mv nekvnk mv vétetynket, 163 
ínyképpen mves bocatwnk nekvnk vetetteknek, az haragofíagnak 
ellenne

6. Kegefféég. es neh wyg mvnkot kéféértetbe. az reftféégnek 
ellenne

7. Feelelem. de zabadyc mvnköth gonoztol, az fertelmeffeeg- ю 
nek bvnenek ellenwe.

Y m a r  k ö . we t ke z yk  az yr as ,  a z . h a l á l o s  b v n ö k r ö l ,  es 
az b v n n e k  m y w o l t a r o l .

De kéérdetyk, my allat legen az bvn, ez kerdéfre felel az dv- 
cófeges zent agafton doktor || mondwán, az bvn nem egéb, hanem 164 
mondás, awag téétemen, awag kewanas, az vr yftennek torwénenek 
ellenne, azerth, három módón léézen az bvn, az az zolwan, téwén, 
es kéwanwán valamyt, az vr yftennek tőrvénenek ellenbe, annak 
okaérth, az kewelféégrol, íofwenfégrol, bwyafágrol, haragoffágrol, 
es mynd az egééb bvnőkrol, három módón tartozwnk gonaft fen- 2 0  

nvnk, az az, mykeppen kewélkedtvnk zankwal, mykeppen elméénk- 
ben, es mykeeppen mvwelkedetvnkben. de kérdetyk, my legen az 
yfteny torwén, es az yftennek zerzél'eh || melekre kötelez az vr yften 165 
mynden embereket, bvnnek keennanak alatta, felel az yras, mynd 
az doktoroknak végézéfek zerenth mondwan, hog ez, az az, hog, az 2 5  

valtozhatatlan yo, felyvl vetteffeek, az el változtatandó yonak. hog, 
az yftennek akarata, myndenkoron fefvl vyfelteffek, az twlaydon 
akaratnal, es hog az ygaz okoffagnak ytélety, feívl legen, az em- 
bery érzékenfégnel. es hog az tyzteleteffégnek iozága, fefvl wettef- 
féék, az haználatoffagnak yawan. azeerth, mykoron walaky, téézen, зо 
ez zerzefeknek ellenne, hat, az || ember vétkezyk, es az nemetfeges, 166 
es zéépíeges lelket, az yftennek éékes teremtet allat'at, teezy éékte- 
lenfégehéé, es galazatoffágoffá, hog mef, nagwb káár, mynden 
kaaroknak közötte, mef dologrol, vg yr az feneka newv pogan bölc, 
mondwan, az bvnnek ö éktelenfegeröl, es vtalatofvoltarol, ha twd- 3 5
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nam, hog méégh az yftenekes megh bocatnayak, es emberek megh 
nem twdnayak, méges nem akarnék bvnt tennem, cak az Iminek 
ónon ééktelenfégeert, es wtalatoríagaéértes. myt zol kedégb az twl-

167 lius markus, ezen dologh |j mellé, vg mond, ba mynd az yftenektol,
5 es mynd emberektől el tytkolhatnookees, meegés femyt nynkel mv

nekvnk főfwenféghwel, es haniyffagwal, femyt nynkel gonoz kéé- 
wanfagwal, es femyth nynkel mv nekvnk tyztafagnak ellenne, 
valamykoron celekednvnk. es femyt nynkel gonozfaagbol, es gonoz 
akaratból, awag kedégh keweffegből, es haragbool, yregfegből, 

ío awag, egééb gonoz bfn őknek nemééből tennvnk, cak az bypnek
168 őnőn hytvanfaganak, es wtalatoffaga||nak, es ééktelenfegenek oka- 

értes. yme azéért dragalatos at'amfyay, ez í'iawaías poganoknak о 
zentfeeges mondafok. azeertb, ba, ez pogan bőlcek, az bvnt enere 
vtaltáák, es el tawoztatták, es az bwnnek о yzhonofagath enére el

is tawoztatták, tahat mv kérezt'enek, yol rya gondolywnk, mynt mv 
tartozwnk az bynőknek el tawoztafara.

K ó w e t k e z y k  az y r a s  az t é é t e m é é n z e r e n t  wa l o  
b уд n e k  m e g o z l a f a r o l ,  a w a g  v a l o g a t a f a r o l | |

169 Mykeejipen oztatyk meg, az téteménzerent walo bvn, ezt twd- 
20 nwnk kel, hog, oztatyk bocanando bvnre, es balalos bvnre. De my-

cwda az bocanando bvn, felelnek doktorok, hog ez, azaz, valamy- 
némv teremtett allatban való keewanfag, awag gőnőrkődés, melek- 
ben az ember gőnorkodyk, kewefbet, awag alááb, bog nem az vr 
yftenben. myképpen, vadnak gonoz gondolatok, az пеку engedéf- 

25 nelkvl, ezen képpen, kvfded hywolkodo bezedek, es beyaba walo
170 apró hazwgfagok, kykwel, fenky || megh nem bantatyk, fém kedegli 

megh nem botrankozyk, es nem gonoz zokafbol, hanem cak eg 
történt, embery garlofagbol, .efyk, awag walamy yo wéglire. De, 
ymar kéérdetyk hog my légen az balalos bvn, felel az zent yras,

30 bog az halálos bvrj, az of kéwanfaagh, awag gonorvfegli, bog mef, 
lezen valamy teremtett állathoz, az yftennek felette, awag, yftenwel 
egenló keppen, awag, mykeppen zent ambrws wegezy, az balalos 
bvn? az yfteny torwénnek megh tőréfe, es az meney poroncolatok-

171 nak, es || tanofagoknak ellenne walo enghedetlenfégb. de keerdetyk 
35 ymar az, bog, myben all, awag myben lezen, az yfteny torwénnek
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meghtőréíe, felel a zent innocencivs papa, hog, abban lezen az 
yfteny törwennek megh tőréfe, mykor az tvlaydon akarat, felvl vet- 
tetyk az yfteny akaraton, es mykor az érzekenfégh, vralkodyk az 
ygaz okoffagon, es mykor az hazzonnak yawa felvl vettetyk az tyz- 
teleteffégnek yawan, es mykor, ky az yftennek pöroncolatynak 5 

ellenne vétkezyk, myndenkor halálos bvru de kéérdenéd, myre 
mondatyk az Ьуд bocanandonak || es lián" keppeu mofattatyk el, es 172 
mykeppen wygaztatyk megh, gonaínalkvl, felel az zent yraf zerent, 
zenth innocencivs papa ez kerdefre mondwan. az elíore ezt mon
dom, hog mondatyk bocanandonak, mert konven érdemly az boca- ю 
natot es nem kötelez az örök kánra, az mafykra azt mondom, hog 
az bocanando bvnL el mofatyk, es el vetetyk, es megh vrvfoltatyk tyz 
képpen. 1 . elözör az köz gonafnak myatta. 2 . mafodzer az mel weref- 
nek myatta. 3. harmad||zer az zentelt vyznek myatta 4. negedzer az 173 
zvnek tőredelmeffegenek myatta. 5. őtődzer az vralkodo ymadfagnak 15 

myatta. 6 . hatodzer,az pvfpőky aldafnak myatta. 7.hetedzer az oltary 
zentfeegnek wételenek myatta. 8 . nolczadzer, bwzzwfagnak megh bo- 
cafanak myatta. 9. kylenczedzer, az vtoffo kenetééfnek myatta. x. ty- 
zedzer, az afafywfagof kőhőrvleteffegnek myatta, az az myko(r), ky 
az mainak valamy bantafan kőnőrvl, afafyvy zeretetből, amen || 20

K ő v e t k e z y k  az y r a s  az n a g  k a r ó k r ó l  m e l e k  yőnek! 74  
c a k  eg h a l á l o s  b f n b ő l .

Kerdetyk ytt ymar, hog hah, es meny gonozt tezen mv bennvnk, 
es meny kaart az halálos bvn. felel az angal dyzv zép zent bonaventvra 
doctor áfánk, hog az halálos bfm, yfen vezedelmes karokot es gonozo- 25 

kot tezen embernek, hog el vezty az kedweffe tewő malaztot, meí nél- 
kvl fenky nem vdőzvlhet, es megh öly az előby érdemet, es semye tezy 
az vrvnk iefvs kryftvs verenek, es valtfaganak érdeméth, es eyt embert, 
wr yftennek haragyaba, es ellenfégébe. es tezen nag bvzzwfagot, az 
Őrőző zent К angalnak, es meg rwtyfa, es éktelenfégehe tezy, em-175 
berben az yftennek ő képét, az nemeffeges, es zepfeges lelket, es az 
ördögnek tétet tyzteffeget, es azt tyztelteltety embervei, es méltoya 
tezen embert, az halálos bvn, az őrök pokolnak kéhara, es meg erő- 
telenyty, az zabad akaratot emberben, es el tavoztat embert yften- 
nek ayandokytol, es yngerl mynden teremtett allatokot, az ő terem- 35
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tévőknek ellenfegen bwzzwt allanyok. ezeket monga zent bonauen-
176 túra áfánk, de egééb || doctorokes zolnak hozya, es ezt inongak, hog 

az halálos bvn, megh főtétyty embernek éértelmét, az byzonfagnak 
megh vfmeretétől. Towabba, megh reítyti embernek dolgát, az yok-

E nak mwnkayaban, es megh zeplőfyti az lelket, es az őrök kéénra 
kőtelezy, az zvwet megh kemenyti, es tőőb bfnőkre wezety. íme 
azéért, meny gonozt tézen az halálos bvn zeretó afamfyay, maga 
byzon cak ygen kewes, az bvnbenwalo gőnörkődés, de yay, mert, 
byzon őröké való, az gőtrelem, melet kell azért zenvednvnk, mynt

177 az К méézlő édes zaw, ayeytatos, zent bernald doctor monga, hog, 
cak eg zem pillantafyg való, az my gőnőrkodtet, de byzon őrőkkéé 
walo, az my azért, az keenban gőtőr.

K ő w e t k e z y k  у m a r  az y r a s  az h e e t  h a l á l o s  b v n  ő k- 
ről ,  es e l o z ő r  az k e w é l l é g r ő l :

is Kerdetyk, hah zamvak az halálos bynők. ez kérdéfre felelvnk, 
merth az halálos bvnők, fő keppen hét zamvak. elfő kedég azok 
kozott, az kewéllég, kyről wg mond az yras, az wr yíten, az kewe-

178 leknek, ellenek all, az alazatofoknak kedégh agga az || ő malazt'at. 
de mvcwda az keweífegh, felel az yras, hog az twlaydon, őnőn ma-

2o ganak fel magoztataíanak zeretéfe, es kéwanfaga. kerdetyk, mynt 
való rakonfága az kewélieg, az hyw dvcőfegnek. felelvnk az yras 
zerént, hog vgan egféle bvnők fayzat keppen, de maga, enere -kvlő- 
nőznek, mert az kewél ember, lattatyk, awag teczyk belől önön 
magaban, nagnak es yonak, de az hyw dvcöfegh, kééwan kvwvl

25 yelentetnye, egebeknek zayaban, az az bezedékben, embereknek ||
179 előtte dycértetnye, kvwvl való dyééretwel. de ymé zép kérdés, hog 

hah magzaty vadnak az kewelfégnek. erre felel az yras, zent gergeí 
mondafa zerent, hog az kewelfegnek, heet lyány vadnak, azoknak 
kedeg, 1. elfő nemiek, az engedetlenfég, es kedeg, ez az akarat, az meí

so nem akar engedny az ő feyedelmenek, azokban, meíekben tartozyk 
engednye. es ez yfeknek, ő ymadfagok, bőytők, es myndew peniten-

180cyay mvnkayok, new kellemetes, de vtalatos, az vr||yftennek előtte. 
2. mafyk lyaha az keveífegnek, az kéérkedfégh azaz, ky oíakwal ker- 
kedyk, az my ő benne, awag, ő nala vagon, hog_cak dycértehék,

85 awag, gonozban, hog ky az oíakwal haha magat, ky vg nyncen ő
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benne, de hamytfan Őnón magat dycery, es méltatlan. 3. harmadyk 
lyana az kewéffegnek, az kéépmvtalás, es kedéégh, ez, az, mykor az 
gonoz élet yonak hamyffan mvtattatyk, az az, bog őtet emberek, 
yonak awag zentnek alaycak, mykor belől nem yo, es nem az, ky-|| 
nek kywvl akar alaytatny. 4. negedyk lyana az kewel’fégnék, az o! 181 
tvdakozas, mykor az kevel ember nag zorgalmatos kéérdezkedést 
tézen, es tvdakozaft, önonmaga felöl, hóé mynernv hyre, neve, 
vagon ö пеку, egebeknek közötte, es myt zolnak bezelenek ö felölle.
5. ötödyk leaiia az kewéífégnek, az meg keméhkedés, mykor valaky, 
az önön zavat, awag mondatat, awag dolgát, meg hyvatlan képpen ю 
eröffyty, hog ne lattaffék ö, tééweígenye, az ö tötte dologban, es j| 
zawaban. 6. batodyk lyana az keweffegnek, az wyza vonás, mykor, ky 182 
nem akar egebeknek ygaz mondafynak belet adny, hog az ö bölce- 
fegenek kvffebfééghe ne lattaffék, egebeknek ezze myatth, téétet- 
nye. heted, lyaíia, es az többynek öcce, az vyfagoknak batorfaga, 15 

hog, ky önön maganak, awag bölceíegenek mvtogataert, vyfagokot 
erökodyk zerezny. es azokban kewan tvdofnak es bőiének newez- 
tetnye. azért ez az atkozott es őrdögy fyvn. az keveffégh ő vezedel- 
mes magzatywal egembe. ||

K ő w e t k e z y k  az m a f o d y k  h a l á l o s  b v n r öl  у m a r  az 183-
yras .

(

Mafodyk halálos bvn, az főfwenfeegh, de mycvda az főfweh- 
feegh, vg mond zent agafton doktor, hog az főfwenfegh, awag tel- 
hetetlenféégh, az zertelen való kéwanfagh, nem cak az péénzhez, es 
egeb kazdagfaghoz, de főét mégli az byrodalomnak, es tyzteffégnek, 25  

vralkodafnak, tyzteknek, kewanfagabanes, megli lézen. de myt 
mond zent paal apaftal az főfwenfégről, vg mond, hog, az föfwen- 
fégh, balwanoknak zolgalat'fa. de ínyért monga || azt. azért, mert 184 
mykeppen hog az yo ygaz hyw kerezfen, wety mynden ő remeníe- 
gét, es zeretetyt, az vr yftenben, yo es ygaz tőkelletes hf twel, azon- so 
képpen az főfwen ember vety az ő remenfegét, hvtét, es zeretetét, 
az ő pénzében, es kazdagfagaban, mefeket vg tyztel, es zerety mynt 
yftenét, es ennek okáért ő balwan yfteny, az ő kazdagfagy es péén- 
zey. yme myt mond az bóőlc falamon ez dologhoz, femy nyncen 
gonozab, es kegetlenfégefb bvn mynt zeret||nye az pénzt, es az kaz- 3 5-
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dagfagokat, (azaz gonozwl). de hog mond továbbá, az ky, vg mond, 
el reyty az gabonát, megh atkoztatyk az néép kőzőtth, áldomás 
vagon kedégh, az ky adóknak feyeken. zent davyd kyrales vg 
mond az foltarban, yob az kewes, az ygaznak, az bvnőföknek fok 

5 kazdagfaganal. az pogan bőőlces vg mond, az főfwenfégröl, az kaz- 
dagfagoknak ő kewanfaga, wéghetetlen newekedyk. az yv\renalis

186 mefter es vg mond, hog valamenere az pénz || embernel newekedyk 
az pénznek zertéfes anera newekedyk. towabba az kaato mefter vg 
mond, vtaífad megh az kazdagfagokat, ha akarz lelkedben bodog

io lenned, de keerdetyk ymar, hog az fofwenfegnek, hah tvlaydonfagy 
vadnak, felel az zent bonaventvra doktor, hog öt tvlaydonfagy vad
nak. elfő alamyfnanak el tagadafa, azaz megh tartafa, mafod vrzas, 
harmad ragadozas, neged vfora, ötöd zentfégh arvlas. erről vg mond

187 az cycero nevv mefter, || femy nyncen embernek lelkeben olan 
15 havalas, es hytwanfagos aprofág, mynt zeretnye az kazdagfagokot.

mert vg mond zent yeronymvs, hog az főfveh, cak az kvs fvllérréés 
zvkfégét monga. De hanan vadnak az főfvenfégnek az ö lyány, vg 
mond zent gergel doctor, hog heten vadnak, mefek yíen newvek, 
azaz, arvlas, calardfag, hazvgfag, hamyfan efkés, elméének nvgha- 

20 tatlanfaga, erő, es meg keménkedes, ezek az főfvénfégnek lyány.
'188 előffő mynt meg mondatéék, az J| arvlas, mykor, fyzetéfért, awag 

egéb gonozvégre, kyt zemefében el arvl. awag, hamyffan meg ragal- 
mazya. mafyk az calardfag, hog ky felebarátát megh cafla, [hog] 
awag, valaniy yo dolgát, awag haznát meg hanta, harmadyk, az 

as hazvgfág, mef lézen zoban, es bezedben, mykor önön nerefégeert 
felebarátát meg cafla. negedyk hamyf efkés, mel lezen arvban, azaz 
adafban, es vételben, őtődyk elmének nvghatatlanfaga, mykor ky,

189 az kazdagfagoknak tőbytefeert, nem || zönyk meg az koronkétwalo 
fok gondwyfeléftől. hatodyknak newe, erő, az az, ky egebeknek 

so yozagat erőwel el ragadozya. hetedyk, az meg keméiikedés, hog ky 
az ő marhayanak meg tartafaban anera meg keményít, hog fern eg 
kérőnek, fém valamef navaígonak, nem akar azokban adnya, kyk- 
wel ő bőwőlkődyk. de kerdetyk megés, hog, ezeknelkvl, lián lyány 
zvletének az ördögtől, ez gonoz ananak ez fofwenfegnek, vg végezy

19« az yras, hog ezekes heten vadnak, ineleket,' az ő || átok az ördög 
mynd egenkét kazdagon el hazafyta, ez vylagra, kvlőmb kvlőmb 
rendbely embereknek, elfő lyana az ördögnek, az gonoz ahatol, az 
főfwenfegtől, az zentfég arvlas, melet hazafyta az feyedelmeknek.
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Mafyk, az ragadozas, ezt kedég hazafyta az tyzttartoknak, es dra- 
bantoknak. harmadyk, az ví'ora, ezt kedeg hazafyta az warofy em
bereknek, es kerefkedő népeknek. Negedyk az calardfág, ezt ada az 
arofnepnek, es kalmároknak. Otődyk az keweffeg ezt ada kedeg 
azzonyallatoknak || hatodyk, az keepmvtalas, észt az zerzetef em -191. 
bereknek, hetedyk az gonoz kewanfag, tyztafag ellen, ezt kedeg adá,. 
ez vylagon, of mynt kózőnfegwel myndeneknek.

K ö w e t k e z y k  az h a r m a d y k r o l ,  m e l  az b v y a f a g .

De my legen az bvyafagh, vg mond az yras, hog nem egeb, 
hanem az fertelmes gonoz gőnőrkődéfnek geryedetes kéwanfaga. de 10 

ezt vg éérced,hog mykor lenne az okoffagnak rya engedetyvel, de 
han az ő kééfértety, felel az yras, hog ötféle az 6 kéfértety, azaz, 
latas, es zo bezed, ylletés, ölelés, es || az gonozfagnak meg tökellefe. 192 
azért monda vrvnk Cryftvs, ha nézended az azzonyallatot meg kéé- 
vanafra ötét, ymar meg ferteztel ö myatta az te zvwedben. azon-15 
képpen kel az azonyallatnakes, az ferfyvrol értény, az az, hog ha 
nezendy az ferfyat (vrvnk Cryftvs mondáfa zerent) gonoz végre, 
tahat ymar meg fertezet ö felölle, az ö zvwében. azért, afamfya, ky 
az kryftvfnak akarod meg tartanod, az nekye ygéért dragalatos 
kééncet, azaz, az || zeplötelen, vyraglö, zép zenth tyztafagot, wy-193 
gaz, es örözköggel, hog myhefen el yö az kéfértet, legottan elweffed 
te tolled, hog az vezedelmes kééfedelemnek myatta, пеку engedéés 
ne történnek, az te zywedben. yollehet hog az tyztafag ellen való 
gonoz bvnröl. töb yras volna, hog az ö vtalatos gonoz artando vol
tat nylwabban meg érthetnök, de megh nem yrom az tv zemeftek- 25 

nek tyztafagos tyzteletehégéérth jj mert byzom teffes lelkemel az 194 
édes wr yftenben, hog zorgalmatos yygazaftok legen ez nemes zent 
tyztafagnak egézlen meg örözefere, azért én yth meg állok, erről 
nylwabban yrnom.

Ez az n e g e d y k  h a l a l o f  b v n :  ea

Az harag my dolog legen, erről vg zol kaffiodorvs, hog az 
liaragh, az léleknek, eg megh haborytott yndvlafa, az ötét megh
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haborytonak nomorvfágh téteb’e fyetwén. Kábán newv mefter 
kedéégli, vg mond, bog mynden gonoz yndvlat haragb, az mel ||

195 artany kéwan. de az kááto meíter ymé myt zol az haragnak ellenne. 
az vetekedéít, yndoytanod, el tawoztabad, meínek el tavoztatafaval

5 malazt lézen te hozyad egefvlvén, mertb az haragb gvloíeget nemz. 
es az egenlőfég, nevely az zeretetet, es taplalya őteth. ymé at'am- 
fya, bog mond vgan ezen bőié kaato, ved ezedbe, megh haragvd- 
wan, te ne akary byzontalan dologrol vetekedned, mert megh hanta

196 az haragh, embernek || lelkét, bog ne nézheífe az byzon dolgot. De
io han féle az harg, vg felel zent innocencivs papa, bog kétféle az

haragb, egyk az zeretetbol való harag, mafyk, bvnból való harag, 
yg érced, bog az zeretetbol való harag, az, az mel, akarva az ő fele
barátát, awag valameí zemélt, meg feddenye, awag meg götrenye, 
azért bog az о bibié el toretteffék, es ónon maga meg yobvlyon. es

197 yg olvafívk vrvnk Cryftoft, hog gakorta meg haragvt || az fydokra, 
ez ylen haragval tartoznak, az feyedelmek az 6 alattok való vétke- 
zettekre, es ez, nem bvn, mert az vr yften, es az zeretet, ennek 
yndvlata, ezért érdemes, de az bvn zerént való harag, az, az mel, 
azt akarva, bog az zemeí, azért gőtreffék, bog bvzzv allattabék, es

20 [ez] ez ylen harag, ygen vezedelmes. de vg mond zent gergeí doktor, 
hog ez atkozot haragnak őt leány vadnak, elöffő az háborgás ||

198 holot, emberek egmaft megh veryk. mafodyk lyana, az elmének 
dagaía, mykoron, ember gondol ő zvvében bvzzv allafnak kvlómb 
kvlőmb vtayt. harmadyk lyana, az haragnak, az oí bvzv bezed,

as mykor ember, 6 bezédével mond fókáknak előtte, maihoz fogatko- 
zaft, ő galazatara, es tyzteletlenfégére. negedyk lyana, az oí bara- 
godas, mykor ember, meg haborodot zomorvfagnak yege m-vtatáfá-

199 val У akar valakyn bvzzvt allany. Őtodyk, az káromlás, az az mykor 
valaky fel cattan az vr yftennek, awag, az 6 zentynek ellené való

so bvzzvfagos cacogafra, valamy képpen, awag atokba, vág efkéfbe. 
awag egeb keppen:

Az ő t o d y k  b a l a l o f  b v n у r é g f e g.

Mycvda az yregfégb, felel zent agafton doktor, bog az yreg- 
feg, egebeknek yawanak gvlőfége. damafzenvs -mefter azt monga, 

200 bog az yregfégh, egebeknek || yavarol való zomorvfagh, azért myn-
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den yregfegh, ónon niagaba, bé rekeztette az gvlöfeget, es az zorno- 
rvfagot, es azéért, az yregfég, az léleknek ygen mérges fekéíe, es 
nehéz halálos febe. de myt mond bólé falamon, az yrégfégnek 
zomorv voltáról, mert ezt monga, mykeppen az moí art az rvha- 
nak, es az zw féreg, az fának, azonkeppen árt az zoinorvfages, az 5 

zvnek. azaz, myképpen az mof meg ragya, es meg emézty az rvhat, 
azonkeppen az yregfeg || es az zomorvfag ‘ meg emézty embernek 6 201 
tetemeyt, es ö teftét. De kérdetyk, ymar lián gonozt tézen az yreg
feg, felel az yras, hog, ótfele gonozt tezen az yregfeg. elöffót, ezt 
tezy, mert az teftet meg azzala. mafodoth, mert az vért, meg ю 
emézty. harmadot, mert embernek orczayat meg hyrwaztya. nege- 
det, mert, nag zomorofagos, es negődéffel való foházkodafokot tézen. 
ótód mert, az zvwet myndenkor || az lelky wydamfagtol el zakazt'a, 202 
es zomorkodtafa. vg mond erről az bólé káté, az yregféget ygen 
nag zorgalmatoffagval el tavoztatnod vgekezzél, hog mef, ha ygaz 15 

meg nem bantanaés, demaga, ótet hordozny ygen nag zomorvfag. 
kérdetyk towabba, hog kyknek közötte lélettetyk az yregfég, vg felel 
erre areftotéles névv pogan bólé, hog az yregfég léttetyk, és efyk 
kőzönfégefben, az egenloknek közötte, myképpen || az fazék garto203 
gvloly az maf fazakaft, es nem az őtvft, es az zabo, az mafyk zabot, 20 

es az korcomaros, az mafykot, es ezen képpen, kyk egféle kerefeten 
élnek, zoktak ön koztok yregkedny, azért, kyky rnynd zyvében meg 
Örőzye önön magat, mert netalamtan az zerzetefeknek kápayokofés, 
áltál kezdy fofny ez gonoz bvnnek mérges hegeffége, mynd zywőnk- 
ygés ha az zent zeretetben egmafhoz || reftek, es tvnak leéndvnk: 204 
De, ban lyány vadnak az yregfégnek, ötöt nevez zent gergel doctor, 
egyk az gvlőfég, ínykor kewan az ö fele baratt'anak gonozt, es nem 
akar nekye yoot. mafyk, az fwgas hogas, es fvfdorlás, mykoron 
valaky, haborvfagnak magwat hynty az at'afyaknak, awag hwgok- 
nak közötte, kynek niyatta, az at'afyvfagos, es baratfagos zeretet el 30 

pvztvl, azoknak kőzvle, kyk kőzőt az zent || zeretet vyragzykvolt, 205 
hog mef dolog, ygen nehezfeges bvn. azért monga az bőié falamon, 
ne nevezteffél fvfdorlonak, es az két nelvv, meg atkoztatott, mert 
fok békéwel valokot meg haborytottanak. harmadyk lvana az yreg- 
fegnek, az ragalmazas, ez kedég, az egebeknek yo hyrenek, tytkon- 35 

való, es hatamegé való bezedvel, meg zydalmazafa, es galafáfa, de 
vgekezzél örömőft el tawoztatnod az ragalmaffágnak || halgatafát, 206 
mer az rágalmazó, es az ő halgatoya, egenlö kenval gőtretnek. vg
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mond az aytatos zent bernald doctor, erről, hog ragalmazny, awag 
az rágalmazót halgatny, ezek kőzőt meíyk legen karhozatofb, nem 
köhven mondhatom en azt meg, mert egenlőnek értem, negedyk 
lyana, az egebeknek homorvfagan való őrvles. ótódyk, egebeknek 

5 yawan való bankodas, es zomorkodas, azért, ezeknek ellenne való 
yo vrvtfag, az zent zeretetnek yozaga. amera: ||

207Ez az h a t o d y k  h a l á l o s  b v n  azaz ,  az t o r k o f f á á g h .

Deh my legen az torkoffag, ez kéérdéíre felelhetvnk az zenth 
agafton doctornak mondata zerént, hog az torkofíag, az éteknek 

ío mértéktelen való es zertelen való gwtfaga, awag mohfága. de myt 
mond az bodogi'agos zent pál apaftal az torkofí'agrol, wg mond, hog 
többen halnak meg az torkotfágnak myatta, hognem mywt tőrnek 
myatta. de myt monda erről az őrök byzoníag, vrvnk Iefus Cryftvs, 

208 vg У monda, ő zent felfége. wala eg kazdag, ky őltőzyk vala bár- 
15 ionba, es gőnőrkodyk vala naponkéd nag fenetfégvel, ky meg hal- 

wan, temetteték őrök pokolra, hog mond falamon, ne akary moh 
lenned az gőnórkődéfben, mert az fok étkekben lézen az kórfág. 
towabbá vg mond, az torkoffágnak myatta, fókák meg holtak, az 
ky kedég zenvedetes, meg hozzabyt'a ő életét: Az torkoffágban kedég 

so ötképpen lehet az vétek, előzzor hog mykor, ky az meg zerzett, || 
209vdőnek előtte ézyk. mafyk, mykor ygen nag gőnőrvfégwel ezyk- 

harmadyk mykor, ygen bőwen vézen őn magahoz ételt, awag italt, 
negedyk, mykor ygen mohon ezyk yzyk. őtődyk, mykor az ő étkét, 
erőkődyk, es vncelkedyk ygen gőnőrvfégefen zerezny. De kérdetyk. 

25 ymár, hah lyány vadnak az torkoЯágnak. felel zent gergef doctor 
mondwan, hog őt lyány vadnak, eggyk az éktelen vygafág, hog ky

210 mykor kvlfő yatékoknak, es || fefletfégetnek myatta az őn torká
nak kewanfagot tamazt. mafyk lyana, az ygreczféégh, .mefek fertel- 
mes kéwanfagoknak bezédywel, az ő torkát zabálódáfra yndycák.

so harmad, lyana az torkoffagnak, az fertelmeffég, azaz okádás, es 
dohos kerődéfek, es bwyalkodas. negedyk lyana, az fok zo, es caco- 
gás, zvkfégnelkvl, es liazn alato ff agn alk vl való bezéd. őtődyk lyana, 
az torkoffágnak az elmének meg kábvláfa, mykor, az ő hafanak

211 felette való meg tőltéfének myatta || okoffága el fordwl, kyből, néha, 
35 neg kézlabés máz, mykeppea emberből lőtt barom. De my legen őn
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twlaydonfaga zerént az rézegfég, felel feneka newv pogan bólé, 
mondwan, az rézegfég, akaratzerént való balgatagfág, mef, myn- 
den bvnt fel gwyt, es ky yelent, es mynden yo zemérmefféget, mef 
az gonozoknak ellenne állana, azt mynd el táwoztat'a, es orczata- 
lanná tézen embert, es fertelmeffé: de halwk meg az zent pál mon- 5 

dafat, ky vg mond, j| ne akaryatok meg zayofwlny borwal, mefben212 
vagon bwyafág. zent ieronymvs kedég vg mond, femy olan ygen 
meg nem ronfa az elmét, mynt az gakortawalo étel ytal, es az rézeg
fég. de halad myt mond zent agait ora doctor, az rézegfég, hyzel- 
kedo ördög, edes méreg, kedves bvn. meí kynel leénd, az önön 10 

maga nyncera magánál, towabbá, meges vg mond, azon zent agafton, 
az rézegfégh, el vezty embertől az emlekezetet, erzékenfégit el 
tékozla, az yo || ertelmet meg elegyty gonozwal, bwyafágot geryezt, 213 
el fordyt'a az nelvet, meg dőglety embernek wérét. es mynden tagayt 
meg kóryt'a, meg rőwydyty életét, es mynden egézféget ky zagatis 
emberből, azért monga eg yeles pogan bőié, az térencyvs, hog az 
étéinél, es az ytalnalkvl, ygen fazyk az bwyafagnak ördöge De ymar 
kérdetyk, ha az rézegfég myndenkoron halálos bvn légené, awag 
nem, erről végezwén doctorok, vg felelnek || hog az yando ember, 214 
három módón tarthafa önön magát az venerékhez, azaz, az ytalhoz. 20 

eg képpen, mykor nem tvga az veneréket lénnyé erőinek, es réze- 
gythetőnek, akkor ha történ meg zayofwlny, tahat meg lehet bvn 
nélkvl, mert tvdatlafagbol, es akarafanalkvl történt, más képp'en, 
mykor tvga bátor, az veneréket lénnyé erőinek, de nem alayfa, hog 
ötét meg rézegythetné, es ezen módón ha tőrtényk meg || zayo- 215 
fvlny, boéanondo bvn у el lezen. harmad képpen, mykor twga az 
ytalt lenny erőinek, es meg rézegythetőnek, es yonkab ak efnye az 
rézegfégbe, hognem az ol ytaltol meg tvrkőznye, es ezenképpen meg 
rézegvlny myndenkoron halálos bvn.

K ő w e t k e z y k  az h e t e d y k r ö l  a z a z
n é r ő 1.

De my legen az reftfégh, felel az yras, hog az reftfég, az lélek
nek twnafaga, awag, lwftafága, hog kyből || ember, valamy yót el 216 
tvhál kezdeny, es az el kezdettet reftelly meg tőkélleny, es az yften- 
nek ygéyt, reftelly halgatnya. myt zol az bőié falamon az refteknek 35

az r e f t f é g n e k  b v- so

NYELVEMLÉK TÁR. XV. 4
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ellennek, vg mond, menel oh te reft ember, az hangához, es nézzed 
meg az 6 wtayt, es tanoí о tolle bőlceféget, mert meg zerzy méég 
narba, az 6 éléfét, es meg gvyty az aratafban az 6 ételét, towabbá 
vg rnoad, azon bólé, az reft ember, az hydegtól féltébe, nem akara||

217 zantanya, annakokaert, kezd kwldwlny narba, es télbe, es nem 
adnak о пеку, mert nem zantott őzzel, azérth, moftan vagvnk, az 
zantafnak azaz, az penitencianak ydeyeben, es ne reftelyvk őtet, de 
fyeffvnk ő vele, bog az meney dvcőfegnek naraban, az az, nag őrö
mében, takarhaffvk az őrök életnek gvmőlcét. De, ytt kerdetyk, hah

ío lyány vadnak az re ftf égnék, felel zent gergel doctor, bog az reftfeg-
218 nek hat lyány vadnak, azaz egyk || az gonozfág, melből ember az 

lelky yokat vtállá, mafyk, az dagáí, ez kedég, az zvnek, némv kefe- 
rvfege, mel vagon az refteknek zvvőkben rekeztetvén. harmadyk 
leaha, az félékénfég, melből, az reft ember, zertelen való félelmet

is tart, az őnőn tvlaydon tehetfégeről, es nem akar azokra vgekeznye, 
az meíek volnának az ő tehetfegehez valók, es alkolmafok. negedyk 
lyana az reméntelenfég, ez kedég, nemv kételkedés, az őnőn rnaga-

219 baly erőről, es az yfteny fegédfegről j| mel, meg fegét embert, még 
20 ygen nag dolgoknak béé telefytéféreés. őtődyk lyana, az tvnafág, ez

kedég nemv meg hydegvlt nehézedés, es az kezdett yokhoz, meg 
- tőkélléfére való reftfég. hatodyk lyana, az elmének téftova való 

bvdofáfa, ez kedég, az ínykor az ember, az belfő, es lelky őr wende- 
teffégtől megh pwztwlván, es el hagattatvan, es meg foztatvan, 

25 nyncen myben, lelkében gonőrkődnye, es annak okáért, az ő lelke
220bvdofyk az kvlfő, es az || alkolmatlan dolgokra, azokban kerefvén 

vygaztalaft,.es nwgohnat. de vezedelmes, mert nem byzoh vygafag, 
es nem tőkélletes hvgolom az olan, holott az lélek zomorv, es az 
elmé hwghatatlan, es vezedelmes: é z e n k é p p e n  v é g e z t e t  у к 
az he  é t  h a l á l o s  bv n ő k n e k  rv.vyd, es h a z n a l a t o s  

so m a g a r  a z af  f a.

Y m a r  k ő w e t k e z y k  az y r a s  az e g h a z y  z e n t f é g e k r ő l .

Az eghazy zentfégek liahan wadnak zámzerénth, felel az yras
221 mondwan, bog, heten vadnak, előfő, az kerezt||feég, mafyk az bér

málás, harmadyk az papy zerzeth, negedyk az oltary zentféégh, 
es őtődyk az hafaffaag, hatodik az penitencia, hetedik az vtoffo kene-
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teás. Kérdés vagon ez zentfegek felől, azaz, my okáért atta vrvnk 
Criftus Iefus, ez hét fcentfégeket aha zenteghaznak. felelnek docto- 
rok, hog atta vrvnk Criftus Iefus, ana zenteghaznak, ez hét zentfége
ket, az hét lelky koorfágoknak ellenne, meíek vadnak rnv bennvnk. 
mert, kéétféle koorfagok vadnak emberekben, vg||mynt kózőnfégwel, 222 
azaz bvnnek kórfaga, es kénnak kórfaga. az Iminek kórfága három
féle. egyk az eredetzerént való bvn, es énnek 6 ellenne vagon az 
kereztféégh. mafyk az tétemén zérént való halalofbvn, es ennek 
ellenne vagon az penitencia. harwadyk az tetemenzerent való boca- 
nando bvn, es ennek ellenne vagon, az kenetés. de az kénnak kór- ю 
faga négfele, egvk az twdatlanfág, ennek kedég ellenne adwan 
vagon az papy zent zerzet, tanytafra, |j mafodyk, az erőtelenfeg. 223 
ennek ellenne adatott az bérmálás, meí, magaraztatyk erőfytéfnek. 
harmadyk .kórfága az kénnak, az gonozfág, es ennek ellenne vagon 
az oltary zentfég. negedyk, az gonoz kewanfág, méínek о ellenne, 15 

vagon az zent hafaffagnak zerzetének zentfége. azért, ez yíen hét 
kórfágvnknak ellenne ada, vrvnk, xtus. ilius. aha zenteghaznak. ez 
hét nemes zentfégeket. amen:

K ő w e t k e z y k  y m a r  az y r a s  z e n t  l é l e k n e k  h é t  ayan-
d o k y r o l | |  20

Hah ayandoky wadnak az zent léleknek, twdnvnk kel, bog 224 
héét zamv, elő bőlcefég. mafod értelem, harmad tanac. neged erőf- 
fég, őtőd twdomah, hatod kegefíég, heted félelem, az elfő meí mon- 
datyk bőlcefégnek, aall, awag tartatyk, abban, hog ky, az vftent 
hywebben zerety, es ő rolla aytatofban elmélkedyk. az mafyk, azaz, 25 

az értelem, kyvel az nég, vtoffo dolgaynkot, awag, wegeynket, meg 
ercvk. azaz az halált, az ytéletet, az kéénth || es az dvcőfeget. bar- 225 
madyk, az tanáé, tvdatlanokot tanytanya, es iobvlaft maganak wa- 
laztanya, es gonozt el tawoztatnya. negedyk az erőffég, az kéférte- 
teknek el vyfelefere, es ellenne allafra. őtődyk, twdomah, embernek 30 
yol élny, es önön magát meg vfmerwén, yóra térny. hatodyk kegef- 
féégh, felebaratwnkon kőnőrvlny. hetedyk félelem, az vr if tent tyz- 
telwén felnye, es gonozoknak el tawoztatafara, es || vwöffégnek kere- 226 
féfére. De myért mondatnak zent lelek ayandokynak, felel az yras 
mert, őtty azokat mvnekvnk zent lelek, az kedweffé téwő malaztal 35
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egvtt, es azért, az ky vagon, halálos hyxmelkvl, 6 nala vagon az 
zent lélek malazt'a, mynd ez ayandékokwal egembe, es el távozván 
az malazt, az halálos bvnnek myatta, el távoznák ez ayandékokés.

227 De myt mvelkednek ez ayandékok mv bennvnk, |j felelvnk, az yras 
5 zerént, mert el vzyk es el tawoztat'ák mv tollvnk az hét halálos

bvnokot. mert az félele m, ky vzy az kevefféget, az tanac, el vzy az 
főfvenféget. az kegeffég, el vzy az yregféget. az értelem, az torkof- 
fagot. az tvdomah az haragot, az bőlcefég, az bwyafágot. az erőffég, 
az reftféget, mel reftfeg, [az] embert tézen nemvképpen erőtelenné, 

io es yokra tehetetlenné, azért yg ercvk az zent lélek ayandokyt es yg 
kereffvk..||

228 K ö v e t k e z n e k . a z  t e f t y  y r g a l m a f f á g o k .

Héét tefty yrgalmaffagok vadnak, elő, kóroknak latogatafa. 
máfod éhezőknek ennye adás. harmadyk, zomyohozoknak ytalt adas. 

.5 neged, fogfoknak waltafa. őtod rvhatlanokot rvhaznya. hatod, vton 
yarokot be fogadnya.. heted halattakot temetnye. es ezek, az vr 

yftennek ygen kellemetefek. de, myt mond vrvnk Criftus az evan- 
gelyvmban ezekről, ezt monga hog, az vtoffo ytéleten, ezekvei ytely

229 meg ez vylagot, || es ezekvei aad fentencyat az kaarhoztakra mond- 
20 wán, en ehezém, es nem adatok ennem, zomyoliozam, es nem ada

tok nekem ytalt. koor hetegés valék, es nem latatok en hozzam, 
fogva valék, es nem váltatok ky engemet. rwhatlan valék, es me- 
zytelen, es hem rvhazatok meg engemet. vton yaro valék, es nem 
adatok zallaft en nekem, halattflymban valék, es nem temetétek

25 engemet. távozzátok el azéért en tőllem az őrök kénnak tizére,
230 mei II meg vagon zerezve ördögnek, es az 6 angalynak. oh inéi 

rettenetes lézen, az kezetleneknek ez fentenciat hallanyok kyk ez 
hét yrgalmaffágnalkvl éltének volt ez vylagon, mert, az őrők kéén 
lézen az 6 rézzek.

so
Az l e l k y  y r g a l m a f f a g o k r o l .

Vadnak lelky hét yrgalmaffagokes. elő, meg fegelmezny az 
vétkezettet. más, tanácot adny az kéétfégefnek. harmad, tanytanya
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az twdatlanokot. neged, megh bocatnya, az ellenned vetetnek, ötöd 
wygaztalny zomorvkot. || hatod el tfrnye, az raytad lőtt bwzwfá- 231 
got. heted, ymadny myndeneknek vdőffégéért.

Ny o l c z  b o d o g f a g o k  v a d n a k ,  m e l e k  mo n d a t n a k  lel-
k у e к n e k. 5

De myt monda az mv vrvnk Cryftvs. ez nolcz bodogfag felől 
az ewangelyvmban, bodogytwan, es dycerwen ezeket mondwan: 
b o d o g o k  az lelky zegenek, mert őwék melleknek orzaga. b о d 0 - 
g о к az kegefek, mer ők byryak az főidet, bodogok ,  az kyk fyr- 
nak moft, mert ők megh vygaztaltatnak. b о d о g о k, az kyk ehe- 
zyk, es zomyohozyak || azaz, kewanák, az ygazfágot, mert ők meg 232 
elegytetnek. b o d o g o k  az yrgalmafok, mert Ők yrgalmaffagot ner- 
nek. bod o g o k ,  az tyzta zvwvyek, mert ők az yftent mng lafák. 
b o d o g o k  az békefegefek, mert őkyftennekfyaynak hywattatnak. 
b o d o g o k  kyk haborwfagot zemmednek az ygaffagért, mert őwéók 15 

meneknek orzaga: e z e k  n y n c e n e k  h e a b a ,  me r t ,  y g é n k e t  
w r v n k  C r y f t v s  mondafy.  á m e n :

K ő w e t k e z y k  y n i a r  az y r a s  az k y l e n c
n ő k r ő l .

у d e [g] e n Ъ y>

Egyk ydegen bvy, mondatyk poroncolásnak, mykor egébnek ||*) 20

*) Itt nehány levél hiányzik.



333 *) Köuetkőzik a Icent iras a halairól.
Yme eg halót hozatic vala : ki ö annanac eggetlen eg fia: ez 

igékét megh irta Icent lucac: evangéliumnak hetedic reíceben : emelle 
vg mond ícent agoíton doctor: atóruen kónube beirtac mondatat : 

5 három zerv egem ahalal: ellő te íti: es ebből mend íeltamadnac: 
az iteletre: mikepen daniel próféta monga: kónuenec tizőnkettódic 
refcebe: kic aloznac egem: az főidnek poraba: felferkennec: 
nemellec az őrok eletre: nemellec zidalomfagra: hog mendenkoron 
azt laffac : mafodic a lelki halai: mikoron a lelec meghal a halálos 

in bvvnnec myatta: melnec myatta elualaztatic iftentvl: mel a lelek- 
nec elete: de e halaiból: igőn fokán tamadnak fel: tuna m ynt: a 

234 bizon penitencia || tartoc: es igőn fokán nem : mikepen a byvnbe 
meg kernenvltec: harmadic: apokol kennanac halala: holot a halai 
foha meg nem hal: es annakokaert őbelóle fenki felnemtamad: 

r5 arra monga iob patriarcha: pokolba femminemv valcag nyncen: o(?) 
annakokaert a mv aldot vduőzittenc hog meg abraznaia: es meg 
mutatnaia az feltamadaft lehetfegőfnec lenni: ez yfyat: a tefti es 
lelki halaiból feltamazta: es meg ada az ő annyanac: mikepen meg 
ielőntetic a fcent evangeliomba: mel melle három lelki tannfagot 

2u vehetőnk ezőncbe: előzer e meg holtnac ielőntefet: tudnonckel hog 
e meg holt fcent agofton doctornac mondafazerent: példázza a 
byvnős embert: es ielőfben három okáért: mellec őrola a fcent 
evangeliomba mondatnac: előzer bizonaba e meg holt mondatic 

235halotnac: en'nec ielőntefere: liogh || őbenne a termezetzerent való 
25 köz.elet: es melegfeg meg alut vala: annakokaert a katholikon vg 

mond: ahalot mondatic olymynt az eleftvl: es az elettvl alól lén
nyé : vgan ezőnkepen a byvnős ember mondatic halotnac: mert az 
elettvl ala eÍ3:c : mert menden ember minecelőtte vetkőzöt: vala: 
es mondatic vala okos teremtet allatnac: ymar a bvvnnec myatta 

30 nemikepen octalan allatta lezőn: mafodzer emeg holt kiuitetic

*) Második kéz.
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vala a varaiból: annac peldazatt'ara: hoc e vilagnac varafabol: 
azaz: kereztyen anya fcent eghaznac eggelfegebol: kiuitetnec a 
byfnos emberec: ahalalnak myatta pokolnac koporfoiaba: ha
nemha minee előtte meg halnac: olymynt a byvnőcbe eltemettettec : 
criítufnac myatta feltamaztafíanac: arra monda vduőzittenc: fcent 5 

lucac irya mon||dafat evan[gelinmn]ac tizonhatodic refceben: meg 236 
hala a kafdagh : es pokolba temettetec. töuaba fcent Ieronimus doc
tor : Iohel próféta kőnőuen tot magarazattyaba: vg mond: hog az 
iőuendö napon : azaz : halalonknac oraian : a karhozatnak: auag 
az vduőffegnec: eluegezőt fentenciaiat vezzve: ez mendennec hala- 10 

nac napian betellefódic: harmadzor e halót ielontetic neheznec: es 
fulnak leni: ebbe hog. ielontetic fokactnl temetni kiuitetni: vgan 
ezonkepen a byvnős ember: az halálos byvne rt: oly igon fnl: oly 
igon nehez: hog itelet napian: az kiadót fentencianac vtanna: 
meg a fold fém tarthattya meg őtet: hog ez igaz legen: vgh mon-15 

datic moyfes eggic kőnőuebe: lezallanac egem a byvnőfőc pokolnac 
melfegere : mikepen а kő : főt meg a mennorzages meg nem tart- 
hata lucipert a byvnert: demaga mellet meg ha mend azon hegec : 
es kő hegec őrea eftenec volna: mennorzagbol ala nem vohattac || 
volna: de maga a keuelfegnec byfnenec myatta ala hullanac: 237 
arra monga a mv nemes fduőzittenc : a fcent evan^eZmmba: fcent 
lucac irya mondatat: evangeZinmnac tizedic refcebe: latom vale, 
egem : a fatan ördögöt mennorzagbol leefni: mikepen az villám : 
yme mikepen ielontetic meg az byvnnec fulfaga: es neheffege : ma- 
fodzer tudnonckel ez őzuegh anyanac fyrafarol: hog lelec zerent ez 25 

őzueg anya: példázza anya fcent eghazat: annakokaert vg mond a 
magarazo iras: őzuegge maradót annya fcent eghaz: mel az ő edes 
yegefenec: eriftus iefufnak ielőn voltatul őzuegge maradót: fiayt 
leányt fyrattya: melleket lat halaira mennyők: azért ezőnebe kel 
vennőnk : hog a halotton kőzőnfegel három fyrafoc zoctanac lenni: зо 
vgan ezonkepen lelec zerent: a halotton három fyrafoknac kell 
lenni: elfő fyras lezön: mikoron meglen a halót a hazba vagon: 
vgan ezonkepen kel a byvnőfnec meg fyratni az ő byfnevt: vetköz- 
uen zvuebe hala||lo3 keppen: ennec peldazattára moyfes eggic238 
kőnőuenec tizenőtődic refceben parancoltatic vala: hog ha valaki 35 

alomnac myatta meg ferteztetendic: tahat a fcent eghazba : auag a 
templomba bene merezkőggec menni egem : hanemha előzer vizzel 
meg mofodandic: es mend vecerneiglen nem engettetic vala be-
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menni: a toruen konübe es vg vagon meg im a : az lelki ertelőm 
cilicca. omagat alomnac myatta meg iatekoltatni: ki agondolatba 
meg ferteztetic: de vizzel meg mofodando: hog agondolatnae byv- 
n e t: konuhullatafockal elmoffa: es hanemha elózer a keíertetnec 

5 tvze elmenend : ononmagat bvnoínek efmerye olymynt mend eftue- 
ligh: mafodzer lezon a fyralom a halotton: mikoron az kapun 
kyüűl vitetic: vgan ezőnkepen meg fyratando a byvQos ember: 
mikoron kimegőn a malaztbol az byvnec dolgára: arra monga az 
edes Jefus: ezechiel próféta zaia áltál: kőnőuenee tizőnnolcadic

238 refceben: az lelec mel vet||kozendic az meg h a l: eznec abrazattya 
oluaftatic : hog ez őzueg azzon fyrt legőn: harmadzor lezon afyra- 
lom: mikoron a halót eltemettetic: vgan ezőnkepen igón nagon 
fyratando a byvnőa ember: mikoron agonoz zokafnac myatta 
a byynbe eltemettetie : ennec lelki ertelmere fyra vronc Jefus laza- 

15 ron : mikepen fcent Janus irya: evangeliomanac tizőneggedic refce
ben : de ez iras melle kerdetic: hog ha bvvn legőn igon nagon kefe- 
rőgni: es fymi az mv felebaratonknac lialalan: auag nem : mel 
dologra reafeleltetic: a fcent iras beli doctorocnac mondafoc 
zerent: hog három képén fyrathatt'a ember az о felebaratyanac 

so halalat: előzer termezetzerent való kőnőrvletőffegből: e módón fy- 
ratä az edes ziz m aria: az о fcent fianac kennyat: es halalat: 
es e módón fyratnya nem bvvn: cac ember az fyralomnac mogat 
igon felvl ne mulla: mafodzer akaratnac valaztafabol: meg emo-

240 dón es nem byyn ha nem lezon mertecletlen : ielofben || keddig]: ha 
25 lezon bizon ocbol: mert a myat igon meg oltalmaztatic vala a'kőf-

fegh: auag a tulaydon hafnalatoffagh : auag meg mert netalamtan 
teccyc: auagh felelmes: hog ez illeten halót elkarhozot volna: ig 
eckepen f}Tatfa vala: es kefergy vala dauid kyral abfolont: az Ő 
fiat: mikepen mafod к}таН kőnünec tizon nolcadic refceben vagon 

so meg iruan: touaba atoruen konübe es vgh vagyon meg iruan: 
fenkic mvnőnmagonckat netuggyuc amv fele baratonckat a halal- 
nac myatta elhannonc: de elől bocatnonc adicőfegre: harmadzor 
lehet a fyras: es zomorufag beketelenfegnec fuldalafabol: es ifteni 
akaratnac ellentartafabol: mikoron tunya m ynt: ez illen zomorufag 

35 iarul ennere : hogy ebből vonaffec: es kőuetkőzzec zugodas morgo- 
das: iften ellen: es fegelmezes: egebkepen menden mertecletlen 

.banat: es ez lialalos byvnnec tulaydonittatic: es-igon neheznec :
241 o(?) an/iakokaert laffad vduőzflen||dő lelec : es ogad magadat ettvl:
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Touaba kőuetkőzic a Icent iras : a teíti halairól: melrol barom vala- 
zokat zvkfeg ielontenonc : tudnonckel hog bizonfagal tuggyuc: hog 
mend meg halonc: vg hog fenki valaminemv bőlcefeggel: auag 
okoflaggal: a halalnac tőrueneből ononmagat kinem veheti: men- 
deneftvlfogua a halairól: menden ember kőzőnfegős tőruennel bi- 5 

zontalan : es menebe neg dologba: es elözer mo n dam hogy a ha
lalnac ideie bizontalan: mert etoruen olymynt mendenoknec efrne- 
retlen: yfiaknac: es venoknec : germekőcnec: es nagocnac: arra 
monga Icent agoston doctor: lemmi bizoniagofb a hálálnál: es 
lem mi bizontalamb a halalnac oraianal: о mel igőn íokan alittot- 10 

tac omagokat Íokaiglan elnyők: es munckalkottanac e világért: meg 
kaídaguluan: demaga kic vdö elöt megh holtanac: bizonaba íokan 
hyzic vala: es ieleíben a nag alexander: holla élhetni: es mend 
etelles világon bekeíeggel vralkodni: demaga vg mond Icent || 
agoíton doctor: iítennec varoíarol zerzet kőnvnec tizőnkettődic 242 
reíceben: hog elmeienec enne ezteleníegere intőt vala: hog onon
magat iítennec fianac alitt'a vala lenni: mert igeckepen neuezi vala 
Őtet mend etelles világ: annakokaert az omerus verszerzo meítter: 
ez alexandert: jouiínac a felíeges iítennec fianac monga: tórtenec 
ke : őneki neminemv varainak meg zallaíaba: nehezen meg íeb- 20 

hőtni: ki mikoron a íebnec íaydalmat meg erzette volna : monda: 
mend etelles világ engőmet jouiínak: a nag iítennec fianac kaialt: 
zenuethetetlennec lennem : a íeb ke : zenuedendő embernec fianac 
mond engőmet: es ő yfiuíagaba hala meg: nem tőrrel: de merőg- 
gel: es az ő gylkoíat almaba meglata: es iíteni zerzezből lem a 25 

halalnac helet: lem az ő gylkoíat: el nem tauoztata: mert hyzi vala 
őmagat íokat elnye az es : ki azt monga vala: ícent lncac evangé
lista irta meg evangéliumaimé tizőnkettődic reíceben: en lelkem 
íoch у iokat vallaz begvttetuen: azért nugoggal: egei: igái: es de- 243 
maga mondatec őneki.: balgatag: ez eyel meg keric atte lelkedet: 30 

es kié lezőn akit gvttettel: vg lön: pokolba temettetec: annakoka
ert atullius vg mond: heiaba remenli az yfiu Őnonmagat hofiaiglan 
élni: mert micoda nagob balgatagfagofb: ment a bizontalanokat 
bizoníagokert vallani: mert az yfiu: álláp a t : a halalnac fockal tőb 
efetit valla: hognem ment a venfeg: mert kőnneben efnec az уйасз» 
a korfagocba: es nehezebben betegfilnec meg: es zomoruuaban 
vigaftaltatnac meg: touaba feneka newy meftőr es vg mond: az 
yfiac a halait hatul vallac: a venec ke: előttőc: de bizonaba a hat-
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megöl leíeíködö eilenfeg tobet arthat: hog nem mynt az ki elöl ha
dat zerez : о mel igön fokán epitnec hazakat: zölöket plantalnac: 
nag nerefegőket nernec: kik demaga legottan az ö celekődefőkről 
zamot adandóé: elmulnac: fém valhattyac melleket kerefnec: es

244 kereftenec: de egebec biriac: arra monga az edes jeíus || fcent 
mathe evangélista, iria mondafat evangeliumanac húzón negedic 
refceben: vigazzatoc egem: mert nem tnggatoc mel oraban vr eliö- 
uendö : eftue eh : efelikor eh : tvczo kor eh : holual eh : hog mikoron 
eliö: ne leilön tvtöket aluuan: azaz : halálos byvnbe : annakokaert

ío vg mond az alamifnas fcent janus az ö eletiben: hog vala neminemv 
cazar: ki az ö koronazafanac vtanna ezt zerze: hog mentvl iob laka- 
faba mikoron volna: tahat ackoron az ö koporfoianac kömvues rnef- 
tö ri: hoznanac öeleibe kvlömb kvlömb zynv [mjaruan köueket: es 
ezt mondanaiac őneki: о felfegős cazar: a halai bizontalan: azért 

is valazdel minemv zynv márnán' kőből akarod atte koporfodat valla
nod : es ezt ez okért tőtte vala: hog az ő halalanac napiat: menden- 
koron elmeieben vallanaia: es hog az ő orzaganac népét alazatoffag
gal birnaia •: • touaba vg oluaftatic: amaz nag zoltan jkyralrol: ki 
az ő zemfedelet mend- az ő telles orzagan zerent zerte elhordoztata: 

го es nag felzoual meg kaialtata: hyrdettete: hog mend az ö kyrali
245 kenceből femmyt egebet tőbet einem vinne: || hanem cac ez eg zem

fedelet: vinneieel őnele : о annakokaert kegetlen byvnős : myt haf- 
nalnac tenekőd akoron: az aran : es az ezvfth: mlÉoron azt az ide- 
gőnöc elragagac: kic foha tegődet atte zvkfegődbe: meg nem

25 fegelnec •: • touaba vg oluaftatic neminemv vitézről: ki az о aga 
mellet aíalba: két kepőket cenaltatot vala: es meftőrfegel ketfelől 
az agon: két zondvleft tefnec vala: es mikoron forditt'a vala őma- 
gat iob oldalara: ebből meg indultatic vala az iobfelől való kép: 
es ezt kaialtya vala: monduan: halai: es mikoron ke : forditt'a vala 

3oőmagat az bal oldalara: tahat a mafic kép es meg indultatic vala: 
es ezt monga vala: pokol: es ezt annakokaert tőtte vala: hog a 
halalnac kefervfeget: es a poclot: mendenkoron zemeynec előtte 
vallanaia •: • mafodzer igőn foc a halalnac hele: mert nem tugga 
ember holot hal meg: agba eh : auag a mezőn : hazbaeh: auag 

S5 azanto főidőn : vcan eh : auag erdőben : auag koporfoba temettetic 
eh e l: auag vadac madarac emeztic eh meg ötét: annakokaert az

246 indiay У kyral: hyzi. vala őnőnmagat az aranas : ев góngőckel men- 
denfelől meg ekefvlt palotában meg halni: es demaga az nag ale-
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xander cazartul: ahadba őlettetec meg: touaba fául: a zidoknac 
elfő kyrala: alyt't'a vala őmagat az 6 házi agaba: es az ő zvleynec 
kezeyben meg halni: es vgan ezónkepen abfolon: es demaga egeb- 
kepen tőrtenec ónekic halaloc: o(?) annakokaert vg ir vala a feneka 
lucellufnac: bizontalan egem en edes zerető fiam lucellus : minemv s 
helon var tegedet a halai: te ke : ha bolc ember leiendez : menden 
helon egenló képén felied •: • ezt igön iol ezebe vótte vala a hugo 
doctor: ki a kyralnac: az ő attyanac aldomafa nelkvl: baratta Ion 
mellet meg tuduan akyral: az ő attya: bocatta kőuetőt a monoftor- 
nac apattyahoz: monduan őneki: hog ha az 6 fiat őneki haza nem 10 

akarnaia bocattani: meg egettetneie a monoftort: legottan az apat 
hog ezt halla: bocatta az yfiuert: es monda annac: en edes zerető 
fiam hugo: zvcfeg tenekőd atte at||yadhoz mennőd : mert egebke- 217 
pen mvncket el akar vezteni: kinec felele e hugo: kerlec hogy 
edologban haggad hog emagam felefheffec meg: az en atyamnac : is 
mellet az apat meg engeduen: a kyral a monoftorba mene: keruen 
az ő fiat az apattul: legottan az yfiu az Ő attyanak eleibe iarula: es 
illen modiffagal zola őneki: monduan: en edes zerető atyam : eg 
tőruen vagon atte orzagodban: es ha atőruent kyuezthed: es 
kitőrhed atte orzagodbol: tahat kimegőc ezerzetből: es teueled ez 20 

világra megőc: kinec felele az atya: mel az tőruen fiam: felele 
a fin : es monda: hog az yfiu ollan hamar hal meg mikepen a ven.: 
kinec monda az atya : ez tőruent en einem tőrhetőm : mikoron ez 
legön: cac az ifteni hatalom alath: tahat monda a fiú az atyanac : 
azerth miért hog meg hallac : es nem tudom mikoron : sem holot: 25 

fém minemv halallal: zerzem emagamat a halaira: maftan foga- 
dandora: mellet haluan || a kyral: elmene: es az ő fiat haga a zer- 248 
zetbe meg maradni: azért mert fenki nem tugga: mikoron meg 
h a l: fém mikepen: fém holot: de bizonfagos menden ember: hog 
meg h a l: arra monga fcent bernald doctor: femmi nyncen bizonfa- зо 
gofb a hálálnál: fém valami bizontalamb : a halalnac oraianal •: • 
harmadzor: a halalnac modiffaga: mert fenki nem bizonos mike
pen hal meg: iol eh : auag gonoful: hertelen halallal eh : auag 
ezen : neluen: hoffu korfagnac myatta eh : auag almaban: auag 
egeb kennal: es demaga bizonfagal zvkfeg hog meg halion: annak- ss, 
okáért hyzy vala a fcent anaftafius martyr: hog criftuf é rt: az 
ellenfegőctul: yzenked meteltetnec: es keuanuan keriuala ezt lenni: 
es demaga guffal foytatec meg: touaba nero cazar: hyzi vala: nem
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ollan ectelenfl meg halni: es demaga ónónmaga óle meg magat:
249 arra rnonga fcent bernald do||ctor: bizonfagos hog meg halz: bizon- 

ta lan : anag mikoron: auag bolot: mert mendenvt a halai tegod 
lez : tegódet var: de te ha bolc leiendez : tuenden belón ótet kezón

5 varod •: • annakokaert oluaítatic eg példa: neminem v kyralrol: ki 
mendenkoron az ó gonoffagyt: es iftennek iteletyt zvuebe : elmeiebe 
vifelivala: es femmikepen nem meuethet vala: ki az ó attyafiatul 
meg kerdettetec: minekokaert zomorogna: keferőgne illen igón 
nagon: nem akara ó neki ennec okát meg ielonteni: de bocatta az

; io ó attyafianac kapuia eleibe trombitátokat: mel az orzagnac zokafa- 
zerent: balalnac bizonfagos iege vala: ennekutana mikoron a 
kyralnac attvafia:■ a kyralboz etetőt volna: az kyralnac akarattya- 
bol meg mezittelenittetec: es a kyralnac neg vitézi: neg mezittelen 
tőrrel kőrnvl veuee ótet: parancola akyral: hóg hegedvfők: lalto-

250 foc: kyntornafoc: íypofoc: es egeb vigafagteuók vigaft||alnaiac 
ótet: mikoron az igón feine : es zomoru volna: meg kerde a kyral : 
mire nem vigadna: kinec felele : mikepen menethetök: auag órvl- 
betóc: ez illeten allapatban: felele a kyral: maftan meg felelóc 
atte kerdefődre: legottan parancola bog ótet meg oldoznaiac: es

2 0 monda őneki: ha te femwi byvnódet nem tudod enellenóm: felel: 
enelóttem : mikoron te atyadfia legec : az iftent nem keile епиекот 
felnőm: ki nag foc gonoffagocba: bynőfnec lato/n emagamat ő 
fcent felfegenec előtte : nem atyamfia elót: de mendenőknec terem- 
teye élőt •• • touaba tudnonckel: bog neg dolgoc vadnac: mellec 

25 mendenőknec felőtte meg rettentnec embert: tuna m ynt: a byvnők- 
nec felelnie: melleket tőtr akeferv balalnac felelme : az vtolfo Íté
letnek felelme : es menden dolganac zamadafa: arra mo?íga afcent 
Ieronimus doctor: akar egem: akar ygam: akar valami dolgot ege-

251 bet tegec: mendenkoron II lattatic ennekóm: az enffleymbe zen- 
80 gedőzni: ez rettenetős zozat: kelletőkfel tv ballottac : iőyetőc iften-

nec iteletire: vgan azon fcent Ieronimus doctor monga: valamene- 
zer hanzor: a napot meg gondolom : mend annezor: telles zvuemmel 
meg rettenőc ■: • touaba negedzer a balalnac allapattva : mert fenki 
nem tugga: minemv allapatra iuffon abalalnac myatta : bog ba 

85 karhozatra eb: auag a dicőfegre : mert mend a poganoc : es eret
nekbe alytt'ac Őmagokat io allapatra iutnyoc: es demaga nem 
igeckepen lezőn: mendeneftvlfogua a bizon kereztyenők: iollehet 
tuggac őmagokat hytnec io allapattyaba lennyőc: mert mendene-
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két hyznec: melleket hyzón anya fcent egliaz: demaga nem tug- 
gac: hog ha legenec a malaztban meg maraduan meg halandóé: 
auag nem : annakokaert vg mond a bőlc: könőuenec kilencedic 
refceben : fenki nem tugga egem: bog ha gvlőfegre : auag zeret’etre 
legőn méltó: an||nakokaert ez mendenoknek közötte : inckab fe- 252’ 
lendo: o(?) annakokaert mend tv yfiac : es yenec: es inenden firfiacj 
es azzoniallatoc: es mend tv ziz yiragoc: tekeneetőc igőn iol meg attv 
allapattokat: hog iariatoc maftan a malaztban: es incelkóggetöc 
abba meg maradnotoc: mert valaki akar iol meg halni: zvkíeg bog 
iol ellőn: mert ícent Ieronimus doctornac mondafazerent: zaz ezeno 
gonoful élők kőzzvl: cac alig vegeztetic egei io halallal: о meg 
vakult kegetlen ЪуудоГбс: vegetőc ezőtöcbe a fcent pal apaftal 
regulaiat: mellet meg i r t : galatambeliecnec irt leuelenec batodic 
refceben: miglen vdöt valloné egem : mvuelkőggónc io t: mert eliö 
az ey: tuna mynt a halalnac napia: mikoron fenki nem munckal- is 
kodhatic : mert fenkit egebet nem oluafonc : hanem cac atoluayt: 
az edes criftus mellett fvggőttec: halalanac ideien meg tértét: es 
f  duőzvltet: o(?) annakokaert ember : fel vetkőznöd •: • annakokae|jrt 25S 
vg oluaffuc: hog vala neminemv kyral: mel a halalnac zonetlen való 
gondolatfanac okáért: mendeneftulfogua meg zaradot: afot vala: es20 

igon gakorta gonic vala: es olymynt ezenelkvl vl vala az aztalnal: 
minekokaert az ő attyafia: tréfál vala óuele: es a kyral: trombita- 
fokat bocatta az ő attyafianac hazahoz : halalnac iegeiert: az nem- 
zetnec zerzefezerent: es meg fogattatec: es ahalalra valoknac 
tomlőcebe vettetec: es mondattatic vala Őneki menden napon: 25 

holnap meg őlettetől: es kvld vala őneki a kyral foc dragalatos 
ruhákat: nag gőnőrvfegős etkeket: es egeb elefegőket fokakat: zol- 
gakat: zolgalo leanokat: nag vrakat: kik vigaftalnaiac őtet: es az 
nag zomorufagal vluala az aztalnal: es nem keuan vala enni: mel- 
hőz a kyral bemenuen: monda: || atyamfia: mire nem ezől: es 254̂  
nem őrulz : es az felele : mikepen ehetőm e n : ha holnapon meg kel 
halnom: es a kyral monda: en es atyamfia meggondoluan emaga- 
mat mendenkoron meghalandonac : azeid nem vigadhatoc: annak
okaert vg mondattatic bőlc könőuenec neguenőd refceben: о halai: 
mel igon keferv atte emlekőzetőd : a hamis embernec •: • de it emelle 35 

kérdés tamad: minekokaert akarta egem áz edes vr iften : ember
nec az ő halalarol ezőket bizontalannac lenni: tuna m ynt: az vdőt: 
a helt: a halalnac modi ff agat: es allapattyat: erre reafelel fcent
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irafbeli henricus meftor: bog ешгес kőzőnfegós oka ez ; mert igecke
pen erdőml lénnyé: es ahalalnac efmeretlenfege: hafnalatoíb einber- 
nec a vetkocnec: es bvvnoknec eltauoztatafara: es iozagoknac gvt- 
tefere: kerefefere: kicnec myatta iuthatonc az orők eletre: es ez

'255 meg mutatta||tic Гос okockal: elfő ok : okoffagnac megh tekentefe- 
nec oka: mert igeckepen ember okofban megtekenti őmagat: es 
hozza lat magahoz : bog a halaltul meg ne calattaffec : mert miért 
bog bizontalan : mikoron: es holot hal meg : auag mikepen : de- 
maga bizonos ebbe: hog ha halálos byvnbe hal meg: tahat őrócke 

io elkarhozic: ezt mendenkoron ezehe veuen : okoffaggal meg tarttya : 
hog ótet a halai meg ne calla: foglaluaa otet a bvvnoknek allapat- 
taba: es igeckepen penitencia tartatra indittatic: mafodic zorgal- 
matos dolognac oka: mert minekokaert ember bizontalan az halal- 
nac oraiarol: inckab zorgalmatos : ieleíben ha io : es iozagos ember: 

i5 hog tunan ne celekoggec ezocbe: mellec ilnec az eletnek tekelletef- 
fegere : mert ha ez illeten ember bizonos volna a halairól: auag az 
vduöffegrol: tahat a bizodalomhol reftebben tenneie az io t: es kőuet- 
kozuen az iutalmat: es a fizetett: meg küfíebitteneie : arra monga

256 fcent gergol j| doctor: ammv teremtene: ammv halalonknac napiat: 
20 efmeretlennec akarta mvnekonc lenai: hog mikoron mendenkoroa

nem tudattatic: meadenkoroa rokonkőzelnec hytefiec lenai: es 
enneuel ember buzgofagofb lezon a munckaba: meneuel bizonta- 
lanib az ő liyuatalarolm ert a zolga: es a zolgalo leanj: az ó vra- 
nac vduaraba: enneuel inckab föpőruen: auag egeb dolgot teuen : 

25 munckalkodic: meneuel inckab az о vranac azzonanac ióuetyról 
bizontalan-: liarmadic: meg bantafnac nyomorittafanac oka: mert 
a gonozoc: ha tudnaiac őmagokat hog fokaiglan elnec : batorfagof- 
ban bantanaiac meg az edes iftent: es zabadban vetköznenec : fref- 
koduen tefti gonorufegbe: mert ha mattan es mikoron legenec 

so bizontalanöc: demaga cac á hoffu eletnec remenfege alat: a gono
zoc batorfagal vetkoznec: monduan: ennekutanaa venfegoncbe 
ezokről eleg penitenciat tartliatonc: azerth iruan vagon bólc konó-

257 uenec kilenced || refceben: nem tugga ember az о vegeth: demike- 
pen a halac meg fogattatnac a horoggal: es mikepen a madarach

35 meg fogattatnac atörrel: igeckepen fogatnac meg emberec agonoz 
vdoben : mel nag liertelenfegel oreiaioc io •: • negedic iozagos zere- 
tetnec oka: mert ha tudnaiac emberec az 6 halaloknac napiat: itten- 
гг ec zeretetibol nem ollan iozagofon lattatnanac celekedni a iokat:



I

es eltauozni a gonoztul: de inckab felelőmből: mert a bizon fdőig- 
len mendenkoron vetkőznének: ielefben agonozoc: es vegezetre: 
mikoron ymmar a halalnac ideie rokonkőzel volna: tunnaiac őma- 
gokat tonaba nem vetkőzhetni: ekor ‘Jiannaiac el a byynt: es ez 
nem volna erdemős : mert a karhozatnac féléiméből ternenec meg: 5 

es cac ezert tenneiec az iokat: es igeckepen nem volna erdőmős: 
annakokaert vg mond fcent agofton doctor: inicoda nag felni 
a kent: az alnac zolga: es a kegetlen toluay es ezt || tezi: nem nag 258 
dolog felni a kent: de igőn nag dolog zeretni az igafíagot: azaz : 
zeretetből tenni az iokat: es eltauoztatni az itteni bantaft: maftan ю 
ke: mert ember bizontalan a halalnac ideierői: ha meg té r : inckab 
a zeretetnec iozagabol bizonittatic meg tern i: mikepen az ki miko
ron egeffegbe vagon: es penitenciat ta r t: kellemetőfb iftennec : es 
batorfagofb: hognem az ki beteg: akor tart penitenciat: azért tarc 
akor penitenciat mikoron egeffegőd vagon : ha eckepen tez : mon- 15 

dóm tenekőd hog bátor lez: mert penitenciat tartottad az vdőben : 
melben vetkőzhette! volna : ha ke : akor akarz penitenciat tartanod: 
mikor ymmar nem vetkőzhetől: az az: atte eletődnec végén: 
a byvnök hattanac el tegődet: nem te azokat ■: • őtődic karhozatnac 
eltauoztatafanac oka: mert ebből hog emberec tudnaiac őmagokat 20 

rőuid vdőn meg halnyoc: ha annak előtte foc byvnőcben eltenec 
volna: tahat ketfegbe efe||fnec okát vallanaiat: alituan őmagokat il 259 
rőuid vdőben enne zamu : es illen nag bjvnőkert: bocanatot nem 
nyerhetni: ha ke: remenleneiec a bocanatot: meg es mas gonoffagba 
efnenec: mert ertelőm nelkvl tartananac penitenciat: a fcent pal 25 

apaftalnac mondafa ellen: kit meg irt romayacnac irt leuelenek 
tizőnkettődic refceben: okoffaggal való legőn egem: attv zolgalat- 
toc : maftan ke : mert bizontalanoc a halairól: okoffagos peniten
ciat veznec fel: mend az ő telles eletőknec ydeieben: remenluen 
eleg vdőtli vallanyoc: az edes iftentvl az penitencia tartatra : var- 30 

uanabodogremenfeget: es iftennec iőuetit •:• hatodic nagzoinoru- 
fagnac kyrekeztefenec oka: mert ha ember tudnaia a halalnac ide
iét : helet: es az ő halalanac mogat: menden napon igőn nag 
zomorufagot valiana: es mel gonoí'b: menden ő telietfegeuei 
munckalkodneiec : hogy eltauoztatnaia a heit: es ez illen meg halai- 35 

nac mogat: || es igeckepen: iftennec akarattya eben vetneie őnia- 260 
gat: es mendeneftvlfogua akarattya nelkvl halna meg: mel gonoz 
volna: demaga mikoron vronknac zauanac: nag Őrömmel kellene

A HALÁLBÓL. 6 3
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enggednőnc: ezőcből meg teccyc: hog nem zvkfegh tudnonc hala- 
lonknac oraiath • • • hetedic es vtolío: az ifteni ymadfagnac oka: 
mert fokán hog bizontalanoc: inckab aytatofíagal keryc iftent: az 
6 napoknac hoffufagaert: hog iokat tehessenec: es elegkepen peni- 

5 tenciat tarthaffanac: mellet nem tennenec : ha bizonofoc volnanac: 
azért hog inckab adaffec az ifteni felelőmnec: es az ymadfagnac 
oka : akara az edes iften : bizontalanaac lenai az vdöt: mert gakorta 
ember meg korul: es legottan iftenhőz folamyc: kőnőrőguen vr 
iftenaec: bog iamborra lezon: mellet nem terme: ha bizonfagal 

ío tndnaia eltanoztathatni: arra monga a dauid próféta: meg fokaful- 
tanac az 6 korfagoc : en/iekutanaa elközelittőtenec : tuna my/it: ||

261 Iftenhőz: es igeckepen meg teccyc: mikepen ezt az edes iften igőn 
iol tőtte •: • es erről peldanc vagon: a ícent atyac eletyben: 
mikepen neminemv fcent atya: mikoron bement volna eg varaiba:

is es neminemv hatalmas feiedelőmnec: es kafdag embernec kapuia 
élőt levlt volna: ki a halalnac vtolfo oraian vala: yme lata nemi
nemv rettenetős fekete louakat: es nag rettenetős fekete emberec 
vlnec vala a louakon : es valuaa tvzes horgokat az ő kezőcben : es 
iőuen a kapuhoz : alouakat kyűül haguan : ők nag fyetetőfl'egel a 

го korhoz bemenenec : es a naualas mikoron őket latta volna bemen- 
nyőc: kezde nag erőfíen kaialtani: monduan : iften legel engőmet: 
kinec mondánac az őrdogőc: maft lőttel eh iftenről meg emle- 
kőző : mikoron mvnekönc adattal: mittőttel mend eddeglen: mire 
nem tartottal peniteciat: mik or од egeffegbe voltai: es mikorom

262 a haborufagokat || gonoz zerenceket: es korfagokat fogattad,: mire 
vártád egem az vtolfo orat .iftent ymadnod: es igeckepen bocatuan 
az 6 zaiaba: es az ő zvuebe vas horgot: es igőn nag foc faydalom- 
mnl: az ő leiket derekából kiuonac: es pokolra viuec: yay vezic 
azért a bvnől'oknec: mert mendennec igeckepen lezon dolga • :■ • to-

30 uaba peldanc vagon a bodog fcent alamifnas Janufrol: alexandriabeli 
patriarcharol: hog mikoron az ő koporfoiat cenaltatnaia: fólia nem 
akara meg végezni: ezt zerze : hog mikoron nag ielős ünnepnapo
kon volna : az ő tizteffegebe : valaki a kőmvueíőc kozzvl őhozza ioné : 
es igeckepen mondana őneki: vram meg akoporfo nem kéz: párán- 

85 coliad azt meg cenalnonc: es eluegeznőne: mert nem tudod mel 
oraba eliőuendő az ory : es ezt azért tezi vala: hog őmagat halando-

263 nac meg efmerneie : es keuelkőduen őmagat feine ma||gaftalnaia de 
hog őmagat menderiőkbe megalaznaia: o(?) anaakokaert ember lafd
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meg temagadat halandonac: es felied az edes iftenth •: • touaba 
köuetközic bezedönknec mafodic refce: a nyaualas es keferues ha- 
landofagnac fokaffagarol: tndnonckel hog az halait egebeknek kö
zötte : körnvlalíac menebe agonozokat: ielefben tizónketh keferu- 
fegök: elözer fenefegös kefelittes anag vldözes: mert a halai eg 5 

embernec fém keduez: de iay mert mendeneket halaira kezelytj 
mert ha nem keduezöt a fcentöknec: naggal inckab nem keduez 
a byvnöföknec: mert lám vg mond fcent pal apaftal: a halai: 
a byvnnec myatta iöt be efoldnec vilagaba: es ennekokaert a halai 
irattatic elős kazat tartuan az 6 kezeiben: mend lekazalnya: m i-10 

képén zokot lekazaltatni a f f : az aratafnac ide||ieben: arra monga 264 
a fcent bernald doctor: ez vilagnac meg vtalafarol zerzet kőnvben : 
ahalal leuag egem : ahalal mendeneket meg 51: mel teftbe e l: az 
iobbag vrakat meg nomoryttya: es anag oruos doctorokat: mende- 
nekön vralkodic: az nomofoknec birodalmat tarttya: es fenkyt nem 15 

fel: a halai az yfiakat elragagga: es az venöket: fenkinee nem 
keduez : feneka newy meftor es vg mofld emelle : lucillus tanitua- 
nanac irt leueleben : azon vton megel mellön egebec mennec : 'mert 
mi vagon tenekod : ez tőruenre zvlettel: fém te. elfő : fém vtolfo: 
ez tortent atte atyadnac: ez anyadnac: ez az elfőknec: ez lezon 20 

teutannad mendenoknec : о annakokaert vduozvlendo lelec: mond 
meg ennekom holot vannac : adam : es ewa: holot matufael; holot 
vannac mend az oriafoc: hol a hatalmas alexander: hol uagon az 
erős hector vitéz : hol uan||nac mend a cazaroc: es a kyraloc: hol- 265 
uannac mend az nag pogan bolcec : es vers zerzo meftorők: holot 25 

vannac mend az oruofoc: minemde valakit meg zabadittot éh az 6 
tudomana: auag kafdagfaga : auag hatalmaffaga : arra monga baruc 
próféta: konouenec harmadic refceben: kizaggattattanac mend : es 
pokolra zallottanac: es onekic helocbe egebec tamattanac : annak
okaert myt mongac terolad о halai: embereknec meg emeztöye: 30 

mend a byvnöföket halaira kezelittod : akariatok éh : nem akaria- 
tok eh : meg haltoc: de iay tenekod ha gonoful elendez: azért о 
haualas ember: tery meg maftan: mert bizon meg halz: es nem 
elz Őrocke •: • mafodzer kornvl alia ahalalt: nag yzonv zornvfeg: 
hog ez igaz legön: vg mond fcent bernald doctor : micoda dohofb S5 
az emberi dögnél: micoda yzonub: auag zörheb: ameg holt em
bernél II kinek eletibe vala kedues ölelefe: lezön halalanac ideien 266 
yzonv rettenetbe tekenteti: vgan azon fcent bernald doctor monga:
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o naualas halando ember: mond meg ennekőm bolot vannac ez 
vilagnac zeretőy: kic епи ekelőtte egkeues vdókőn mvuelonk vala- 
nac: íenmi nem maradót óbelőlők: hanem cac ham u: es fergec: 
arra monga a profper nevy meftőr: tekenc meg nézd meg egem : 

5 az koporfokat: lafd meg egem kicoda v r : kicoda azzon: kicoda 
zolga: kicoda kafdag: kicoda zegen: valazd meg ha tehetőd afol- 
nagot a kyraltul: a zepőt az zőrnvtől: az erőffet az erőtlentől •: • 
peldanc vagon emelle: hog neminemő ferafo koporfot afnan : lele 
eg yzonv rettenetős dohos emberi dogot: te ltet: tellett likackal: es 

10 melden licbol yzonv zörnv fereg noytogattya vala ki az ő feyet: es 
meg vte őtet a kapanal: es legottan mend afergec: es a kegoc az

267 ő feioket beuonac: es yme afőből: auag || az ag velőből: kezde ki 
iőni eg bufo béka; es az 6 nelueből eg veres béka: es varas: es 
cymaz: es yme meg irattatot vala a koporson : ollan valec menenif

is vág: illeten lez mikepen en vágok •: • barmadic kefervfeg kőrnvl 
alia az balando embert: tuna m ynt: az egedül való elmenes : mert 
cac egedül megen ki e világból: az efmeretlen tartomanba: bizo- 
naba e világba ember akar mel mézzé meniíőn: vtitarfot talal: de 
halalodnac ideien: eg barátod: auag rokonod fém megen el teue- 

2o led: hanem cac netalamtan a koporfoiglan: arra monga adauid 
próféta: egedül vagoc en miglen elmemíec •: • touaba vg olnaffuc 
neminemv emberről: ki kerete három barátokat: az elíőt inckab 
zereti vala hognem mynt őmagatb : a maiikat ment ő magat: a har-

268 madikat kenetbe őmaganal: es olymynt eg||keuefe: es ez ember 
2 б igőn nag vezedelőmbe vettetec es a kyraltul beydeztetec: es folamec

az 6 elfő barattyaboz: fegedfegőt kernen őtőle : es mikepen men- 
denkoron őtet zerette legőn: meg emlekőzuen arról: kinec monda 
az : ember nem tudom ki leg: egeb barátokat valloc mattan egem : 
kickel illic ma ennekőm vigadnom: mel barátokat matulfogua 

3o biroc: demaga két feng vafnot adoc tenekőd kiuel befődózteffel: 
mene azért a maficboz: es vgan ezőnkepen az ő fegetfeget kere : 
kinec monda az : nem illic ennekőm teueled kefalkodnom: mert 
foc gondockal kőrnykőztem meg: demaga eg keuefe a palota ay- 
taiaiglan tegedet elkeferlec: es legottan haza terőc: az en tulaydon 

36 dolgomat tezőm: annakokaert a bodogtalan nag zomornfaggal ket- 
fegbe efuen : a barmadic barattyaboz mene : es annac es monda :

269 nem valloc zot zolnom || te hozzad: mert mikepen kellőt volna: 
nem zerettelee tegődet: de haborufaggal meg kőrnykőztetőt: es
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baratynitul elhagattatot: kerlec liog enraekőm fegődelrnet teg: es 
enwekőrn meg bocas: hog ygan néni zerettelec: ment a tob bara- 
tym at: es az nag víg orcaual monda őneki: bizonaba zerető bara- 
tomnac vallac tegőd lennőd: es atte iotetelidről: iollehet kvfdedők- 
ről elnemfeletkőztem : előtted megőc: es a kyralnac előtte efedő- 6 
zom te erted: azért az elfő barat: ez világ: kinec te ember zolgalz: 
de atte halalodnac végén: ad tenekod mend atte iozagidbol: atte 
zemeidre : cac egkvs zakadozot poztot: auag vafnoth: mertmikepen 
az almadozo ember hyzi őmagat az ő kezebe pénzt vallani: es felfer- 
kenuen vrefőn leli őtet: vganezönkepent: kic kőuetic ez vilagnac ю 
tifteffeget || foha nem kerefic a mewnei hazat: de az őrök kent: 270 
a mafodic barat zvleinc es baratinc: kic kőuetnec tegődet a kopor- 
foiglan nag íyrafockal: es iaygatafockal: demaga felec netalamtan 
őrvlnec zvuőcben az őrőkfegert: arra monga a fcent bernald doctor: 
fokakat latoc egem fyrokat: de akőnvhullatafoc ha a zvből zár- 15 

maznanac: nem ollan hamar fefőlnenec meuetefre: touaba az har- 
madic barat: az alamifna: azymadfagoc: es az iomvuelkődetőc: 
mellec mvncket: mikoron ateftből kimegőnc elől vehetnec : es mf- 
erettőnc iftennel efedőzhetnec: es az ellenfegőctvl: az az : az őrdö- 
gőctvl mvncket meg zabadithatnac: meg az edes Jefus criftus es 20 

mv baratonc: de iay mert kinec igőn keuefet zolgalonc: demaga 
ki őnönmagat mf erettőnk halaira vetotte: de || fém az atya: fém 271 
az anya: nem kőuetic az ő fiokatleanokat: hanem cac a koporfoig- 
lan : es nem touab : demaga iollehet tenekod igőn dragalatofoc vol- 
tanac: es az zegen naualas lelec kimegőn a teltből: menden lelki 25 

iozagtul mezittelew : haguan az ő iozagat marhaiat zvleinec : teftet 
a fergeknec: es felök hog lelket az őrdőgőknec: mert akoron cac 
őmaga megőn az ő mvuelkodetiuel: menden vigafagtul elhagatta
tot : arra monga fcent Janus: latafarol zerzet kőnvben: mert azok- 
nac mvuelkődetök kőuetic őket: 0  te keuel embem: myt haznalnac зо 
tenekod akoron a dragalatos ruhac gőngőckel es barfonnal ekefit- 
tőttec: es mikoron atte teftöd hituan poztoba takartatic: 0  raga
dozó nuzo fozto: myt hafnalnac tenekod akoron a foc louaknac 
begyvttefe: mikorow neg embernec myatta vitetic atte tef||tőd a 272 
fcent mihal louaba: 0  nag kafdag feiedelm: myt hafnalnac tene- 35 
kőd akoron afőldnec leleffege: afoc zőlőc: a varafoc: es az erős 
kőuarac: mikorow efőldből tőbet nem vallaz: hanew cac hét láb 
nyomdokneyat •: • neged keferüfeg meg kőrnykőzi a halait: mende?t

5*
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képén való meg foztas: mert a halai meg fozta: es meg vrefytti ez 
vilagnac zeretőyt: három zerv iotnl: előzer melden ez világi hy 
dicőfegtul: es keuelfegtvl: melleket ok ez eletben igőn zerettenec: 
arra monga Ifaias próféta: konouenec negedic refcéhén: menden 

5 telt zena: es mend az 5 dieófege mikent a mezőnec viraga: mert 
myt viznec el őuelőc mend akyraloc: mend az iobbag vrac: es 
a nemefoc: es a vitezőc az 6 tifteffegócböl: auag keuelfegőcből: zol-

273 gaiocbol: a kőuer lonacbol: es porofkacbol: || •: • annakokaert fcent 
ambruz példát vet emelle: hog a nag alexander meg haluan : tizőn-

xo két pogan bőlcec gvlenec az 5 temetefere: es az elfő legottan monda: 
о alexander tegnapi napon a nepnec parancolz vala: ma ke: az 
nép parancol tenekod: a mafodic monda: о alexander tegnapi na
pon az aranbol kencót tez vala temagadnae: ma ke : a fergec ken- 
cőznec tegódet: a harmadic monda: о alexander tegnapi napon 

is tenekod mend etelles világ lem vala eleg: ma ke: két í'engh fold 
eleg tenekod: a negedic monda: о alexander tenapon fokakat zaba- 
dithattal meg halaltul: ma ke : te magadat meg nem zabadithatod 
a hálaltul: az őtődic monda: о alexander tegnapi napon feregőt 
vezerlez vala: ma k e : te aferegtul temetni vitetől: a hatodic 

го monda: о alexander tegnapon az főidet nomodod vala: ma ke:
274 tegődet úomod afőid: es zorongat: az hetedic || monda: о alexan

der tegnapon mendenec felnec vala tegődet: ma mendenec tegődet 
naualafnac alitnac: a nolcadic monda: о alexander tegnapon foc 
barátokat vallottal: ma ke : foc toluaiokat: ragadozókat: a kylen-

25 cedic monda: о alexander tegnapon .mend etelles világon vralkodol 
vala: ma teraytad ekvfded verem vralkodic: a tyzedic monda: о 
alexander : tegnapon ezeluala gőnőrviegős etkeket: ma ke : fergec- 
nee etke lőttel: az tyzőneggedic monda: о alexander: tegnapon 
tartas vala enne enne orzagokat: atte hatalmaffagod alat: ma ke: 

30 tartnac tegődet az 6 hatalmaffagoc ala t: az tyzónkettődic monda: 
о alexander: tegnapon mendenec keuannac vala tegedet lá tn i: 
ma ke: mendenec meg vtalnac tegedet: mafodzer meg fozt mvne-

275 két a halai az vdőzerent való marhaknac bőfegetvl: mert me||zeite- 
len megőn ki az ember e világból: bog ez igaz legőn: vg mond Job

35 patriarcha: konouenec elfő refceben: mezittelen iőttem ki anyanmac 
meheből: mezittelen terők afőldbe : példa oluaftatic emelle : hog az 
zoltan kyral: foc orzagoknac v ra : halálához kőzelituen : meg kerde 
az oruoft: ha hamar meg halna: auag meg vigazneiec: es az oruos
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monda: liog harmad napon meg halna: legottan parancola e zoltaii 
kyral az lepódőt melbe hetakartatot vala: halalanac vtanna eg kóp
iára felfüggeztetni: es a varafon zerte elhordoztatni: es hyrdető 
zoual meg kaialtatni: yme egem az zoltan kyral: mend az ő kaf- 
dagíagybol: es ó orzagybol: femrnit einem vizőn óuele: hanem cac 5 

ez eg lepődőt: meg teccyc azért: hog meg foztatorac a mv mar- 
hanctul: •: • harmadzor meg fozt a halai: a teítnec edeffegetvles 
gőnőrf fegetvl: mert holot vannac a halottaknac te||temyn az fodor 276 
haiac: példát oluafonc emelle: hog neminemv pogan bólc nemi- 
nemf yfiu cazarnac koporfoiahoz mene : es meg tekentuen őtet az 10 

6 zemeiben : es zaiaba : fogayban: auagh aiakayban: es mend az ö 
eltekozlot tagayban : nag fyrahal ezt nionga vala: о nagfagos cazar: 
holot vannac a zep fodor hayac: es atte feyednec koronaia: holot 
vagon akyrali homlok: holot atte orrod: az illatokal: holot vannac 
atte zepfegós zemeyd: holoth atte nelned: es zad a dragalatos 15 

etkeckel: holot vannac a kyrali ruhac: holot a nag palokat: holot 
a kyrali aranyas agac: holot vannac a zolgaknac kezuoltoc atte 
aztalod élőt: holot vannac a difkantoroc: es a nag örömek: holot 
vannac a nag firfiaknac tifteffeg teteli: holot vannac a kézi mada- 
rac: holot vannac az agaroc: holot vannac afeiedelmec: es her- 20 

cegők К holot vannac az iobag vrac: es vitezők: holot vannac az 277 
louagofoknac: es galog feguerőíoknec feregi: holot vannac a kyrali 
zazloc: holot vannac atte tifteffegődnec dyadalmi: es gőzodelmi: 0  

emberi naualas elet: hona vettettél: holot vagon maftan atte okof- 
fagod: holot atte ezőffegőd: holot vagon atte eróffegód: holot vagon 25 

atte ernlekőzetod: es ertelmed: es atte akaratod: holot a tánc ene- 
kőc: es atte tanccod: holot vannac a hytfagnac öltözeti: holvamtac 
mend atte tagayd: labayd : a tancolafra: zemeyd a latafra: holot 
vannak kezeyd az ocy tablanac: es verfelenec yazzafara: holot 
vagon atte fertelmes tefti eletőd : holot vagon atte keuelfegőd: főf- 30 

uenfegod: holot atte haragod: es atte torkoffagod: holot vannac 
atte byvneyd: holot hazugfagyd: es ragalmaffagyd: holot vannac 
az vforac: ragadozafoc: tolyuayfagoc: gylkoffagok || az yfiufag: es 278 
zepfegh: es fodor hayac: 0  tv mend haualafoc: kic Őrültoc ez vilá
gai: mend evegre iuttoc: arra neminemf Janus nevymeftor: hass 
kafdag leiendez : ha zep : mi kőuetkozic innet: halai: ha ez vilag- 
nac vra leiendez : ha kyral: ha papa: mi kőuetkozic innet: halai: 
ha igőn ekes iegős : ha igőn gőnőrvfegós aztalod : iollakafod leiend
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tenekőd: mi lezőn innet: a halai al az aytokon: mel igőn hamar 
elragad innet: midőn nem remenlettetic elió: mikepen az o r : 
halgafd meg mit mond ahalal Őmagarol: en halai az világon men- 
deneknec azzonya vagoc: mendenőc mellee vadnac e világon meg 

5 fogatkoznac: es enhozzam ionec: es folamnac: mend etelles világot 
meg foftya az en erős hatalmam egem.: es annakokaert örömeit 
kellene tennőd menden iokat ha tehetnel: mikepen neminemv 
zvkőlkődő lelec monga vala: о te naualas ember: mel igőn keueíec

279 atte io mvuelkődetyd: a nezuen j| myt codalz engőmet meg holtat: 
ío mert mikepen tenag en es valec: es mikepen maí'tan en vagoc : te

es ig lez: mert fern oraiat: fém napyat nem tudod: mikoron 
apokolnac faydalmi megh kőrnykőz^tec] nec tegödet: о annakokaert 
ember: ha tudnád honnat vag: es honnat iőttel: es houa megh : 
foha nem őrvlnel: de menden vdőben fyrnal: mertmenden bvvnős 

ic meg lattya az hő karhozattyanac veget: mel maftan eleneztetőt: 
arra monga az amos próféta: kőnőuenec nolcadic refceben : terit- 
tem egem attv vnneptőket fyrafra: es attv enectőket zepegefre: es 
akoron a byvnöföknec menden gőnőrvfegőch meg fogatkoznac 
őtödzer meg kőmykőzic a halando embert: ellenfegőknec fokaf- 

2o faga: mert az őrdögőc folamnac az embernec vonakodafara : es az 
.ő tőruenőket variac: mert akoron az őrdögőc meg kőrnykőzic 
a zegen lelket: kvlőmb kvlömb kefertetőckel: hog őtet valhaffac es

280 pokolra viheffec: arra mon||ga a dauid próféta a zoltar kőnvben: 
Iften elhatta őtet: haborgaffatok: es fogyatoc meg őtet egem : arra

25 monga vers zerző meftőr: embernec halala vtan harmac kerefic nag 
mohfaggal az ő refeeket: afereg akarva ateftőt: az fatan ördög 
a lelket: az ő maradéka: nemzete: marhaiat: es a harmac igeckepen 
oztyac meg őkőztők e harmakat: vg hog eggyc fém annaia az 6 refcet 
a két rezőn: ez meg teccyc mert a fereg nem kerefi alelket: fém az 

ко vdőzerent való marhat: de akarya vallani ateftőt: az az: ameg 
holt embernec dogét: es az ördög nem kerefi az vdőzerent való 
marhakat: fém az embernec teftet: de alelket: vgan ezőnkepen 
barati: es rokonfagi: nem gondolnac ateftről: fém igőn zorgalma- 
tofoc az 6 léikéről: de azoc kerefic az vdőzerent való marhakat: es 

35 meadenkoron ig lezőn: mikoron valaki halálos byvnbe hal meg:
281 mert ateft afergecnec adatic: az ő lelke őrdőgőknec: || es az fdo- 

zerent való marhac: iozagoc: az rokonfagoknac: es igeckepen: 
ffemmi rezt nem val az edes Jefus eriftus emberbe hog ke: em-
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bernec halalan : vonakodafan foc ördögök leznec: illen példa oluaf- 
tatic arról: hog neminemv zep yfiu : es kafdag: iften eilen omagat 
felemele : es iiten eilen:, es az ö vduöffege eilen: foc gonoffagokat 
tón : buialkoduan : iacodozuan : es a teftnec gönörvfegyben einen: 
a zegenőket meg nomorituan: es egeb byv&ókbe omagat behalol- 5 

uan : auag forgatuan: vegezetre efec igön nag nehez korfagba: es 
mikoron igeckepen fekö?meiec: es töredelmeffegnec femininem v 
iege volna őbenne: neminemv azzoniallat: ő rokonfaga: monda 
őneki: en edes zerető őcem: latod eh : mel igón beteg vág: azért 
zerezzed temagadat iftenhőz: bizon töredelmeffegnec miatta: es 10 

atte bvvneidnec meg gonafanac myatta: es anya fcent eghaznac 
fcenth||feginec vetelinec myatta: tyna m ynt: fcent gonafnac : oltari 282 
fcentfegnec : es kenetefnec vetelinec myatta: es hyad azt nag edes 
aytatoffagal: ki te eretted kent zenuedőt: az о dragalatos fcent 
veret kiontotta: es az edes Jefus criftus teeretted a kereztfan mégis 
ho lt: hog tenekód atte byvneydet meg bocaffa: es hog meglen tene- 
kod penitencia tartafnac gőmoléos ideyet engegge : mel azzoniallat- 
nac az ketfegbe efőt yfiu monda: myt mondaz te еп'пекбт a gonaf- 
ro l: mert en foha az en eletőmben iftent bizonfaggal nem kereftem : 
de mendenkoron iften ellen eltem: es ötét en ellenőm haragra 20 

ingőrlóttem: azért ymar Ótőle elhagattam: vg hog touaba őtet nem 
erdómlőm meg lelnóm: mert ymar fentenciaztattam az pokolnac 
örök tvzere : es az örök halaira: es ymar őrdögőknec menden hatal- 
maffaga alat vagoc: es monda: latod eh || egem ymez nag cvrt 283 
mű elöttonk*): bizon mondom tenekőd: hognyncen anne zalmazal 25 

az Ó heyan: mene ördögök gvleköztec en kornvlem : es ezt meg mond- 
uan : meg hala: es az ő bodogtalan lelket: az ördögök elragadac : 
annakokaert ez illetenöknec vg mond fcent agafton doctor: hog 
ab^fnös ember halalanac ydeien: ol nag eztelenfeggel: feledekön- 
feggel verettetic meg: hog elfeletkőzzec őmagarol: ki mikoron eine 30 

elfeletközöth volt az ő edes ifteneről: о annakokaert illeten atkozot 
zepfeg: es kafdagfagoc: kinec vege halai: es örök karhozat: de 
vizont ennekellene az io : es aytatus embereknec halalara: a fcen- 
tők: es a fcenth angaloc: es az edes ziz maria iőnec: es criftus 
vronc: menden embernec halalara elio : mend ionac: mend gonoz- 35  

nac: azonkepen: mikepen a fcent kereztfan a három vas zeg közőt

*) Itt nagyon el van mosódva az eredeti, ez a két szó kétes.
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tekergőt: az ioknac vigafagokra: es vduőtfegőkre : es agonozoknac || 
284 zidalmokra: es őrok karhozatokra •: • annakokaert emelte eg példa 

oluaítatic: hog neminemv aytatos ember: az 6 halalanac oraian:
. az őtet nezőknec : es kőrnvl alloknac: nag hertelenfegel kezde meg 
5 vidamulni: es az ő orcaiaba zephnec lenni: es feiernec: es vigafa- 

gos igékét zolni: meg kerduen az kőrnvl alloc kynec Tolna: monda: 
minende lattyatoc éh egem: a fcent patriarchakat: es efmeg az zol- 
uan : monda: yme ymar elyőnec aícent apaítaloc: efmeg monda: 
yme eliőnec aícent angaloc es: vtozor monda: kelletőc fel draga- 

10 latos atyamfiay: mert yme ymar eliőt az edes Jefus criftus: a keges 
ziz marianal: az 6 edes annyaual: es ezt meg monduan: vrhoz 
mene •: • hatodzor mel tőrtenic a meg halo embernec: mert megőn 
efmeretlen tartomanba: holot femmit nem val: hanem cac azokat: 
melleket ő előtte elbocattot: es nem tugga mikepen ot meg zerezte- 

285tőt az hő |j dolga: es holot marad meg az elfő eyel: mennorzagba 
éh : anag pnrgatoriomba: anag pokolba •: • hetedzer mel tőrtenic 
embernec halalanac ideien: mert ember halalanac ideien: elnezti 
a.malaztnac ideiet: es az erdőmleznec ideiet: arra monga anif 
nemes fduőzittenc Jefus: fcent lucac evangehomanac tizőnkilencedic 

20 refceben : munckalkoggatoc egem addeg: mig eliőuők: о en vram 
en iftenőm : mene iozagokat hágót el ember germőcfegetvlfogua: 
halalaiglan: melleket tehetőt volna az hő vduőffegere: о mene 
gonoífagokat tő t: az ő őrök kennyara •: • nolcadzor hog ahalal meg 
fozt embert: ez vilagnac menden iauitul: es őrőmeytvl: tunya 

25 m ynt: kafdagfagytul: zepfegetvl: felefegetvl: fyaytul: tifteffegetvl: 
ez vilagnac menden gőnőrvfegytvl: yfiufagatul: es mendenőktfl: 
kickel ember elhet ez világon: es annakokaert: ha akaronc iol meg 

286 halni: iol kel elnőnk: micoda || ke: iol tudnya meg halni: meg 
ielőntetic ymez peldanac myatta: vala neminemv kalmar: mel eg 

3o nag vadon erdőn áltál menuen: lele ot neminemv zaz eztendős 
nyaualgo remetet: meltvl meg kerde myt tenne o t: kinec monda 
aremethe : о en nemes vram: ym megh halnom tanulóé egem : kinec 
monda a kalmar: micoda zfcfegőd vagon tenekőd tanulnod meghal
nod : mikoron te leg ven ember: mert egeb képén es zf cfeg tenekőd ha

ss mar meg halnod : kinec monda az remethe: es ez az mellet en igőn 
felec egem: mert tudom enmagamat meg halandonac : es demaga 
nem tudoc meglep iol meg halnom: kinec monda akalmar: micoda 
tudnya iol meg halni.: kinec monda a remete: tunya iol meg halni
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ez egem : tunya m ynt: a byvjiöket eltauoztatni egem: es io rnvuel- 
kődetőket ténnyé egem: mikepen monga aprofeta: tery el egem 
a gonoztul: es teg iot egem: monda az kalmar: mit ezől egem: hog 
illeten ven II vág: kinec monda az remetlie: igén io étkét: es az 287 
kalmar monda: kicoda cenalla tenekőd ez io étkét: kinec monda az 5 

remete: igon io zakac: tunya m ynt: az ehfegh: kinec monda 
a remethe: rninemv atte eletód: kinec monda a remete: az en eletőm 
ez egem : hog meg gondolom mend az en eztendöymet: en lelkőw- 
nec kefervfegeuel: es holot lelem emagamatli iol eltőmnec len?«6m: 
tahat halakat adoc az en iftenőmnec: holot ke: gonozul eltem: 10 

igon bánkódom az en byvneymről: kinec monda a kalmar: kafdag 
vág éh auag nem : kinec monda a remete: tobet valloc bőgném 
mynt akarnam: tunya m ynt: az en teftőrnet: kinec monda a kal
mar : azért akarnal éh meg halnod: kinec monda a remethe: vg 
mond ícent pal apaftal: keuanoc meg felölnöm : es criftuffal len-15 
nőm: en es örömeit akamec iol meg halnom : hog az őrök eletre 
iuthatnec: kinec monda a kalmar: meg tanithatnal éh engőmet 
auag nem : hog az őrök eletre iuthatnet egem: kinec monda 
aremethe : igon iol |j meg tanithatnalac egem: es monda az remethe 288 
az kalmarnac: en nemes vra?n mycoda dolgot tue tennéd: kinec- 20 

monda az : kalmar vagoc en edes zerető ícent atyam egem : kinec 
monda a remete : akarz eh árulnod nyernéd egem: es a nagert kvf- 
dedőt adnod: monda az : es annakokaert futofoc ideftoua egem: 
vafarrol vafarra egem: es fokadalomrol fokadalomra egem: hog 
nyeryec: kinec monda az remethe: tekenc meg a mennet: mel25 
nagob mend etelles világnál egem: es tahat ved meg anag menn- 
orzagot: az vdőzerent való marhakon: mellec keuefec a mennorzag- 
hoz kepeit: mellet haluan a kalmar: el haga mend az ő vdőzerent 
való iozagyt: es lön az edes Jefufnac aytatus zolgaya: es iftennec 
orzagat veue: azért edes Jefufnac dragalatus hy zolgalo leani: laf- зо 
fatoc attf vduőffegtőket: mert maftan vagon az vduőffegnec ideye : 
es az erdőmlefnec ideye: es az őrök || eletnec ideye: mert hala- 289 
lonknac ideyen : az igaffagnac ideye vagon: mert valamel allapat- 
ban lelettetel: bizon dolog: hog abba Ítéltétől •: • touaba kőuetkőzic 
a fcent iras : a halalnac ideien való kerdefőcről: es intefnec liafna- 35 

latus voltáról: ecickőlt ezőnebe kel vennőne: hog hat kerdefőket kel 
tenni: a vonakodo: auag halalanac ideien kefalkodo embertvl: 
mellecre ha az vonakodo ember tekelletőffegel felelend: es e hat
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dolgokat bizonfagal őmagaba vallanga: ez niluan való yeg: hog az. 
vduőzvlendőknec zamikőzzvl való: elozer a kor meg kérdendő: 
hog ha mendeneket hyggon: mellec iftennec eghazaba meg hyrdet- 
tettec : a kereztyen embernec hyuendoknec le/mye : es azokat mellec 

5 ahytnec tyzőnket agazatyra mondattatnac hyuendoknec lénnyé: es 
ha őrvllőn erről: hogy remenh omagat a bizon kereztyen hytbe meg 
halandonac lénnyé: ha akor [őrvl] felel hog igeckepen vagon:

280 tuha m ynt: hog mendeneket |j hyggon melleket akereztyen ember
nec kel hynnye: es io remenfegőt nal: hog a kereztyen hytbe akar 

ío meg halnya: vduoffegnec iege •: • mafodzer akor meg kérdendő: hog 
ha efmerye omagat: hog az ő teremteiet: az ő vndocfagos byvney- 
nel: gakorta meg bántotta : tnnnya m ynt: gondolatt'anal: mvuelkő- 
detinel: es iozagoknac elhagaíaual: es ha felelendi hog vg vagon: 
tahac vduőffegnec iege •: • harmadzor meg kérdendő akor: hog ha 

is bankoggec erről: hog vetkőzuen: gakorlatoffaggal meg bántotta az 
edes iften : new a halalnac : auag pokolnac: auag az vtolfo iteletnec 
féléiméből: de cac zeretetből bankoggec: mellel tartozic if tent men- 
deneknec főlőtte zeretnye: mehet vetkőzuen gakorlatoffagal meg 
bantot: ki őneki nag foc iokat adót: es fokacba ő hozza nag zere- 

20 tetőt vallót: tuna m ynt: meg haluan őerette : annakokaert vg monda 
az edes Jefus : fcent Janus irya mondatat: ечы&деИотапж tizőnőtő-

291 die refceben :• nagob zeretetőt fen||ki nem val: hog az 6 lelket veffe 
valaki az ő baratyert: ha akor felelend: hog bankodic: iftennec 
bantafarol: nem ahalalnae féléiméből: auag apokolnac felelme-

25 bői: de cupa cac az ifteni telles igaz zeretetből: mehel tartozonc 
iftenőneket zeretnőnk : es'ha val valaminem v byvnoke t : meheket 
nem tud : hog ha meg gonth legőn auag nem : es hog azokat örö
meit meg akarnaya gonnya: es azokról az ő tehetfegezerent eleget 
akarna ténnyé :■ tahat ez es vduőffegnec iege •: • negedzőr rneges 

3o a kor meg kérdendő: hog ha zandekozza az ő eletet meg iobittani: ha 
az 6 korfagabol meg goguland: es touaba tudua foha halálos képén 
nem akarni vetkőzni: es hog ületen zandekot vallon: hog femmi 
ne legőn Őneki ol kedues : zeretetos : auag dragalatos : melert touaba 
tudua eg halálos byfnt tenne : ha felelend hog vg vagon : vduőffeg- 

35 nec yege: •: • őtődzer meg kérdendő akor: hog ha menden ellenfegy-
292 nec: kic ötét meg bantottac ygeckel: auag teteme||nőckel: zvue- 

zerent meg bocat éh : auag nem : es ha tudna valakit: kynec ados 
volna: kéz volna a fyzetefre: mend marhaiabaf es mend hyribe
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neuebe : auag ha tudna valami hamis marhakat: auag őrökíegőket 
bynya: hog kéz volna azokat meg adnya: fyzetnye : az 6 tehetfege- 
zerent: ha azt feleli hog kéz edologra: tahat vduőffegnec yege 
egem •: • hatodzor meg kérdendő a kor: hog ha hygge es őrvllön 
erről: hog iuthaffon : auag meheffen az őrök eletre : nem az ő tulay- 5 

dón erdőmeyert: de cupa cac az edes Jefus criftusnac kennanac 
erdemenec myatta: 0  mel erdőmbe cug füg : auag al menden em- 
bernec vduőffege : ha a kor felelend: hog vgh vagon: tahat vduőf
fegnec yege : ezők a hat kerdefőc : melleket kel kérdeni az vonakodo 
embertől: melleknec myatta meg efmerhethyuc: hog ha vduőzvllőn 10 

auag karhozzec: mert valaki őmagat: auag egebet meg ker||dőzne 293 
es ha őmagat ezőcbe lelneye: batorfagal meg halhat iftennec irgal- 
maffagaba: es ez illeten kor: ki ehat dolgot őmagaba valla: yntendő 
criftus vronknac kenzenuedefenec elmelkődefere: hog őmagat erre 
aytatofíagal zerezze : mel elmelkődefnee myatta: őrdőgőknec men-15 

den kefertetőket meg gőzheti: es bodogul: gőződelmel: az örök 
örömre meheth: mellet mv vronc Jefus criftus : ki atyaual: es fyu- 
ual: es fcent leleckel őrőcke orzagol: meltoltaffec mvnekőnc őtet 
zeretőknec adnya: amen: alleluja, : •: • touaba vg oluaftatic : cefariuf 
nac zőt irafaban : hog neminemv vitéz : ki a zerzetőfőknec igőn nag 20 

zolgalatot tezőn vala: ez mikoron igőn meg betegvlt volna: es cac 
egedvl fekőnneiec az ő agas hazaban: pokolbeli ördög annac labay- 
nal: latafzerent meg ielőnec: mayom kepben: zaruakar valuan 
mikepen a kecke: meln||ec latafara a vitéz meg rettenuen : monda: 294 
kicoda vág: auag myt kerez: felele eh codalatos mayom: ördög 25 

vagoc egem: es iőttem hog atte leikődet eluigem egem : kinec monda 
a vitéz : tauozzal el rofdanac való ectelen allat: entőlem : mert az 
edes criftufnac aianlottam őtet egem: mellet az oltari fcentfegbe en- 
hozzam vöttem egem : monda az ördög őneki: valtere : eh vala neue 
a viteznec: ha ennekőm zőuetfegőt tez : az az : mend teftőftvl lel- so 
kőftfl enneköm adod magadat: tahat en tegődet meg vigaftlac : es 
mend atte nemzetődnec fölötte meg kafdagitlac tegődet: felele a 
vitéz: honnat vagon tenekőd illen nag kencőd egem: felele az 
ördög: atte vduarod mellet veghetlen kencőc eneztettenec reytette- 
nec el egem: es monda a vitéz: mond meg enneköm holot vagon az 35 

minapon, meg holt vylhelmus vr yfpannac lelke egem: felele az 
ördög monduan: en igaz kereztyen hytőmre mon||dom egem tene- 295 
kőd hog ha valaki ez eg alat való mentfl nagob heget oda bocat-



7 6 SZÉKELY-UDVARHELYI CODEX ( 2 9 5 ----3 0 0 )

tana egem : liolot a vilhelmus yfpan lelke vagon egem : minec előtte 
ember az ő zemen az fellő zemőldőket: az alfohoz ragaztanaia: 
eggefiteneie: eloluadna egem : mellet meg mondnan : nag cyhagaf- 
fa l: kacagaffal monda : a tvz : a hefeg: az egetes: annac meg cac 

5 tey főrődő egem: de iay vezic annac egem: mert itelet napyan vezi 
a derec kent: mellet erdőml az ő byvnezerent: es touaba a vitéz 
nekyről mairól es kerdeft tőn : es az ördög felele őneki monduan : 
huzoneg eztendeiglen az nag kenba volt egem : de eg felzőmv baba: 
es neminemv tarkopaz: vprikopaz: tetnes: mvtőlőnk őtet a purga- 

ío toriumnac tvzeből elneuec egem: az felzőmv bábát, neueze az ő fele- 
íeget: mel fyruan az ő léikéiért: kiapaftotta vala felzőmet: de

296 a tetues kopazt neneze az ő barat fiat: mel a monoftorban ay||tatos : 
es zerzetős iambor vala: ki az ő attyanac lelkeyert: fokát verittőzőt 
vala: munckalkodot vala: ennekutanna meg kerde az ördögöt:

15 monduan: mond meg ennekem: minemv helről iőttel vde enhoz- 
zam: mel monda: en es az en tarfim : a fekete zerzetnec neminemf 
apaca feiedelőm azzonnac halalan valank: az ő lelkenec ki iőnetit 
várnán: tahat monda a vitéz : bail an valatoc : tahat felele az ördög: 
ez világon az men alat: mentvl nagob erdő ki vagon: anne leuelet 

2o nem val egem menen valanc : es monda a vitéz : myt neretők o t: 
felele az ördög: iay vezic mert fe?nmit nem : mert az azzoniallat 
aytatos: zerzetős : es fcent vala: es vr ar mihal archangal oda iőue 
egh nag vas dorongal:. es mvncket igőn vere : es elvze onnat: hog 
elozlananc mikepen a por: mellet ideftoua forgat azel a főldnec 

25 zynen: efmegh meg kerdetec: ha volt volna az vr gélért apatnac
297 halalan : ki nag fcent eletv ember vala: felele az ördög: || nyncen 

a tengőrnec partyan anne főuen: menen ot voltonc egem : de keue- 
fet nyerenc o t: mert az atkozoth baratoc: a difnocnac mogoc zerent 
rőhőguen: nem hannac vala mvncket közel oda mennőnc: es monda

so az vitéz : mikepen merezkőttel illen nagh fcent embernec halalara 
mennőd egem: monda az ördög: a tat vezic: en ot es ielőnnen 
valec egem: hobt iftennec fia meg hala egem: tahat en vluen 
a kereztnec eggyc agan: tahat mire nem merezkőttem volna illen 
nagh fcent embernec halalara тешгеш egem: о annakokaert zol- 

85 galluc az edes iefnft: hog az ő zynöknec latafatul meg zabadycon: 
amen •: • köuetkőzic afcent iras azocrol: kic gonoznl gonnac: vala 
neminemf pap: ki igön nag foc bvvpjaket töt vala: ez vtan meg 
korula: es meg hala: es ennekutanna nekinec ő barattyänac
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meg ielőneo: es meg kerdetee ötőle holot volna: ki felele: |j hog 298> 
őröcke elkarhozot volna: az meg kerde : mikepen volna ez egem : 
hog atte gonafod tenekőd femmyt nem hafnalt volna egem: kinec 
az felele: az en gonafom ennekőm femmyt nem hafnalt egem: főt 
meg ennekőm artot egem: vg hog: ki ezt nem valla; az о gona- 5 

faba: agonas femmit nemhafnal: tahat monda az : micoda az egem 
a gonafban: kinec az felele : ez egem : en nem akarec meg zőnni a~ 
byvn.őktvl: es illen zandekot vallec: hog ha meg gogulnec : meglen 
meg nem zőnnem vetkőznöm egem: azért iay ennekőm: mert 
őrőcke elkarhoztam. •: • touaba ha illen bizon tőredelmeffegőt vallaz: n> 
mellet valhac: es foha nem akarz vetkőznöd: es akarz meg zőnnöd 
a byvpőctfl: nyncen ez világon ol nag byvn : mellet vr iften tene
kőd oroméit meg nem bocat •: • touaba vg || oluaffuc : hog vala nemi- 299' 
nemv pyfpec anglioban: ez valuala eg yfiu papot: capiant: es о 
húga: auag nennye germőke vala: az igőn meg zerete neminemv 15 

zidonac leányát: es ő hozza femmikepen nem iuthata : hanem cac 
nag pentőkőn eftue őhozzá mene: tahat afydo pap meg iőue : es 
lata őket vetkőzuen : es elhaga őtet menni: es ezt teue a pyfpekert: 
es monda afydo: ezt en femmikepen el nem hágom : de meg mon
dom a pyfpeknec: tahat nag zombaton mikoron apyfpec mifet 20 

zolgalna: es a pap őuele zolgalna: tahat eliőue a zido mend az ő 
baratyual: mellet őrayta latuan apap: igőn meg zomorodec: es 
bankodec az ő byvneyről: es fogadaft tő az őrök mendenhato iíte^- 
nec : hog foha touaba valaminemv halálos byvnt nem akarna tenni: 
cac őtet a nag zegentvl meg oltalmazna: tahat az őrök menden- 25 

ható vr iften ot egyegőt tőn : || hog mend a zidoc.az yegnec myattaSOÖ5 
meg nemulanac: cac eggic es valami yget bezedőt nem zolhata: 
tahat a pap meg gonec: es zerzetbe mene: es mend ketten az lean- 
nal vduőzvlenek •: • mikoron meg akarz gonnod: tahat tenekőd 
kel folamnod telles remenfégőddel iftenhőz : mert cac eg byvnnec so 
fém kel ol nagnac lenni: hog te abba ketfegbe efnel: meg tekent- 
uen a fcentőknec peldayt: tuna m ynt: maria magdalenayet: es az 
egeb fcentőket: kic nag foc byvnőket tőttenec: kicnec az ö meg 
tereföcbe iften menden byvnőket meg bocattotta •: • tenekőd ember 
őrömetőfőn: es gakorlatoffagal kel meg gonnod: mert agonas ga- ss- 
korlatoffaggal meg tiftitta es meg vilagofittya a lelket: mikepen 
a viz a teftőt: mert ember atefti eletben eghonapnac alatta cac 
alig lehet teftnec főrődőie: es mofafa nelkvl: de iay vezic mert
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301 igön fokán eg eztendőt: tobet es elmula||tnac hog ok az 5 lelkeket 
gonafnac es tőredelmeffegnec myatta nem gondollac meg mofni: 
mert a lelec a gonafnac myatta: inckab zvkőfkődic meg mofodni: 
hognem a teft a viznec myatta •: • ug oluaffuc emelle: bog vala nemi-

5 neniv zerzetős: mel tiftafagtarto vala: de az nem akar vala meg 
gonni: hanem cac tizőnőtőd napról napra: neminemv napon ke : 
itteni akaratnac myatta: a purgatorimnnac kennara vitetec: melbe 
egettetic vala: tahat a bodog ziz maria mene az ő fcent fiahoz: es 
kere az 6 edes fiat: a mv vronc Jefus criftust: es monda őneki: о 

io en edes zerető fiam Jefus: myre bocattod őtet a kenra ezert hog 
tiftafagtarto volt: es tenekőd foc zolgalatot tő t: felele az edes iften: 
en edes zerető anyam : ezt azért tezőm egem : hog ő ritkán gonyc 
vala egem : demaga ezt teeretted meg engedőm : hog őmagat meg 
iobicya: tahat a lelec meg tere az ő tulaydon teftebe: es gakortab

302 gonic vala hognem ruynt äz élőt •: • || touaba vala igőn nag vforas es 
byvnos ember: mel meg korula: es ketfegbe efec: es nem akaruala 
meg gonni: tahat ő hozza iőue az ő felefege: es fia: az ő attya- 
fyayual: es mend az ő baratyual: az gonafra inteferth: mellet nem 
inthetenec niend nyaian es a gonafra : demaga meg es hozanac eg

20 papot: hog meg gonneiec: de fel kaialta nag felzoual: monduan : 
mennetők ki mend az en hazamból: mert bizonaba nem akaroc en 
megh gonnom: tahat az iainbor pap ő előtte le wluen : monda: en 
oruos ineftőr vagoc egenir-es azért iőttem tehozzad: hog en tegedet 
meg vigaftalnalac egem : hog ezt lialla a kor vforas ember bekefe- 

25 gős Ion: es cendez : es monda: vram legetőc ennekőm iol iőuendők : 
ha akartoc. engőmet meg druofolni: en meg fizetőm tvnektőc attv 
munckatokat egem: felele a pap : en ezt meg tezem ifte?mec feged-

303 fegeuel egem : de en előzer teueled eg árut tezőc egem : |j melnec az 
vforas ember monda: о en nemes vram : mycoda az áru egem:

so monda a pap: ez en edes zerető fiam egem : hog ad ennekőm mend 
atte byneydet egem: en es tenekőd adom egem.: mend az en iote- 
tememmet egem: melleket artatlanfagomtvlfogua totem: felele a 
kor: о en nemes vram : az áru auag auetel hog ha lehetne entőlem: 
en őrőmeft akarnam egem: az en byvneymet eladnom : auag meg 

35 bánnom egem: tahat a pap felele : aggad ennekőm az iob kezedet: 
es monda: en tenekőd adom mend az en mifeymet: es ymatfagy- 
mat: bőytymet:. es mend az en io mvuelkődetymet: melleket tőt- 
tem mend az en napymban egem: tahat a kor ö nag őrömében
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kezde íyrnya: es nag vigafagal mondani az 6 l}jjí»eyt: es monda : 
ymmar örömeit akarnec meg halnom egem: es halakat adoc tvnek- 
tóc egem: hog en hozzam iöttetöc volt: tahat a pap monda: mend 
atte byvneydet: melleket mend atte eletődnec napi||ban töttel egem : 304 
ma mend azokat enream vöttem egem: es en örömeit akaróé meg 5 
tiítulnom azoctul: es meg gonnom mend atte ectelen byvneydet: у 
cac mond meg enneköm mend atte byvneydet egem: hog en mend у 
azokat a pap elöt igazan meg gonhaííam egem: tahat a kor 
kezde mend az ö ectelen byyneyt: es igön íokakat meg gonni: nag 
aytatoííagal: es ö zvuenec töredelmeffegeuel: es menden igenec : esio 
byynnec meg gonaía vtan: kezde nag keíervíeggel íyrnya: es az 
iambor pap mend az ö bvvneyt őneki meg gontakat: leuelbe 
beira: meg leuen ke : agonas : ötét nag őrömmel meg oldoza: com- 
municala vele: es meg kenete ötét: tahat a pap haza mene: es 
azon eyel: mikoron a papoc a ícent veternyet cantalnaiac: meg is 
hala a kor: es apap az ö vicarioíahoz mene: es az kaldag ember- 
nec menden bvvneyt: ollan abrazba: ment ha mend ő tőtte j| volna 305 
meg gona őneki: es penitenciat kere őtőle: minekntanna k e : a 
vicarius: a papot a gonaínae vaíaran meg hallgatta volna: igön 
zomorog: keíerőg vala : es vg alittya vala: hog e byynöket: mend 20 

Ő tőtte volna: tahat a vicarius monda őneki: vary meg it eg oraig- 
lan : ym meg gondolom rninemv penitenciat haggac egem tenekőd: 
ezilleten nag loc te ectelen byyneidert: tahat a vicarius alonni mene: 
az ő agaba lefecuec : es a nag zomoruíagnac myatta nem alhatec : 
tahat zozat iőue őhozza: es monda őneki: te ne zomorogy a bvv-a-, 
nöknec okáért: melleket a pap meg gont tenekőd : mert azokat nem 
ő tőtte: de en tőttem azokat egem: tahat a vicarius monda: kicoda 
vág egem te : es az monda: en vagoc egem: amaz kaldag víoras 
embernec lelke : ki nem akaroc vala meg gonnom egem : de apap 
enhozzam iőue : es menden 6 iotetemenyt ennekőm ada egem: es 30 

mend az en byvnéymet őrea veue egem: tahath en || mend az en 306 
byvnevmet: nag aytatoífagal: es tőredelmeííeggel meg gonam egem: 
es mikoron a veternyet cantallatoc vala: akoron halec meg egem 
es az nag itteni buzgoíagos zeretetert: es kegeííegert: mellet az 
iambor pap enhozzam mutata egem: meg zabadulec mend az en 35 

bvvnevmtvl egem : es az őrök vduőííegnec eletiben vagoc egem: es 
apaph harmad napon engőmet kőuet egem: tahat a vicarius tuna 
mynt: az coníeííor: íelkele : es az eghazba mene: es lele a papot
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terdon alua ymadkoznya: tahat meg ielőnte őneki menden dolgo
kat : mellec őneki történtéé vala: a pap ke : harmad napon meg 
hala : es iftenhőz mene : holot őrőeke orzagol: amen : о bodog zere- 
tet: kivel menden ember vduözvl: о atkozot gvlőfeg: kiuel menden 

5 ember karhozic •: • touaba peldanc vagon neminemv canonocrol: es 
az megtaga da őmagat: mend az ő zegen baratytul: menden marba-

307 iát elnezte: es zerzetbe mene be : es ig ennere gvlőli vala a byvnöfö- 
ket: hog || őnelőc foha nem kőzőfvl vala: nem ezic yzic vala őuelec 
am : es ingen cac veloc lem akar vala zolni: lem valuala valami

ío irgalmaffagot ő hozzaioc: egzer ollot tart vala az ő kezebe : es az ő 
torkába f  te : a rofdanac való : es meg öle őmagat: es cac eg zot fém 
zolhata: tahat intec őtet a baratoc: hog hynaya Őmagara iftennec 
irgalmaffagat: tahat tentat pennát von kezebe : es meg ira : mond- 
uan : myerth hog en fém/ni irgalmaffagot nem vallottam a byvnő- 

i5 főchőz egem: ennekőm es femwi h'galmaffagnac nem keltetetni: 
es igeckepen hala meg: es karhozec : es igeckepen lezőn mendenők- 
nec kic nem irgalmafoc •: • touaba vg oluaffuc: bog vala nemi
nemv fcent iambor: ki lelecbe vitetec pokolnac eleybe: es lata ot 
azegen karhozot lelköcnec igőn nag foe keimokat: es lata eg nemi- 

2o nemv főfuennec lelket pokolnac kennyaba gőttretni: eg keues vdő 
közbe vetuen: ugan ezőn kafdag főfuen embernec fianac lelke es

308 pokolba vitetec: latuan ke : az atyanac lel||ke az ő fianac lelket: 
nag felzoual kaialta: es monda : atkozot legőn egem az óra melbe 
tegődet ez világra zvltelec egem: es a kafdagfagoc melleket teerted

25 kereftem egem: kicnec myatta őrőeke elkarboztam egem: tahat az 
fiú baluan az ő attyanac átkát: es monda az ő atthyanac: te es 
atkozot legh őrőeke egem: mert mel marhakat: es kafdagfagokat 
gonozul: hamiffan kerettel: mellekért elkarhoztam : es mikepen te 
egem: melleket meg monduan: mend ketten pokolnac fenekebe 

30 alazallanac: meg kötőztetuen két tvzes vas láncon : pokolnac melfe- 
gen fűguen : es mikoron eggic lelec a malikat erivala: tahat őniago- 
kat egetőmbe megzagattyac vala: es atkozzac zydalmazzac vala: es 
hog a kafdagfagoc: es a bamiffagoc: őnekic pokolba valoknac nem 
bafnalt: de inckab artot: •: • touaba vg oluaffuc : bog vala nemi- 

35 nemv yfiu : es az neminemv napon : akaruala menni eg azzonialat-
309 hoz: es keluala áltál menni eg hydon: mel alat nag mel viz vala: 

es a hyd meg tőröt || vala: tahat ő eleybe iőue eg ember: eg fekete 
louon: es az ördög vala: es meg kerde az yfiat houa menne: áz
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felele: ym valami dogom vagon egem : oda megoc : tahat az monda: 
vly yde hatam mege : es en oda vizlec tegedet egem: tahat az yfiu 
felvle az 6 louara: tahat az afekete louat bezőktete a vízbe: es 
beleőle az yfiat: kinec lelket: tefteuel egetómbe pokolra v i u e es a 
buiafagert őrőcke elkarhozec: es vgan ezónkepen lezőn mezeden 5 

bnialkodoknac: vg mórt da az edes Jefus: fcent ymre kyralnac : dra- 
galatos a zizefeg: nyncen hozza hafonlo ‘ intalm : anaakokaert vg 
mozzdnac afcent iras beli doctoroe: bog a ziznec: auag a tiftafag- 
tarto embernec teltet: itelet napianac vtazma: az edes itten: oly 
igőn nag edes gőnőrüfegős illattal aiandekozza meg: hog az ő tette- 10 

nec edeftegebe : eg zem pillantafiglan: nagob gonorvfegőt val: hog- 
nem mynt adamtulfogua itelet napig mezid etelles világ: az fertel- 
mes teíti eletben: yay azért afertelmes eletvecnec •: • || tonaba vg 310 
oluaftatic: bog neminemv tcent iambor: neminemv ördögöt mel 
embereket zallot vala meg: meg zoritta: es parancola őneki: bog 15 

őneki meg mozzdanaia mel volna a fryn.1 melnec myatta ördög töb
beket b^vQÖketl nyerhetne : ki felele : bog az átok volna : mert az 
atocbeb ember egem: nemikoron eg napon: zaz embert es vetköz- 
te t: es az ő partyara refcere vonzon: tonaba mert ha valaki тем- 
den by kereztyenőkert ymatkozneyec : es az ymadfagbol az ő eben- 20 

fegyt kyrekezteneye: ha cac eg volna es ez vüagon: nem volna 
vduőffegnec vtan: karbozneyec zegen: 0  anrzakokaert yayiay azok- 
nac : kic gvlőfeget vifelnec zvuökőn •: • tonaba a fcent tiftaíag melle 
vg oluaffuc: hog afcent tamas doctor: olaz orzagba igőn nag vr 
germeke vala: kő vari es valanac: igőn yfin koraba bemene afcent 25 

damokos zerzetibe: es az ő attyanac: es attyafyaynac bir ion edo- 
logba: a kalafto||romra menenec: es az 6 fiokat kikeric vala: es 311 
fenőgetic vala a barátokat: bog ha kinem adnaiac az ő fiokat: auag 
attyafiokat: a kalaftorombol: tahat felegetneiec es vezteneiec puz- 
tittanaiac a kalaftoromath egem: mend erre fern mene ki afcenthso 
yfiu: de a rofdanac valoc ördögi meftőrfegel: afcent yfiat ki vrozac 
a kalaftorombol: es eg varocba eg erős boltba vetec: es ot kenozzac 
gőttric vala ötét: ehfeggel: zomiufagal: es bydegfegel: demaga 
meges fewnii képén a zerzetnec ruhaiat einem vettethetec vele: 
fém az ő étkét meg nem vtaltathatac vele : elmenenec es eg zepfe- 35 

gös leanzot nag ekeffeggel felöltöztetenec: es meg fenőgetec ötét 
hog gonoffagra inteneie ötét: es vele vetkőzneiec: mert mafkepen 
halalnac volna leanya: berekeztec ö hozza: es kezde e leanzo

N Y ELV EM LÉK TÁ B. XV. 6
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e fcent yfiat gonoffagra inteni: meg indnla őmagaba gonoz keuan- 
312 Tagra : meg yede hog a megh || nyerhetetlen kencot: a fcent tiftafa- 

got elneuezteneie : felzokollec: eg vzoget ragada: nagon kezde vele 
verni a leanzot: kifutamec az ayton oelőtte: es efcent yfiu: kire- 

5 kezte otet az ayton: es az vzőggel a kőfalon eg kereztot vona: lee- 
fec terdre előtte: nag aytatus kőnv hullatafockal kőnőrőg vala az 
Őrök mendenhato vr iftewnec: hog őneki meltoltatneiec oly erőt 
adnya: hog azeplőtelen fcent tiftafagot meg tarthatnaya: yme ifteni 
dolog: alom iőue zemebe: es elzenderedec: es yme az alom közbe: 

io két angaloc iőuenec őhozza: es mowdanac: ne fel femmyt: mert 
iften meg halgatta atte ymadfagodat egem: es annac bizonfagara 
ymez őnel beőuezzőnc tegődet: hog foha többe agonoz keuanfag 
nem bánt egem: es a beőnedefbe oly nag faydalmat valla: hog fel- 
ferkene bele: es foha többe tefti geryedetőffegőt nem valla: ez kőnv 

is ziz lean Judit azzoneh: ezer őt - zaz húzón nolc eztendőben irtac 
thőuiffőn : allein ja :

y n i a g h  az b y v n ő f e r t :  ki  ez t  i r t a :  a l l e l u j  a:



*) Kőwethkőzyk ytth az yras az zenth engedelmeffegről 313

tía  kerdened ymmar, hogh mychoda legyen az engedelrnef- 
feg. Eeafelelnek doctorok. hogh az zenth engedelmeffeg. nem 
egyeb. hanem, az thwlaydon akarathnak yo yghyekezettel walo 
meg thagadafa: thewen az 6 feyedelmenek poroneholatyat. Azerth 5 

wgh mond zenth agoftondoctor Az byzony engedelmeffeg az. hogh. 
az о zywewel. feyedelmenek poroncholatyanak ellenne nem akar- 
nya: es mywelkődetywel mynden kefedelemnelkyl be tellyefythe- 
nye: es zayawal ellenne nem mondanya: Az zenth engedelmeffeg- 
nek Dycherythy melle ymez barom dolgok waghnak : Első ymez: ю 
merth az engedelmeffeg emberth helhezteth igen nagh magaffagos 
allapathra. mynd yth ez wylagon. es mynd az mafon. mert vgh 
mond wr iften moyfefnek egh kőnyweben. ha engedelmees lßendz az 
the wradnak iftenednek Ő bezedynek. fellyebmagaztal thegedeth 11314 
mynden nepeknel. azért az zenth engedelmeffeg fel magaztattya 15 

az engedelmefth iftennek es embereknek előtte, Példánk wagyon az 
zenth atyaknak eletyben. hogh egh [atyafy] wen atya ymezth mon- 
gya wala hogh wala melly ember, az ő lelky feydelmenek akaratya 
ala adangya ön akaratyath. nagyob erdemeth wezy hodnem az mynt 
azky chak önnön maga az pwzthaban lakozyk mert az chak az őn 20 

akaratyara kőthy őn magath. De amaz mynden akarathyath óthőlle 
el wethwen. kötelezy magat az ő lelky feyedelmenek poroncholat- 
tyara. Megys ez melle illyen példa olwaftatyk hogh egh az regy 
zenth atyak kőzzől lata menyorzagban negh rendebely embereketh. 
Eghyk wala az koroknak zolgaloknak rendy. Mafykwala azoke kyk 25 

iftenerth zarandokokath hazokba || be fogadnak, harmadykwala az 
pwzthaban lakozoknak rendy. Negyedyk kedyglen wala azoke az *)

*) Harmadik kéz.

6*
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kyk lelky feyedelmeknek engedelmeffege ala agyak on magokath. 
Latya vala kedyglen hogh az engedelmehegnek rendyben kyk wala- 
nak. azoknak nagh zepfego aranyas nyakbavethők walanak о nya
kokban. es nagyob dychőfegban valanak azok az thobynel. es monda 

5 az zenthatya ky ez latafth lattyawala. myre hogh ez engedelmefek- 
nek 6 íerege naghob dychofegben wagyon az thobbynel. kynek felele 
az angyal ky őtheth wyfelywala. azerth mert az koroknak zolgalok. 
es az zallafra fogadok, az myth teznek azth chak Önnön akaratyok 
zerynth thezyk es meg azokes az kyk az pwztaban lakoznak, de 

ío azok kyk engedelmeffegre kötheleztek önmagokath. az ön thwlaydon
816 akarattyokath || thöllök el wetettek: annakokaerth azok naghob 

dychöfegeth walnak. azért mongya zent agofton doctor mynden lelky 
iozagoknak annya az engedeltnefíegh. Mafodzer megys dichertetyk 
az zent alazatoffaggalwalo engedelmefíeg. merth az engedőnek

is engednek myndenek. az theremtő. es az theremtettallathok. wgh 
mond zenth agofton doctor, ha enged[ed]nenk az Iftennek : Iftenes 
engedne mynekőnk mykeppen az Jofwenak Ő parancholattyara meg 
alia az nap es az hód. es engedenek опеку, myglen bozzoth alia 
Iftennek ellenfegyn: arról monda az Ifidorus. doctor, ha meg thez- 

2o zywk azth myth wr Iften poroncholth. mynden kethfegnelkywl az- 
myth k érü n k  azth mynd meg nyerywk. Megys ez melle olwaftha- 
tyk ez példa: hogh az paal apath. el bochatha az ő thanythwanyat 
kynek newe wala janos. hogh hozna опеку egh berekből nemynemő 
wrwhagnak okaerth. orozlannak ganeyath: mert oth az berekben ||

817 lakozykwala egh fene orozlan : es mykoron ezth hallotta az ő-tha- 
nythwanya.'monda опеку. Atyám, ha reyam yőwend az orozlan. 
myth thegyek. es monda az apath. kőtőzed meg őtheth es hozzyad 
yde en hozzyam. Elmene azerth az berekbe, es уте  az orozlan meg- 
lata öteth. es rea hyrtelenkedek hogh őtheth meg marva, ymez

so kedyglen. az ö feyedelme poroncholatya zerynth akarya wala meg 
fognya őtheth. De az orozlan kezde el fwthny 6 előtthe, ez kediglen 
íwtbwala wtanna mondwan wary meg engemeth mert az en feye- 
delmen ennekem azth háttá hogh meg kőtőzzyelek thegedeth. es 
уте megh kőtőze őtheth : es wyzywala az ő feyedelmehez: mellyeth 

35 mykoron megh latoth wolna az paal apath. akarwan megalazny az 
ö thanythwanyath: es monda о пеку: myre hoztad yde ez okthalan 
allatoth. bochafd el őteth ymez kedyglen el odoza őteth es el bochatha:

318 azerth mongya azzent || agofthon doctor, az byzon engedelmes nem



AZ ENGEDELMESSÉGBŐL 8 5

kefedelmes. es az meg poroncholt dolgoth el nem halogatya. De 
legottan az 6 zemeytli zerzy latafra. fyleyth halgatafra. nyelweth 
zolafra: kezeyth mwnkalkodafra. labayth iarafra. es on magath 
myndeneftőlfogwan az 5 feyedelmenek poroncholattyanak be thellye- 
fytesere. Megys példa olwaftathyk az zenth engedelmeff égről: az 5 
zenth atyak eleteben. Egli neminemő wen plantala el egh azzwy- 
fath az pwzthaban. es meg akarwan keferteny az о thanythwanyä- 
nak engedelmeííegeth. es monda Ezth meg őthőzzed myndennapon 
myndaddyglan myglen meg zewldewl es gywmewlchewth theremtb. 
wala kedyg mézzé az wyz on hozzayok, wgh hogh reggel megyen n> 
wala el e l: es efthwe yo wala meg ky mykoron harmad eztendeyg- 
len У ezth tőttewala. yme az azzw fa meg zőldőle es gywmőlchőth 819 
teremthe, íme azerth melly chodalatos erdemő az zenth engedel- 
meffegnek yozaga. yth ez wylagon. es annal nagyob az wr Iftennek 
előtte. De melly igen naghjrynjggyen az zenth engedelmeffegnek is 
meg tőrefe: Ez megh theczyk ymez példából. Merth wgh olwaftat- 
tyk hogh keth zerzetefemberek mennekwala neminemő wthon: az 
idő kedyglen el fethethőlwen Iwthanak egh igen nagh erdőre: kezde
nek oth bwydofny. el wezthwen az wtath mykoron thethowa bwdof- 
nanak azon közbe hallanak oth egh igen nagh fywafth rywafth: 20 

kezdenek kedyglen ők menny közelben es közelben, az nagh sywaf- 
hoz es rywafhoz. mykoron kedyglen oda ywtottanakvolna || latnak 3 2 О 
thahath egh nemynemő nag fekethe ember egh thywzes lanczwal 
nyakon köthőth egh igen nagh fekethe komondort, es опеку kezé
ben wagyon egh nagh wafas oftor: es ő az komondorth kymelleth- 25 

len wagyawala 6 wele. es mykoron ők ezth lattakwolna igen meg 
iyedenek. es mondanak Ő пеку my oka ennek hogh the ez zegen 
okthalan allatoth illyen igen kymelletlen gyethred. felele az fekethe 
ember es monda. Önnön magath kerdyethek merth nem okthalan 
allath ez. kyth thy lattok okthalan allathnak lenny de hogh thanol- 30 

lyon mynden zerzetes ember ő raytha wr iften thy nekthek akara 
meg yelentheny. annakokaerth. kherdyethek önnön magath es 
mongya meg thy nekthek. es mykoron meg kerdettekwolna. felele az 
es monda, iay ennekem, mert || en wagyok egh engedetlen zerzetes 321 
embernek lelke, ky foha az en feyedelmemnek nem akarek enged-35 

nem yme kedyglen ymaron kel ennekem engednem ördögnek, az 
wr iftennek igaffaga zerynth. őrőkkől Őrökké, merth ez az athkozoth 
byn, kyerth ky wettetek az angyal menyorzagbol es a my elfő
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zylenk paradychonbol. ludas az apaftaloknak közölle Ez az weze- 
delmef byn^, kyerth az wr iften az zerzetefektöl el wezy 6 malazth- 
yath. Ez az athkozoth byn melly ky rekezth iftennek orzagabol Ez 
az wezedelmes byn kyertb embereknek lelkek be rekeztethnek az 

5 pokolnak örökké walo kynyaba. Ez az bvn.mellv ördögökhöz hafon- 
latoűa tbezen. es az kynban rezeffe kythöl oltbalmozzon mynketh 
atya fyo es az zenthlelek wr iften amen: || *)

*) A következő lap üres.

7 '



*) In nomme dommi. Amen. A zenth Anfelmus doctornak323 
ew kenywebel zool yth az yraas. arról meyl wezedelmes leegyen, 
az zerzethes embernek yfmegh vywnnan ez wylagra ternye: ky 
ymekeeppen kezdetyk: Igen felelmes az olyan zerzetes ember
nek ew dolga kyth az vryftennek yo volta ez vylagnak vezedel- s 
mebel ky hozoth: ees ewnekj yfmegh rea terny zyweuel awagh 
teftewel az fogadafnak elette ees vtamia ees ez meg tecyk kedeglen 
yemezbewl merth walaky ez wylagra teer: yftentewl el zakad. ees 
el wez: merth vgy mond az zenth Agofton doctor egy yrafaban: 
Iftentewl el zakadny’nem ygyeb hanem el wezny: Az el theres kedeg- 10 

len vr yftentewl ygen nagy gyalazatoffag embernek: mert ame vgy 
mond az zenth Jeronimus doctor: vram. myndenek kyk thegedeth 
el hattanak meg gyalaztaffanak. merth byzonal gyalazatoffagra 
melto. ky ewteth el hagya az gonozfageerth: kyben az az vr iften- 
ben: nynczen |j fymmynemev gonoffaagh. Azeerth yrya beelcz ygyk 324 
kenywenek kylenczed reezeben valaky megh erizendi iftennek paran- 
czolathyath nem zenwed ew valaminemew gonozth. twdnya mynth 
ereke valotli. Towaba meelto gyalazatoffagra az ky ez zerzethbeel ky 
megyen. merth ez az vr Iftennek felette ellene veeth ez wylagy 
genyerewfeegeketh kewethween. demaga ez heeyth bolondh ees ez- 20 

thelen. Az vr iftenben vannak mynden Genyerewfeegek ees mynden 
yook ees edeffegek kith el hagywan ember mynden ioth el haagh 
es elwezt. mynth am megh wagyon yrwan Moyfes ygyk kenywenek 
huzad reezeben: holoth vgy monda vr Moyfefnek megh mutatom 
en theneked mynden iawymath. tudnya mynth az en zynemnek 325 
dyczefeges latafaath. kyben wagyon mynden bodokfaagh es erem. 
kyth elveztendh ember elwezt mynden ioth. azerth ame vgy ir az 
ofeas p?-opheta kenywenek nyocyadik rezeben. el wezte az zydonep 
az ioth: mert mynden ioth elwezt ez ky vr || Iftenth elvezti. Ame 
vgy mond meegh az feneca newT beelcz ees femmi nem io embernek 30 *)

*) Negyedik kéz.



8 8 SZÉKELY-UDVARHELYI CODEX ( 3 2 5 ----3 3 0 )

mykoron ewmaga gonoz. Iftennel kediglen mynden io embernek, 
ewnalanalkil Temnii nem io. erei mondya zenth agofton doctor, oly 
io az vr iften, hogy walaki ewteth el hagya, femmi neki iowara nem 
leezen Merth byzonyaval minden gyalazatoffagra meelto walaki 

5 ewtet el haggya kytewl ew teremteteth ees az kiteel megh valtatoth 
Azeertli wagyon MoyfeTnek egh kenyweben megh yrwa. Az vr iitenth 
ky thegedeth teremteth el hattad ees el feletkeztel az the meg vál
tod vradrool iftenedrewl. errel yrya beelcz kenywenek harmicyad 
rezeben hala adatlan lelkew elhatta az ew zabadlaagath byzonyara 

io igen nagy gyalazatoffagra méltó, ky el hagywan az ew felfegef vrat 
kewan az gonoz vrnak az erdegnek zolgalny. ezerth monda az zenth 
peter vronk criftofnak mykoron meg kerdette volna ewketh. hogyha 
ewkes hatra akarnanak terny. vram howa mennyevnk nam the- 
nalad erek eletnek ygeye vagyon Azeerth byzonyawal mondhathya.

326 az zerzethe |j hagyoth byfonyal mondhathya azth howa megek ym- 
mar myre merth az vr iftenth el hattam. azerth ygen kel embernek 
ewnen magath megh otalmazny az zerzetbeel ky meneftewl. merth 
ygen megh gyalaztatik ew az ytelethnek napyan vr iftentewl Akoron 
nylwan lezen mynd ez wilagnak elette. hogy ewk azok. kyk azth

2o mondottak vr iftennek tawozyal el my telenk mikepen irya iob 
patriarcha kenywenek elfé rezeben, tahath az ewtelek elhagyoth 
iften. imezth mondya ew. nekyk. Tawozyatok el en tewlem ty zer
zethe hagyottak kyk alnokfaaggal cyelekedetek. tawozyatok el en 
tewlem atkoztak, az eerek tyzre, ez el thawozas iftentewl igen 

25 indeythya eteth haragra, ennek okaeerth hogy ez nyawalas feeregcye 
az felfeegnek vraath ew byne nekel hagya el. zoktak az nagy vrak, 
hogy nemykoron az ew zolgayokath megh vetik awagy el yzyk. de 
az vr iftennek kegyelmeffege oly igen io. hogy íoha az ew zolgait el

327 nem hagya. hanemha || elezer a zolgak hagyak eteth el. errel mondya 
3o zenth agofton doctor: vram fenky el nem weztli tegedeth. hanem

cyak az az ky el hagy. Az iftennek nagy haragya nymikoron ebben 
ielentetik meg. hogy el haggya az zerzethe hagyottakath megli ez 
vylagon es efny nagy nywmurufagban ezeertli irya zenth ieremyas 
próféta kenwenek negyvenkettedik rezeben mondwan fel gyeryed az 

85 en haragom thy reatok mykoron ky menendetek egiptombol. az az 
a zerzetbel. merth az zerzethe hagyottak mondatnak gyemecytelen 
faknak ketzer megh holtak, merth egyzer megh hal ez vylagnak 
mykoron az zerzetben iew ez wylagrol. iftennek megh hal kediglen
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mykoron ifmegh ez wylagra teer, ez etetnek gyemelcyeth awagh 
haznalatyatli el háttá akoron mykoron az monoftorban be menth. 
ennek vizontb ellene, az eletnek ew iowoltath. melyei kellene iften- 
nel elny ehvezti akoron. mycoron az zerzetbbel ky megyem ees 
ekeppen lezen ember myndeneítewl fogwa baznalatlan. wgy annera 5 

hogy cyak az erek tizre lezen méltó || ky megh tecyk ime példából 328 
p é l d a  Merth olwaf tátik hogy neminemev zerzetes ember el 

bagywan az ew zerzetith. kezde budoíny egy neminemev näg vadon 
erdeben barmadnapiglan. Az harmad napnak vtanna kediglen 
iwta egy neminemev nagy hegyre, mely hegyrel lata rokonkezel eg 10 

igen nagh waratb. ees íiete ew az war fele. micoron kedeglen intotb 
volna az varhoz kezel nagy erefí'en kyalta mondwan Agyatok ennem. 
Agyatok ennem az nagy ifteneertb. tahat niki az varból inte ewneki 
kezewel hogy az vton fel menne az varba, ky micoron az varban be 
menthvolna. yme talalaa az varat puztanak lenni, ees micoron ezen 15 

cyodalkoznek ime nagy bertelenfegel iewe nepnek fokfaga. mely 
nepeknek elette iew vala egy neminemev nagy es rettenetes feketev 
ember, tarthwan az ev kezeben egy nagy rettenetes tizes tert-h. ees 
mynd az fokaffag keweti vala eteth. az ew orcyayokatb mynd |j 
az feldfele le bajthwan. fenki fel nem tekinthween az menyorzagh- 329 
fele. megyen vala kediglen hatliwl ew vtannok egy igen nagy rette
netes ember, vifelwen az ew kezeben egy nagy rettenetes veres 
kepeth. ees mynd az nagy fokaffagb kezel, fynki égik az maiiknak 
valamit nem zolwala ekeppen latbwan az zerzethe hagyoth ky ezt 
lata megy kerde ewketh hogy kyk volnának. Tahath egyk ew kézzé- 25 

lek felele es monda, my wagyonk mynd mynnyayan zerzethe hagyot
tak. kylemb kylemb zerzetekbel ky iewen. ees ezenkepen neminemev 
hazba ebellefnek okayertb be menenek. Tahath latanok az hazban 
egy nemynemev nagh huzyw tizes aztalth zerzetefeknek ew modyok 
zerenth. tahath az kynek weres lancya vala kezeben. monda nagy зо 
fel zowal mikepen zoktak az zerzetefek az benedicitetb mondany. 
mikoron az aztalboz le zoktanak illniek. ees ez benedicite heleen 
monda, maledicite, az az atkozyatok Az fokaffaag kediglen monda: 
Atkozyonk у atkozoth legen az bora mely oraban ez wylagra zylet- 336 
tenkvolth. Tahat monda ifmeeth az feketew ember. Atkozyatok. 35 

felelenek amazok ees mondanak. Atkozot legenek az atyakees az 
anyak kyk mynketh ez wylagra zyltenek. ees fel tartottanak. monda 
yfmetb az rettenetes ember. Atkozyatok. Amazok kediglen fel kaya-
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tanak ees mondanak. Athkozoth legen az theremte ky mynket 
teremteth. ees megh waltoth. hogy az ew werenek hullafa myne- 
kenk nem haznala. ennek vtanna hozanak ew nekyk egy nagy tyzes 
poharth mel pohárban zwrkoth es dohos keenkeweth ezwe forral- 

5 wan. ees kezereytetik vala myndenik ew belele innya. es walamelyk 
ew belele ifyk vala. legottan. mynd orrarol. torkarol, ees fyleyreel 
az tyzes lang nagy bewfegel ky iew vala. Melyet meg lathwan az 
zerzete hagyoth. ammynth teheti vala. el tawoztatya vala ewketh. 

m  mykoron kedyg iwtoth volna || az hegynek alaya. ime lataa hogy 
io az var el fylyede. ees az lelkek nagy kyataffal kezdenek mondanya. 

iay. iay. iay. mynekenk myre merth immár foha my megh nem 
terewnk. ees ime ez zerzethe hagyoth ky ez latafth latta wala. 
megy there az kalaftromba. ees annak vtanna. íoha az kalaftrombol 
ky nem kewankozeek. ezeerth monda vronk ennen maga. hogy 

is valaky weegvglen megh maradand. az el kezdeth yoban. az idwezel. 
Amen. Olwaftátik eth az iraas azrol. mely fok keferteti wagyon az 
zerfetes embernek ezwvlagra való tereire, zerzetes ember kynek az 
ke'feerthe yhly, hogy ifmegh ez wylagra teryen. hogy ew alhatatos 
legen, imezeketh kel ewnekj megh gondolny. elezer vronk iefufnak 

20 cyelekedefeeth. Merth vronk iefus lazarth ky ez wylagra tere megh 
fyrata. mykepen irya zenth Ianos ewangeliumyanak mafod rezeben. 
kyth megh nem fyrata mikoron megh holt wolna. wgyan ezenkepen 

3.12 az zerzetes embernek iob volna || idweffeegere megh halny. honnem 
mynth ifmegh ez wylagra fcerne. Az fenekanak ew mondafa zereenth. 

2 5 ky vgy mond egy irafaban. nagy ob vezedelmes gonozwl elny. hon
nem mynth hamar megh halny. towaba. merth mycoron az fydok 
vronk iefuft intik wala hogy az kereftffarol le zaallana. femmykepen 
nem ewgede nekyk Sem kedeglen az ew keferewfeges annyaerth holy 
kegeffegre nem indwla. kynek az keferewfeegnek there zyweet jaltai 

so verte vala. Sem az fydoknak ygeretire kyk azth mondyak vala hogy ha 
le zallana az kereztíarol ew benne hynnenek. vronk idwezeytenk ees 
kediglen. mynek "vtanna ez wylagbol ky menth volna, nékyknek az 
ewey kezel megh yelenth az hythnek megh ereffeytefere. demaga 
ez világhoz thowaba foha nem akara egyefewlny. igen feiende annak 

35 okaeerth annak ky engedween af ew iora tanacyozo angyalának, ez 
feeldyeket el háttá, elhagywan ifmegh az ew tanaczyat az kegyet
lennek ew tanaczyanak vtanna indul ees ifmegh azra tér az melye- 
keth el hagyot volt ezekreel monda az vr iften az prófétának altala
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megh vtalatok mynden en tanacymath az ty halalatoknak ydeen. 
enis az ty halalatoknak ideen || az ty wezedelmetewken erelek. ezeerth 333* 
mondya az zenth próféta, bodogh ember az. ky nem iar az kegyet
lennek ew tanacyan. bodoktalan kediglen. ky hyzen az hyzelkede- 
nek. towaba merth igen felelmes annak, az ky az penitenciatartafra 5 

atta ennen magatb. ees az mennyekeertb batta el ez íeldyeketh. 
ifmegh ewneky azokra terny. ezeertb olwaftatik az zentb ianos ele- 
teben az ketb atyafyakrol kyk tamattanak wala nagh nemes nem- 
bel. halwan zenth ianofnak peredicacyoyat mynden erekfeegeketb 
el harulaak. ees zegenyeknek óztogatak. egh kewef napnak vtanna 10* 

kediglen latak az ew zolgayokatb ekeffen elteztetteknek lenny. ees 
mynden kazdagfagokkal feenleny. imagokath kedeglen zegeeníeeg- 
ben es ehezwen. es hythwan ruhában, igen megh keferedenek ezen. 
ees megh banak az ioth az myth tettenekvala. kyth megh ifmer- 
ween az zenth ianos. az gormegdyd wezeketh. ees az kewecyeketh 15 

aranya ees dragalatos keweke valtoztata. monda ewnekik menye
tekéi walcyatok megh myden ty iozagtokath. ees ez leiden legetek 
kazdagok. hogy az mas vylagon errekee codulyatok. fenth ianos fel 
tamazta kediglen nemenemew ifyath. ky megh holtvala pa||ran- 334 
cyola пеку hogy az keth atyafiaknak elette megh mondana mene- 20 

mew dycefegeth elveztettek ees ennek vtanna mely nagh kenra 
meendeek ennek vtanna ifmeegh penitenciat tartanak ees iol t e 
gezek eleteketh. Towabba példánk vagyon mynekenk. hogy az z-er- 
zetben megh maradywnk. az galambról kyt az Noé el bocyata. mely 
galamb megh ifmerwen. hogh az viz ezen megh nem alloth volna 20- 
ifmegh az barkaban there. Mykoron kedeglen az bynnek ew ezene 
zenethlen legen ez wylagon. nem lattatik az menyey galambnak 
alkofmaknak hogy ew reá teryen De inkaab az pokolbeli hollónak, 
az hollot ky bocyatvan az bárkából nem olwastatik hogy ifmegh 
oda terth volna. Towaba kyth vr iftennek lelke az kalaftoromnak 30  

puztayaban hozoth. iol hyhethyek ezt. hogy az gonoz lelek legen az 
ky inti ewteth hogh ifmegh ez wilagra teryen. merth zenth bernald- 
nak ew mondafa zereenth az zenth lelek vr iften kynek myatta az 
zerzetben iettel foha ky nem wyzen. Mikoron ne legen ewbenne 
keth akarat, hogy bee is hozyon az zerzetben kys ees vygen. errevl 35 

monda az angyal az || Lothnak. ne akary hatra tekyntened. fém 33í> 
kedeklen et ez tartomamba ne lakozyal. De ház hegyen idwezeycyed 
az te lelkedet, mely hegyen értetik nem egyeb. hanem az kalaftrom-
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beli elet kyben ember kynyeben idwezeytheti az ew lelkeet. az ew 
felefegen kedeglen. nem fogada az angyalnak zawath hatra tekynte. 
ees fobalwannya waltozeek, az bahvan kedeglen nem egyeb hanem 
az teíth leleknekyl. cyak hafoidlatoffagat walya embernek, de nyn- 

s cyen ew benne erzeekeníeegh. vgyan ezenképpen ház olyan zerze- 
tes. az ky azokra neez. az melyeket el liagyot. cyak walya az zerze- 
teífeegnek hafonlatoffagat. de nem az tekelleteffeeget. az teltet walya 
az kalaftromba. az ew zyweet kedeglen ez wylagba. hugyan leezen 
ennek ew dolga, mynt az lothnak felefegenek. ezeerth monda vronk 

io idwezeytenk ínyképpen irya zentli lucacz tizenheted rezeben ewan- 
geliumyanak. fynky bocyatwan kezeet az ekere hatra neezwen. nem

336 alcolmas iftennek orzagara. towaba mei*th az jifralielnek ew || fyay 
megh zabadwlwan. faraho kyralnak fogíaagabol. ees az weres ten
geren áltál menween. megh terenek iímegh egiptomba de az ew megh

i5 zabadulafokrol ewrelnek wala. ees dycyeytik wala az ew megh 
zabadoytoyokath. Oh mel eztelenewl teeznek wala. ha ifmeg egip
tomba temek vala. ezeerth paracyolamegli az vr itten nekyek mond- 
wan. ifmeegh egiptomban ne teryetek. mikeepen irya ieremias keny- 
wenek negywen kettedik reezeben. towaba az zenth kyralyok az 

2o angyaltul megh tanyoyttatvan. nem terek erodefliez. vronk criftof- 
nak ellenfeegehez. az zenth ioíepli ees nem mere oda az helre ternj 
az kys leíuíTal. az liolotli lialla. hogy orzagolna az Archelaos, my- 
keppen irya zenth Mathe ewawgeliomyanak maíodik rezeben. Ugyan 
ezenképpen igen felelmes az olyan zerzetes embernek ez wylagra 

25 terny. ky az ew idweffeegeet keewanya. holot az íataan erdeg lako- 
zyk. az my- idweffegenknek ellenfege az ewneky folgaloknak kezette. 
ezrei yrya zent ianos latafarolvalo kenyvenek mafod rezeben tudom

337 en hol lakozol te. oth wagyon az || fatannak ew zeky: az az ez wy- 
lagban az howa kewankozyk az vizha fordwlth zerzetes. ember. Mely

so igen vezede'lmes legen kedeglen az zerzetes embernek ez wylagra 
terny megh tecvk imez példából

*) mert vgh oluaftathik bog vala egli nemineuö ifíyu. ky áz 
о attyanak es anyanak akarattyanelkwl zerzetben mene kezde ó 
oth az vriftennek wig kuzgo lelokkuel zolgalni bőyttokben es yinad- 

35 fagokban, tortinek kegiglen bog egh keues időnek vtanna kezde

* )  I t t  k e z d ő d i k  a z  ö t ö d i k  k é z  í r á s a ,  m e g s z a k í t á s  - n é l k ü l  f o l y t a t v á n  a z

e l k e z d e t t  s o r t .
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kónorgeni az 6 feyeleimének ezzen bog ötthet el bocyatna az puzta- 
ban lakozni bog otb nagob bnzgo leiekkel zolgalbatna az vriften- 
nek, monda kediglen пеку az feydelem, zerető fiam ne akaryad 
ezzeket gondolnod mert nem tudod az ördögnek cybalarciagit elwi- 
felned es ellenne allanod, ez yfiu kegiglen mind ezzel nem gondol- 5 

uan zönetlen vnttatyaula ötét bőig el bocyhatna az iftenek zolga- 
latyara az feyedelöm kegiglen igen nehezen reya || engeduen keet 338 
frátert ada őmelleye hóig kyk öthet kyffirnik el ky az puztaban 
mikoron kegiglen ökb az puztaban fockayaglan yarthanakvolna 
igen meg faradanak es egh neműnemö fanak о arnikaban el allua- 10 

wanak: mikoron kegiglen ökb fel ferkentenekwolna yme latack tabat 
egh kefielö ö feyekfelet ybl. az fan: monda kegiglen egigik az fater- 
nek: yme holuagion az kyt written teneköd bochatot azzirt köuef- 
fed Öthet az fráter kegiglen bolchot veuen tölök az kefielö fel repül
vén vtanna indula, es barom nappby jaro földön vyeue ötbet az 15 

puftaban, es ennek vtanna erenek egb zepfegös wölget meil wölg- 
ben lata ez frater barom zep termo palma fakkot [es egh] es egh 
kyfolo kwttat, kyn ö igen meg örölö es monda ömagaban ez az hiel 
kyt zerzet es addot vriften ennekem az || Penitencianak ö tartaffara : 330' 
es bee mene nemünemu kyfded haylokebaban es kezde otb vriftennek 20 

ayatatofiaggal zolgalni, eezyvala keggiglen az palma fanak ö girnel- 
chet es yzya vala az hidegkutnak ö vizet lakozek kegiglen otb hatth- 
egez eztendeyglen nog kemenfeges penitenciaban az hat eztendö- 
nek kegiglen vtanna yőve ö hozza ördög egh appatnak ö kepeben 
valuan nog rettenetös orcliyat latvan kegiglen ötbet ez puztaban 25 

lakozo igen megfeleltnek es legottan ymatfagra ada önönmagat es az 
ymatfagnak vtana ö hozya mene es monda опеку az ördög attyam 
ymadkozyonk esmeg, es fel keluen az ymatfagrol monda az ördög 
az zent attyanak hanya eztendeye hog itb lakofzol ez nag puztaban 
monda пеку az zenttattya, hatteztendeye, monda пеку kegiglen az 30 

ördög, yme, || Mindenne eztendötölfogvan en ineg nem ifmertem- 340* 
uol zomzedonath mert en neged napnak vtanna tutam meg hog te 
ith lakozzál az puztaban, es azt gondolám enmagamban bog felke
lek es el megek az iftennek ö emberehöz es meg látogatom ötbet, 
es valami io ifteni igékét zolok e s  bezelek ö vele kynekiniatta az my 35 

lelkönkköt wduözutthefiuk es ymezt mondom en attyamfia hog 
femit nem haznalonk ith chiak az cellában való vezfteg wiefiel mert 
wrnak eriftofnak zent teftet es zent vyret ith miliozzank nem
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vehetyvk azzet felok hog az vriftentol meg ne vettefionk de mennonkel 
[ime rokoj be inkab imez rokonkózel való kaloftoromba es hozyank 
veuen vrnak zent teltet teryonk be efmeg az puztaban kelemetos Ion 
kegiglen az ördögnek о chalardfaga ez puztaban lakozo fráternak 

841 ennekvtanna kegiglen el vouen egh || vaffarnapnap efmeglen el vóue 
őrdg az zentt attyanak Ő kepeben es monda yere imar zenfegos 
attyarn ydeye minekőnk el mennonk az iftennek dolgára yme fel- 
kele 6  vele az zet attya es el indulanak, mikoron iuttanak volna az 
kalaftaromba ymadfagra adak 6  magokkat mikoron kegiglen az 

ró zet attya fel költuolna az ymatf ágról ketfele tekynte es ime lata 
tahat ninchen vele az 6  tarfa ky ötét liittauala az kaloftoromba, 
gondolkodek kegiglen az zent attya ononmagaban es monda en azt 
hyzzem hog valamineno zikzegert ment о moftan ingenmaydan meg 
yo, mikoron kegiglen sokaiglan vartavolna es lattauolna liog nem 

15 yőne kérdezni kefzde az zerzetofföktöl hog ha látták uolna az [w] 
6  tarfat az ven attyat kyuel о ez zen eghazban be yotuolna mondanak 
kegiglen б пеку az barátok hog fenkyt 5 vele nem lattanak volna 
bog ky 6  vele az zen eghazba be yotuolna hanem cbiak ornagat,

342 tahat meg ifmere az zenattya || hog ördög volttuolna ky őtet az 6 
20 cellayabol ky hyttegettevolna es monda ononmagaban ezen femigen

bánkódom mert en youigre iottem, es о hozza veuuen vrnak zent 
teftet esmeg el be az puftaba mene Eg keues napnak kegiglen vttanna 
el yóüe ordok 5 hozzaya egnemunemu yffiunak kepeben : es kezde 
ottet nizni mind tetteethol foguan talpayglan es azt mondani valion 

25 ezee auag nem ez, az attya kegiglen monda пеку: myt niz .ezzen- 
kepen ream, monda kegiglen az ordok о пеку azt gondolom hogy te 
nem efmerfz engemét, damaga nem chudalom en ezt minekokayrt 
enne fok eztendö el muluan hog the ide iotteel az iftennek 6 zolga- 
latyara: en vagiok az te attyadnak zomzedyanak 6 fva. az te attyad- 

30 nak es anyadnak es vala neuek es az the hugayd ez neuel hyvattat- 
nak vala, te es ennek hivattatol, demaga az te aniad es az te 
hugayd meg ennekelőtte három eztetendöuel ez világból kjunula-

343 nak, az te attyad kegiglen chyak nemiel napon mulek ky ez || 
világból es о ton tegodet teftamentonioffa monduan ezt kynek

-35 hadyam en az en őrokfegőmet es minden en yozagimat hanem 
cbiak az en fiamnak az zent embernek ky el hagya ez vilagoth 
es mine az iftennek 6 zolgalattyara hog о oztogaffa fegeneknek 
az en idueffegomert es az őweertes: es. [elmentenek] elmente-
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nek nog fokán tegódet kerefni es femikepen meg nem talaltanak 
hanem chiak yme en történet zerent talalek ide yőnőm tehoz- 
zyad azzert ne teg kefedelmet de yerel es adyel mindeneket es 
telyeffeched be az te attyadnak 6 akkarattyat, monda kegiglen 
őneki az attya ménnél dolgodra nem zykfzeg ennekőm esmeg ez 5 

világra térném, monda kegiglen б пеку az őrdog, ha el nem iőuendez 
es az te attyadnak 6 marhaia gonoz beire kelend kezdes te erről 
nőig zamot adnod az vriftennek előtte, mert minemő gonözt mon
dok en tenekod hanem hóig el yoyo es oztogaffad fegeneknek 
mikepen yo fafar hóig az paráznáktól es az gonozol || elő emberők- 344 
tői meg ne emezteffek az te attyadnak ő yozaga ky hagattatot 
az zegeneknek minemő neliezfegőd vagyon tenekod ezben hog el 
yőz es alamifnat tez es efmeg az te celládban terz, ezzenkeppen 
nog fok hizelkedefőknek vtanna elky hittegette őteht efmeg az 
világra es mine ő vele mind az varafí'iglan es az varofnak ő vigen 15 

el haga őthet, ő kegiglen be mine az varofba es mikoron yuttot 
volna az ő attyanak hazahoz azzonkőfbe az ő attya s az ő anya belei
ben ky yőuenek dernaga őthet meg nem ifmerek, ő kegiglen igen 
meg haborodek meg yfmerven ördögnek ő nőig chyalarcyagat, 
ennek vtanna [kefz] kezde zolni az ő attyanak es annyanak, 20 

amozok kerdozik vala őthet hog ky volna ő kegiglen monda, ne 
ifmertőkee hog en vágok az tv fiatok az ő zyley kegiglen monda
nak ő пеку, lam egh zer el hagyd ez [vila] világot miokkaert tértél 
efmeg ő reyaya ő kegiglen zegelle igazat mondani mint az ördög 
őthet ky hozta legen az puztabol de imezt monda, az ty zerettetőkás 
es hozyatok való kyuanfag || hoza ky engemet az puztabol. es ő 345 
M-ganottan hon megmarada mel meg maradásnak vtanna eytte 
őnőnmagat kwlomb kwlombunökben. kykröl az ő attya gakorta 
Őtet meg fegelmezyvala de az mel őrdofkjg ötét az zerzetből ky vitte- 
uala vgian azon ördög őtet mégis vakyta es az binekben meg ma- so 
raduan lialalanak vtanna pokolba mine, yay vezzek azét az olyan 
zerzetes embernek ky az ő zerzettet eel haggia mert ő es eel hagiat- 
tatik az vriftentől es az ő bodokfagos zent zyleyetől es mind az 
mennei vdvartol es az zep angeloktol Annakokaert en dragalatos 
húgaim maradyonk meg az zent zerzetben az yozagos mielkődetök- 35 

ben hog ez eletnek vtanna nyrkeffuknieg az íny eedes yftenünk- 
nek ö dragalatos zent zinenek őrökké való lattaffat kyt engegőn mi
nekünk attya fiw es az zentlelők vriften. Amen ||



34§zol y th  az i r a s  m e g e s  a z e n t  a n í e l m u s  d o k t o r n a k
ő k w n u e b ő l

Arról minemő Ő dolgok vadnak kynek miatta meg tartatyk az 
zerzetes ember az zent zerzetnek о hazaban mind halaliglan, kyre 

5 wyg felelnének zent doktorok hoyg nig dolgok vadnak, melyeket ha 
meg gondolandnak az zerzetes emberek ygen l'egetyk okot az zerzet- 
ben való meg maradafra, es az thekeletesfegnek allapatyara, Elfő 
dolog mondatik az gyalazatosfagnak felellme, az mafodyk dolog 
mondatik vezedelemnek о felelme, az harmadig dolog mondatyk 

10 thwlaydon ydweffegenek zeretety, Negedyk dolog fegedelömnek 5 
byzodalma hoyg az wriften meg fegethy okot az yoban, kyt el kez- 
dettenek. az elfő mel l e twdnonk kel hoyg ez wylagra való thereffe 
az zerzettes embernek ygen ritkán lehet awayg inkab foha nem igen 
noyg gyalazatosfaganelkwl awayg zegenfegenelkwl awayg ygen nog 

15 bynben való eíTeíoflmelkwl me r t  neminemő feflotfégnék tvlaydonit-
347 tátik es gonozfagnak, mikoron ember || mikoron az yoth el kezdy es 

el nem vygezy, főth meg ennekfeletthe alhattatlaníagnak es twlyay- 
donittatik, kyröl vyg ir bőlch konuenek hetted rezeben az balgatag 
a wayg abolond olyan mikképpen a hód mindenkoron változik ky-

20 melle vgy mond meg a feneka neuw pogan bőlch es bolondfag az 
gyakorta való valthozas.vgy mond thonaba az bolondok a mit nem 
válhatnak azzokot kywannak tudniamint ez vilagy generwfegekket, 
es az mit valhatnanak a ménéi bodokfagot azzokot el hadyak, az 
bőlch embert kegyglen nem yihetti ky az kyferthő ördög az kalafta- 

25 rombol mert az bőlchéfegőt nem győzhtti meg az gonoffag, Annak - 
okaert mem kyfdeed zemirem az baywiuo embernek az vyadal helről 
el futtny, mert ha 6 el [fnwt] fwt legottan meggőzotnek mondatik, 
Az vyadalnak kegyglen ő helee az kaloftorom, azzert valaky az 
kalaftoromban meg maradand mindenkoron remenfeg wagyon ő 

so rolla hogy meyg meg geozy az ő ellenfegeyt [mek haa] meg ha nemi-
348 koron el effek es mert fokatt lattonk ebben hogy a meg || gózőth em

ber az győzefnek wtanna felthamadwan meg gőzte az Ő ellenfeget 
azzert yrya bőlch konuenek thyzedrefzeben, ha az gonoz lelek 
theread hyrthelenkedendik ne engdyed öneky legottan az the hele

ss det, mert nem kyfded gyalazattoffag embernek őnőnmaganak el
futtny a hadból egebek meg maraduan az wiadalban es meg gőz-
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wen az ö ellenfegőket, mert ygen ritkán liaclya el walaky az kalafta- 
romot, hanemha annakelöthe őnőnmagat eel hagyangya az iítentöl 
walo el tliereft zokta köwetnyee az oktalan való felelem az zent 
próféta mondata zerent rettegeffel rettegenek ottogyol a holot fele
lőm nem vala Mert arnee az kaymnak es rezketeges Ion az ö feyee 5 

a bynek wtanna, ez rettegeffel fenegettiwala az written [az] affidokot 
ha о ellenne wetkezuen el thernenek monduan meg rettenti okot 
meg cyak a fanak leuelenek indwlatyanak zengette es es vgy futnak 
mikepen az elős törnek előtte, azzert mongya holcli falamon fwt a 
kegetlen bőynes senky őthet nem wzvenes I m e z t e s  me g | |  yegez- 349 
zed hogy a ky az zerzedből ez világra th jther valaminemö bine vagyon 
annak mel bin otliet az zerzetben niugonnya nem liadya miképpen a 
legeknek ő cbypdefefök a wagy az tbwyffeknek gya[g]kdofafok a bar- 
mokot iddeftowa futoftatyak, ezzenkeppen a bitieknek es fuldalasy 
embernek elmeyet alliattatlanna thefyk, arról mondya az zent is 
yeremias próféta wetkezek az yerufalem es annakokaert lön alhatat- 
lan az zent efayas próféta es vgy iryavala konyenek harmad zereben: 
az kegetlennek ő zwue olyan miképpen az tengyer mindenkoron 
bwzoLrk]g es foha nem nyvkhatik, annakokaert az nemes teremtet 
allat tudniamintb az lelek foha nem nyukhatik az íertelmes lelkyao 
ifmeretnek о ágyán, annakokaert valakyk zerzetben mennek kel 
Őnekyek kőzőnfeges gywnaft tennyek minden ő bőnőkrol az dauid 
kyralnak 6 peldaya zerent es az 6 agayat konhullataffokkal meg 
mofogatni hogy nyugkbaffek rayta || az ő Édes teremteyeuel es 350 
eekeppen teuen, mindenkoron alhatatos lezen az meg maradafra az as 
zent zerzetnek ő hazaban mert az meg maradafnak vtanna vehet- 
yuk az mennei dycbofégnék ö nog bodogfagath amen

M a f o d i k y o z a g  k y  me g  t a r t y a a z  zerzetes embert 
az zerzetnek ő liazaban: Mondatik az vezedelemnek ő felelme : 
mert ez wilag kyre az vifzba fordwlt zerzetes ember ygekezyk: meg ко 
geryeftetőt az pokolnak ő thwzeuel es zwnetlen eegh tudniamint 
haragoffagnak es háborútagnak es telhetetlensegnek es fertelmef- 
fegnek 6 tőzeuel: annakokaert ördögnek ez wilagra való kyfertetit 
ygen el kel minekőnk tauaftatnonk az nogi vezedelmeknek okáért: 
met am az zent bernald doktor mongya egy könueben : hogy miko- 35 

ron ember kyfertetik az zerzetnek el hagyafaual tahat ymezt keel 
опеку mondani || az kyfertö ördögnek, a haaz eeg, es az twz yclonua* 351 
gion es megys kenzerites nem el tauaztatnon de inkab zemem-
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nek lattara az orokke walo twzre es gyalazatosfagra mennőm : 
annakokaert lattatik wezedelemnek fianak a wagi leeanyanak lenni, 
valaky wagyon azydueffegnek 6 kelen, es b ygekozyk menni az 
wezedelomnek ő helere, Ezzekről irya zent yanos euangeliomyanak 

5 hettedik rezeben monduan : íenky о kezzolők el nem vezzee hanem 
chiak az vezzedelomnek о fya az az a ky az zerzetbol ki megyon: 
annakokaert lattatik hogy ezzek kyvauniak az о wezedelmeket es ne 
nem mondatik ckywdanak lenny ha ok el weznek, mert ezzekről a 
bőlch connenek barmadrezeben wgy, yr, valaky kyvanya az veze- 

10 delmet wgyan vezedelmes lezen nekybalala es, az о kenya kegiglen 
orokke való yay azzert a zerzetnek hazabolualo ky menőknek mert 
az 6 thwzok íoha meg nem alozyk ||

352 h a r m a d z o r  m o n d a t e k  b o g i  me g  t a r t v a  az zerze- 
tes embert az zent zerzetnek о hazaban az 6 twlaydon ydueffege- 

15 nek zeretety mert wgy mondnah zent doctorok: hogy az iftennek о 
zeretety: es az zent nyayffagnak zeretety a kyben lakozyk, es az 
önön twlaydon ydueffegenek о zere[k]teti }Tgen nehezen feytetnek 
még miképpen az barom retw keetel, mert az zerzetes embernek kel 
önonmagat az zerzetnek о kereí'teliöz zegeztetni bwronk criftofnak 

20 zegeyuel, miképpen wronk criftus zegeztete önonmagat a magot 
kereftfahoz az my liozzankwalo zeretetinek ö zegeyuel mert wronk 
criftus nagyal inkab tartatek meg az magos kereftfan az zeretetnek 
6 zegeyuel bogynem mint az vafbol chenalt zegeknek miatta 
T h o a b b a  m e r t  meg tartya az zerzetes embért az zent tarfafag 

25 es az zerzetben, mert ame wgy mond az zent dauid próféta az fol- 
853 tar konben; ime mely.ygen vo es melyygen generufeges || az bekef- 

fegőfíőknek egettembe lakozniok, wgy mond toabba az attyafiak 
fegeituen egmaft az ifteniekben hafíollatoffok leznek az erős varolboz, 
kyt az erotelen ördok meg uem vebhet,- annakokaert lattatik hogy 

so az őnonmaga kyuan meg gyözetfuéltetni a ky inkábban valaztya az 
okközot az letelt, a kyk artanak hognemmint azokkózot a kyk haznal- 
hatnanak tudniamint az zent zerzetben, mert am az zent bernald 
doctor mondya az zerze tes ember az zerzetben batorfagofban, yar, 
ritkábban, eel’fik, bamarban feltárnád, gyakortabban meg barmatoz- 

aS tátik yftennek malaztyaual, nagyob bizodalomal bal meg es kjkon- 
neben vezy iftennek orzagat ezzeket mondya zent bernald doctor 

T o u a b b a  me g  t a r t  e m b e r t  az z e r z e t n e k  hazaban 
az 6 twlaydon ydueffegenek zereteti eeffele zeretetnek kegyglen kel
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■emberben ygen nognak leenni,[mert] mikoron meg az octalan teremtet 
adatokban es [n] meg yfmerteffek ez inertyme eztyol latywk hogy az 
baray[a]n || ygen oroméit el tauaztatya az farkait ennekokaert hogy 354 
bekeffeggel maratliaffon es wgyan ezzenkeppen az zaruas es mikoron 
6  az vízben effendik tahat ygen vzh ennekokaert hogy 6  az halalth s 
el tauaztathaffa: t o u a b a  az m a d a r a  halót a wagy a thort es az 
kőnek 6  hagyttaffat, es ha törtinnendik опеку walamikoron az haló
ban efni tahat ygekezik mindenkoron erre miképpen onnan kyzaba- 
dolhaffon es az halait el tauaztathaffa erről mondya zent bernald 
doctor, zegenfeg ez az okos teremtet allatnak hogy 6  egy keues bin- ю 
nek generőfegenek okáért az orokke walo halait el nem akkarya 
tauaztatni, mikoron az oktalan teremtet allat: megy az ydőzerent 
való halaltes ygen oroméit el tauaztatya erről mondyauala az zent 
agaftan doctor es az orokke való halaltalan eletert minden ez wilagy 
[múlj munkkak nagy zeretettel teendők Negedzer  igeke zik ő r d ő g 16 

embert У ky vinny az zerzetnek ő hazabol hittetlenfegnek a wagy két- 3 5 5 , 
fegben való effefnek miatta awagy az hozzayglan való es zőnetlenvalo 
к kefertefnek myatta, awagy a zerzetnek ő terhenekesnehezmun

kainak elwifelhetetlenfegynek miatta, de a nehez munkáknak ellene 
ky az zerzetnek hazaban tetetik meg gondolandok az ywtalomnak es ao 
fyzeteffoknek 6  bőfegef es nogyfagos volta mert am az zent agofton 
doktor mongya ha az zerzetnek ő terhe felelmeffe tezen, tegedet, 
nyzzet es gondolyadyol megy az ywtalmat kyt az wriften tene'ked 
ezzekert iöuendoben adandó, toabba mert az wriften hozza f egyet 
az zerzetnek terhenek el wifelefere mint am az propheta mondya: 25 

wriften az en eletemnek otalma: es kytól felők en, es toabba azzon 
próféta wgy mond az wriften kőrnyul vette az ő neppeet miképpen 
az otalmazo kőfal kymelle ymilyen példa es oluaftatik hogy egy 
néminemű ifyv || zerzetbe myne es ő ootli az zerzetnek hazaban 356 
kezde wriftennek nogy bwzgo lelokkel zolgalny melyet az őrdog зо 
igen meg bozzwla es kezde ötét keferteni hogy ky menne az zerzet
nek hazabol, mikoron kegyglen el vigeftevolna hogy el hadna az 
zerzetet es el menne, ezzenkozbe пеку yelenenek az ő attya es az ő 
annya kyket annakelőte regen el temetőt vala es mondanak о пеку, 
myoka ennek hogy te az zerzetből ky akarz menned ő kegyglen es 
felele es monda mert femmikeppen en el nem vyffelhetem az zer
zetnek ő terhet, monda kegyglen о пеку az 6  annya, zerető fyam,

7*
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tohat miképpen vyfelhetód el az pokolnak о nagy ketfenvfeges 
kymyayt, es monda touaba, akarzee bizonfagot vennőd az pokolnak 
ö nogy kynyayrol, monda kegiglen az yíyw, akkarok, es emee legot- 
an kezde hallania oly nogy rettenetes cyattagaffokat es || *)

*) Itt több levél hiányzik.



*) Io hirth halnak es bodog az ki meg nem botranchozandich 3 5 7  

en bennem ewk kedegh el menyen, kezde iefus mondanya az fokaf- 
íagnak iannfrwl. Mi látnotok mentek ky kyethlenbe, fel mya ingat 
nad es de mi látnotok mentetek kw, lagyakba eltezeth emberth e 
yme kyk lagyakba elteznek kyrallyoknak háziban vannak de mi 5 

lathnotok mentetek [kw] ty pphetath e. Iíxeíh(így) mondom nektek es 
teebeth prófétánál, merth ez az kyrol irnan vagon ime en bochatham 
en angelomath. te orczad elewth ky megh fzerzy te vtadathte eletedh.* 
az ideben kwldenek zydok ierufalembgl papokath hnl ianus kerez- 
teluala. (*Matth. X I. 5—10.) 10

Az ideben valanak iofeph, ees iefufnak anya maria 'chodal- 
kodwan azokon melyeketh wrola mondnak vala, es symeon wketh 
megh alda ez monda w anyanak marianak, yme ez kvfezre vetteteth 
es soknak fel kelefere ifraelben es z. . . .  ielenfegre ky ellen mondanak 
es tenen lelkedeth teer megh folya, hogh fook zywekbel gondolatok 
ky ielennyenek. es vala anna prophetiffa Samuel j| leanya affer'ter- 3 5 8  

yedefebel ez el mvlth vala fok napokban, es elth vala w feryevel 
heth eztendeth az w fzyzefegeetwl foguan es ez wzvegvala, nyolc- 
fzaz neged ewygh ky el nem tavozykvala a templomból beyttekel 
es imadfagokal fzolgalvan vrnak eyel es nappal es ez es az so 
ideben oda у wen valvala vrnak es zolyvala w rola mendenek 
kyk varyakvala ifraelnek valtfagath es hogh megh tekelenek min- 
denth moyfes terveneyt megh therenek galileaba, w varatokba naza- 
rethbe a gerymek kedegh nevekedykvala es batorvala telyes bwr 
chefegel es iftenek malaztya vala w benne (Luc. II . 33 40.) as

*4z ideben mikoron lethvolna iefus tizenketted evy wnekyk 
ierufalembe fel mentekben innepnapnak fzokafaerth kedeg megh 
vegezven mikoron megh thernenek meghmarada gyermek iefus Ieru- 
falembe es wneky zywjpy megh nem efmerek alevtvan kedegh wteth

*) Hatodik kéz.



1 0 2 SZÉKELY-UDVARHELYI CODEX ( 3 5 8 ----3 6 4 )

az taríagban lenni. Iwenek egy napi vtath es kér efykvala wteth rachony
359 efme||rwykezuth es meg nem lelek megh terenek ierufalembe, megh 

kereíwen wteth es vgy len három nap vtan, meg lelek wteth az tem- 
plonban wlnen. doktoroknak kezwttek halgathvan ees kérdezvén

5 wketh vettegednekvala kedegh mind kyk wteth halgatyakvala wneky 
bwlczefeged ees felelethith es lathwan czodalak monda пеку w annya 
fyam mith twttel nekwnk igy. yme te atyad es en bánkódván kere- 
fvnk vala tegedeth es monda nekyk mi az hogy enghem kerezftek 
volth nem tudgyatok valae, merth ezekben melyek en athyame kete- 

iolen nekem oth lennem es wk [megh] nem érték megh az bezedeth 
kyth wneky fzola es ala jwene w velek es jwe nazarethbe es vala ála
tok wnekyk es w annya tarthya vala mend ez bezedeketh w zweben 
nyayafcodvan iefus. neweckedik vala bwlczei'egben es ydeben es ma- 
lazban iftenuel es emberekwel* az ideben len menyegzw galileay 

leCanaban |j (*Lac. II . 42— 52. )
360 Az ideben michoron ala iwtvolna ieíus az hegyrwl kevetek 

wteth nagli i'oghiagok es yme poklos iwen ymagyawala wteth, mond
ván, vram ha akarod engem megh tifteythadcz, es iefus kw teryeftven 
w kezeth, monda akarom, tiftwly megh es legottan megh tiitula w

20 pokloffaga es monda пеку. ieíus, laffad Гепкупек nee mondád dhe 
menyei mutáld magadad papoknak es ayanlyad te ayandekodath 
kyth moyfes parancholth tanoíagra wnekyk, Michoron kedegh bel 
me?íth volna iefus capharnaumba mene liozzya centurio kerwen 
wteth, es mondván vram en gyermekem az hazban[fey fekfen kwzve- 

25 nyes es gonozwl gywtretik ees monda пеку iefus en el iwek es megh 
vigaftom wteth es felelven centurio monda vram nem vágok méltó 
hogh bél iwy en haylakomba dhe mongyad czak igewel es megh 
vigazyk en germekem merth en es ember vagyok, hatalmi alath ízer- 
zeth vitezeketh tartván en alattam mondom eznek meny es megven

861 es mafnak iwy es iw es en folgamnak ted ezth tefy. iefus kedegh || hal
van eft czodalkodek es wtet keweteknek monda Bizon mondom nek
tek ifraelben enne hwyteth nem leltem mo//dom kedegh nektek 
hogh fokán napkeletről es napnywgatrvl Ívnek es le wlnek abraham- 
mal es ifaakal es iacobbal ínyeneknek orfagaba, orfagnak kedegh 

*6 fyay kw wztetnek belfew ( így) fwtetbe, oth lefen firalm es fogaknak 
czykorgafa es monda iefus centurionak menyei es mikenth hitted legen 
neked es idwzulew az gyermek azon уdwben ( Matth. V i l i .  1—13.) 

Az ydeben bee men ven iefus egh kys heoba kewetek wteth w



EVANGÉLIUMOK 1 0 3

taneytvany es ime nagy indulás len a tengerben, vgy hogy az 
heoczka, habbakkal el bwrulna. vala kedeg nekyk az ízel ellenek 
ew kedegh el ahvtvala es menenek w liozya ev taneytvany es fel 
ebreftek wtet mondván, vram fabadohmegh minketh el vefewnk es 
monda nekyk ieí'us mith félték kyfzdeth hitvek, tahat fel kelven s 
paranchola feleknek es tengernek es len nagh lafí'ufag es tahat ho- 
loth eft mind látták volna chodalkodanak || mondván minemew ez 3 $} 
merth felek es tenger engednek ewneky (Matth. V i l i .  23 —27.)

Az ideben monda iefus ev taneytvanynak ez rula befedeth, 
hafonlik menyeknek orfaga egh emberhez ky hinte yo magoth ev w 
feldebe, michoron keded emberek alonnanak iwe egh ellenfegee es 
felywl hinte konkolyai az búza kezepit es elmene es mikoron kedegh 
az fw newekedvdvolna es gyemulczet liozoth volna tahat jelelenek az 
konkolyok es elw me/iven az folgas embernek folgay mondanak 
neeky vram nem de jo magoth liintel ее, te feldedbe es tahath iß 
hannyth az konkoly es monda nekyk ellenfeges ember tette ezt az 
folgay azerth mondanak akarod ее el megyw/гк s meg feggyek wketli 
es monda ne[tane] talantal, konkolt faggatván w velek wffw kw nywvi- 
tek az buzath es haggyatok monwyakath nevekednyk mind aratafik 
es aratafnak ydeyen mondom az aratoknak seggyetek meg elefer az 20 

konkolt es kvtezyetek wteth keuekbe meg egethny az bvzath kedegh 
gyvhetek en fufokgmba |j (Matth. XI I I .  2 4 —30.)

Az ydeben felelven Ieí'us monda vram menyek es fednek atya 863 
vallom neked merth el reytudteth ezeketh eíeíektwl es [v] bulczektul 
e s  meg ielentetted gyermekeknek vgh atyam merth vg kelleth neked 25 

te eletted, minden allath nekem advan vagyon én atyamtvl es fenky 
atyamath nem efmerthe hanem czak fyw sem fyat valakymegh 
efmerthe, hanem czak atya, awagy ha kynek fyw akarya megh ye- 
lenteny. Iwyyetek en hozyam, mind kyk munkalkotok es terhelitek 
vadtok es en megh kwnywdeytelek titeketh, vegyetek rátok en iga- зо 
moth es tanolyatok en twlem mert fwemben kegyes es alazatos va
gyok es ty lelketeknek nywgolmath leltek mert az en igám edes es en 
terhem kwnyd ( Matth. X I. 25— 30.)

Az ydeben monda iefus ev taneytvaninak ez pelda[f] befedeth 
hafonlyk mennyeknek orfaga hazafemberhez ky elvb reggel kvs5 

mene mwefeketh fogadnya ev fvleybe fegvdef megleven kedegh az 
mvvefekkel napi penfbwl, kwlde wketh w fwleybe es w menven har
mad ydwhwz lata egyebeketh vafarth allokath wrefeketh es monda 364
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azoknak menyetek ti es en fwlembe es mi igaz leien megadom nek
tek wk es el menenek, efmeg kedeg kw mene hatod idwhuz es kylen- 
czedhez es meg vgyan tyn tizeneged liora vtan es kymene es lele 
egyebeketh allokath es monda nekyk mith allotok ith mind ez na- 

5 pon wrefen, mondanak пеку mertli fenky minketh nem fogadoth
es monda nekyk, menyetek................. zelembe Michoron kedeg eft
let volna monda a íewlenek vra w ............ mielketvyenek hya az
mivefeketli es fizeídmegh nekyk iutalmakatb kezdvén az vtolfoktvl 
mind az elevbeliekik. Michoron azerth el iuttekvolna vevek kymind 

10 ew penfzet elew iwen kedeg az elebelyek entezek hogy tebbeth ven
nének venek kedeg ewkes ky mind ew penfeth es veven morognak 
vala az gazda ellen mondván, ez vtolfok egy idewth mieltek es wketli 
hozyank egyeneyted kyk vifelnek napnak es hewfegnek terheth es 
tehat w felelven eggyknek monda barátom nem tefek neked boffo- 

i5 íagoth К (Matth. XX . 1— 13.).
m  Az ydeben fel veve iefus tizenketh taneytvaniath es monda 

nekyk yme fel megywnk ierufalembe es megh végeztetnek mind 
kyk irvan vadnak prophetak mva embernek fyarol, mertli el adatik 
poganoknak es meg meuettetik es meg oftoroztatyk es meg pwgdef- 

20 tetik es mivtan meg oftorozyak meg [hall wlyk wteth es harmadnapon 
fel kel es wk ezeknek femegyketh nem érték vala, kedeg, ez ige el 
rewytven len'w twlek es nem értik vala mik mondatnak vala len 
kedeg mikoron kewzeleytene iericohoz nemely vak wlvala wt mellet 
koldulván es mikoron halla fokaffagoth elew niulnya kerdezivala mi 

25 ez volna mondanak [de] kedegh пеку hog nazaretbely iefus menne es 
ewlte mondván dauid.íya iefus irgalmaz nekem es kyk elew múl
nak vala feddik vala wteth hogy vefteglene w kegyed nogyal ionkab 
wultvala dauidnak fya irgalmazy. nekem iefus kedegh meg alvan 
paranczola wteth whozya lioznv es lioloth el kezeleytet volna meg 

m  kerde wteth mondván mith ákars tefem neked es thahat || ew monda 
vram hog laffak es iefus monda пеку nezy, te liwtevd kedegh idwzey- 
teth es legottan lata es kvveti vala wteth, iftent nagyeytvan es min
den nap hogy lata ada diczereteth iftennek(Luc. X V II1 .3 1 —4 3 .)

Gabriel angyal kvldetek iftentul galileanak varafaba kvnek 
85 neve nazareth ferynek yedzet fyz kynek neve Iofepli dauidnak haza

bol es az fiznék neve maria es az angyal hozya bel menven monda. 
Idwz légy malaftal telyes vr legen te velet aldothjegy te affonye- 
alatok kézén, kyket hogy hallotvolna megh rettene vneky befede-
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ben es gondolyavala minemv kevfwneth ez volna es monda wneky 
az angyal maria ne fely merth vrnal malaftot leltel yme melleidben 
fogacz es íyat l'wls es ewtetli hívod iefufnak az nagh leien es felfeg 
fyanak hivatik es vr iften adgya ev adtyanak dauidnak fekyth es 
orfagl evrukke iacobnak hazaban es ev orfaganak vege nem lefen,5 
Maria kedeg monda az angyalnak mikepen lefen ez merth en fer- 
yeth meg nem efmertem, es felelven az angyal monda пеку Senth j| 367 
lelek fewlyevl ivt teheled es felfegnek ereye arnekoz neked őzért az 
mrfenthfeg te twled fvletyk iften fyanak hyvatik es ime te rakonod 
erfzebet w es az w venfegeben fyath fogadoth es ez aznak hatodhava 10 
ky meddunek hyvatik merth lem egy ige nem lefen lehetetlen iften- 
nel Monda kedegh maria yme vrnak folgalo leanya legen nekem te 
mondafodenth (Luc. I. 26—38.)

Monda iefus ev Tanytvaninak mikoron beytvltevk ne akarya- 
tok fomorwk lennetek mikent kép mutalok, merth meg liervaftyak w 15 
■orczayokath hogy embereknek tehenek bevtelelmek. Bizon mondom 
nektek mert megy vettek ivtalmokat. Te kedeg mikoron bevytuls 
kend meg te feyedeth es mol'd meg te orczadath ne lattaffal embe
reknek bevytwlw, de te atyadnak ky reyttekben vagon es a te atyad 
kw revytekben latya es meg fizety neked. Ne akaryatok magatoknak 2,1 
kenczeketh fvldben kenczwznetek hvl rozda es moly meg ezy es hol 
orvok kw affyak es el wrozyak de kenczezyetek magatoknak kencze
keth mennyben hol fern rozda fém moly meg nem emefty es hol 
orvok kw nem afyak||el fém wrozyak merth hol a te kenczed vagyon 368 
oth vagyon a te fwedes ( Matth. VI. 16—21.) 25

Az ydehen monda iefus w tanytvaninak hallottatok merth 
mondván vagyon regyeknek Serefed te baratodath es gywlefegben 
vallód te ellenfegedet. en kedeg mondom nektek Serefetek ti ellen- 
fegteketh, Tegyetek iol azoknak kvk titeketh gywlultek es imagyatok 
titeketh*) hogy legetek ty atiatyatoknak ( így) fyay ky menyekben va-»° 
gon ky w napyath fel tamal'tya iokra es gonofokra es effeni igafakra 
•es hamofokra, Mert ha feretitek azokat kyk titeket feretnek mi iutal- 
matok lefen nem de ieleffet ezt tefik ее es ha idwezlenditek atyatok 
fyayt czak mit teftek twlbet, nem de etlinicy poganok ezt tefyk ее 
azerth legyetek ti tokelletefek vegyetek eztekbe ti igaffagtokath ne 35 
tegyetek embereknek elvttev hogy lataffatok w tulevk egyel) kenth

*) Itt egy sor lielyo üresen van hagyva.
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iutahnatok nem leien tv atyátoknál ky mennyekben vagyon azért 
mikoron alamiznath tees ne kw kvrtuly te elvtted к mikent telnek

.569 a finago || gakban kepmutalok, es vczakban, liog emberektvl tifteful- 
yenek: bizon mondom nektek meg vettek ev iutalmokath. Te alamizna 

■5 tetelednen kedeg ne tudgya te balod mit tegyen te iogod hogy te ala- 
miznad rvytukben legyen es te atyad ky latya revytukben meg fizeti 
neked, es michoron imádtok nem leltek mikenth kepmutalok kvk 
íeretik íinagogakban es vczakak íegeletin alvan ymadtokath hogy 
lataffanak emberektvl Bizon mondom nektek meg vettek iutalmo- 

io kath. Te kedeg mikoron imadandas mennybel hazadnak íegeletebe- 
es ayto bel tewen imagyat a te atyadath rewytekben es ate atyad ky 
revytekben latya meg fizeti neked ( Matth. V. 43— VI. 6.)

Az ydeben mikoron, élt letvolna hevo.vala tengernek kezepin 
es ieíns wmaga fvldwn es latvan wketh wezezben munkálkodván es 

is ellenek való íelvala es eynek neged horayan iwe hozyayok a tengeren 
iarvan es el akara wkek ( így) mvlnya es thahat wk hogy latak wteth 
tengeren iarny aleytak íellyetnek lenni es lel wultenek mert mind 
lätak wtet es meg yedenek es legottan íola wuelek es monda nekyk:

370 Byzyatok merth en vagyok || ne felyetek es be mene w hozyayok a 
2o heyoba es a lel meg lőnek es wnembennek ionkab retteknek vala

mert wnekyk íemek meg vakoltvala es holoth áltál mentek volna, 
vtanak genézareth ívldebe es meg íallanak es holoth kv mentekvolna 
lieyábwl legottan meg- elmerek wteth es meg folyván mind az vide- 
keth. kezdet ozokath kvk gonozfwl valanak kvrnvlvifelni hvl halyak 

25 vala wteth lenni es valahova bel megyen vala vczakba avagy falukba 
avagy varatokba betegeketli vczakban tefnekvala es efedeznekvala 
w пеку hogy czak wltezetenek peremeth tapaftalnyak es valakyk 
tapaftalyak vala evteth idwzulnekvala (Marc. VI. 47—56.)

Az ydebén vitetek iefus lelektul puftaba hogy kefertetneyk 
soe^TrdwgtuTes mikoron bevytwit volna negven napokban es negven 

eyyel az vtan meg ehezek es kefertw hozva menven, monda пеку ha 
iftennek fya vág}’ mongyad hogy ez kwek kenyerekbe legyenek ky 
felelven monda irvan vag}’on hog}’ Nem czak kenyérrel el ember, do

371 minden igeben || ky iftennek lávából farmazyk Tahat fel veve wteth 
35 wrdwg a zenth varaiba es allata wteth templomnak oromyara es

monda пеку, ha iftennek vagy ffya boczaffad te magadath, mert 
irvan vagyon, merth w angelinak paranczolt hte rólad es kekezbe víz
nek tegedeth ne talántan a kvbe megmeg fertted te labadath, monda
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пеку efmeg ieíus irvan vagyon. Nem keferted te vradath iftenedet. 
Efmeg fel veve wtet wrdwg ygen magas hegyre es mutata пеку világ
nak minden orfagyk es ev diczwfegeketh es monda пеку Ezeketh 
mind neked adom, ha le elven engem ymadandas Tahath monda пеку 
ieíus Menyei Sathanas. merth Írva?? vagyon te vradath iítenedeth5 
ymadad wneky maganak folgals Tahath wteth wrdwg meg hagya es 
yme elew iwenek angyalok es folgalnakvala пеку \\( Mat. IV. 1—1 1 .) '

Az ideben monda ieíus az w Thanytvaninak mikoron ivuend 372 
embernek fya w fulíeegeben es w angely mind w vele. Tahath wl w 
fulfegenek íekyn es gywtetnek ev eleybe minden nemzetek es el va-1» 
laftya wket egymaffcul mikent az wrizw kvlen valaftya w iuhath 
evruktul es allath es iohokath iogra es az wruketh kedeg baka, Tahat 
mond a kyraly azoknak kyk wneky iogyara leinek ivyyetek en atyám
nak aldotti, byryatok tinektek gyartoth oríagoth világnak ferzefetvl 
fogvan, merth [eze] ehezem es ennem adatok, somehozam es ene-nr, 
kém innom adatok idegen valek es bel fogadatok engem es mezey- 
telen valek es bel fevdezetek engem es betek valek es meg latogata- 
tok engem, Tvmleczben valek es en hozyam iwetek Tahath felelnek 
az igazak mondván vram nhkoron teged elmek láttunk es eltettvnk 
teged fomehnak es italt adank neked mikoron teged idegennek 20  

latank es befogadank teged vagy mefeytelen es befvdwzenk teged a 
vagy mikoron teged betegen latank vagy temleczben es hozyad 
iwenk es felelven a kyral monda nekyk Bizon тон dóm nektek vala 
mig tettetek eggyknek || ez kyfíeb atyamfyay kezzvl nekem tettetek 373 
Tahath mond azoknak es kyk wneky balyara leinek tavozyatok el at- 25 

koztak en tvlem evruktvzben ky gyártván vagyon wrdugeknek es w 
angyalinak mert ehezem es nem adatok ennem fomehozam es nem 
adatok nekem innom idegen valek es bel nem fogadatok engem, 
mezeytelen es engem nem fvdvzetek betegh es temlvczben valek es 
engem meg nem latatok Tahath felelnek пеку wkes mondván, vram so 
mikoron teged lattvnk ehnek vagy fomehnak vagy idegennek vágj' 
mezeyttelen vagh betegen vagy temlvczben es nem foigaltvnk neked 
Tahad felel wnekyk es mondván Bizon mondom nektek vala myg nem 
tettek eggyknek ezeknek kyffebinek nekem fém tettek es elmennek ezek 
wruk kenba az ygazak kedegh wruk eletbe || ( Matth. XXV.  31—46.)

Az ydeben mikoron bel mentvolna ieíus ierufalembe meg 374 
indula mind az varas mondván ky ez, a nepek mondyak vala, ez 
iefus galileay nazarethbwl való propheta es bel menne iefus iften-
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nek templnmaba ees kw wzev mi?iden arulokath es vevuketh az tem
plomból es penczvaltoknak aitalokath galambokath arwloknak feke- 
keth el dwyte es monda nekyk irvan vagyon en hazam ymadfagnak 
hazanak neveztetyk ty kedegh wtet tolvayoknak kwtyaya tvttetek es 

5 menek w hozyaya az templomban vakok fantak es megh vigafta 
wketh latvan kedegh papoknak feyedelmi es mefterek, czodakath 
kyketh ten es templombeli wulte gyermekeketh. Ossanna dauid fya- 
nak meg merthwnek es mondanak пеку, hallod mith ezek monda
nak пеку Ieíus kedegh monda nekyk bizonyánál avagy nem olvafta-

3 7 5  tok merth gyermekeknek es len || sopoknak íayakbol tevkellettel 
diczernek es wketh megh hagwan el kw menne a varaiból betanyaba 
es oth lakozek es Taneytyavala wketh iftennek oríagarwl ( Matth.
X X L  1 0 - 1 7 .)

Az ydeben menenek iefufhoz mefterek es pharifeofok mond
iß van meítev ielenfegetli akarwnk tuled latnwnk ky felelven monda 

nekyk Gonoz nemzeth es parazna ielenfegeth keres es ielenfegh 
пеку nem adatik hanem czak ionas prophetae merth mikent wolt 
ionas cetnek hafaban harum nappal es harum, eyyel ygen lefen em
bernek fya fűidnek fveben hamm nappal es harum eyyel. iteletben 

20 [nimiven] niniven ferfyak fel kellnek ez nemzettel es karhoztatyak 
wtet merth gywtruk magokat ionas hirdetefeben es yme twb hogy

376 nem j| Ionas ez Auftri kyralne affony fel kel iteletben ez nemzettel es 
karhoztatya wtet mert fvldnek vegerwl iwth salomownak bulczefeget 
hallannya es ime ez twb hogy nem Salomon micoron [teged] kedegh

25 fvrtezetes fellet kw menend emberbul iar faraz heleken nyvgolmat 
kerefven- es nem lel Tahath mond teryek bee hazamba honneyt 
kw iuttem ivuen leli wteth wrefen feepruvel tifteytvan es ekefeyt- 
ven tahat megyen es fogad egyeb hét felletet nálánál alnokbakoth 
es bel me?/ven oth lakoznak es leinek az embernek vegy gonofbak 

30 elvbbyekn'el vgy lefen az gonoz nemzetnek, meg wneky fokaffagnak 
foltaba yme w annya es atyafyay kwuul allnak vala kerefven пеку 
foltokath es monda kedeg wneky yme te annyad es te atyad- 
fyay kwn К *) (Matth. XI I .  38—47.)

*) Itt megszakad és végződik a codex.'
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nec galazatt'a Ezőkról zola regőnte Jeremias propheta, monduan 1 
Igőn meg galaztaffanac mind azoc, kik meg nem ófmerec az örökké
való galazatot, ki fohha el nem mofattatic Tizönegged kinng^pocol- 
nac ez, mert oth vagon igön rettenetes zörnufeg Mert oth lezön őrdő- 
gőknec zőrnüfegös latafoc, hog kik eth ez velagba nem vtaltac ör- 5 

dognec tarfafagat, es f  hoz’aiocualo hafonlatoűagot, othes legenec 
velöc, latuan niluan az v zőrnüfegös zinöket mind örökke Kiről vg 
mond Jeremiás propheta Jünek, es mennek az carhozottaccra őrdő- 
göknec nag zőniüfege Ved iol eződbe, bog igőn nag zőniüfeg volna 
embörnec latnia cak eg őrdőgnec zőrnüfeget, de mit aleytaz, mene 10 

zörnufeg lezön az, lioloth zőnetlen, es mindőneoron latt'ac az 
zamtala?? őrdőgnec zőrnufeget, es az zamtalan, binőíoket kik ör
döghöz mind bafoblatofoc, Kiről vg mond zent Agofton doctor 
Ebben bizonos leg, hog ez eíeten zőrnu beft'enec zunenec latafa, 
ez velagba mepe kin vagon mind fölül mula Vg mond touabba 15 

ezőn doctor Jay iay ha eíeten, es eíen igőn || nag kin legőn az ondoc 2 
fatannak cak az zunenec latafa, ki mind ez velagbeli kinnal nagob 
Tehat valón mit aleytaz, mene nag iajuezic, es mene nag zörnüfe- 
gös kin lezön az v illetefe, fogdofafa, kőrmekőzőt zorongatafa, es 
«az v» nag mergös fogaual való mardofafa Valón miképpen alhat az 20 

v zőrnüfegős zunenec előtte, es az v zaianac elvifélhetetlen do- 
hoífaganac ellene, es az v kinkűuel langazo zőmeinec előtte Valón 
ki az, ki mind .ezőket meg monthaffa? Tizőnkettőd kinna pocolnac 
ez, mert oth vagon oí igőn nag keferufegős, es zörimfegös kin, ki- 
nec őrökké vege nincen Kit meg bizonoyt zent Janos latafanac 25 

könuebe, monduan Gőttrettetnec az tüzbe, es kinkübe, es az v 
kinnocnac bűze ki zarmazic, mind őrőkkül őrökké Eth immár vette- 
tic kérdés az kinnac örökkévaló voltáról ekkeppen, monduan Valón 
mire vagon ez^hog embőr abbint keues ideig tezi, es örökke való 
kint kel erőtte zenuednie, teccic en nekőm hog ezt igaffag nem 30
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3 adnaia Mert az iras vg mond Mene mértekkel «te» merőd anne||ual 
meric nekődes Zent tamas doctor «ez kerdefre» rea felel, ekkeppew 
monduan Igaffag agga ezt, hog ne maraggon az binnec ektelenfege, 
igaffagnac ekőffege nekulon Azért iollehet hog abbin leg on keues

5 ideiglen, de maga az kinna örökké meg marad «de сак» az of binnec, 
kinec ez velagba vég nem vettetöt Ennec zent tamas doctor neg 
о cat veti, es zent gergör doctor el vegezi Elfő оса ez Mert abbin 
lezőn annac ellene, kinec fobba vege nincen «ez nem egeb h a ... cac 
az vr iften, kinec lem kezd .. fém vegezeti ni/m. .» Azért abbinnec 

in kinnanakes vg kellenni, bog foliha vege ne legőn Mafod oca, mert 
embőr megöli vnmagaba azzent iozagot az binnec miatta, kiuel 
neki örökké kellőt volna elnie, Harmad oca, meid az carhozot, et 
ez velagba nem tartót penitenciat,kit otbazpocolba «mindörökké» 
fém tarthat, kiért iduőzülni kellene Neged oca, mert abbin el valazt 

i5 embört az Örőc elettül, tudnia miért, az iftentül Azért méltán, es* о
igazan efic az örőc halalnac marcaba, Ötöd ocat veti zent gergör 
doctor, ekkeppen mowduan, Miért az kegőtlenőc örömeit acartac

4 volna ez velagba elniőc mind örökké, arra, bog az meg||zocot 
binnek generűfegebe mind őrökké elhettec volna Azért az iftennec

•20 igaffagos iteleti azt agga, bog fohlia kin nekülön ne legenec, kik- 
nec acaratfoc mindőncoron ez velagba binbe generkődőt Azért 
mind ezőgbelöl niluan. meg teccic, bog ez keues ideig való bin 
tétéiért, örőkkeualo kint^zenueggenec

E th  i m m á r  v e t t e  t i c  m a s  k é r d é s  a r r ó l ,  h o.g ba  
ás az p о с о 1- к i n n  a к e r e f t e t i  c n a g o b  m u h k a u a l  auag:  

к e d e g a z m eno  r z a g e ? Kire ekkeppen felel iras magarazo 
meftőr moAidua« Hog az gonozoc naggal nebezeb mub_kanal ke- 
refic magoknac az pocolnac örök kinnat, bog nem ayoc az őrök 
menorzagot'Kiről еккерреи 2ol Holgot new meftőr, monduaw Binö- 

*5o főknec mubkaioc naggal nebezeb az oroc kinnac kerefefebe, hog" 
nem az zentőknec az örőc menorzagba menefőkbe Mert az zolga 
meneuel tőb vrnac zolgal, anneual tőb muhkat kel tenni Miért kedeg- 
abbinős zolgal őrdőgnec, ez velagnac, es v teftenec incab bog nem

5 ifte/mec, azért valaki ez barom vrnac zolgal, ellenfegenec || zolgal 
35 Azért elfő ellenfege embőrnec ördög, Azért ez ördög vrnac, miért

v igön gonoz, igőn gonoz zolgalattai kel v neki zolgalnia, tudnia 
miért, fok iregfeggel, fok gulőfeggel, fok ragalmaffaggal, fok hazug-
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Taggal, fok hainifbittel Elezteb mondatec bog ez ördög vrnac kel 
zolgalnia fok iregfeggel, kinec haznalatt'a ez Mert az ireg embör 
más embörnec iamborfagabol gonozodic, más embörnec iozagbaualo 
baznalatt'abol íogatkozic, más embörnec bodogfagabol bodogtalana 
es genette lezön, más embörnec zöldfegeböl meg az, más embörnec 5 

lelki köuerfegeböl elfonnad, es meg öztöuerödic, más embörnec 
egeffegeböl meg betegödic, más embörnec áepíegeböl meg feketö- 
dic, es zörniiue lezön, más embörnec velagofiagabol meg vakul, más 
embörnec eleuenfegeböl meg hal Azért, mind ezöc az iregfegnec 
haznalatt'a, kiért az öroc pocolnac kiúnat vezi Mas zolgalatt'a Őr- ю 
dögnec, az atkozot gülőfeg Kinec baznalatt'at zent Janos ekkeppen 
irta meg, mo??j|uan Mindön valaki atfafiat gűlöli, ez eleten embör 6 
gilcos, es tuggatoc azt, bog femminemű gilcos öröc menorzagot nem 
vezi, mire, mert meg ölte v lelket az gülöfegnek miatta, kiért 
menorzagot el vezti, es maganac pocclot fieri Harmad zolgalatt'a az 15 

Ördög vrnac torcolTag, es rezögfeg, Mel' igön 11 ag nebez zolgalat 
legön ördögnec ez, meg ielönti iras magarazo meftör ekkeppen, 
monduan Az rezögös torcofocat, ördög vgan biria, mint embör v 
harmat, vg bog valaminemű binre akaria vket baytania, zabádon 
megteheti, mire Mert az xpüs ezökön ördögnec zabadfagot bagót, 20 

mint meg vagon iiuan az ewangeliomba az eg embörröl, kibe vala 
bat zaz, es hatuanhat ördög, kiket micoron vronc v belőle ki, vze, 
mondanac Ha minket ennet ki vecz, kerönc tegöd azon, bog bocas be" 
minket, ez diznogba, kik etil velönc vadnak, es legottan zabadda liaga 
vket beleöc mennie Es ez diznocat, örzic vala az paztoroc az ten - 25 

gór mellet Es bog beleöc menenec az || ördőgöc, legottan mind az 7 
tengőrben zögdöfenec, es mind bele lmlanac Azért ez diznocon 
ertetnec mind az torcofoc, es rezögöfök, kikön az xpüs ördőgöknec 
hatalmat adót, bog ha az binbe végig meg maradnac, mind az ten- 
görbe, azaz, pocolba v velöc zögdöffenec, es mind bele őíec vket3o 
Azért valaki ördögnec zolgal, teftenec kedue kerefefeuel, ez v neki 
folga, es fizetefe De halgafíad immár az zent doctorocat mit zolnac 
az torcoffágról Zent Agofton doctor vg mond róla Az rezögfeg lii- 
zőlködö ördög, edős merőg, generkődö bin, vetkőzetőknec aúna, 
gonaffagnac gökere, binőknec kezdeti, fönec meg liaboruytoia, el- ss 
inenec elfordeytoia. es lelöknec vezedelme Kit ha valaki val, ez 
vnmagat nem vala, es ha valaki nem tezi, ez bint nem tezön. 
Seneca new meftör vg mond róla Valón mi vtalatoíb rezőg embör-

N Y E L V E M L K K T Á H .  XV 8
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nel, kinec zaiabol dohoffag zarmazic, zolafaba bolondozic, titkot 
nem tart, kinec elmeie el idegönül, eze el vez, züne elvaltozic If- 

8 tennek lezon gülöfe||gös, angaloknac vtalatos, es embörőknec 
mönete, iozagoktul meg foztatic, őrdőgőctul meg galaztatic, es 

5 mindőnőktul meg nomottatic, Zent Ambros doctores igön zidal- 
maz’a ez atkozot bint, monduan, Kezőgfeg meg galaz’a az terrne- 
zetöt, ki vezti embörböl iftennec malazt'at, es elvezti v dicőfeget, 
ala ve tuen vtet az melfegös tüzes verőmbe, mert embörböl tezön 
beít’et, az erőiből erötelent, Jámborból tezön new iambort, tiztabol 

io fortéiméit, es bőlc embörböl tezön bolondot Azért kiki mind iol 
vege ezebe, mert ez torcofiag mindön binnec vtat zeröz az lelőcbe 
menetre, mert valaki ez bilinél meg gözettetendic, íemminemü 
binnec ellene nem alhat Azért ez rezögieg femmi new egeb hanem 
cak binőknec coporioia, ondokíagnac aztaga es- gőyteuene, főrtel- 

íömeifegnek kezdeti, ocadainac anna, tiztaiagnac elleníege, es teíti 
tuznec goytafa Mind ezőket meg bizoiioyt'a az zent iras, monduan 

9bőlcnec miatta Bornac itala be megön hizölköduen, es kedue|jíőn, 
de az vtoío napon meg mar miképpen az zomac, es miképpen az 
regulos new mergős kigo, mergöt ont az lelőgbe Azért ime mind 

2 o ezőgbelöl niluan meg teccic, mei igön nehez legőn őrdőgnec, es az 
teítnec zolgalnia Kiért ördög fizet neki awal ammie vagon Neki 
kedeg egeb iozaga íeWmi nine, hanewcak az pocolnac kinúa, Azért 
ezt meg halloc, es meg bizonoytatec hog őrdőgnec, es az pocolnac 
kinnaert naggal nehezeb zolgalnia hog new iíte/mec Immár bizo- 

25 noytaííec azes meg, hog naggal kinnebb iíte/шек zolgalnonc hog 
nem őrdőgnec, es naggal kinúeb menorzagot vennőne, hog new az 
pocolnac kinnat Ezt meg bizonoyt'a ezőn iras magarazo meítör 
mondua/i Az itten zerető embőrnee lelke, es v zuue ol'an mint az 
zönetlen való vendegíeg, mikképpen monga zent lelöc bőlcnec 

3o miatta Mert miképpen zocoth embörnec generködni az io vendeg- 
íegbe, etelbe, italba, es vigaíagba, ezőnkeppen. az iítep zerető lelöc, 
generkodic, edőíködic, es vigadoz az ifteni zent zeretedbe, es az lelki 

lOiozagogba lg ekkeppen, mert || ha fel tekint, lat'a az iftent lelki 
zőmeiuel, kit foliha meg new bantot, es ha vetkőzötte, róla peni- 

35 tenciat tartót, es io remenfege vagon hog az iften, kit v zeret, binet 
neki meg bocatta, es mind ezőc v neki teznec nag őrömet, Es ha 
tekint az itten zerető «ede» ala, es latfa az pocclot, hog hona fewmi- 
nenm iften zerető, es bizon penitencia tartó new megön, es ig abba



A RÁGALMASSÁGRÓL. 115

io remenfege vagon, hog v oda nem vette tic, es ebbe neki vagon 
nag öröme Es ha tekint hattra, öfmeri az el múlt időt, hog iften- 
nec zolgalatfaba kőltőte el Es ha eleue tekint, vg öfmeri es vg 
«hizi» hog az iőuendő időt iftennec zolgalatfaba acaria, es kiuanna 
el költenie, mind addeg mig ez velagba el, kiből mind nag lelki 5 

vigafag adatic v neki Ha kedeg tekint iog fele, tehat azt latfa, hog 
az angal, ki neki adattatott zolgalattra, es őrizettre, vtet őrizi, es 
oltalmaz’a mind f  halalaig, őrdőgnec hatalmaiul, es f  éalaradfaga- 
tul, es halalanac vtanna, vizi f  lelket, az mennei bodogfagba, 
holoth az xpuffal, es az bodog zúz mariaual, es mind az meniiei || 10 

zamtalan zentőkkel, es angalokkal orzagolпае mind őrőkkul őrökké 11 
Azért ez iften zeretőc, alazatofoc, es engedelmefőc, mindőneoron 
vadnac vigafagba, es iduöffegőkről nag batorfagba, es io remen- 
fegbe, vg hog ez eíeten nem fel halaltul, nem fel ördögtől, es 
femminemu ellenségtől, Kiről vg mond vers tör ley tő meftőr Qui 15 

feruit -Лео, regnat vt leo, Valaki iftennec zolgal, orzagl, vg mint 
orozlan Azért mind ezőgböl niluan meg teccic, hog iftennek kinneb 
zolgalni, hog nem őrdőgnec, es az menorzagba naggal kinneb 
mennie, hog nem pocolba,

M el a t k o z o t  b in l e g ő n  az g o n o z  r a g a l m a f f a g 2o 
■eth k e z d e t i c  a r r ó l  v a l ó  t a n u l f a g  E l e z t e b  l a f f o c  
a z t  me g  b o g  l i á n k é p p e n  l e z ő n  az r a g a l m a f f a g  Mon- 
datic hog, eg keppen lezőn ig, micoron mafra valaki hamiffan gonoz 
hirt költ Mafkeppen lezőn, micoro?? az hallót gonoffagot mafnac 
mo??ga, fefeben annal, menere hallotta Harmadképpen lezőn az 25 

halgato felől, mikoro?? az ragalmaffagot valaki őrőmeft lialgatfa || 
Vegedképpen lezőn, atfafianac titkon való binet meg ielönteni 12 
Ötödképpen lezőn, micoro?? valaki atfafianac titkon való iouoltat 
meg tagagga Hatodképpen lezőn, micoron az niluan való iambor- 
fagat meg kiffebevti Hetedképpen lezőn, micoron att'afiaba valo3o 
ioth gonozra iteli Azért ehetkeppen lezőn,ez atkozot gonoz ragal- 
maffag, kik mind ördögi binőc Immár halgas iol hoz’aia, mel atko
zot bin legőn, ez gonoz ragalmaffag Mert doctoroc vg leltec meg, 
bog az ragalmazonac, z’aia, nelue, gonozb az pocolnal, oca ez, mert 
az pocol cac az gonozocat neli be, de az gonoz ragalmazonac z’aia, 35 

nelue, nem enged, fém az iocnac, fém az gonozocnac, de mind 
pocolba veti, es iteli vket, Ezt ezőnkeppen bizonoyfa az zent iras, 
monduan Haznalatosb az pocol, aharmad nelvnel, ki nelv, az ra-

8 *
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galmazonac nelue Mert irasba, eharom neluet leloc Е1Г5 angalí 
nelu, kiuel embör z’ol iftenröl, es iduőffegeről, más nelu vagon, em- 

18 bori nelu, kiuel embor || zocot zolni ez velagiakrol Harmad nelu 
vágо?г, ördögi nelu, kiuel zocot zolni az rágalmazó gonoz embör,

5 ördögi dolgot, es pocolba való gonoffagot Mel atkozot bin legön, 
ez gonoz ragalmafíag, balgas iol lioz’aia, mert doctoroc vg irtac 
meg, hog az rágalmazó, ördögnec zozoloia, procatora, es gongat 
vifelöie, mert v mindönkeppen arra igeközic, es azocat zol'a, bog 
az leloc, ki iftene volna, azt vg acaria, es azon töreködic, bog ez 

ío ördöge legön, es vele pocolba mennön Mert valón minec itelned, 
es mondanád ezt egebnec, micoron az rágalmazó ezt monga Imez 
embör parazna, rezögös, ireg, fondorlo, es egeb bint lioz’aia mon
dania, mit mond ebbe, ha nem cak azt, ez embör ördöge, es pocolba 
való, Azért ez eleten gonoz ragalmazoc, nem cak ördögnec zozoloi, 

is de meg ennec fölötte, neki tömienözöe, mert ördögnec kepebe oí 
meí tömienözöt vitel, kiben az kedues illatért, emböröknec binenec 

14ondogfagos bűzét, egebeknec fiftölic Meí at||kozot bin legön. ez 
gonoz ragalmafíag, meg ielönti irasmagarazo meftör, mo/uluan, bog 
gonozbac az ragalmazoc az oruokiial, es az toluaioknal, kik ernbő- 

20 röknec ez velagi iozagocat el vroz’ac, es elragadoz’ak, Kit megbizo- 
novt zent Ambros doctor, mondiuuí Incab el zenuethettoc az oí 
oruocat, kik’ez velagi iozagoncat el ragadoz'ac, bog nem mint azo
cat, kik nekönc io hi rönkét, neuonket el zaggatfac, es megzidalma- 
z’ac Ocat monga ennec az zent iras, bolotb vg mond abbőlc Jobb 

25(ígV) embörnec az v io neue, bog nem az nag cazdagfaga, • Azért 
valaki mafnac az v io hiret, neuet, elveztendi, incab, es nagobban 
art neki, bog nem ha az v nag cazdagfagat el vezteneie Es nem 
cak annac art, az gonoz rágalmazó embör, kinec io hiret neuet el 
vezti, de meg ennec fölötte, az ragalmazonac, naggal nagobban art 

so Mert ez atkozót binröl, cak aleg, auag foliha eleget nem tehet., 
kiről tőruenzerent, es igafíag zerent, tartozic eleget tennie Ez eleten 

15 eleg teterre vronc [vronc] vnőn maga igőn || eröffen kötelez, mondnun, 
az zent ewangeliomba Non exies inde, donec reddas nouiffimum 
quadrantem Addeg ennet ki nem meg, mig nem mind az vtofo 

se fillérig eleget tez Mit acarä mondani, lia nem cac (így) ezt Addeg 
abbinnec caladaiabol ki nem meg, mig nem ménnél kiffeb el vetb 
iozagrol eleget tez, Kit egez kerezt'enfeg conciliomba ekkeppe?? ve- 
gezöt el, moHduan Abbin addeg meg nem bocattatic, mig nem az el
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\e th  iozag meg adattatic Azért ved iol eződbe, mei vtalatos 
legon az rágalmazó embór, ezt niluan meg őfmerőd ebből, mert 
fte t az zent iras hafobía ( így) kilőmb kilőmb beft'ekhőz Hafonla- 
tic zent iratba az rágalmazó embór, elezteb az ebhöz Kit ekkeppen 
irt meg bólé, monduan, Miképpen az ebnec faraba lut nil, ezőnkep- 5 

pen vagon bolond embőrnec zaiaban abbezed, Az eb kinec faraba va
gon az nil, addeg femmikeppen meg nem zőnic, mig nem onnat ki 
ragia Ezőnkeppen arragalmazo embőr, kit mond az iras bolondnac, 
addeg femmikeppen || nem nugbatic, mig nem az gonoffagot, kit hal-16 
lot atfafiahoz, mig nem mafnac meg ielónti, Ez eíeten ebec nem cak 10 

embőrnec liufat ezic, meg «de meg» az cont'ates megragiac Mert nem 
cac eleuen embőröket, de meg, az meg holtakates megragiac Ez eíe
ten ragalmazoc, ielóffen, hasonlatofoc az mezaros ebeihőz, kiknec ve- 
rős az aiakoc, es nein gondolnac, az eztroba vetőt zep lmfíal, mert azt 
nekik nem aggac, de cak az verőn, es az conton, es az ganeos belőn 15 

nalacodnac Ezőnkeppen az gonoz rágalmazó ebec, nem gondolnac 
embőrnec femmit v iamborfagaual, es az v bennevalo lelki iozag- 
gal. de valami gonoffagot, es Ыпшс ganeat bennőc latt'ac, ezt vezic 
"V zaiogba, es ezt ragiac, ezt zoíac, es ezt itelic, es ez eíeten ondok- 
faggal förtőztetic, es verefoytic meg v aiacocat, zaiocat, es heluőket, 20 

Igőn liafonlatos az rágalmazó embőr az ebhőz ebbees, mert mi
képpen az eb vgat, es meg mar Ezőnkeppen az rágalmazó, vgat 
atfafiara az ragalmaffagnac miatta, || es meg maria, v io hiret neüet 17 
meg zaggatnan, es meg galazua?z Es ez eíeten ebnec mindőncoron 
dobos az zaia, es igőn artando Dohos azért, mert egebeknec bine-25 

nec ganeat zaiaba vifeli, Kiről vg mond az prophcía.foltar kőnbe Az v 
zaiok, bidős dohos, miképpen az meg nilt coporfo Ez eíeten rágal
mazó ebnec zaia, nem cac dohos, de meg igőn artandoes, azért, 
mert az meg dihűt ebnec termezete zerent, az embőrbe, kit megrágal
maz. mergőt ont, Kiről ig «mond» az prophc/a föltár kőnbe Kigonacso 
merge vagon v aiacoknac alatta Hafonlatos ez rágalmazó embőr az 
diznohozes, mert addizno nem kemeli az v zaiat, es orrát az ondog 
ganeual meg fórtöztetni incab, mint igaz allabat, Ezőnkeppen az 
gonoz rágalmazó nem kemeli incab, az v zaiat neluet, az atkozot 
ragalmaffagnac bineuel meg főrtőztetni, mint igaz azt, akkit ragal- 35 

máz Addizno micoron be menend akkerbe, es latanga oth azzep 
veragot, es az bidős ganet, || nem gondol fe?nmit az zep veraggal, 18 
•de az ganehoz tér, es azt őrőmeft vezi zaiaba, es abba gener-
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kődic, es femmit nem az zep veragnac edöffegös illatt'aba Ezon- 
keppen az gonoz ragalmazo, lat att'afiaba valaminemű lelki ioza- 
got, es valaminemü binnec garlofagat, nem gondol fe?nmit att'a- 
fianac lelki iozagaual, es v iamborfagaual, de meg ineab barma, 

5 micoron hoz’a hala, es benne latt'a, de incab, miképpen addizno 
tereyti magat att'afianac garlofagara, es az v binenec ganeat vezi 
zaiaba, es ezt ragia, z:ofa, es ewel főrtőzteti v zaiat neluet Miért 
kedeg, igőn vtalatos bin legon ezatkozot ragalmatfag, iftennec, 
es az zentoknec előtte, ezt niluan meg Őfmeröd ekkettőből Eg- 

ío bői, meg őfmerőd ebből, mert zarmazic niluan az atkozot ireg- 
fégből, es az ördögi gülőfegből Maiból, niluabban meg öfmerőd,. 
mel igőn nag bin legőn ez atkozot ragalmaffag, vronk xpüs 
ihufnac vnőn mondafabol, mert meg tiltotta ez atkozot ragal-

19 ma||zogtul mind az v zent teltet, mind az v zent igéiét Holotli vg 
is mond zent mathe ewangeliomanac heted rezebe Ne aggatoc az

zentfegöt az ebecnec, es az gongot ne himcetőc el az diznok kózöt. 
netalantal meg nomoggac ytet, es az ebec reatoc ternec es meg zag- 
gatnac titokét íme méltán zegőnköthetnec ez atkozot rágalmazóé 
cac ebbőles, hog vronc vnőn maga neuezte vket ebeknec, es diznok-

20 nac, kiknec gonoűagocat, es v kinhocat, meg ielőntotte meg ezön 
velagba, niluan való peldaccales kikről irattatnac rettenetős, es 
csodalatos még löth dolgoc, Elfő, ki v roloc irattatic ez Vg oluafta- 
tic amand nevű zentnec eletebe, hog micoron predicallana az 
nepnec nag buzgofaggal, eg ez efeten ragalmazo ebek kőzzül lioz‘a

25 tere, es megmőuete vtet, meg ragalmazuan az v zent bezedet, íme 
legottan, ifte/mec igaffaga őrdőgnec hatalmat ada rayta, es ez ördög 
tüzes vellamafnac kepebe reá hertelenkődec, es nag rettenetős 

áOkealtaffal monda.neki Jer velem mi zerető aztal||noconk, miért az.
mi dolgoncat liivőn vifeled, raguan nekőnk embőr huft Azért, 

3o miért nekőnk keduőnc zerent zolgaltal, mies nem kedued zerent. 
de igőn igazan fizetíoc meg • muhcadat Azért iöuel,- es meg ele- 
geytőnc matulfogua mind őrökké az pocolbeli feböhegős tűzzel 1ю 
neletuen, mert igőn zereted iocat, es gonozocat meg rágalmaznia 
Ezőket meg monduan, ragada vtet, es be efec vele pocolba íme 

35 minemű izű ez atkozot gonoz ragalmaffag, Halgaffad, es ved iobban 
eződbe, mel igőn nehezen gőttrőtte iftennec zent igaffaga, ez atko
zot rágalmazót, meg ezőn velagba írás tőrleytö meftőr, vince new 
doctor, egeb fok irafa kőzőt, ekkeppen irt, ez atkozot ragalmaffag-
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rol, es vg «mond» hog anglis orzagba, voth neminemű zerzethős 
azzon embör vote, férfiú vote, new monga Es ez igőn meg zocta 
vala ez atkozot ragalmazaft, es iuta halalara, es kezdet inteni arra, 
hog meggonnek, es felele nekik, monda Awal engőm ne bancatoc, 
mert az en tűlem nem lehet Mondanac neki Mi oca an||nac hog 21 
new lehet Monda Arra, mert new tehetőm Es inteni kezdec arra, 
hog konőrőgne xpufnac, es az v zent annanac Ki legottan ki vona 
V neluet zaiabol, es verni kezde vyaual, es monda Ez. atkozot 
nelv carhoztata engömet, Kit meg nio?iduan íme legottan ez atko
zot nelv, ol' igen meg dagad a, hog touabba fohha vtet zaiaba be ю 
new vohhata ( így) Aduan az vr iften ebben az vtanna való gonoz 
ragalmazoknac példát, hog akkic lat'ac, liaíac, meg ofmeriec, mel 
atkozot bin legon ez gonoz ragalmaffag, iftennec, es v zentinec 
előtte Ez f ö l ü l  m o n d o t  i r a f o c a t  t ö r l e y t ő t t e  es zer-  
z ö 11 e v i l h e l m o s  n e w d o c t o r  es v a g o n  me g  i r u a n i s  
b i n r ó l  z e r z ö t  kőn u ebe  k i t  eg h á z  be v e t h  «es m e g 
b í z  о n о у t о t» m i n t  e r ő s  b i z o n  f a g o t  h

I m m á r  e d e a l a  zol  mi  a t a n c  z e n t  b é r  n a r d i n u s  
ez a t k o z o t  r a g a l m a f f a g r o l  k i t  h a f o n l o t  n e w cac 
az v g a t o  e b h ő z  de me g  h a f o n l o t t a  az m e g d i h ű t 2o 
e b l i ő z e s  Kiről ekkeppen zol monduan, hog áz megdihűt ebnec, 
ielőfben, im e barom gonoz || tulaydonfaga vagon Elfő, mert az 22 
v zaiaba, es fogaiba merőg vagon, es az v neluenec alatta férgeckek 
vadnac, kik az v neluet fuhjaíac, es fuldaluan, az aga veleyet, ne
minemű goytocafmal meg geryeztic, es v елуе1 meg dihőzic, es mi- 25 

coro?? az fergeket neluenec alóla ki veyendic, legottan az eb meg 
vigazic Azért mind ezogben, igőn hafonlatos ez gonoz rágalmazó 
embőr az megdihűt ebhőz Mert miképpen az dys ebnec zaiaba, es 
fogaba merőg vagon es kiket «meg» marand, azocat mind meg mer- 
gőfeyti, es ha hertelen nekik oruohagot nem tevendnec, mind meg^o 
kel vele balnioc Ezőnkeppen az rágalmazó embőrnec zaiaban, az at
kozot ragalmaffag merőg, kiuel egzőrfmind barom embőrt mar meg, 
egget vnönmagat, maft az halgatot, harmadicat azt akkit ragalmaz, 
es mind ezőknec leikőket meg mergőföyti, ez atkozot ragalmaffag- 
nac binenec mergeuel, es ha oruoffag nekik new tetetendic, az zent™ 
gonafnac, es az || elegtetelnec miatta, meg kel vele halnioc, miért 23 
legőn halálos bin Es miképpen az dys ( így) ebnec neluenec alatta 
fergec vadnac, kik az v neluet fuldalac, es ennec miatta vtet meg
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dihőfőytic, Ezönkeppea ez gonoz rágalmazó embőrnec neluenec 
alatta, es az v zűuebe igon gonoz fergec vadnac, tudnamiert, az at- 
kozot iregfeg, gűlöfeg, es haragoííag, es ezöe az atkozot fergec, luk
iul tamad, es zületic az atkozot ragalmaffag, es ennec miatta, az 

5 rágalmazó vnőn magat, es \  att'afiait meg marva, es meg mergő- 
feyti az ördögi merőggel, kiuel megdihűth Es micoro« az dys eb- 
íiec neliie alól az fergeket ki veiendic, legottan az eb meg vigazic 
Ezonkeppea az rágalmazó embörnekes v ziueből, az atkozot ireg- 
fegnec, gülöfegnec, es liaragoffagnac fergei, ha ki vezemlnec, leg

io ottan az embör meg vigazic, de addeg fohlia nem Mas tulaydon- 
faga az meg dihűth ebnec ez, mert v fohha nem liughatic, de min- 
dőncoro?? edeftoua budofic, es futos Ezónkeppen, valaki meg- 

24 zocanga ez atkozot ragal||maffagot, addeg ez eleten femmikeppe?/ 
nem liughatic, de mind addeg budofic, es iar ke.l, hog azt ammit 

is hallót, auag gondolt v atfafiarol, azt mafnac meg monga, mert vg 
teccic neki, hog ha ki ne?« monthatnaia, az oldalannis ki facadna 
Azért ebbe bafonlatos az vipera neiv mergos kigohoz, ki micoron 
az v fiait ki költi, vket of igön zereti, hog zerettebe vket mind el 
neli, es v ha faba fel neueködnec, es еккеррея v belőle magocat ki 

2o ragiac, es ig v aúnocat meg ölic Ezónkeppen törtenic annac, ki 
meg zocta az atkozot ragalmaffagot, mert ezt v of igön zereti, 
bog valahol leli, es liafa ottan el neli, micoron vtet ziuebe fogia, 
es elmeiebe vezi, es oth meg neuekődic, mert addig gondolia, es 
addic forgatta v elmeiebe, bog femmikeppen nem tűrheti, de oztan 

26 ki kel mondani, es еккерре/г magat ki ragia, es ig. nem cac ,az v 
annat, de meg az ki halgatta, es az kit ragalmaz, azocates niha meg 
öli ( íny) Mert vg mond az zent iras Mind az teuö, mind az neki 

25en||gedo, igenlő kínnal kinzatnac Azért immár kérdi zent bemard 
doctor ezt, hog niefic tezőn nagob bilit ekketto közzül, arragal- 

somazoe, auag. arragalmaffagot lialgatoe, Vg mond hog, meíic legón 
vezedelmefb, es carhozatofb, ezt kinnen el nem vegezhefőc, de cac 
azt mondom, hog mind ekkettönec ördöge vagon, az ragalmazonac 
neluebe, es ahalgatonac filebe Miért ez, ekkeppen vagon, mene 
ragalmaffagot te halgacz, anne ördögöt íiledbe vezli ( ir/ij) Int azért 

as minket, es taneyt zent Agofton doctor, monduan, Ne aggatoc ti 
illetőket, az ragalmazonac bezedenec lialgatafara, hog halait ne 
vegetöc ti lelkötögbe Mert az ragalmazonac, es az halgatonac, 
mind ekkettönec lelkenec őröc halai etke Ved iobban ezödbe,
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mel igön nag gonoz legön, ez atkozot harmad ííelnec gonoffaga, 
ki harmad ííelv, mondatic zent irafba ördögi nelvnec Kit az ara- 
nas bezedü zent Janos doctor hafonlot az farifeofoknac neluök- 
hoz, kiknec || v atkozot gonoz ííeluőc, ayo iefot ( í g y ) ,  mind lioz’a26 
tartozoual özuen, gonoznac itelec, es az v coda tetelet, ördögi ha- 5 

talmnac mondac, es az egeb lelki iozagot kit benne lattac mind 
gonozra iteltec, es ennec fölötte, ez atkozot gülöfegnec, es iregfeg- 
nec miatta, ez velagbol ki verec Mind ezögbe hafonlatos arragal- 
mazo embör az farifeofokhoz Mert micoron öfmernec, es latnac 
alazatos embőrt, ahoz azt mongac hog kepnmtalo (így) Ha kihoz azt ю 
latt'ac, hog tefti zűkfeget meg vezi etelbe es italba, ahoz azt mon
gac hog torcos Ha kibe latt'ac az nag zentfegös ioth, tudna miért, 
az haborufagot bekeuel való zenuedeft, ahoz azt mongac, igön 
felekön embör, nem mer fenkinec feminit zolni Ha kihoz igaffag 
teteit latnac, ahoz azt mongac, igön beketelen, femmit el nem tűr, 15 

es el nem zenued, Ha kibe egigűfegöt latnac, ahoz azt mongac, 
hog balgatag Ha kiben, ez’öt elmet, bölcefegöt latnac, alioz azt 
mongac hog К igön alnoc Ha kibe latnac nag ért elköcöt, ahoz azt 27 
mo??gac, igön gőgös, es negedös Ha kibe latnac vidamfagot, ahoz 
azt moHgac, hog feflöt elköcö Ha kihoz latnac io zerzetöffegöt, 20 

ahoz azt mo;?gac, hog kínait eletű, es пега el vgan mint egeb iambor 
Ha kizöz ( így) latnac nayaffagot, alioz azt moagac. Igön ez, velagi 
Ha kiliöz azt latt'ac, bog att'afiat bineröl fegelmezi, ahoz azt mo77- 
gac Igön vacmerö bátor «többet ért egebnel» Ha kihoz azt latt'ac, 
hog v örömeit vigas, böytöl, es örömeit imatkozic, alioz azt inon- 25 

gac, hog zertelen tézön magaual, mayd el vezti feiet, Ha kihoz azt 
lattac, hog v örömeit halgat predicaciot, es vnmaganac, es ege- 
becnec iduöffegeröl zorgalmazatos gondot vifel, ahoz azt mongac, 
hog tiztöffeg kiuano Ha kinec vagon malazt'a embörőkkel való 
ííayafcodafra, ahoz azt mongac, hog hizölkődö es diceretnec30 

kiuanoia, ha kedeg magat fenkinec nem agga, es ez velagtul 
tauul iar Ahoz azt || mongac, hog keuel, es igön mord embör. Mind 28 
ezökröl, ohaytaft tezön ez zent doctor, es vg mond Oh vram men- 
denhato iften, valón ki az, ki meg ohatt'a magat ez gonoz atkozot 
harmad nelvtül, ki ez fölül mondottaccal femmit nem gondol Mert 35 

•ez az atkozot ördögi nelv Ki az zep igenös fcitt'an comot lel, es ayo 
illádba byzt lel, es az zeplötelembe förtelmeffegöt lel, az keregded 
áilladba zegletöt lel. az velagoffagba fetetfegöt lel. Ez el'eten at-
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kozotgonoz nemzet, kepmutaloknac{így)dogé. fidoknac marása,pha- 
rifeofoknac kegotlenfege, binnec őregevtoe, dicőfegnec kiffebeytöe 
Azért mind ez oca, miért zent pal azt monga Az ragalmazoc ifte??- 
nec előtte gülőfegbe vadnac Magaraz’a zent bemard doctor «ez» ige- 

5 két, es vg mond, Nona coda hog if ten gülőli az ragalmazocat, mert 
cak ezoke ( így) az atkozot harmad nelv, kinél erőiben, es kémem
ben, fewmi allatnem viafcodic az zeretetnec «ólán igőn» ellene, ki 

29zeretet «cac» iften ynőnmaga, mint,ez atkozot liar||mad nelv Mert 
valaki tezi az ragalmatfagot, ez eleten elezteb azt ielőnti. bog v 

in benne nincen az itteni zent zeretet, es ennec vtanna arra igekőzic. 
bog az, akkit ragalmaz meg vtaltaffec, es meg gülőlteffec, Es ekkép
pen azt acarna, bog mindőn embőrőgből az itteni, es at'afiufagnae 
zereteti ki zaggattatnec, es ki vezne, ez atkozot bánnád nelvnec, 
ez v tulaydonfaga Azért ved iobban eződbe,' es íiomyad iol be 

is ziuedbe, mert az ocoffagnac igaz itelete mind azt agga, es mind azt 
mutatta ki iol meg gondolanga. bog mind ez velagnac bine, min
dőn eretnőkfeg, mind«ön» bittőlzacadas, es mindőn kegőtlenfeg, оГ 
inet, mind ez atkozot ördögi nelvtul veth maganac eredetőt 0 azért 
atkozot nelv, az ragalmazonac harmad nelue 0 pocolbeli ke- 

•20 gőtlenfeg, о iregfegnec, es gulőfegnec kegőtlen cimotaia, о atko
zot balalos pocloffag Te vág ki haborufagot zerőz, te л-ag az ki 
iocat meg nomocz, cak te vág az atkozot ördögi nelv, ki az igazak-

30 нас f| hiret neuet el veztőd, cak te vág az, ki bamifbitőket, foc 
bazugfagot, kegőtlen vadolafocat nem zőnöl meg focafeytani. te

•25 vág az gonoz nelv, ki az artatlanocat gőttrőd, őzuegőket 'z’idal- 
mazh, z’uzeket bamifoytaz, es hazatokhoz gonoz bizt kőltez Te vág 
az atkozot nelv, ki az kegős, es «az» zent zerzetöket meg galazod, to 
vag, ki az egigü leikőt, es confcienciat meg haboreytod, te vág az 
gonoz nelv, ki haragtartafocat, babornfagocat, vetekődefőcet, hara

pó goffagocat, bozzoncodafocat, egmaftul elzacadafocat, partolafocat. 
es ozlafokat, evei nappal nem zonől feltamaztanod, .es fel gervez- 
tenőd Te vág az atkozot nelv, ki arultatafocat, gilcoffagocat, es egeb 
fok kegőtlenfegőket, nem zegőnlez zerzeni, cak te vág az, ki egmafba 
ualo io zőuetfegőt, es io baratfagot meg feytez, cak te vág az, ki 

35 egbeualo gonoz tanacodafba magadat foglalod Te vág, ki ellenfegö- 
ket focafeytaz, varafocat elpuzteytaz, orzagocat eltőrz, es claft-

31 romba ualocat meg || baboreytaz Te vág az atkozot ördögi nelv, ki 
az zeretetnec buzgofagat meg oltod, es az igazacat meg nomorey-
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tód, az kegőtlenőket fel magaztalod, az igaz hitöt el töröd, es az 
zent remenfegöt femmie tezöd, es mind egeb lelki iozagocat nag 
kegötlenfeggel haborgacz Mit mongac többet te rólad, hanem cac 
azt, hog meg az angalocates te ted ördöggé, es elfő zűleinket te 
mereyted lvmbofnac melfegebe, es mind embőri nemzetőt te vetel 5 

ki paradicomnac generűf égéből, ez «velagnac» vezedelmere, es garlo- 
fagara Te vág az, ki meg az ifte/mec fiateS az magas acaztofara fel 
feieyted {így) Azért méltán, es igazan zidalmaz’ac ez atkozot har
mad neluet, mind az zent iras, mind az zent doctoroc, es mind az 
zentőknec zenti mi vronc xpös ihus, ki vket neueze ebeknek, es 10 

diznoknac, es ennec fölötte v tűlőc az v zent teftet, es az v zent 
igeyet meg tilta, mint fölül meg vagon monduaw : ||

Yrnac neuebe  k e z d e t n e c  ne mi ne mű iegőc к ig b ö l32 
e mbőr  v e l l i e t i  es n e m i k é p p e n ,  me g  ő f m e r h e t i  h o g  
ha  «valaki  l egőn« i d u ő z ű l e i z d ő ,  auag ha  el vezendö. i s  
es h a  n a g  f e l t  égős  z e n t f e g r e  m é l t ó  Azért ennec meg 
őfmeretire, vegőnc bizonfagot menere lehet zent irafnac gőkereből, 
holotb vg irattatic moyfes elfő kőnnenec neguenöd rezebe, bog pha- 
raho keralnac tőmlőcebe barom fogfac tartatnac vala Eggic vala az 
keiierfitőknec meftőre, mafic vala az pobarnoc meftör, a barmadic 20 

vala Jacob patríarchanac az kiffebic fia Jofepb Mind ezőknec meg 
ielőnte vr iften mire iutna v igöc meg ezón velagba/es az ielőntes 
ekkeppen len Mert az kener fitö meftör ezt lata almaba, bog tecüic 
vala neki, bog v feien vinne három tekenő teztat, es iőuenec égi 
madarac, es az teztat feieről mind elzaggatac, es meg euec Az pa- 25 

harnoc meftör kedeg ezt lata almaba, hog v előtte barom vezzöuel 
eg zőlő tű neuekődec, es ez zőlöt terőmte, es ezzölőt ez paharnoc 
meftör У eg ekös paharba facara, es az keralnac inna ada belőle 33 
Jofepb kedeg lata két álmát meg at fa liazanal, egget azt lata, hog 
teccic vala neki, hog ez Jacob paíriarchanac mind ez tizőnket fia am- зо 
mezőn aratnanac, es ez Jofephnec mind az v keuey fel allanac, es 
mind az v atfafiainac keuey mind körűi allac, es imaduan nag tiz- 
töffegőt tenec ez Jofephnec keueynec, Mas álmát ezt lata, bog az 
nap, es ahod, es tizőneg cillag imadac ez Jofephöt, Es hog ez ál
mát lattac volna mind eg eyel az kener fitö, es az paharnoc, rayta 35 

igön gondolcodnac vala, es igön velekődnec vala Kit latuan Jofeph, 
meg kerde vket mid gondolcodnanac, es mi naualaioc történt volna 
Es az paharnoc mestör meg ielőnte neki az v álmát Jofeph kedeg
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neki mind zereuel meg magaraza vtet, monduan Az liarom zőlő 
vezzö kit lattal, példáz barom napot, kiknec vtanna ez tőmlőczből 
ki vetetol, es hog az keralnac az ekős paharbol inna attól, ebből az 
peldaztatic, es azt bigged, bog az eleztebi tiztőffegőd meg adattatic

34 es «mind» ezonkeppew len, || Az kenerfito meftőr kedeg, bog halla 
ezt, hog elen bőlcen meg magarazta volna ez álmát, vés meg ie- 
lőnte neki az v álmát Jofeph kedeg ennekes meg magaraza, mond
uan Az három tekenő teztan erced az három napot, ki napoknac 
utanna ez tömlöczből tes ki vetetol, es acaztofan balz meg, es mi-

io keppen az teztat égi madarac feiedről el zaggattac, es meg ettec, 
ezon azt erced, bog az te teftődetes el zaggattac, es meg ezic, ezes 
mind ezőnkeppen len Jofephnek es az v alma azonkeppei? be tele- 
íődec, mikeppew meg latta vala, ki edeala meg magaraztatic Azért 
immár ved iol eződbe, mit ertnec irafmagarazo meftőrőc mind ez

is latafogbol, es mit adnac mi nekonc ebből őfmernőnc, es ertenőnc 
Azért еккерреи magaraz’ac, es ertic, bog miképpen pharabo keralnac 
tömlöcebe barom foglae tartatnac vala, ezőc kőzzul eggic vetetec 
ki az tőmlőczből acaztofara, maiik az eleztebi tiztőffegere, harrna- 
dic kedec igön nag felfegre, es nag vrafagra, Ezőnkeppen az men-

35 bei keralnac tőmlőce||be,. azaz, ez velagba, ki tömlő ebe vagoné be 
vettetuen elő zuleinknec binőkert, Es ez tőmlőczbe tartatnac ha- 
romalladbeli embőrőc foguan, kiknec kőzzule micoron ki vetetnec 
ez tőmlőczbelől, vitettetnec az pocolbeli acaztofara, kik peldaztatnac 
az kener fitön Nemel'ec kedeg micoron ki vetetnec ez velagnac tőm-

25 lőcebelől, vetetnec az eleztebi tiztőffegere, kik peldaztatnac az pohar- 
noc meftőrőn Nemefec kedeg kik meg zabadulnac ez velagnac tőm- 
lőceből, vetetnec nag felsegős tiztőbegre, kik peldaztatnac ez zent 
•Jofepbőn, ki micoro?? megzabadula az tőmlőczbelől, zerőztetec mind 
egez egiptomnac orzagan feiedelme Azért ezzent irafnac es «ez»

зо peldazatoknac gőkereből adatic ertenőnc neminemű ielős iegőc, ki 
iegőkbelől embőr vélheti, es ’ nemiképpen meg őfmerhe-ti, kik le- 
genec el л-ezendőc, es kik legenec idiiőzulendöc, es kik legenec 
igőn nag zentfegre meltoc Jóllehet ezőket tökeletőffeggel fenkinec 
az.vr iften meg nem atta őfmerni Kit meg bizonoyt az zent nas

36 bőlcnec könuebe || mo??duan Sunt iufti, atque fapientes, et opera 
eorum in manu dei, et tamen nefeit homo vtrum amore vel odio 
dignus fit Vadnac igazac, es bőlcec, es az v miueíkődetőc iftewnec 
kezebe vagon, demaga nem tugga embőr lia zeretetre, auag kedeg
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gülőfegre méltó Immár ved iol eződbe az iegöket, meí iegőgbelöl 
vélheti embör carliozatt'at Azért vadnac három allatbeli embőröc, 
kik micoron ki vetetnec ez velagnac tőmlőcebelől, legottan vitetet- 
nec az pocolbeli acaztofara, kik peldaztatnac az keiierlitőnec három 
tekenő teztaian Azért ezoket embör vélheti, es nemiképpen meg- 5 

osmerheti három ielős iegbelől Elfő iege vezedelmnec, es carho- 
zatnac ez, micoron embör vnmagaba azt ösmeri, bog az lelki 
iozag «Hnec miatta /duőzülni kel/ene» neki íemmire nemkel, de 
meg ha maiba latt'a aztes iredli, es bánná, ez eíeten meg ezön ue- 
lagba ördöggé leth, mert cak ördög az, ki az idnőffegreualo ioth ia 
nem zereti, es ez eíetennec ketfeg nekűlőn ördöggel kel el vezni, 
Kit meg bizonoyt zent gergör doctor ekkeppen monduan, || Kiknec87 
lattatic neheznec vrnac igaia, ezöc immár carhoztac, auag meg 
carhozandoc, De mi legőn vrnak igaia, bizonaual nem egeb ha 
nem cak regulanac hiufeggel ualo meg tartafa, itteni zeretet, en-15 

gedelmefíeg, alazatoffag, haborufagot bekeuel zennedes e felen fel
kelés, veztegfeg tartas, difciplina vetel, es mind ezőkhöz liasonlo 
iozag, mind ezoket kik teles ziuel nem zeretic, es nem tezic, veze
delmnec, es carhozatnac igőn nag iege Mas ielős iege carhozatnac 
ez, micoron embör őfmeri magaba, bog v iambor embőrőket, es 20 

egeb malaztbeli embőrőket nem zeret, de vket gulőli, vtal'a, es vgan 
bintelen háborgatta, ez eíeten ördögöt az v att'at kőueti, ki ördög 
abbinben el aggot, es meg vacult, fonlia ( így)  meg nem zönic ayoc- 
nac haborgatafatnl Ezőnkeppen az carhozandoc, miképpen ördög, 
gulölic az igazacat. miképpen bizonfagot vettönc belőle mind kéz- 2» 
dettul fogua, hog itten ez velagot terömte Ame példa nekőd bizon- 
faggal Adamnac két fia vala, cayn, es abel || cayn vala ireg, es car- 88 
hozandó Abel kedeg vala igaz, es iduőzülendő, cayn az atkozot 
iregfegnec miatta abelt att'afiat meg öle, Ifacli patriarchanac két 
fia vala, efau, es iâ cob Efau iftentul vala meg vetőt, iacob kedeg зо 
valaztatot, efau ki vala meg vetőt, iacobot kit itten zeret vala mind 
halalaig haborgata, es gülőle Saul keral kit itten meg veti az enge- 
detlenfegei-t, Dauidot kit v belebe valazta, ezt mind halalaig gulöle, 
es haborgata Juyőnc immár edeb alab,ame criftot ( így)%non magat, 
es mind vtanna való zent martirocat, az carhozandoc gülőltec, es36 
haborgatuan nag kinnal meg öldőftec, Harmad ielős iege carhozat
nac, az atcozot engedetlenfeg, ki lezön keuelfegből, mert mindőn 
engedetlenfegnec keuelfeg gőkere, ki ziuet embőrnec meg keme-
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nóyti, ea у lelket meg vakeyfa, vg bog, ez eleten atfafianac vétkét 
örömeit meg new bocafa, miért f  meg nem bocafa, azért if ten lem

39 bocafa meg neki binet fohba, kit vronc vnön || maga meg bizonoyt, 
monduan Ha meg nem bocatandotoc embóröcnec, az ti mennei

5 at'atokes nem bocafa meg ti nectőc bintöket, Azért valaki ez eleten 
kemenfegős gülőfegbe meg maradand, ennec ketfeg nekülön el kel 
vezni, mert az bizonfag nionga Azért ved iol ezodbe, hog mind ez 
fölül mondot barom allat beli emböröc méltán mondatnac meg 
vettetecnec, es carhozandocnac, mert ]incab] valaztottac magoknac 

io az gonoffagot ayozagert, az gülőfegőt az zeretetert, az cart az úere- 
fegert, az kint az dicőfegert, az poklot az az] menorzagert, az örök 
balalt az örök eletert, es ördögöt az iftenert Ez efetenöc, kik az 
binben el vacultac, es abbint tezic mindön feleim nekülön, ezöc 
napról napra, hétről hetre, időről időre, abbinbe v ziuők el kerne

lt nül miképpen az criftal kü, ki volt elezteb ieg, es az iegnec vtanna 
miért focat allot, valtozic küe, vg bog immár meg nem oluathat, 
Ezenképpen az carbozandoc, es az el vezendőc, ol igőn meg keme-

40 nülnec abbin||be, hog femminemü predicaciora v ziuők penitenciara 
meg new lagulhat Példa nekőd az gonoz Judafrol, ki az binben

20 el vacula, es v ziue meg kemenüle, annera, bog ayo iefot meg gü- 
löle, es у pmlicacioiat meg vtala, fenőgetefeuel femmit new gondola, 
es ketfegben efuen, magat fel acazta, acaztofarol alazacada, bafa 
kette bafada, bele ki omla, és еккерреи őrőc pocolba mene Ezőn- 
keppen mindőn ki iotb newt zeret, iamborocat gülöl, es mind egeb 

25 bilit gonoz zocafbol, felem nekülön el tezőn, őfmerie magat az ke- 
nerfitőuel pocolbeli acaztofara meltonac lennie Immár 1аЯос, es 
tanulóé azt meg, bog minemű iegbelől őfmerbeti meg embőr azt, 
lia iduöffegre méltó, es miből őfmerbeti meg embör azt, bog v igőn 
kinnen, es keues erdömmeles iduőzülbeEőn, Ved iol ezodbe, mert 

so ennec egebec kőzőt barom ielös ieget leíőc, bog embőr igőn kinnen 
iduözülbet ha acaria, de maga .keues erdőmmel Elfő ielös iege ez,

41 micoron К embőr azt őfmeri magaba, bog v iocat, es ayoytatos 
embőróket zeret, es tiztöl, mert ha valaki iamborocat, es iduő- 
züleiidő emböröket zeret, meg ha binnel teles volnaes, az zent

35 zeretet, kinél az iambor embőrőket zereti meges iduoEegnec vtara 
boz’a vtet, es femmikeppe?? el nem hagga vezni vtet Hog ez ek
képpen legőn az zent iras igőn niluan, es igőn егоЯеп meg bizo- 
noyfa ezt, bolotli vg mond zent petör apoftol Afamfiai mindőn
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•dolgotocnac előtte, egmaft zonetlen zereűetőc, mert az zeretet 
binőknec focaffagat el fődózi Hog ez ekkepperc legőn vronc fnőn 
maga meg bizonoyt'a, monduan magdalombeli mariarol, ki nag bi- 
nős azzoniallat vala Meg bocattattak neki fok biliéi, mert igőn jze- 
rete engömet, Hog kedeg mindon nag binős embőrt meg oltal- 5 

mázon vr itten az őrőc carhozattnl az igaz iamboroknac zeretetiert,
Ez íiiluan meg bizonoytatic тоуГеГпес elfő kőnuebe, holoth vg 
mo/tdatic, hog ha vr itten lelt volna az őth kerali varafogba || 
tiz igaz embőrt, ol igőn kedues vr iftennec előtte az igaz embőr- 42 
nec iamborfaga, liog az zamtalan binős emborőket kik vala* 10 

пае az őth kerali varafogba, es mind az v tartomanogba, meg 
tartotta volna, es el nem fileztőtte volna «vket» az tiz igaz em- 
bőrnec zeretetiert Azért ebből adatic őfmernőnc niluan való bizon- 
fag, hog ha vr itten el nem veztőtte volna az zamtalan binős em- 
bőröket, az atkozot ondog binert, ki morcdatic rnenbe caialto bin- 15 

пес, tehat, naggal incab az vr itten meg tart'a az egh binős embőrt, 
kettőt, auag harmat, az iambor embőrőkert, kiket v zeretőt, es ze- 
ret «ez velagba.» Mert az oí embörnec, ki ayocat zereti, bátor ielős 
binős legőn, ennec oí meí angali ziue vagon, tömeg ( így) vg mowdoc, 
bog itteni ziv vagon benne, Mert valaki att'aíiat zereti, niluan való -20 

iegőt ad, bog v az igazac kőzzul való. Kit megbizohoyt zent Janos 
elfő leuelenec harmad rezebe, holoth vg т о /id Mi tu<íúo(L_ bog ez 
halaiból elettre «megőnc» mert zerettőc at'anchait Azért elfő ie ||1ös4̂  
iege ez, kiből «mindon» meg őfmerheti ba iduőzülendő auag nem, 
micoron v teles ziueuel iamborocat, es igaz embőrőkeet zeret, mert 25 

az carhozando toliba iduőzülendöket nem zerethet, de cak azokat 
kik v hoz’a hafohloc, Mafod ielős iege kiből enabor meg őfmerheti 
hog v kitinen, es keues erdőmmel iduözüíön, ez, micoron embőr 
azt őfmeri magaba, bog v az neki tőt bozzuíagot kinnen meg bo- 
cat'a att'afianac Mert femminemü lelki iozag iftent oían igőn hamar 30 

meg nem engeztelheti, es v binet az vr itten íemmiert hamarab 
meg nem bocata, mint azért, micoron v att'afianac vétkét teles 
ziueből meg bocatt'a, Kit vronc vnönmaga meg bizohoyt, ekkeppen 
mondua?!. Ha meg bocatandotoc ti at'atoc fiainac teles ziuetőgből, 
ti aíatoces meg bocatt'a nectőc «ti» bintőket Ezt niluaban oluafod .35 

tenőn magad, holoth vg mo??daz az imadfagba Es bocas nekőnc, 
mikeppe« mies bocatonc mi nekőnc vetőtteknec Azért igőn nag 
ielős ieg ez, kiuel embőr igőn kitinen, es ke||ues erdőmmel iduözül- 44
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liet, micoron kinnen meg bocat att'afianac Harmad ielös iege, kiből 
embőr meg őfmerlieti ha iduőzülendő, ez, micoron embőr azt őfmerí 
magaba, liog napprol nappra, ioblia kiuawna letet, es gacorta in- 
dnltatie, es kezereytetic belől ziuebe liog iotli tegőn «es ammenere 

5 lehet rayta ragadoz» Erről bizonfag vrouc vnön maga, holotli vg 
mond Bodogoc, kik eliőzic, es zomeboz’ac az igaffagot, mert vk 
meg elegődnec Doctoroc ez igékét ezőnkeppen inagaraz’ac,monduan 
Ehőznie, es zomeboznia az igaffagot ez, mindőncoron kiuancoznia 
ifteni iozagba, es malazdba incab, es feleb neueköd«nie» es liaznal- 

m nia Azért ez barom ielös iegőt, lia valaki magaba őfmerendi, tudna- 
miert, ba iamborocat, es iftenfelö emböröket zeret, es ha kinnen 
meg bocat'a az ellene való vetköt, es ha zönetlen kiuanna iobba letet. 
Ez eleten igőn kinnen iduőlűl ( így), de maga kenes erdöwmel, mert 
igön kuni embőrnec ez zent barom iozagot meg tartani, mert muh- 

45 cat benne femmit nem zenued, Ez || meg peldaztatec az keralnak 
fe poharnocan, ki harmad napnac vtanna az tőmlőczböl ki vetetec 
es az eleztebi tiztőffege meg adattatec, Ez barom napon peldazta- 
tic ez barom zent iozag, tudnamiert, az zent tőredelmeffeg, jiz zent 
gonas, es az keueftőnne ( így) zent penitewcia, kit az^ontp / így) pap 

•io hág az binős embőrnec Es ekkeppen ez zent barom iozagnac vta?ma,
■ meg adattatic neki az eleztebi tiztőffege, kit elveztöt vala az binnec 

miatta «es ig ekkepprn iduözül az ihús xpüfnac kinnanac es halálaimé 
erdőméért» Immár laffoe, es taimfoc azt meg, bog minemű iegőg- 
belől őfmerhettoc azt meg, bog ba valaki legön méltó az nag zent- 

•25 legre, es dicöfegre, kit erdőmlöttec az nag felfegős zentöc Ennec 
ieget, es meg őfmeretit meg.peldaza az vr iften zent Josepbnec 
naual’a zennedefebe, es mind az v alomlatafiba, ki meg vagon 
iruan moyfefnec könuebe Mert miképpen ez zent Jofephre, ki vala 
artatlan, es igaz ifiyu, es tizta zúz, az kegelmes vr iften fokképpen 

so való nauaíat reaia bocata Es azocat «ez artatlan» mind meg zen- 
ueduen, Ennec vtanna igőn nag tiztőffegre vtet fel magaztala, es fel 

40 veue ekkeppen, И Mert micoron vr iftennec zent zeretőe volna, 
acara vtet haborufagnac tüzeuel meg keferteni, es megbizonoytani. 
vg bog vnőn atfafiait reaia tamazta, kik vtet meg’ gűlőlec, es meg 

ár. vtalac, azért liog az v att'oc Jacob patriarcha mindőn fiainac főlőtte 
zereti vala vtet Kiért v reaia iregkődni kezdenec, es tanacot reá 
tartuan, acarac vtet meg ölnie, ammezőbe, liolotb atfoknac cor- 
daiat örizic vala, es vétec be vtet eg о catornaba bog oth meg halon
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Es ime ezönközbe latae azt, bog az orzag vtan iulle nec áros embó- 
rőc terhes teltekkel, es őzuerőkkel, es gondoláé azt, bog az catorna- 
bol ki vegec, es aggac el vtet penzon az áros embőrőcnec, es adac 
vtet nekik liarmicz penzon Es viuec be vtet egiptomba, Es vtet 
ottes el adac farabo keraf oduarbiraianac futifarnac Es bog ez 5 

meg őfmere ez zent itiunac nag iamborfagat, es v nag hiufeget, es 
bőlcefeget bazanac mindön tiztőffeget reaia biza Es ime az ag 
ellenfeg ki mindón iozagnac ellenködöe, azzonanac zertelen való 
zeretetit reá tamazta es geriezte, es «egeb foe zo közöt» monda || 
neki, bal velem Ffelele ez zent ifra es monda, El az vr itten, ki en-47 
gömet mind ez napeg zeplötelen meg tartót, es meg'örizöt, te tu
dod azt, bog ez en vram, es te vrad mind ez v bazanac tiztőffeget 
en ream bizta, cak te raytad nem adót en neköm hatalmat, azért 
femmikeppen nem tezöm azt mit te ebben acarnal Es bog el igőn 
kezereytene vtet, es ezzent ifin semmiképpen nem engedne, ragada ir> 
palaft'at, es kezde megtartania, es v ki vete nacabol, es ekkeppen 
kézéből ki zalada Es ez hituan parazna magat meg zegőnle, es 
igőn meg bozzula, es baragiaba vranac vtet be vadola ekkeppen, 
bog v rayta acart eröuel zőmermőt tennie, es az v palaft'at nagob 
bizonfagra neki megmutata, Es ez vr mind ezőket el biue, es vtet 20 

meg fogata, es az tömlőezbe vettete, holotli valanac tartatuan az 
keralnac poharnoc meftőre, es az kenerfitőknec mestore, kiknec 
alomlatafocat igőn igazan, es biuön meg magaraza Törtenec, es len 
vg, hog ez keraínakes vr iften ielőnte meg eg igőn nag iőuendő 
tit||kot Es az titoknac ertelme ez vala, Hog bet eztendeg egiptomba, 48 
es mind kőzőníegös földön lenne igőn nag beufeg Efmeg ennec 
vtanna bet eztendeg lenne igőn nag zftkfeg, Es ez titkot senki nem 
lelettetec bog keralnac meg magaraz’a, es ertelmet meg monga, ha 
nem cak ez zent Jofepb Es tanacot tartuan mind az orzagbeli iob- 
bagoc, vrac, es bőlcek mit kellene tennioc (így), es ez dolokhoz lat- 30  

nioc Es mind az egez tanaié ezt vegeze, hog az bet beufegős ez- 
tendobe gőytenéc egbe mindőn elefegnec tizedet, bog az iőuendő 
zükfegnec bet eztendőebe legőn miuel elniőc, mind embőrnec, 
mind baromnac Es ehöz latot, es mind ezőknec meg «zerzefere» az 
keraí mind az egez tanalcal zerze Jofeffőt, es ada neki hatalmat 35 

mind az egez orzagon, hog valamit acar mindőnt meg teheffön 
mint igaz akkeral vnőn maga, es еккерреи az foc haborufagnac 
vtanna igőn nag tiztőffegre fel vetetec vg hog az keralnac vtanna
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len niafod keral Azért mind ezőgbelől az vr isten ezt ielónte, es
49 ezt ada meg őfmer||nönc, hog valakiket az vr isten zeret, mint ez 

artatlan zent ifiut iofeffőt, es kiket acar nag malaztra, es nag fel
fegos zentfegre fel vennie, azokkra mindönikkre zocot bocatnia

5 nag liaborufagot, es foc nauaíat, bog ennec vtanna vtet fel magaz - 
tala az mennei felfegos nag vrafagra Azért elfő iege az nag zent- 
fegnec fel vetelere, az nag haborufagnac zenuedefe, kit niluan meg 
peldaza, es meg ielőnte vr iften ez zent Jofeffőn, miképpen meg 
mondatec Másképpen megielönte vr isten kik legenec meltoc az 

io nag tőkeletős zentfegre Jofefnec alomlatafinac miatta Mert mi
képpen főiül meg vagon monduan, micoron azt lata almaba bog 
az mezőn aratnanac ez tizőnket afafyu, es immár micoron egeg ke
net arattac volna, ez zent iofefnec keueie fel allapec, es az tizőn- 
egy att'afiainac keuei mind korul aluan, imadac Jofefnec keueiet 

is Ez iofefuec keueie peldaz’a mind az nag liaborufagba vetőt embő- 
rőket Mert miképpen az keuet igőn fockeppen nomorgatt'ac, mert

50 elezteb az farroual le vagiac, || es egbe zoreyf'ac, es ennec vtanna 
megceplic. es meg hadariac, meg zoriac, es az kü kőzőt igőn 
lagan meg töric, es ennec vtanna meg guriac, es az tüzes ke-

20 mincebe igőn meg fitic, es mind enne foc nomorufagnac vtanna 
lezőn [kellő] kener belőle, es ig illic az felfegos keralnac aztalara 
Ezőnkeppen valakiket az vr iften valaztot az mennei vendegfegnec 
vigafagos, es nag cazdagfagos aztalara, ez velagba azocat igőn fok
képpen való nauafaual meg nomorgatt'a, bog ez foc haborufagnac 

25 zenuedefenec \*tanna, legenec meltoc az nag tőkeletős zentőcnec 
dicőfegere/es erdőmere Hog kedeg ez haborufagnac zenuedefenec 
miatta iuffonc az nag feífegős zentöknec dicőfegere, vegőnc bizonfa- 
got erről zent írafnac bizonfagabol, holoth vg mond dauid p/ophcta 
az föltár kőnbe Kic vetnec kőnlmllatafogba, vigafagba aratnac 

3o Jaruan el mendőgelnec vala, es firnac vala, vetuen, es bimtuen 
magot, meg teruen kedeg, iunec vala nag vigafaggal,. hozuan az v

51 keueiőket Azt acaria || mondania, liog mig ez velagba elnec az 
iduőzülendőc, az foc haborufagnac, es az foc nauaíanac zenuede- 
febe firnac, es keferögnec, es ennec miatta az iduőffegnec, es az

35 nag erdőmnec maguat himtic, es vetic, hog halaloknac ideien ezt 
nag vigafaggal meg araffac, es magocat vele meg terheluen, es meg 
ekőfeytuen, es ig ekkeppen nag dicőfeggel, es nagJoeufegős cazdag- 
1‘aggal mennec be az őrök hazaba Miképpen mind ezőkről niluan



ÜDVÖSSÉG ÉS KÁRHOZAT JELEI 1 3 1

'való peldanc vagon mind az zamtalan zent martiromocrol, kik 
mind az í'ok haborufagnac zenuedefenec vtanna iutottac az mennei 
nag vigafagra, es dicoíegre, Harmad keppen meg ielönte vr itten, 
kik legenec meltoc az nag tokeletos zentfegre, es dicoíegre Jofefnec 
az maíod alomlatafanac miatta, micoron azt lata, hog az nap, es 5 

a hód, es tizőneg cillag imadac f  tét Azért az hodon adatic ertenönc 
az tokeletos zent alazatofíag Tokeletos alazátofíag kedeg ez, niico- 
ron valaki mindon || emhörőknel magat aleyt'a vtalatoíbnac, es go- 52 
nozbnac ziuenec tokeletos bizonfagaual, mert miképpen az hold 
mindon cillagnac alatta vagon, ezonkeppen az tokeletos alazatos, ю 
mindon embörnec labanac alatta fekzic, es mindön embört magá
nál iobnac itel, es iobnac aleyt, es vmmagat vtala, es «mindönnel» 
gonozbnac aleyt'a Ez eleten fenkiuel nem liaborog, de mindon 
bozzufagot bekeuel zenued, de meg ki énnél nagob, az haborufa- 
got maganac nag nerefegge tart'a, Ez eleten fenkit nem vtal, íenkit 15 

nem itel, fenkit nem ragalmaz, íenkit nem gulól, de mindönt 
zeret, es mindőnt maganal iobnac itel, es iobnac aleyt, ziuenec 
teles tőkeletősfegeuel, Es mikeppe7?. az hold, mindon cillagnal 
nagobnac lattatic Ezonkeppen az tokeletos alazatos, mindon 
egeb zentöknec közötte nagob zent Ennec tokeletos bizoníaga2o 
vronc vnön maga Kiről vg mond zent Lucac ewangeliomanac ki
lenced rezebe Valaki ti kőzőttetőc kiffeb, ez mindőntőknel nagob, 
Mafut meg vg mond, zent matlie irta meg kőnuenee huzad rezebe 
Socan lezj|nec az elíőc vtolíoc, es az vtolfoc elíőc Azt acaria mow- 53 
dani, hog valaki aleyt'a magat elfönec, ez vtolfo lezőn az keuelíegnec 25 

miatta, es valaki aleyt'a magat vtolfonac, ez eleten lezőn elfő az zent 
alazatoffagnac miatta. Példa melle igőn niluan való, mert ezt iol 
lat'oc, hog az kerec, meneuel elől ala iar, anneual iar fel vtol Ezon
keppen mindön liiv kerezt'en ez velagba, meneuel alab iar zent 
alazatoffagnac «miatta» az iöuendő velagba anneual megön felieb30 

egebeknel Ezt meg bizoiíoyt'a Ifidorus doctor monduan Acar meí 
igőn nag nőmős felíeg leg, alazatoffagot «tarc» mert meneuel incab 
alazatofb leiendez, anneual incab kőuet tegődet az felfegős nag 
dicöfeg Neged keppen megielönte vr iften kik legenec meltoc az 
nag tokeletos zentfegre, es dicoíegre Jofephnec alomlatafanac 35 

miatta, micoron azt lata, hog az tizőneg cillag imadac vtet Ez 
cillagocon adatic ertenőnc az tokeletos zentőc, mert miképpen az 
«illagoc nappal mind eleneznec, es nem lattatnac, de eyel meg lat-

9 *
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54tatnac, es fenőfcődnec || Ezőnkeppew az tőkeletos zentőc, es mind 
az nag malaztos embőrőc, nappal, azaz, mig ez velagba elnec mind 
addeg el eneztic, es el titkolac az v bennöc való zentfegőt, es az 
iftemiec zent malazfc'at, azért, bog az heu dicőfegnec z’ele tülőc el 

5 ne fuya, es őrűlnec, vigadnac az baborufagnac, es bozzufagnac zen
uedefebe Hog ez bizon legon meg irta zent Lucáé apostoli eletnec 
kőnuebe, holoth vg mowdatic El mennec vala az apoftoloc az egbe 
gűlt tanalcnac előle nag vigafaggal, es nag őrömmel, mert meltoc 
lenecxpofnac neueiertbozzufagot, es baborufagot zenuedniőc Ezőn- 

íokeppen oluaffoc egeb zentőkrőles, hog vigattac, es őrültéé az nag 
kinnac zenuedefebe Zent agota azzonrol vg oluaftatic az v róla zerzöt 
zolofmaba, Hog vigan, es dicekőduen megőn vala az tömlőczbe, vg 
mint ha hittac volna vtet nag cazdagíagos, es generűfegős vendeg- 
fegbe, es az v kinnat, es kefalcodafat imadfagaba vrnac ayanfa vala 

i5 Vg oluaftatic zent vince martirroles az v zent zolofmaiaba, hog mi-
55 co||ron az kegőttlen cazaroc attac volna vtet dacianos new feiedelm- 

nec kinzania, parancola bog vtet fel vongac az eztrora kin zoctac 
vala kinzania az kerezt'enőket, es eth az v tettet mind el zaggaffac, 
es el gőtőriec az kinnac miatta Es micoron fel huztac volna, es neg

20 zegre vontac volna, monda neki dacianos Vince, minemű helőn 
latod maft az te bodoctalan teftődet Ffelele neki vince, es monda, 
Igőn nag felfegős helőn muhcalodom en mattan, es az te feiedel- 
midet kik biznac ez velagi hatalmaffagba, ezőket en mind meg 
vtaltaw, es mind femmie tartom Monda neki dacianos, Semminemű 

25 kin nem lezőn kiuel az te bodogtalan teftőd nem gőttrettetic, de 
mindőn kint rayta be telefeytőc Ffelele neki vince, es monda Ez az 
zentfegős dicőfeg, kit en mindőncoron kiuantam Senki en nekőm 
nagob zolgalatot.nem tetli, es nem tehet mint te, mert cac te vág az, ki 
az en acaratoinat teződ, es en hoz’am eggefűltel, az en kiuanfagom

56 be teíefeytiien Es nem cak ezőc, kik őrültéé j| az baborufagnac, es az 
kinnac zenuedefebe, de zamtalanocat lelőne, es oíu^ifonc az zent 
martiromoknac zolofmaiaba, es az v eletőgbe Azért méltán példáz - 
tatnac az cillagocon «uz tőkeletos .zentoc» kik nappal el eneznec, az 
az, mig ez velagba elnec, addeg vn magogba el eneztuen vagon az

35 nag tőkeletos zentfeg, es az iftennec nag malazt'a mikeppeíi meg 
mondatec, De eyel, azaz, micoron el nugoznac, es el aloznac az 
halalnac miatta, tehat annac. vtaraia az tőkeletős zentfeg, es az 
iftemiec nag malazta igö/г fenlic, es meg teccic mind őrőkkűl őrökké
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f  bennóc Ót6d keppen meg ielőnte az vr iften kik legenec meltoc 
az nag tökeletős zentfegre, es az nag felfegős dicofegre ebben, hog 
Jofeph aztes lata almaba, hog az fenőffegős nap imada vtet az hód
dal igetömbe Az holdon peldaztatec az tökeletős zent alazatotfag, 
es az fenőffegős nap peldaz’a az nag bnzgofagos zent zeretetőt, ki- 5 

nec miatta iutottac az iftent zeretőc az nag tökeletős zentfegre, es 
az nag felfegős dicofegre, ||

Azért ved iol eződbe, es veffed iol reá az elmedet, mert mi- 57 
keppen fen az egbe mind az zamtalan cillagnac közötte, az hold, 
es az nap fenőíbec, ielőfbec, es nagobbac Ezönkeppen az zent ala- ю 
zatoffag, es az zent zeretet, mindőn egeb ifteni iozagognac közötte, 
fefebualoc, zentfegőfbec, es mindön iozagra, es mindőn mennei kinc- 
nec göytefere, es iduőffegre haznalatofbac, mert valakibe ez zent ala- 
zatoffag, es az .zent zeretet leyend, mindőn ifteni iozag, mi vagon föl
dön mennőn, mind vele vafa, es nala tarfa «Ez z e n t  i g é k é t  es is 
m i n d  e d e a l a  me g  i r t a c a t  m i n d ő n  iol vegß eze.be es 
f o h h a  e Z n e f e l e g g e  h a  id 11 őz ü l n i  a c a r :» Kit meg bizo- 
noyt az zent iras bőlcnec miatta az zent alazatoffágról, monduan Mert 
ez zent alazatoffag mindőn iozagnac anna, Eiuiden zol, de igőn na- 
got, es igőn focat fog Mert miképpen az ahatni fogattatic az embőr, 20 

es V tnle ziletic, es fel neueltetic, es tartatic Ezönkeppen az zent 
alazatoffagtul zarmazic, es zűletic mindőn nemű zent iozag Kit 
megbizonoyt ezőn bőlc, monduan, Jőuencc ennekőm mindőn ion 
V vele igetőmbe, es zamtalan tiztöffeg v kezeinec miatta, | Azért 58 
higgőnc meg az zent irafnac, kibe femmi hamiffag new efhetic, 25 

mert mindő?i lelki iozag kinél kel embőrnec iduőzűlni mind ez 
zent alazatoffagba lelőd meg, Mert ennec igerte mindőn zent 
iras, es mind az zentöc az zamtalan tiztöffegöt, es az nag töké
letes zentfegős malaztot, Haliad hog mo/fda az zent iras az 
bőlcnec miatta Jöuenec ennekőm mindőn iok az alazatoffagnac зо 
miatta, es zamtalan tiztöffeg v kezeinec miatta, eth az kezőn 
erced az alazatos dolgot Zent Jobes ennec igerte az nag felfegős 
tiztöffegöt, holot vg mo/üd, Valaki alazatos leyend, ez dicőfegbe 
lezőn Zent petör apoftoles ennec igerte : holot vg mottd Alaz’atoc 
magatocat az hatalmas istemiec kezenec alaya, hog titokét fel ma- 35 

gaztafon az vifitacionac ideien Az vr iftenfeg tezőn vifitaciot, ielőf- 
ben három időn Elezteb zocta meg látogatnia ez velagba az zent 
alazatofocat, aduan nekik bevfegős malaztot Mas időbe latogatfa

)
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59 meg hala||loknac ideyen, vket fel viuen menneknec orzagaba erdő- 
mőknec nag bevfegeuel, Harmadzor vifitala meg az vr iften az 
zent alazatofocat az vtolfo iteletnec napian, holoth annera magaz- 
taltatnac fel mind ez zelos velag élőt, menere votac alazatofbac ege-

б beknel «ez velagba» Zent dauid prophetaes ez ze??t alazatoffagnac 
igerte az nag felfegos tiztoffegot, kit meg irt az föltár kőébe mond- 
uan, Az vr iften ki magaffagba lacozic, alazatofocat néz, földön, es 
mennön, bog vket helhőztede az v nepenec feiedelmiuel, azaz, az 
felfegos ielös zentöknec közibe Ez zent alazatodagnac iedzötte, es 

io tulaydonoytóttá meg az bodog aéaes az nag felfegos tiztoffegot, 
micoron azt mo??da zent erfeböt azzonnac előtte, lelkenec nag 
edőffegős vigafaganal Mert tekinte az vr iften v zolgalo leananac 
alazatofíagat, mert ime ebbelől engőmet bodognac mondnac min- 
dőn nemzetőc Ennec igere, eS ada az nag felfegos tiztoffegot meg 

is az zentöknec zen ties mi vronc xpus ibus «ekkeppen monduan» Ya-
60 laki tikőzőttetőc kif|[feb, ez nagob meniieknec orzagaba Azért mind 

az zent irafoknae bizonfagabalol higged erős hittel, bog ez zent 
alazatoffagnac attac az nag felfegöf tiztoffegot mind főidő?? meúnőn 
Azért cak ez az felfegos zent iozag ki embörnec lelket tarfa, es

го igazgatta az őrök idnőffegre Mas felfegos lelki iozagot lelőne ze??t 
iratba ki ehőz hafonlo, es igenlő de maga «énnél» zebb, vigafagofb, 
es fefebualo/tudnamiert, az zent zeretet, ki ol igőn nag felfegos 
iozag, bog cak vnőnmaga tarfa, es biria az iften neuet, Kiről vg 
mond az zent iras Dens caritas eft, et qui manet in caritate in deo 

2 5 manet et dens in eo Az vr iften zeretet, es ki lacozic zeretgdben 
iftenbe lacozic, es iften v benne Ez zent zeretet ol igőn nag felfe
gos iozag, bog ha valakibe leiend, mindőnnemu iozagot nala tart 
Es ha valakinél nem leiend, egeb iozag valami benne vagon mind 
lieaba vagon, Kit ekkeppe?? bizonoyt zent Agofton doctor monduaw, 

so Legőn mindőn zentfeg egh embőrbe, meg ewel gonozza lehet, de
61 ha az zent zeretet benne leiend, földia gonozza || nem lehet Mert 

az zent zeretet oí igőn nag tőkeletős zent iozag Annera, hog mi
képpen az egh iften vnőnmagaba egh igőn nag tőkeletőffégős io* 
kibe vagon, es kitűi zarmazic mindőn io Ezőnkeppe?? az zent zere-

sötedben vagon mindön io, es v tűié zarmazic, es lezőn mindön io 
Kit meg bizonoyt zent pal apóitól mowduam hufhago vafar- 
napi mifenec epiftolaiaba Az zent zeretet haborufagot bekeuel 
zenued, az zeretet nem ellenködic, de mindŐ7?nec kegős, az zére-
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tét íenkiuel vizzat nem vonzon, az zeretet nem keuelködic, es 
«ez velagi» tiztöífegöt nem kiuan, az zeretet nem kerefi azt ammi 
attefte, az zeretet nem ingórlö, es fenki ellen, gonozt nem 
gondol, es nem örül az kegötlenfegnec, de öruendőz az bizon- 
íagnac, Az zeretet iftenert mindőn naualat el visel, mindőn ioth 5 

hizőn, mindőn ellenfegőt meg gőz, mindónt el zenued, az zeretet 
soliha malazdbol ki nem eíic, Mind ezeket zentpal apóitól monda, 
ki mindőn bizonfagnac doctora, es mind ezőket tanula. az zent 
haromfagnac oí'colaiaba || Hallgafi'ad az edős bezedű zent bemard 62 
doctortes mel igön fel magaztal'a, es diceri ez zent zeretetöt, mond-10 

nan, 0 zentfegős zeretet, te meg nömőfíeytöd az ziuet, es az teftőt, 
te iftenhőz fel emelőd, es fel viződ az elmet, о edöfíegős zent zere
tet, te meg cazdageytod allelkőt, es vtet mindön iozagnac ruhaiaual 
meg gőngőződ, es meg ekőí'őytőd, о felfegös, es hatalmaffagos zent 
zeretet, te meg kötöződ az nag hatalmás eröfi'egőt, es meg «gőzöd» 15 

az iftent, kit fenki meg nem gőzhet, о zentfegős zeretet, te vág 
mindőn iozagnac keralne azzona, ki nekül fenkinec iduőlTeg nem 
adatic, Azért méltán peldaztatec az zent alazatoffag az holdon, es 
az zent zeretet az fenös napon, mert miképpen az mennőn ez kettő, 
mindön cillagnal nagobbac, haznalatoíbac, es fenőlbec, Ezőnkep- 2 0  

pen az zent alazatoffag, es az zent zeretet, mindön lelki zent ioza- 
goknac közötte nagobbac, haznalatoíbac, es fenösbec Es valakibe 
leyend ez két zentfegős iozag, ez eleten iftennec előtte igőn nag, 
es codakeppe?i fenlic |j menorzagba az feraphin angaloknac közötte, 63 
kik nag buzgofaggal geriedőznec, es egnec az iftennec zent zeretetibe 25 

Kit meg bizonoyt az zent iras ekkeppen mondua?i Yr isten, valaki 
tegődet zeret, fenlic miképpen annap v fel tamadafaba, es ezóc lez- 
nec codalatofoc menneknec orzaga (így) Es miképpen ez hold, es az 
fenős nap fetetfegőt el tauoztatnac, ezönkeppeíi az zent alazatoffag, 
es az zent zeretet valakibe leiend, ez eleten embőrtül mindőn 30  

binnec fetetfeget' el tauoztatfac, es vtet istennec nag malazfaual 
meg velagofoyfac, es mindőn zentfegős iozaggal meg ekőfőytic Es 
miképpen ha ez hold, es az fenős nap, ez velagot nem velagosoyta- 
nac, ez velagba való elete embőrnec femmit nem háznalna, Ezón- 
keppen ha valamel embőrbe ez zent alazatoffag, es az zent zeretet 35 

nem leiend, femmit egeb iózag nem háznál neki őroc ( így) iduöffe- 
gere, miképpen főiül meg vagon monduan, Meí igőn nag zentfegős 
iozag legőn az zent alazatoffag, es az zent zeretet, ezt tenőn || magad 64
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i/V. meg tanolhad niluan való peldabalol, ba tekintez az nag binos zent 
azzoiii allattra magdalombeli mariara, ki micoron volna nemmel 
igön nommos, es termettel igón nag zepfegős, vg mint kerali nem
zet, ame annera meg alaza magat, hog micoron vronc xpüs vine az 

5 áztál mellet, hata möge kerüle, es mind v nőmmőffegenec tiztőffe- 
get hatra haguan, az áztál ala buec, es az iduözöytö ilmfnac zent 
labait meg őlele, es az zent töredelmeí'fegnec kőnlmllatasanal meg 
ötöze, es meg mofa, es az v tiztölendö zep liaiaual meg torié, es 
meg zarrazta, es mind addeg ennet fel nem kele, mig nem azt 

ío erdömle hallania Meg bocattattac v neki foc binei, mert engőmet v 
igón zerete íme mit erdömle az zent alazatoffag, es az zent zeretet 
Es ennec fölötte azt erdömle, ki hallatlan dolog, hog harmicz 
eztendeig az kietlen puztaba penitencia tartuan, nem emböri ele- 
l'eggel, de angali elettel élt, vg bog mindön napon lietzör vittec fel

65 vtet II az angaloc az egbe, es oth az ifteni edöffeggel, es vigafaggal 
elegödőth, es generkődöt, kit nem olvafonc hog tette volna xpüs 
meg az v edös annanakes Azért ezt erdömle az áztál ala buafnac 
alazatoffaga, es az nag bnzgofagos zent zeretet Ebből vettec az 
ayoytatos zent zerzetőfőc, bogimmá az áztál alat zoctac kerefni az

2oifte/mec beufegös zent malazfat, micoron nekik azt liaggac peni- 
tenciaba, hog az afatiaknac- labokhoz bekelköggec,

V r n a c  n e u  ebe  k e z d e f f e c ,  m o n d a f f e c ,  es ve- 
g e z t e f f e c  m i n d  Ön io d o l o g  Etil kerdetic, bog ha vagon 
valaminemű zent iozag, kiket ha valaki meg teyend, auag, ha 

25 valakibe lelettetewdic halalanac ideyen, legottan mindőn bantas 
nekűlön fel rojiulon menyorzagba? Ez kerdefre ékképpen felelnec 
doctoroc, bog hét szent iozag vagon, tudniamiert, artatlanfag, 
eleg penitencia, teles bucii vallas, meg bizonoytot zerZedbe menes, 
bizon tőredelmeffeg, martiru;nfagot zenuedes, es gacortaualo gonás,

66 Ez bet zent iozag kőzzűl, cak eggic leheffőn tökeletőffegel || valamel 
embörbe, ez eíeten mint ez velagbol ki mulic, legottan mindőn 
bantas nekűlön men orzagba fel röpül

Elfő zent iozag az artatlanfag, ki adatic embőrnec az meg 
kereztőlefbe, kibe ha valaki meg haland, legottan mindőn ketfeg 

85 nekűlön fel röpül az mennei hazaba
Mafod zent iozag az igaz, es eleg penitencia, mert embőr 

acarmel' igön nag binős legön, anne penitenciat tarthat, hog nem
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cak abin, de meg a binnec kinnaes mind meg bocattatic, es ekkép
pen mint meg haland, legottan fel röpül az mennei hazaba

Harmad zent iozag az teles bucu vallas, kit mondonc kin túl 
bintul való oldozatnac, kit micoron embör meg valland tefeheggel, 
legottan halalanac ideien fel vitetic meiíorzagba, Etil-immár ved 5 

iol ezödbe, mert az bucunac neg ielös ellenfege vagon, kik nem 
engedic bog embör az bucut meg valliaffa -Elfő, liitötlenfeg, más, 
lialalos bin, harmad, meg nem gonas, neged, az dolognac el liagafa 
( így) kiért az bucut engettec Azért elfő ellenfege az bucunac, hitőt- 
lenfeg, mert az ki igaz Ilidbe nincen, ez efeten, fém || v binenec meg 67 
bocatafat, fém az binnec kinnanac meg bocatafat nem. valhatt'a 
Kit meg bizonoyt zent Agofton doctor monduan Kerezt'enőcnec ta- 
neytafrol való kőnuebe Xpüs atta zent eghaznac kuccat, bog valaki 
livendi bocanatot valón, es valaki nem liizi, ennec bine meg nem 
bocattatic Mas ellenfege az bucu vallafnac halálos bin, mert m in-1» 
dón valaki ifte?mec malazfaba nincen, ez eleten bucut nem valhat 
Ennec ez oca, mert miképpen az eleuen fetul el zacadot tag meg 
bot, es az etel ital neki femmit nem liaznal Ezőnkeppen xpüftul 
ki mindőn liivőcnec feie, valaki lialalos binbe vagon, ez f  tüle el 
zacadot tag, es eghaznac kince ez eletemiek femmit nem háznál, 20 

es v benne femmi reze nincen De te mondanád Micoda az eghaz
nac kince, es bonnet vagon, es miből vagon, Ffelelet Az eghaznac 
kince nem egeb, hanem cak az bucu Az bucu kedeg nem egeb, ha
nem cak az kinnac meg bocatafa, kit embőrnec kellene zenuednie 
abbinert purgatoriumba, auag ezön velagba De immár laffoc azt !| 25 

meg, bog ez eghaznac kince, kit mondonc bucunac, bonnet vagon, 68 
es miből iőth Ffelelet, Ez bucu, auag, eghaznac kince vagon, es 
iöth xpüfnac kinhanac, es halalanac erdőméből, ki o! igőn draga- 
latos, bog cak egh cőppenet vere, eleg volt uona mind ez velag 
adoffaganac meg fizetefere, es eleg tetelere Es ol igő??. beufegős len, 30 
bog nem cak egh cőppenet veret ada, de incab egh cőppenet veret 
drecaba ( így) nem haga, de mind ki onta, Es ennec nag beufegős 
erdőme vagon le teuen egliazi cucnac alatta, ef ez cuc nem egeb 
hanem cak papa hatalma, es ez az cuc kit vronc xpüs ada zent 
petőrnec, micoron azt monda Petör, ime neköd adom menorzagnac 35 
cucat, valakit meg kötőzli főidőn, meg kőtőzuen lezőn menorzagbaes, 
es valakit főidőn megoldozandaz meg oldozua?i lezőn menorzagbaes 
Es imma mind ez velag végéig ez eghaznac beufegős kinceből, az-



1 3 8 GTJARY CODEX ( 6 8 ----7 3 )

az, xpöfnac kihhanac zent erdömebelől oztogatt'a papa az buciik 
annera, menere igaz acarya Azért micoron teles bucut adand, es.

69 «embör meg» vallanga, ez || eíeten mint ez velagbol ki mulic, leg- 
ottan fel röpül menorzagba mindőn bantas nekül Azért ez eleten

5 nag zentfegos ionac halalos bin egli ielös, es fő eilenfege, ki meg  ̂
bant'a az bucu meg nem vall aft. Harmad ellenfege az bucunac, rea- 
ualo meg nem gonas Mert vg vagon, hog vr isten az bint meg 
bocatt'a meg az gonafnac előtte, ba micoron embor az totli bint 
tőkeletőffeggel meg banna, es acaria meg gonnia, miképpen ezeciel 

io propheta nionga De az bucut senki nem valhatt'a, hanem ha az go- 
naft meg teiendi, mert mindön bnllaba be vettetic, bog az bucu 
adattatic tőredelmefőknec, es «erre» meg gonoknak Xeged ellenfege 
az bucunak ez, micoron valaki azt meg nem tezi miért az bucut 
engettec, de ha ez fölül ruondottacat mind meg teyendi, tudnia- 

is miért, ha az bucut igaz hittel hizi, az töth bint meg hanta, az igaz 
gonaft meg tőtte, es miért az bucut engettec aztes hiuőn meg tar
totta, ez eíeten mindőn ketfeg nekűlőn az bucut tel'effeggel me<g 
vala, es ha ez velagbol ki mulandic, legottan mindőn bantas nebu
lón menorzagba fel röpül

70 Neged zent iozag vagon, kiért |j embőr erdőmii halalanac 
ideien menbe fel menefet, meg bizonoytot zerzedbe menes Hog ez 
ekkeppen legőn, meg bizonoyfa zent thamas doctor, es az tőmén 
konv, ezenképpen monduan, Hog az zerzedbe menefnec miatta, 
meg bocattatic «embornec» mindőn bine Mert zerzedbe menes iften-

25 nec igőn nag felfegős zent áldozat, mert mindőnőftülfogua, agga 
magat mind v halakig teftoftül lelköftül iftennec zolgalatfara, az zer
zedbe menefnec miatta, ki zerzedbe be menes, es oth végig meg ma
radás, fölül múl mindőnnemü aldozatocat, miképpen mondatic az 
tőruenkőnbe, Mert «az» ol embőr, kibe megöli zerzedbe, elezteb if- 

30 fennec agga mindőn ez velagi iozagat.főmegfígy)em\ec főlőtte iften- 
ertmind ez velagot el hagga, es az zegeft eriftoft, zegenfegbe köueti. 
bog az xpüfnak örőc cazdagfagara iuthaffon Mafodzor, ki be me- 
gőn zerzedbe, iftennec agga nem cak ez velagi iozagat, de még 
vnőn tulaydon teftetes, es ezt az zent tiztafag tartatnak miatta, es 

85 zenuedefőknec, bőytőlefoknec, es mind evei nappal foc io ifteni
71 zolgalatoknac mi || atta Harmadzor, zerzetős embőr iftennec agga 

nem cak teftet, de meg lelket, es vnőn tulaydon acaratt'ates, micoron 
v feiedelmenec acaratfanac alaia veti az zent engedelmeffenec (így)
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fogadafanac miatta Azért «nem» coda, ha ayo zerzetős liala«la»nac 
ideyen, mindon hantas nekűlőn fel röpül legottan menorzagba, mi- 
coron v ezőnkeppen iftennec atta magat mind teftőftűl lelköftűl, es 
mindön iozagaual igetömbe,

Ötöd zent iozag vagon, kinec miatta embör halalanac ideien 5 

mindön bantas nekulön fel megön menorzagba, az zent, es bizon tö- 
redelmeffeg, Kiről vg mond zent Írásbeli petőr doctor, hog anner'a 
lebet az töredelmeffeg, hog meg bocattatic nem сак abbin, de meg 
mind abbinnec v kinnaes, miképpen niluan meg teccic az toluayrol 
ki xpös mellet fűgge, es magdalombeli mariarol, es egebekrőlia 
focakrol Es mind egebec kőzőt «az z e n t  t ő r e d e l m e f f é g 
ről» ezt oluaffoc, hog anglis orzagba neminemű ielős binős em- 
bör, iőue fenoniabeli erfökbőz, es hoz’a meg gonec, es egeb bine 
közöt ielős .gonafa ellen, bog vnón tulaydon leanauai vetkőzőt 
vola, es v К züzeffeget el veztőtte volna, es az erfökőt, zinenec 72 
nag tőredelmeffegeuel, es nag keferűfegős kőnbullataffal kerde 
azon, bog lia volna ol penitencia kiért v iftentűl erdőmleneie 
efen nag binnec megbocatafat, Kinec monda az erfőc nag kegőí- 
feggel, Zerető fiam, abba ne legőn ketfegöd bog az penitencia 
nem volna, ha acarod magadat penitencianac alaia vetnie Monda 20 

ez binős embör nag caialtaffal, es nag keferüfeggel Acarom en 
zerető at'am, ha meg ezor (így) balalt kellene zermednöm, es örömeit 
meg zenuedőm Az iambor pifpőc kedeg rayta kőnőrűluen, vés 
vele igetőm kőnueze, es baga neki hét eztendeg való penitenciat, 
miképpen tőruen agga Monda ez binős embör Vram micoda ez, bog 25 

cak ez keueftőnne (így) penitenciat en nekőm hágod, mert neköm 
vg teccic, bogha mind ez velagot áltál einem, efen nag biliről zam- 
talan foc kinnal nem volnec eleget róla tennőm Kit haluan ez 
iambor pifpők, monda neki Meii el fiam, bőytőí cak barom napot 
vizzel kenerrel erőtte, Es ez zegen binős kezde nagobban nag kefe- 30  

rűfegős firaffal kőnőrge || nie, hog baggon neki méltán való peni- 78 
tenciat, ki legőn eleg efen nag zörnű binnec meg bocatafara Ez 
iambor pifpőc kedeg codalcodec ez f  nag buzgofagos tőredelmeffe- 
gen, es f  lelkebe meg őrűle, es nag edoffeggel monda neki Men el 
zerető fiam mong eg pater noftert, es mindon ketfeg nekül lugged 35 

bog az io iftennec v nag ergalmaffaga meg bocatta mindon binő- 
det, Es ez zegen binős ezőket haluan nag readaft ten, es az földre 
le efuen, legottan mégliala, Es ez iambor erfőc, ezt mind az varai-
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пае meg predicalla nag örömmel, monduan, hog «latta» purgato- 
riumnac mindőn kinna nekul fel röpült volna menorzagba Azért 
ez tőredelmeffeg len az őtod zent iozag, kinec miatta halalanac 
ideien «embőr» felrőpul az 6r5c liazaba 

5 Hatod zent iozag kinec miattaes, mindőn bantas nekűlőn 
embőr fel mehet menorzagba, martirumfagnac zenuedefe, micoron 
igaffagert, es bizonfagert, kint, auag, nag bozzusagot zenned«valaki,» 
Kit meg bizonoyt vronc xpüs vnőn maga monduan, Bodogok kik

74 baborufagot zenuednec igaffagert, mert öuec mennek || nec orzaga 
ío De ha mo?idanaia valaki azt, miért immár ez may időbe martmimfa-

got nem zenuethetőnc miképpen regőnte zenuettec, azért mit kelőn 
tennőnc bog maftan való időbees mártírrá lehetnenc? Bea felelnec 
doctoroc, es vg mondnac, bog meg lehet De miképpen leheffőn ved 
iol eződbe Mert miképpen embőr teltből, es lelőgből vagon, ez ón

ixképpen az martirumfag kettő, tudnia miért, tefti, es lelki, kit min
dőn embőr meg valhat valaki acaria Elfő martirumfag «lehet az telt
ből» kit veth zent bemard doctor monduan Yerontas nekul harum, 
martirumfag vagon, tudniamiert, beufegbe mertecletofieg, zegen- 
fegbe beuőlkődes, ifiufagba tiztafag tartas Elfő martirumfag ez, mi- 

20 coron eleg volna mit enni finna, es mertecletőffegőt tart, zenued, es 
• bőytől Valón mi lehet énnél nagob martirumfag, mint az vendeg- 

fegbe ehőznie,’ foc ruhanac közötte faznia. es cazdagfagnac közötte 
zegenfégőt tartania? Ezonkeppen tezón vala zent pal apoftal, ki vg 
mond vnmagarol, gőttrom en teftőmet, es iftennec zolgalajtfara

75 haytom Zent dauid keral'es ig monda az föltár kőnbe vnrna jj garol 
Alázom vala en leikőmet bőytőleffel, es zenuedeffel, Zent cecilia 
azzones, ig nomorgatt'a vala az v genge artatlan teftet, hog az 
aranas barfonnac alatta ciliciomot vifel vala, es az teítnec ekkeppen 
való nomorgatafáual kerefic vala az martirumfagnac coronaiat Mas

3o tefti martirumfag vagon zegeníegbe való beuőlkődes Ez eíen marti- 
rumfagot valla amaz eg őzueg azzoii, kinec cak két filiere vala, aztes 
iftenne ue'he ada, kit vronc xpüs iatuan ekkeppen dicere monduan. 
Bizon mondom hog ez azzoniallat mindőnnel tőb alamifnat ten, 
Harmad tefti martirumfag vagon ifiufagnac ideien való tiztafag tár

ás tas, Mert az zent tiztafag tartas, vr iftennec oí igőn kedues, es 
ol igőn kellemetős, bog inartiru?nfagnac coronaiat erdőmii, es ezt 
erdőmii az teftnec erős viadaláért, kit zenued az tiztafag tartó 
embőr, az teftbe való tüznec, es kiuanfagnac miatta Azért az
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zent tiztafag tartafnac miatta embőrőc, new cak mártírrá lehet- 
nec, de meg angalokhozes liafonlatoffa leznec, es ki énnél na- 
gob, angaloknal nagob erdőmőt valliatnac Ocat veti zent Ambros 
doctor II vg mond Az angaloc telt nekülőn elnec, de az züzec 76 
teltbe viafcodnac, kit az angaloc new telietnec, mert nekik teftők 5 

nincen, azért nagob az züzeknec viadaloc hog new angaloknac, 
miért kedeg nagob viadaloc vagon lia teftőkön gözedelmet vehe- 
tendnec, nagob erdőmőkes, mert martirumfagnac erdőmet vezic, 
kit az angaloc new vehetnec Azért ehharum len az teltbe való 
martirumfag, tudnia miért, beuíegbe mertecletőheg, zegeníegbe 10 

beuőlkődes, ifiuíagba tiztaíag tartas Ez önképpen, az lelőgbees ha- 
ruwkeppen való martiruwíag lehet, ellő, micoron embőr haborufa- 
got bekeuel zenued, más, micoron valaki meg nomorultacon kőnő- 
rül, harmad, micoron embőr elleníeget zereti, es imád erőtte Azért 
ellő martiru/nl'ag ki lehet, az lelőgből ez, micoron embőr haboruíagot 15 

bekeuel zenued Ezt meg bizonovt'a ezőn zent gergőr doctor mond- 
uan, Ver ontas nekülőn mártírrá lehetőnc, ha bizonlaggal mi lel- 
kőngbe haboruíagnac ideien bekeíegőt tartandonc Nem kifded mar- 
tirumíag az haboruíagnac zenuedese, de bizoúaual igén nag Mert 
kinneb volna embőrnec eg || zör az tőr ala nacat vetnie, hog new 77 
ha coronked haboruíagot zenuedne Azért ved iol eződbe, mert az 
haboruíagot bekeíeggel zenuednie, zentíegnec, es malaztnaq nagob 
iege, hog new ha valaki corocat vigaztana, es lialottacat támogatna 
Mert vg mond zent gergőr doctor, hog az termezet azt new agga, 
hog haboruíagba embőrnec bekeíege legön, hanew cak iítennecas 
zent malazt'a, es embőrnec tökeletős iamboríagá agga ezt Azért ez 
eleten martini/níagot meg valhatt'a mindőn embőr ez may időbees, 
ha bekeíegőt tart haboruíagba Mas martiruwíag az lelőgbe ez, mi
coron valaki meg nomorultacon könőrül, Kiről ekkeppen zol zent 
gergőr doctor, monduan Egebkeppen az meg valtonac tagia new з» 
lehetőnc, liaiiewha v ravta, es mi at'ancfiain kőnőrülendőnc Kit ez 
io ihüs fnőnmagaes meg ten, micoron mi raytonc oí igön nagon 
kőnőrüle, hog magat new kernele erőttönc az keferü.kinnac, es az 
zőrnü halalnac alaia vetnie Ez eleten martiruwíagot valla, az bodog 
züz ana, kit meg bizohoyt az zent euangeliuw ekkeppen monduan 35  

Az te leikődet, es az őuet, ki te tű || led zületőt, keferüíegnec tőre 78 
áltál foía Es new cak az bodog züz maria vallotta ez eíen martiruw- 
fagot, de mindőn meg vallotta, es meg vaía kik az criftofon, es mind
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az meg homorúit zegenokon kőhőrültec, es kőnőrűlnec Ez zent könö- 
rűletőúegnec iozagarol ieíős példát egebec kőzot ezt oluaffoc, Hog 
neminemű iambor azzon, ki nemmel nomos vala mind telt zerent, 
mind lelöc zerent, ez iambor «azzoii» az corocon, legioncab az pocc- 

5  loíocon igon kőn őrül vala, az kegős criftoíert, ki len meg vtaluan 
erőttőnc miképpen pocclos, Miért kedeg mindön iozagnac ellen- 
fege vagon, ez iambor azzonnac ez eleten iduőffegős, es zent- 
fegős malazt'at az v vra igon nem zereti vala, es ezert vtet igön 
háborgatta vala, Es tőrtenec, hog nem.icoron ez iambor azzon 

ío talala egh igon zőrnű vtalatos poccloft, es acara neki alamif- 
nat adnia Az pocclos kedeg monda neki Addeg en lem ezőm, fém 
izom, es femminemu fegedelmet tűled nem vezőc, mig nem emgő- 
met te hazadba vizh, Kinec felele ez azzoniallat, es monda, xpufnac

79 io zegehe, ezt en nem merőm tennie, hog en tegődet || en hazamba 
is vigelee, mert ez eleten corocat az en vram igon nem zereti,

es igon gűlőli Haluan ezt az zegen cor, meg keferödec, es az főidre 
le efec, fúrnia kezde Es ez iambor azzont az zent kőnőrűletoffeg 
meg gőze, es az főidről az zegent fel foga, es v hazahoz viue Es ez 
zegen chor, firuan, kezde ez iambor azzonnac könőrőgnie azon, 

•го hog az vnőn tulaydon agara fekőtneie vtet, Ez iambor azzont, ebbe 
es meg gőze az zent kőnőrűletoffeg, iollehet tugga vala bog az v 
vra hamar liafca iüne, de maga mind ezatal az v kerefet be telefeyte, 
es v agara fekőte Es immár hog nugodnec ez pocclos az hazaffagnac 
agan, ezönkőzbe az azzonnac vra haza jöne, es miképpen meg far- 

25 radot, acara meg nugodni, es hog be menne agas hazaba, ez iambor 
azzon kefleli vala vtet az be ménéiről, mert félti vala mind az pocc
loft, mind vmmagat haláltnl Es ez nem vara femmit, de nag harag
gal az aytot be tazita, es be menuen lata v hazaffaganac agat, nag 
ekőffegős zepfeggel meg veragoznan, es mind ahazat erze nagcoda-

80 latos edőhegős illattal be telüen Es ennec |j kezde ocat kerdőzni, es 
tudacoznia, es vg lelec hog az pocclofnac kepebe, vronc xpüs vnőn- 
maga fekűt az agon Azért ime mit erdőmlőt meg ezőn velagba az 
zegenokon való kőnőrűletősfeg Azért ez zent kőnőrűletnec maidirum- 
fagat mindőn embör meg valliatt'a, ha valaki züne zerent kőbőrül az

35 meg nomorultacon, Harmad martirumfag az lelőgben ez, micoron 
valaki teles zűueuel ellenfeget zereti Kit meg bizonoyt zent gergör 
doctor monduan Zennednie bozzufagot, zeretnie ehenfegőt marti- 
rnmfag ez, Vronkes arra parancolta ezt, hog ebbelől nag erdőmöt,
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«s martira шfagot valonc Zent matlie irta meg euangelionmnac ötöt 
rezebe, holot vg тот?ti, Zerefietőc ellenfectoket, es imagatoc az 
titokét haborgatokert, es ellentóc patuarcodokert, Zent Agofton 
doctor meg fenőget, ha ig nem teiendőnc, es vg mond Ha valaki 
ellenfeget nem zeretendi, iítent vmmaganac, lobba meg nem engez- 5 

telheti Mert iruan vagon Valaki atfafiat gülőli, ez gilcos Ezőn zent 
Agofton doctor, ad minekönc iduőfiegős- tanacot ez el’en zent 
io И zagra, mo/zduan En titokét at'amfiai, intlec ellenfectőlmec 81 
zeretefere, mert binőcnec febeinec meg vigaztafara, femminemü 
oruofiagot énnél iobbat en nem öfmertem, Mert ez elleniegnec zere- 10 

tele, iftennec ol igőn kedues, es of igön kellemetos, liog ennec 
miatta az binös embór lezön iftennec baratt'a, es v neki zeretö fia 
Ezt meg bizoiioyta vronc vnonmaga, es vg mond zent lucac euan- 
geliomanac hatot rezebe Zereffetőc ti ellenfectoket, es ioth tegetőc 
azoknac kik titokét gilőltec, es ti erdömtőc lezön igőn fok, es leztoc 15 

az felfegős iftewnec fiai Azért az ellenl’egnec zer[g]tefe len az lelőg- 
böl harmad martirumfag, kit mindön embor meg valhat igőn kinnen 
ki acaria, mert nem könet nac vagaft Azért ez martirumfag len az 
hatod zent iozag, kinec miatta embőr halalanac ideien mindon 
bantas nekülőn fel röpül az őrőc hazaba, 20

«Et h zo l  ez i r a s  az z e n i  g o n  af roi »
Heted zent iozag ki vagon kereztenfegbe, az zent gonas, 

kit ha valaki, hiuőn, tiztan, es igazan gacorland mind v halalaig, 
ennec miatta embőr ol igön meg tiztul, es of artatlanna lezön, bog 
halalanac ideien mindön bantas nekülőn, || fel röpül menorzagba82 
Ocat vetic ennec zent doctoroc, es vg mondnac, hog az ki gacorta 
gonic, ez eleten gacorta zegőnkődic az v biliéiért, miért kedeg ga
corta zegönködic, ez eleten zegőnkődes az binről elec tetelnec 
nagob reze, Ezt meg bizoiioyta zent bemard doctor, es ig mond Vr 
iften azeid acaria bog meg gohnonc, bog az binnec kiiiiiaeid агзо 
gonafba való zegenkődeft vafoc

«Ker def öc»
Etil az zent gonafrol vettetic riuiden barom ielős kér

dés, kiket nekőnk ielöfben zükfeg meg tudnonc, Elfő kérdés ez, 
bog mene liaznalatt'a legön az zent gonafnac ( így), Mas kérdés ez, 35 

mi tilt meg einbőrt incab, es ielöfben az zent gonaftul, Harmad 
kérdés ez, ha tartozic embőr az egzőr meg gont bint többe meg 
gonni, auag nem. Elfő kérdés len ez, bog mene liaznalatta va-
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gon az igaz zent gonaínac, Es vg mowdnac, hog igön folt, mert 
az igaz gonaínac miatta embörnec elmeie meg velagofodic, 
iduőfíegnec vtat meg óímerettre, lítemiec ergalmafíagat fieri, Ez 
zent gonaínac miatta az lelöc binnec lialalabol fel tamad, Ez zent 

(S3 gonaínac miatta az binos em||bőr iftermel meg bekelic, ki annac 
előtte elleníege volt az binnec miatta, Ez zent gonaínac miatta 
ördög meg galaztatic, mert az igaz gonafba az v alnocfagos titkya 
meg ielőntetic, es ez keppen v közötte es az binös embör közöt való 
baratfag meg feföl, es el vez Kit meg bizofioyt az zent iras bölcnec 

10 miatta еккерретг mondnan Valaki у baratt'anac titkyat ki nitt'a, el 
yezti у tét, vg bog toabba nem lezön baratt'a Mert miképpen az 
toluaynac, es az orv embörnec v gonofíagoc meg ielöntetnec ebből 
vk igön meg galaztatnac. es meg zegőnülteínec, es ennec fölötte 
nag zegőn halallal meg (ő) ólettetnec, Ezőnkeppen az őrdőges, rni- 

1 5 coron embör az igaz gonafba v gonoz alnocíagat meg morzga igön 
meg galaztatic, annera, bog toabba neki baratfagat nem tart'a Te
kinti feleben, es ved iol eződbe ez zent gonaínac v nag haznalatfat, 
mert iollehet hog az vr itten milelkőnknec íebeinec meg vigazta- 
íara fok io oruoffagot, es io miuelködetőket hágót ez velagba, de maga 

20 énnél haznalatoíbat, es iobbat nem hágót, mint ez zent gonaft Kit 
.S4aranzaiu zent Janos ekkeppen dicer monduan 0 bodog||fagos zent 

gonas, te va£ az felíegős zent iozag, ki az iftennec ergalmaffagabol 
binöket meg bocataz, paradicomot meg nitod, az el töröttet egezze 
teződ, az zomoru «ziuet» meg vigaztalod, es az te benned bizocat 

25 őrbe aiandoccal meg aiandocozod О zentíegős iozag, ki az hinnél 
meg hoth .leiköket meg eleueneytöd, es az őrbe halait el töröd 
0 zentfegőí gonas, te vág lelőknec iduőfíege, binőcnec ki zaggatoi^, 
iozagoknac meg epeytöe, őrdőgnec meg gözc»e, főidielmehegnec tiz- 
toytoa Mit mongac többet ? pocolnac torcat be rekezti, es menor- 

■lo zagnac capüat meg nitt'a, Mert az tizta gonas binöknec bocataíat 
heri. az zivnec őfmeretit meg velagoíoyt'a, es meg tiztoyt'a, az ör
dögöt binös embörnec ziueböl ki vzi, es az leiköt kézéből ki zaba- 
doyjt'a, es iduőfíegnec remeníeget agga, Kh’ől ekkeppen zol zent 
Agoíton doctor mowduan, Meg zőnic az iíteni bozzu alias, holoth 

35 leiend az tizta gonas, Kiről codalcodic Caffianos new doctor, morzd- 
ua7?, Codalatos fizetés, es el amelcodo kőcönfeg, v vranac mondani 
tulaydon gonofíagat, es v tűié ezert vennie iduőfíegnec remeníeget, 

85 ez efen vadolaf||ba nem lezön az xpüs biro, de az binöínec lezön
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zozoloia, ki vnön magat kárhoztatta vnön tulaydon hinenec vado- 
lafaba, Azért ime miképpen bizonoyta, es dicere az zent has az 
igaz gonaínac v nag liaznalatt'at Immár meg bizonoyta tic meg loth 
codalatos dologboles, meí igőn nag baznalatt'a legön az igaz zent 
gonaínac, Az codalatos meg lötli dolog ez, Kit meg irth ceíariabeli 5 

pifpöc, es vg mond, Hog vala neminemű ielös yitez, ki maganac 
ven feleíegöt, es v tűié zűle eg zej) íeríiu gérmökőc, es ez azzon meg 
hala, len vg ennec vtanna bog más feleíegöt lioza, es ez mendű ( így) 
len, es az atkozot iregfeg vtet meg gőze, es az «v vranac» germőket 
meröggel meg öle, miért neki germöke nem len Es nemicoron mene 10 

az zent predicaciora, es az iftennec zent igéié, es v zent malazt'a 
ziuet meg hata, binet meg oímere, töredelmeífegre reműle, es nag 
keferűíeggel firnia kezde, es az v binet neminemű paphoz mind 
egezlen, es igön hiuön meg gona, Es az pap haga neki penitenciat, 
ez zerent,hog eztendeigmicoron az v «уга» ahaztulki tauoznec||min- 86 
dön zerdan vizzel kenerrel böytölne, es az napon ingót ne vifelne, 
es az v mezeytelen tettet vas lanczal áltál öuedzeneie, es az napon 
mind efteg azt viíelne. es bog mindon ( így) beton baromzor oítorozpa.» 
magat vafas oftorral íme bog ez zent penitenciat hiuőn gacorlanaia,. 
ördög zerze azt, hogy ez azzomallatnac att'afiaual az pap egbe veze,2o 
es hog igön haborgatnaia .ez pap az azzor?nac att'afiat, ez azzon 
ezt nem zennethete, es vranac meg panazola Ez vr kedeg,'miért 
hatalmas vala, az papot meg tilta, es igőn meg fenögete, monduan, 
bog az iambornac beket baggon, es ne baborgafía Ezt kedeg ez 
pap igőn meg bozzula, es igön meg zegönle, es acara bozzuiat megás 
allani ez azzoni állaton, Es alcolmas időt veuen iarula ezvvrahoz, 
es az f  fianac meröggel meg etetefet kit neki ez ázzon meg gont 
vala, mind teleffeggel meg mowda Es bog ezőket balla ez v ura nem 
hiue Es monda neki ez pap Vram, ezt en te neköd meg bizonoytom 
niluan való bizonfagual, vg bog tetteffed el mentődet hazattul eg зо 
hétig való ideig, es zerda napon tery bazathoz, meljjnapon az peni-87 
tenciat kit en neki hattam az f  gonoz bineiert, az napon tart'a meg, 
miképpen en hattam neki, Ez vr kedeg acara mind ezőkröl bizon- 
fagot vennie, tettete magat hazatui el tauoznia fok napeg, Es az 
zerda napon, micoron kel vala.v azzon felefegenec penitenciaiat tar- 35 

tani, be rekezkődec v agas bazaba, es magat meg mezeyteleneyte, 
es f  teftet igőn oftoroza, vg bog magat verebe keuere, es az vas 
lancal magat efmeg áltál őuedze, es rubaiat reá veue, es az vetetlen
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aztalhoz le fie, hog az zarraz keneret vízzel meg enneie, miképpen 
neki haguan vala, Es ime ezónkózbe az v vra, micoron ingen fém 
uarnaia, haza iőue, es f  agas hazanac aytaiat meg zőrdeyte, es f  
azzon felefege meg yede, kefedelmet tenni kezde, es ewitez nag harag- 

s_gal az aytot reá zege, es be mene Es ime eth adatic ertenónc az 
igaz gonafnac, es azzent penitencianac nag haznalatt'a Mert hog 
be ment volna ewitez f  agas hazaba, lata azzon felefeget igón 
zepón vetőt áztál főlőt vlnie nag tiztőffeggel, es előtte nag geiíerű- 
íegős étkét, es venerekőtb, Es monda neki, vetközeí leEseziambor

88 ázzon fel||uen. es iftennec ergalmaffagaba bizuan vranac paranco- 
latt'at be telefeite, es ime az f  tefte lattatec igőn zep feiernec, es 
igőn zep tiztanac, kit az oftorozafnac miatta verbe keuert vala. Es 
az vas retez kiuel magat be öuedzőtte vala, lattatec igőn zep ara- 
nas barfon felőmnec lennie Es monda ez azzon vranac Yram, mit

is acaral mind ebbe en velem tennőd? Es meg ielőnte neki az papnac 
vadolafat, kit az zent gonafnac erdőme mindőnőftul meg liamiffeytft, 
es femmi£ teue, iftennec, es embőrnec előtte Azért elfő kérdés ez 
len, bog mene hazna latfa legőn az igaz gonafnac, es ime riuiden 
meg mondatec Mas kérdés ez, bog mi tilt meg embőrt incab, 

2o es ielőfben az igaz gonaftul, lg felelnec reaia iras magarazo mef- 
tőröc, bog « fém mi о incab meg new tilt az igaz gonaftul mint az 
zegőnfeg, kit vallót «embor» az bin tetelbe, mert az ördög ezőr tu- 
donianu, es mindőn keppen tugga az binös embőrt meg fognia, es 
az binnec kőteleuel meg kötözni, azért vg tezőn «es ezönkeppen 

25celeködic> bog micoron embőr az bint tezi, az zőmermőt f  tűié el 
vezi, es ád neki nag batorfagot bog abbint meg tege, es meg lezőn

89 De irnar, || micoron kellene meg gonni, az zőmermőt kit v tule el 
vet vala az bin tetelnec ideien, azt efmeg mind orczaiara keni, hog 
meg ne merié gonnia, Ezönkeppen ten adamnac elfő at'arícnac,

3o Kiről vg niond az zent iras moyfefnec elfő kőimébe Adamot zöme- 
römfeg meg gőze, es elreyte magat, es v binet zegőnle meg 
gonnia, mert doctoroc vg tart'ac, bog ha adarn magat binőfnec 
vala vala, itten neki meg bocatta volna az tőruentörefnec binet, es 
imwa nem volnac ( így) ez naualaba Azért ved iol ezodbe ( így) az zent 

35 iraft, es tanuíad meg v bizonfagat ha iduőzülni acarz, lioloth vg 
mond az bőlc eggic kőnuenec neged rezebe Eft confufio addu
cens ignominiam, et eft confufio adducens glórián*. Vagon egh 
galazat, ki hoz eiiibőrnee őrőc zegönt, es vagon más galazat<
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ki hoz embórnec öróc dicőfegőt Az elfő galazat ez, micoron embőr 
az bin tetelnec miatta magat meg galaz’a, es az maiik galazat ez, 
micoron abbinős magat meg galaz’a az papnac előtte, zegőnköduew 
az binnec meg gonafaba Az elfő galazat igőn gonoz, mert hoz -em- 
bőrnec őrőc zegőnt az binnec tetelenec miatta De az malic galazat || 5 

igőn io, mert hoz embórnec mindőn ketfegnekűl őrőc tiztőffegőt, 90 
es dicöfegöt Azért ez eleten zegőnkődefre inti az binofőket az zent 
lelőc bőlcnec miatta monduaw Ffili пои confundaris pro anima tua 
dicere verum Eccj. x. Fiiam ne zegőníed az igaz mondáit te leikö
dert, tudniamiert, az igaz zent gonafba «mert doctoroc vg tarfac, 10 

hog az vr iften incab bozzul'a azt, bog embőr az tőt bint meg nem 
gonúa, hog nem mint azt, hog abbint tötte» Azért valaki acar meg 
zabadulni az őrőc galazattul, tehat ez eleten igőn nez’őn ez edeala 
meg irt három occofiagnac tikőrebe Elfő tikör az termezet zerent 
való ocoffag Mert mindőn ocoffag azt agga, hog az bint kit nem ze- 15 

gőnlőt iftennec előtte meg tennie, ki volt igőn nag rutfag, es igőn nag 
zegőnfeg, naggal incab nem kel embórnec előtte zegonleni, meg 
mondania, ki lezön az binöfnec őrőc tiztőffegere, es iduőffegere, Mas 
tikőr kibe kel az binöfnec neznie ha iduőzűlni acar az ifteni lataf- 
nac oca, kinek femmi nemű. dolog előtte el nem ehezhetic, de min- 20 

dőnőc úiluan vadnac v zömeinec előtte Azért ha ezt meg gondolanga 
az binös embőr, bog az v bineit iften úiluan latfa, es iol tugga, nem 
kezdi zegonleni az egli papnac tudafara adnia, es «vneki» meggon- 
nia, hog az vr iften őrökké el felegge, es az őrőc zengőntül ( így) meg 
zaba||doyca, mert fonha az őrőc zegöntül meg nem menekődic, ha 91 
nem ha igazan meg gonic Ez meg bizonoytatic nem cak zent iraf- 
nac bizonfagabol, de meg ielős codalatos meg leth dologboles, Ki
ről vg oluaftatic, bog két iambor frater iar vala ez velagba predi- 
cacionac, es egeb lelki iozagnac ocaert Es micoron iuttac volna 
néminemű varhoz, kibe lacozik vala egli ielős binős azzoniallat, зо 
ki vetkőzöt vala néminemű roconfagaual, es ez elen caczorfagnac 
binebe lacozec tizonegh eztendeg, kit zegőnletibe mind enne ideig 
meg nem mere gonnia, Micoror? ez két frater be mentec volna ez 
varba, az mife mondp mifet monda, Gondola az mifenec alatta ez 
binős azzoniallat ezt* mondua?i vmmagaba Ez baratoc engőmet35 
nem öfmernec, es hizöm hog többe edefem iunec, azért bizon meg 
gonom ehőz en binőmet Azért az zent mifet el vegezuen ez iambor, 
hoz’a iarula ez binős azzoniallat, es gonni kezde Es hog az binö-

10*
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ket mondogatnaia, ime nag codalatos dolog, ki len ez gonafba. bog- 
mindőn binnec meg ielőntefere egh ondoc buffo zőkőllic vala ki az 
azzonnac zaiabol, es ez codalatos dolgot fém az gonto, ( így) fém az ||

92 gono nem latfac vala, ha nem cak latfa vala az confeffornac f  tarfa,
5 Es ez azzon mindőn binet hiuőn meg gona, de meges az zőmermof-

fegnec miatta Ördög of igőn meg gőze, hog az tefti binnec rutfagat 
meges zegőnle meg mondania Es immár bog az confeffor reá 
oluafta volna az oldozatot, ezt lata efmeg az confeffornac v tarfa, 
hog mind az zörnu ondoc buffoc, kik ki zőgdőftec vala az azzonnac 

io zaiabol, mindönic mafod magaual, es nagobbaceal az azzonnac 
zaiaba be menenec Es ime liog ez ket frater érmén el men tec volna, 
es az vton bog mendogelnenec ( ígyJmeg «ielőnte» az codalatos lataft 
azakkilatta vala az confe{fornac Es bog balla, meg rettene, es monda, 
Bizonaual valamit ez ázzon az gonafba v binebe el reytőt, es meg 

is nem mondotta, de kerlec zerető afamfia bog teryönc be, netalantal 
vr iften meg agga, bog igazan meg gonic, Es meg teruen, tehat 
lelec bog meg hotb, kin igőn meg zomorodanac, es kezdenec rayta 
igőn bancodni Es kezdec vr iftennec ergalmaífagat kernie bőytőlef- 
fel, es aioytatos imadfaggal, bog meltoltatnec nekic meg ielőnteni 

20 hog mit példázná az nag zörnu latas íme vr iften meg halgata
93 f  ket, II es harmad napon nekic ielőnec az azoniallat, vluen egh 

nag zörnu ondoc farcanon, es ket feketu_ zöniü kigo, az f  nacat 
áltál tekertec, es eggic, eggic emlőet, es az mafic, mafic emlőet_ 
zopyac, es ket zóriiű buffo, az v ket zömein ilnec, es az v zaiabol

26 kin kűuel való tűz langaz ki, es ket feketű meg dihüt> ebec, 
az v ket 'cariat, es ket kezet ragiac, es az v ket fílebe tüzes 
nilacat lőuődöznec vala, es az v feien, ala cignec, es íignec vala 
zamtalan zörnü. far gicok, Kit bog lattac volna ez frateroc, igőn 
meg rettenenec, es meg yedenec, es feltőkbe az főidre le eíenec, 

eo Tehat az azzoniallat monda nekic, Iftennec barati nefeletőc, mert 
en vagoc az atkozot azzoniallat, ki ti hoz’atoc. hazugfaggal 
meg gonam, mertb egh ielős binőmet en el eneztem, es az 
gonafba meg nem mondám, azért vagoc iteluen ez elen kinra kit 
lattoc, mind őrökké, Es bog ezt hallac, monda az confeffor neki 

8Б Zoreytlac, es kerdlec az őrőc iftenre ihus criftofra, es az v anáara 
mariara, hog teg mi nekőnc ielős bizonfagot ez kettőről, Egh ez, 
bog miért vagon adatuan te nekőd ez kinőc ( így), mefeket im latonc

94 bog zenuecz Mas, kit acaronc tuled meg tanulnia ez, || hog minemű
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binnec miatta incab zalnac embóróc pocolra Es ekkeppen kezerey- 
tetec ez carhozot azoniallat igaz felelettre, es az elfő kerdefre 
ekkeppen felele, monduan, Nezli iol ream, mert kezereytetóm nettöc 
(így) igazat mondanom Azért ez en feiemon való zőrnű foc beiteket 
kiket lattoc, ezoc adattac mind örökké zenuednőm en haiamnac, es б 
feiemnec őltőzetinec keuelfegeiert Ez két zőrnű varas becat, kit lat-' 
toc en zömeimbe vlniőc, ezoc engőmet kinoznac mind orokke en 
gonoz förtelmes latafomnac bineiert, Ez tüzes nilac kik en füleimet 
áltál löuöldözic, ez kin adatot en nekőm az foc gonoz heuolcodo 
zocnac, enöclefőknek, ragalmaffagoknac, es egeb foc förtelmes 10 

parazna bezedöknek halgatafaert Es ez tűz, ki en zambol bidös 
dobos kenküuel ki langaz, adatot en nekem emböröknec io birenec, 
neuenec, el veztefeiert, es az atkozot gonoz ragalmaffagnac miatta 
meg galazafaert, Es ez két mergös kigo, kic en nacamat atal teker- 
tec, es ez en két emlőmet zopiac, ez eleten zőniü kin adatot en 15 

nekőm azért, hog en magamat hattam en zeretőimnéc zertelen fog- 
dofnia, es zorongatnia Ez két fe|(ketű ebeknec kedeg mardofafa, kik 95 
en két cáromat, es kezeimet ragiac, adatot en nekőm az foc zertelen 
való őlelgetefert, es illetefert, Miért kedeg az iftentül adót iozago- 
mat, en incab költem en zertelen való zeretőimre, es teftömnec 20 

gonoz kiuanfagara, azért adatot en nekőm ez ondoc zőrnű farcanon 
való fles, ki engőmet montbatatlan nag kinnal gőtor mind őrökké,
Es hog ezóket meg mondotta volna ez bodogtalan binös, monda 
neki az confeffor Kerdlec, es zoreytlac azon xpüfnac ihufnac hatal
mára, hog mond meg immár az maficates, bog minemű binnec 25 

miatta zalnac incab embőrőc pocolra Ffelele nekic, ез monda Meg 
kel mondanom, mert egebet lem tehetöc benne Azért feryfiu em- 
börőc, kilőmb kilőmb foc gonoz binnec miatta efnec pocolnac ver
mébe, es az őrőc kinba De azzoniallatoc, ielöffen incab neg gonoz 
binert carhoznac, tudnia miért, íieluőknec bineiert, keueífegős3o 
öltözetért, orczaioknac kendözefeiert, es az atkozot zőmermöfkőde- 
fert, kiért binőket nem meric meg gonnia, kiért enes el vezic (így), 
miképpen ime ezt niluan tuggatoc, es latfatoc, Es kezde kérdeni 
az confeffor || azon vtet, bog ha volna valaminemű ifteni iozag, hog 96 
kiuel neki haznalhatnanac valamit iduöffegere Es hog ez foc ördög 3 5  

ezt halla «Aik vtet gőttric vala» legottan elragadac vtet, es be efenec 
vele pocolba Azért mind ez eleten codalatos dologbol meg bizo- 
no}Ttatec az zent iras, holotli azt monga Per que quis peccat, per

i
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liec et torquetur Valamel tagianac miatta emitor vetközic, azon 
tagiaba gottretic, miért kedeg ez binos mindön tngiaba vetko- 

. zőt «volt» azért mindön tagiaba kinzatic mind örökke Azért ez 
len az más kérdés, hog mi tilt meg embert incab az igaz gonaf- 

5 túl, reá feleltetec mind irafnac bizonfagabol, mind ielös meg löth 
dologbol, bog ielöí'ben az zömermöfkődes, rnikeppe?? meg mowla- 
tec, Azért valaki zegőnli az gonafba. v binet meg mondania, tehat 
tekincön, es iol nézőn ez harmadic tikörbe, tudnia miért, az iöuendö 
őrök zegőnfegre Kiről vgmo/id az vr itten Kaum pr^phetanac kőhue- 

ío nec harmad rezebe Meg ielöntöm az te zegőnfegödet, es meg mu
tatom nemzetöknec te niezeytelenfegődet, es orzagoknak te zidal- 
maffagodat, Jeremiás prophetaes vg mond kőnuenec liuzad rezebe. || 

97 Igőn meg galaztaffanac, mert new öfmerec meg az őrök zegőnt, ki 
tollba el nem mofattatic Azért valamet binős embör ez zent irafnac 

is ertelmet, es bizonfagat meg ertendi, es teles hittel hiendi, nem kezdi 
zegőnlenie az egh embör élőt binet meg mondania, es pirongania, 
azért, bog az őrőc zegőnhalaltul meg zabadoíon Harmad kérdés 
ezvala, hog ha tartozic embör az egzőr meg gont bint többe meg 
gonni, auag nem lg felelnec reá, bog tőruenzerent, es zukfegzerent 

20 new tartozic reaia, ha az egzőr igazan, hiuőn, es tiztan meg gonta, 
De ha lelkepec Őfmereti fuldalia, es benne velekődic ha igazan 
gonta auag new, auag ha az papnac volt hatalma az binböl meg- 
oldoznia auag new, tehat ez eleten ketőlködeft kel embőrnec bizon- 
fagra hoznia, es mindőn ketfegőt ziueből ki zaggatnia, mafzor való 

25 gonafnac miatta, hog legö-n mindőn ketfegnekul bizohos v iduöffe- 
geröl Azért kőzőnfegős kereken hit ezt vala, hog ha egzőr mindőn 
binet igazan meg gonta, eieg neki az binnec meg bocataíara, es 
őrőc iduőffegre. De maga zent thamas doctor, es egeb doctorpc vg 

98tartac bizonfagllgal, bog menezőr embör v binet tőbzőr gonná, an- 
30 neual incab v binenec kinnat, es adoffagat meg kiffebeyti az gonafba 

való zegőnkődefeiert, es az papi oldozatnac hatalmanac iozagaert 
Azért annezor gonliatta meg embör v binet, hog mindőn binenec 
kinna, es adotfaga neki meg bocattatic, es ekkeppen meg zaba- 
duluan mindőn adoffagatul, zabádon fel röpül halalanac ideien 

35 mindön bantas nekulőn az f  őrőc hazaiába \ red ezedbe, bog ördög 
fewmit oían igőn new gúlől mint az igaz zent gonaft, kiről vg 
olvaffoc, hog nemicoron zent thamas doctor fekzic «vala» pariiba 
corfagnac agaba, es eg ördög mene be az camaraba holoth fekzic
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yala ez zent iambor, ki v előtte el nem enezhetec, es parancol neki 
bog meg álon, es ez ördög nag retteguen, es feinen az camaranae 
egh zegeletebe zorula, es monda nag caialtaffal Bocas el engömet 
bizonfagnac zőuetnőke, mert az te zentfegődet el ne?» zenue'the- 
tőm, Es tebat parancola neki ez zent doctor azon, bog v neki iga- 5 

zan, es niluan meg mondanaia azt, valamit egez kerezfeníegbe 
incab gűlölne, es nem zeretne, es v neki incab, es többet artana 
Ffelele es mo»da Igazat mondoc, mert ben||ne egebet fém tehetőc,09 
bog femmit en incab nem gülőlöc mint az igaz gonaft, mertfemmi 
nekönc nagobbat. es többet nem árt, es nagob cárt nem tezőn mint 10 

az igaz gonas Mert az halálos binnec miatta ejti magat embőr 
iltennec haragiaba, es meg foztatic mindön iozactul «kinec» miatta 
neki iduőzülni kellene, es tartatic ól nag erős kötélbe az bin
nec miatta, vg bog földia belőle ki nem felölhet, bane???- сак az 
igaz gonafnac miatta Es ezőket ez ördög monduan előle el enezec, 15 

es ez zent doctor ez csodalatos dolgot nekönc irua haga, bog ez 
zent gonaft, igazan, hiuön, es teleÜ’eggel tegőc, ha iduőzülni aca- 
ronc Amen.

Y r n a c  n e u e  be k e z d e t i c  az z e n t  i m a d í a g n a c  
d i c e r e«t e» es v n e ki n a g  h a z n a  l a t  t'a Bizon bizon mondom 20 

ti nectőc, valamit kertőc en at'amtul en neuembe, agga ti nectőc, 
zent Janus irta ewangeliomanac tizonbatod (így) rezebe Az kegős 
xpus, mi vronc ibus nag bizodalmát ad mi nekönc ebbe, holoth ime 
bitere fogatta, monduan, bizon bizon mondom, az az, en iftenfe- 
gőmre, es en embőrfegőmre fogadom ti nectőc, bog valamit kertőc 2 5  

en afamtul en neuembe iduőffegre valót, mind||meg agga ti nectőc 100 
Oh mel igőn nagon őrülne amaz carhozot cazdag, ki lazartul egh 
cőppenet vizet kér vala, ha v mattan vronctul ez zent igékét lialla- 
naia neki mondania, de örökké íohha nem erdőmii hallania, fém 
v, fém kedeg egeb carhozottac, de ez zentfegös igékét, ez edőffegösso 
ibus mi nekönc mondotta, ne?» cak eggüt, de zent lucac ewange- 
liomabaes vg mond, Kerietőc, es vezitőc, kereffetőc, es meg lelitőc. 
cergeffetőc, es be bocattatoc, az keres az zent imadfag, az keretes 
ayo miuelkődet, az cergetes az tőkeletös io acarat, es az zent kiuan- 
fag, kiuel embőr igőn acaria iduőffeget, es igőn kiuanna iftennec 3 5  

zent malazt’at, kiuel iftent zeretheffe, es bog mindőmbe v zent 
acarafat tebeffe De minec előtte zolnanc az imadíagnac diceretiröl, 
es v nag haznalatíarol, annac előtte laffoc, es tanoloc azt meg hog
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mi legon az imadfag Az imadfagot doctoroc kilőmb kilomb keppen 
vegeztec el bog mi legon Elezteb neuezöm damafcos beli Janos 
doctort ki vg mond, bog az imadfag ez Az elmenec iftenböz fel

101 emelefe, auag aleolmafoknae, es illendoknec kerefe, || Hugo new 
5 doctor kedeg ig mond, hog az imadfag ez, bog az elmenec némi

nemű aioytatoffaga, ki zarmazic az tizta zivnec kiuanfagabol, 
Caffidoros new doctor kedeg ig mond, bog az imadfag kegős, es 
alazatos elmenec iftenböz való iarulatfa, bizon hitnec, io remen- 
fegnec, es zent zeretetnec erőffegeuel Zent bemard doctor kedeg

io mi legon az imadfag ez keppen vegezi el monduan Az imadfag ez 
Aiovtatos ziuel iftenböz való igekőzes, es könörges, mindön gonof- 
fagnac el tauoztatafaert, es mindön ionac herefeiert Azért ig vegez- 
tec el azzent doctoroc az zent imadfagnac mivoltat, es immár 
zolonc ezön imadfagnac diceretiröl, es az v nag liaznalatfarol, 

is Azért az zent imadfagnac hasznalatfa ez, mert mindön valaki aioyta- 
toffaggal tezi, ezt mindön vezedelemtül meg zabadeyfa, teftnec, es 
lelöknec corfagat meg vigazfa, embörnec eletet meg hoz’eyfa, liadba, 
es'viafcodafba diadalmat, es gözedelmet vezön, ördögöket el tauoz- 
tat, embörnec ziuet, es elmeiet meg velagofoyfa, iftennec zeretetire 

20 fel geriezt, ellenfegnec ellene meg eröfeyt, ifte?mel való edöfködeft
102 ad, iftennec haragiatnl meg otalmaz, iftent megjengezteli, az ||men- 

neket atal háttá, az menúei oduart generkötteti, es az nag hatalmas 
iftent v batalmaba tarfa-Azért elezteb mondatec, bog az zent imad
fagnac elfő haznalatfa ez, bog teftnec, es lelöknec vezedelmeből

25 meg zabadeyt, Kit meg bizonoyt az zent írás Jonas prophetp-nac 
kőnuenec mafod rezebe, еккерре/г moRdua?z Jonaft el nele az nag 
cetli hal, imatkozec, es meg zabadula gomrabol Mafut meg vg mond 
az zent iras, bog fufamiat az tiztafag zerető zent azzont, bamiffan 
be vadolac, bog l'iazaffaga ellen vetközőt volna, es mico.ron halarra 

3o ( ícjy) vitetnei'ec, fel fohazcodec caialtuau vr iftenböz, es monda, Örőc 
mendönbato iften, ki vág mindön titoknac tudoia, te tudod azt, 
bog bamiffan vagoc meg vadoluan, es ime meg lialoc, micoron en 
mind ezőgbe bintelen legee, es ime vr iften meg halgata könőrge- 
fet, es meg zabadoyta vtet az iffiu germöknec, danielnec miatta 

36 Es nem cac balalnac vezedelmeből zabadoy.t meg az zent imadfag, 
de meg nag bozzufagbol, es nag zegőnböles meg zabadőyt embőrt, 
miképpen amaz iambőr zűzet farat, raguelnec leanat, kit attac vala

103 bet fernec, es mind az hetet || ördög mara meg mellette, mert nem
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valanac reá meltoc Ez igőn nag bozzufagot zenued vala, ezert, bog 
mindon feriet halua lelic vala mellette, Ez iambor lean, nemicoron 
az zolgalo leant megfegelmeze bineiert, ez kedeg meg dagazkodec 
rayta, es monda neki nag haraggal Ffőldon fohha ne laffonc te 
tűled fiat zülnie, ki vág mindon feriednec meg ölöe, hízom engőmetes 5 

meg acazz (így) ölnőde ? Es hog ezt halla ez zőmérmős zúz, igön meg 
zegőnle, es igön meg bufula Es el fel mene-az főlfő liazba, es barom 
napon, fern euec, fém iuec, de vn rnagat vete az zent imadfagra,
-es nag könhullataffal kere az vr iftent azon, bog vtet meg zaba- 
doyca, ez nag bozzufagbol, ekkeppen monduan, Kerlek vram ergab 1 0  

mazo iften, bog ez bozzufagnac kőtéléből feyc meg engőmet, auag 
kedeg zabadeyc meg ez velagtul, te tudót azt vram, bog en fohha 
ferfiat nem kiuantam, de mindőncoron en leikőmet, es teftőmet 
tiztan tartottam, mindön tefti kiuanfagtul, Es ime zent imadfagnac, 
es zenuedefnec nag erdőme, legottan meg halgattatec az vr iften-1 5  

tül, es bocata hoz’aia raphael archangalt az kis thobiaffal, es otli 
hazaffagra nag diéerettel neki zerze ez zent züzet. || Mafod hazna-104 
latfa az zent imadfagnac ez, mert mind tefti corfagbol, mind lelki 
corfagbol meg vigazt, Kit meg bizonoyt az zent iras bőlcnec miatta 
monduan, Ffiam te corfagodba ne vtafad meg magadat, de imagad 20 
az vr iftent, es tegöd meg vigazt Es nem cac tefti corfagbol vigazt 
meg, de ki énnél nagob, es iob, lelki coríagboles meg vigazt, mert 
ez zent imadfagnac ereie, es iozaga ól' igőn nag, bog az hint, meg 
az binnec kinnates erdőmii iftentűl gacorta meg bocatnia, mint am 
erdőmle magdalombeli maria, az aioytatos imadfagert, es az kőn- 25 
hullatafert hallania az xpüfnak az v zent edöffegős igéiét, monduan 
Meg bocatuan vadnac te nekőd bineid, men el bekefeggel Harmad 
haznalatt'a az zent imadfagnac ez, mert embőrnec eletet liozzeyfa, 
Kiről yfaias propheta vg mond Meg corula ezecias (így), fidofagnac 
keraía, es hoz’a meneyfaias prophela, es monda neki. Ezt monga v r30 
iften, Zerozed meg te hazadat, mert meg balz Es fordeyta orczaiat ez 
keraí az falhoz, es imatkozec vrhoz ekkeppen monda Kerlek vram, 
bog emlekőz’el meg arról, miképpen iartam en te előtted, bizon- 
fagba, es tökeletös tizta ziuel, es ammi io || te zőmeidnec előtte 105 
mind azocat tettem, es ten keferüfegős firaft Es zola vr iften yfaias ss 
proplictanac, monduan Men el, es mongad az keralnac Ezőket monga 
vr Haliam az te imadfagodat, es latam te kőnhullatafodat, es ime 
adoc te napidra tizőnőth eztendöt, es ekkeppen tizőnőtli eztendeg
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balada v halala az zent imadfagnac miatta Neged baznalatt'a az 
zent imadfagnac ez, mert ördögöket embörtűl el tauoztat, Kiről 
bizonfag vronc vnőnrnaga, mert micoron az zent apoftoloc egb 
embőrböl az ördögöt ki nem izbettec volna, bozac vtet vronkboz, 

5 es legottarc ki vze belőle Es meg kerdec vtet bog mire vk ki nem 
izbettec volna belőle, monda nekic Ez eíen fele ördög, femminel 
embörtűl el nem fut, es el nem tauozic, hanem cac imadfaggal, es 
bőytel Es of nag ereie vagon az aioytatos imadfagnac, bog nem 
cac el tauoztatt'a az ördögöt, de meg gőttries vket Ennec bizonfaga 

io az ördög vnőn maga, ki micoron volna eg embőrbe, caialtani kezde 
zent bertalamhoz, monduan Bertalam iftennec apoftola, igőn 
gőtőrnec, es igőn egetnec engőinet az te imadfagid Ötöd baznalatt'a 

lOöaz zent imadfagnac ez, mert ziueket meg || velagofoyt iftenieknec 
Öfmeretire Kiről vg mond caffiodoros doctor Az imadfag ziueí meg 

is vigaztal, főldie.ctül meg vbnz’a, binőknec főrtelmeffegeből meg tiz- 
toyt, meniíeiekre fel emel, es lelki aiandocokra fogbatoua, es mel- 
toua tezőn Zent Agofton doctor kedeg vg mond, Hog az imadfag
nac miatta ketfegős dolgoc, hamarab, es iobban meg feytetnec, bog 
nem irafoluafafnac miatta Hatod baznalatt'a ez, mert iftennec zere- 

2(»tetire fel geryezt, Ennec peldazat'ara, eles prophetanac imadfagara 
ménből tűz zalla ala, es nieg egete az őtuenős vitézt, mind v hoz’a 
tartozónál őzue, miképpen meg vagon iruan neged kerali kőnbe Es 
foc befon oluaftatic, hog az aioytatos embörőc meg geriettec az zent 
imadfagba, es fel emeltettec az egbe, mint magdalombeli maria, at'anc 

25 zent ferencz, es zent lazlo keraf, es egebec focac, Heted baznalatt'a 
ez, mert ellenfegnec ellene'meg erőfeyt, Ezt megbizonoyta az zent 
iras Judit azzonba, ki vala őzueg, genge, es termettel igőn zep Ez 
nőwmős genge zep ázzon, boz’u imadfagnac vtanna meg erőfődec, 
es olofernefnec az nag hadacozo viteznec nacat el vaga_, kit valaztot 

107 vala nabucodonozor |j babilloniabeli keraf hadnagga, es parancola 
neki, bog mindön orzagot, kic yadnac nap nugat fele, ezőket mind v 
liatalmaffaganac alaia hayca,Es erőffen parancola, bőgne keduez’őn 
femminemű orzagnac, es mindön erős varafocatle tőryőn, es engez- 
tefe mind v batalmanac alaia, Es ez olofernes, mind az nag hatal- 

35 mas orzagbalol zamlala, es valogata zaz, es buz’ ezőr galogot, mind 
viadalra valocat, es tizőnket ezőr feguerős louagocat, es iuőföket 
Es az kerali tárházból ven zamtalan kincöt, es baromnac focaífa- 
gaual, es zamtalan terhes teuekkel el indula, es mind az főidet be
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foga annep miképpen az falca Es miképpen keral parancolta vala, 
az orzagocat mind el gőze, es mind meg nomoreyta Es inta fido 
orzagra, es meg zalla betuliat, holoth lacozic vala Judit azzon, es 
meg foga az varafnac elefeget, vizet, ki menetit, es be menetit, varia 
vala azt, hog viadal nekul meg aggac magocat Es bog igon meg 5 

nomorottac volna az varaiba, es mind az koz nép kezde caialtani az 
papi feiedelmekre, bog az varait aggac meg, bog el ne vez’enec 
ehfegnec, es tőrnec miatta Es zerzec azt, bog ba, 6t5d || napeg vket 108 
iften meg nem fegellendi, tebat az varait meg aggac, Es hog ezt 
balla Judit azzon, bog az varait ötöd napnac utanna meg aggac, 10  

ba vket iften addeg meg nem fegellendi, igön megbufula, es ioné 
legottan az feiedelmekhőz, es igon meg dorgala vket, monduan, Ti 
iften kefertoc vattoc incab hog nem iftennec baragiat meg engez- 
telőc, miért az v nag ergalmaffaganac hatart vettetőc, hog ha ótod 
napeg meg nem fegellend, tebat ellenfegnec aggatoc ez varait Azért 1 5  

intlec titokét, es kerlec, bog magatocat megalaz’atoc, es imatkoz’a- 
toc, kőnőrőguen az vr iftennec, bog vege el rolonc az f  baragiat. 
es riuiden monduan vnőn maga fel mene az v valaztot leaúiual 
főlfó bazaba, es öltözec ciliciomba, es gaz rnhaba, es harmad napeg 
zenuedefbe, böytölefbe, firafba, es zent imadfagba magat foglala, 20 

Es mind ennec vtanna meg mofdeg, es magat igon meg ekó- 
főyte, az v zep baiat meg bocata, es feienec őltőzetit igön nag 
zepfeggel fel zerze, es vrnac zent neueuel, es v zent fegödelmeuel 
magat meg feguerkőztete, es meg erofoyt^-Hs az varaiból cac eg 
leaiínal bajmaiba ki mene Es ki rnenuen, || eleibe kelenec az őr 100 
alloc, es meg tartac ftét, es el amelcodanac az f  nag zepfegen, es 
riuiden monduan viuec vtet vroknac eleibe, Es latuan boloferneft 
az nag aranas öltözettel fenlenie, le efec előtte az főidre, es az 
vitezőc fel fogac vtet vroknac parancolattara Es monda neki holo- 
fernes Leg bátor ziuedbe, es femmit ne feí, mert en azoknac fohhaso 
femmit nem ártottam, kik nabucodonozor keralnac engettec, es ha 
az te neped neki enged vala, en kezeimet v ellenőc fel nem eme
lőm vala Azért imma mongad meg ennekőm azt mi ocaert iuttel ki 
v közzulőc, Monda neki Judith Halgaffad, es fogaggad te zolgalo 
leanodnac mondafai, mert ha köuetendőd az en bezedőmet, vr iften 3 5  

tezőn te veled tőkeletős dolgot, mert él nabucodonozor főldnec 
kerala, es él az v nag ereie ki vagon te benned mindőn nemze- 
tőknec fegelmere, mert meg vagon tuduan ez, mindőn nemzetöc
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közöt, mert сак te vag io, es eros az f  orzagaba, es az te fegelmed 
el hirhüt mind közönfegos tartomanogba Es miért tuggac azt az 
ifrael fiai, bog az тг iftent meg bantottac v binoknec miatta, nag

110 feleim élőt reaoc, || annera, hog immár magocat zamlaltac halottac 
5 közibe, kit en te zolgalo leanod meg ófmeruen, ki futec v kozzülőc

te hoz’ad, arra, bog en te nekod ezóket meg mongarn iftennec zent 
acaratfabol, Es en te zolgalo leanod még etb tenalades acarom az 
on iftenómet tiztőlnőm, bog en nekom meg ielőnce azt, micoron 
az v binöket feiőkkre fordeyt'a, es en te nekod az napot meg ielőn- 

io tóm, es en tegőd vizlec Jerufalemnec piacyara, es lezón ifrael 
пере tied, vg miképpen appro corda, kinec nincen paztora, es nem 
vgat egb f  kozzülőc te ellenód, miképpen meg vagon mondual? 
íftentül en nekom Es miért itten reaioc haragút, engomet bocatot 
te boz ad arra, bog en te nekod mind ezőket meg’ mongam Es igőn 

íö kedues len mind ebbezed olofernefnec előtte, es codalcodnac vala 
mind az v nag bőlcefegen es az v nag zepfegen, Es eggic ma- 
fiknac ezt monga vala Nincen elen azzoiiiallat főidőn, latafra, 
zepfegre, es bezednec bőlcefegebe Es monda neki olofernes Jól 
tette itten bog tegőd en lioz’am bocatot, bog az népét te miat-

11 1 tad en kezembe agga Miért kedeg io az te fogada||fod, es az 
. te acaratod, ba ezőket az te ittenőd en nekom meg teiendi,

lezőn v en ne’kömes iftenőm, es te lezb nabucodonozor keralnac 
liazaba igőn nag, es az te neued mind kőzőnfegős főidőn el 
hirhözic Es. parancola bolofernes bog az v kincős liazaba vitef- 

25 fee, es otb lacozec, es liaga, hog az v aztalarol adaffec neki’etel 
ital Es monda Judith, mattan nem illic en nekom awal elnőm, 
mit adnal az te aztalodrol, arra, hog iftennec baragiaba ne et
tem, de ammit en velem hoztam en awal mattan meg erőm, Es 
monda olofernesj ba az el fogand, meggőne az vtan nekod? Es 

3( monda Judit Yram, el az te leikőd, bog addeg el nem fog te zolgalo 
leanqdnac elefege, mig nem be telefevti vr itten en kezemnec miatta 
azt ammit en meg gondoltam, es be viuec vtet az kinctarto fatorba, 
liolotli parancolta vala vtet lacoznia Es minee előtte be ment volna 
az fatorba, azon kere holoferneft, bog neki engedne zabadfagot 

85 tetet hajnalba ki mennie imadfagra, hog vr iftennec könörőgne 
azon, bog az v io acaratfat be tefefevtene, Es parancola az comor-

112 nicoknac, bog К harmad napeg mindőn acaratfara-baggac, Es ki 
megőn vala mindön evei betulianac vőlgere, es nag kőnhullataífal
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imadcozic vala az ifrael népéiért, hog vr iíten zabadeyca meg v 
ellenfegenec kézéből, Es el iuta az neged nap, zerőztete holofernes 
nag vacorat zolgainac, es monda vagaonac az eggic ofmeftörnec, 
men el inced az fydo leant, bog engeggőn acaratt'a zerent en 
velem lacozni vacoran Es be mene vagao Judith azzonlioz, es 5 

monda neki Ne vtala io lean vramhoz be menefet, bog tiztőltefíec 
V zunenec előtte, es egec, es igec v vele Kinec felele Judith monda 
Ki vagoc en, hog en vraínnac ellene mongac? Mindőn valami v 
neki kellemetős mind azt tezőm, Es legottan magat igon nagon 
meg ekőíőyte, es be mene, előtte meguillapec, Es monda neki holo- 10 

fernes, egei immár, es igái, es igőn vig leg, mert leltei malaztot en 
előttem Es monda Judith Izom vram mert ez napon fel vagon 
magaztaluan en leikőm, mind en eletőnmec ideienec főlőtte, es 
euec, iuec v.előtte azogbalol kit zerzöt vala neki az v zolgalo leaúa 
Es igőn őrőle rayta holofernes, es v vigafagaba igőn fok j| bort iuec, 113 
kinél többet fohha nem itli vala mind v eletenec ideiebe Hog kedeg 
eftue letli volna, fietenec mind az legenőc zallafocera tacarodnia, es 
be rekezte vagao az aytot, es el mene bog vés el alogec, mertmind 
el baggattac vala az nag bor italnac miatta, Es marada Judith cac 
vnőnmaga az haylogba, holofernes kedeg feczic vala az agon igőn el 20 

baggadua az nag rezőgfectül Es monda Judith az v leananac, аГ az 
ayto élőt, es vigaz’ két fele Es vmmaga Judith meg alia, az ag 
előth, imadcozuan korúul attaffal, aiacat ingatua/i veztegfeggel, ekke- 
pen monduan Ifraelnec vra iftene, eröfőyc meg engömet, es tekinc ez 
horaba en kezemnec miuelkődetire, bog mikeppe?? fogattad ierufa- 25 

lemnec te varal’odnac, igazeyc fel ftet, es azt, ammit gondoltam 
hiúén lehetőnec meg lenni, tökeíem meg, es iarula az agaihoz, es az 
f  capoiat ki az «agafon» fug vala, ki v.eúe Es bog ki vette volna, if tö
kön foga vtet, es mo?ída Erőfőhed meg ez horaba vram itten en 
kezeimet Es ketzőr vaga v nacat, es v «feie» el zacada Es ki meneao 
adá liolofernéfnec feiet az zolgalo leawnac, es parancola, bog az 
köntös vyaba veffe Es ki menenec zocafoc zerent, mint ha az 
imad||íagra mennenec Es iutanac az varafnac capuiara, es caialata 114 
Judith az kü falon alloknac, monda, Niffatoc meg az caput mert 
velönc vagon vr iften, ki tétli nag hatalmat ifrael kőzőt Es hog 35 

hallac az embőrőc Juditnac zauat, legottan hiuac az varafnac 
feiedelmit, es igőn hamar mind hoz’aia gülenec, nagtul fogua mind 
kifdedig, mert immár nem vala benne remenfeg bog meg terne, Es
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zöuetnőkőket govtanac, es korul alia mind az kőfieg Ykedegfel alia 
magaí'bad (  így) «helre» esparancola veztegfegot, Es hog vezteglöfctee 
volna, mo«da Judit, Dicerietőc az mi vronc iftent, ki elnemhagga 
az V benne bizocat, es en bennem v zolgalo leanaba be telefejdőtte 

5 v ergalmafíagat, kit meg igert iírael hazanac, es meg öle en kezem- 
nec miatta ez eyel v nepenec elleníeget Es ki veue holofernefnec 
feiet, es nekic megmutata mo«duan íme laffatoc aJiria orzagnac feie- 
delmenec holofernes viteznec feiet, Él kedeg vr iften, hog engómet 
meg örizöt v angala mind ennet kimenefömbe, mind az nag had 

ío kozót lacoztomba, es mind onnét meg terefömbe, es nem hágót 
115engőmet vr v zolgalo leanat |j meg türtőztetnie, de rnindon binnec 

zeplóe nekul meg hoza engomet vr iften ti nectőc, nag őrömmel, es 
gőzedelmnec diadalmaual, Es mind az kőzonfegős nép, imadac, es 
dicerec az vr iftent rnowdauac neki Tegőd meg aldot az vr iften v 

io hatalmas ereiebe, ki te miattad meg törte, es femniie tótte az mi 
ellenfégőnkét Es mind el haguaw nag foc voltáért, miképpen len mind 
az tob dolognac nag diceretős vegezeti, es nag katalmaffagos gőze- 
delme El iőue ierufalemből ( így)  Jouacim neuü nag fe pap, mind az 
kőzonfegős papoccal betuliaba, hog meg laffac Judith azzont kinec 

ao miatta adót vala vr iften eíen nag diadalmat ifrael nepenec, Es 
hog be mentec volna betuliaba, meg halla Judith azzon, es eleigbe 
ki mene, es bog latac ez zent azzont, legottan mind egh zoual kez- 
dec vtet dicerni, fel magaztalni, es meg aldani, ekkeppew rnoftdua// 
Te vág ierufalemnec dicofege, te vág ifraelnec vigafaga, te vág mi 

25 nepönknec tiztőŰege, ki miuelkőttel erős feríiufaggal, es az te züued 
meg volt erőfuluen. azért hog tiztafagot zerettel, es hog te tőruen 
vradnac vtaima egeb ferfiat nem őfmertel, es azeil vrnac keze tegőd 

116 meg erőfeytőt, j| es annac ocaert aldot lezh mind őrökké, es niottda 
mind az kőzonfegős nép nag fel zoual legőn, legőn, Es az nag 

ao nereíogőt, es az zamtalan foc prédát, momlatic hog ifrael fiai harmicz 
egez napeg neheze« tacarac • zedeg be Es holoferneínec valamene 
kince volt, es mindön ielős iozaga valamene volt, mind aranba, mind 
ezifbe, gőngőgbe, nőmős köuegbe, öltöző ruhagba, ház, es ag őltö- 
zőgbe, mind egezle« Judith azzoimac adac Es mind annep őrül, es 

35 vigad vala, azzoniallatoccal, es zuzekkel, ifiaccal, es venökkel, 
organazoual,kintornaual, es mind egeb vigaztalo allatoccal, diceruen 
az vr iftent, ki ad erőt, es katahnaffagot az vtet zeretőknec, es f  
benne bizoknac, Azért ime mikeppe« erőfeyte meg az zent imadfag
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ellenfegnec ellene az gengeíegös zent azzont N’oczad haznalatt'a az 
zent imadfagnac ez, mert itteni edőffegős vigafagot ád, es iftennec 
haragiatnl meg zabadoyt, Kit az zent iras ekkeppen bizonoyt bolc- 
nec kőnuebe monduan Ki az iítent imagga, ez efeten edőhegős 
generufegbe vetetic, Kit meg érzőt vala zent bemard doctor, es róla s 
ekkeppen ira, monduan Vafon mi dragalatoí'b az zent imadfag||nal, 117 
ki zent imadíag az iftennec zent áldozat, -angaloknac edőf hangos 
orgona, az zentőknec io vendegfeg, az imatkozoknak zent fegődelm, 
az tőredelmefőcnec lageyto kenete, az binőfőcnec otalmazo verthe, 
ellenfegnec ellene löuőldözó nil, es mindőn kefertőcnec eroffege Es ю 
bog ez zent imadíag iftennec haragiatul oltalmazó legőn Caffiodoros 
nevv doctor zepon zol róla, ekkepjien monduan Az zent imadíag 
vagon zerőzuen arra, hog ennec miatta iítennec liaragiael veteífec, 
bocanat adtiffec, kyn el tauoztaííec, es erdőmőknec beuíege neret- 
tehec, ez zent imadíag vr iítennel zol, az biroual bezelli, es ammit 15 

nem lat, azt meg mutatta Az zent imadíagnac miatta, az binős az 
itelo bironac eleibe bocattatic, es fenki ennet ki nem izettetic, hanem 
cac az, ki v benne lancatnak lelettetic, Kilenced haznalatt'a az zent 
imadíagnac ez, mert iítent meg engezteli Magarazo meftőr vg 
mond az zent fara azzonnac imadfagan Hog fara három napon, es 20 

három eyel, feni euec, feni iuec, de mind imadfagba marada Ez 
zent zúznék imadfaga az vr iftent meg lageyta, es v konliullatafa 
kezereyte, az imadíag engeztele, es az firas fuldala, || es valamit 118 
iftentül kiuana, azt mind meg nere, mert raphael angalt, kis 
thobiaffal hoz’a bocata, es v neki liazaffagra zerze nag felfegos dice- 20 

rettel, О mef igőn bodog, es iduőffegős viz az kőnhullatas, ki lezőn 
az zent imadfagba Kiről vg mond zent Agofton doctor Hog az tefti 
gondolatocat meg olt'a, binőknec dögletöffeget el tauoztatía, es vet- 
kőzetnec merget ki ocagga, Azért ved iol eződbé, mef igőn nag 
ereie vagon az zent kőnlmllatafnac, ki lezőn az imadfagba Kit zent 3 0  

bemard doctor igőn dicer, monduan Az kőnhullatas kőnörületos 
iozag, elmet, ziuet meg velagoíeyt, erőtelent iozagba meg erőfeyt, 
ördögöket meg galaz, pocolnac torcat be rekezti, menorzagnac 
capuiat meg nitt'a, es iftennec előtte alh nag bizodalmal, Yg mo?al 
touabba ezön zent bemard doctor О alazatos kőnhullatas, tied az 3 5  

menorzag, tied az liatalmaffag, te az itelő.bironac eleibe nem zegőn- 
lőd be mentődet, es micoron be menendez, valamit acarandaz, azt 
meg nerőd Az vadolo ellenfegnec veztegfegőt vecz, es az fentenciat
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az bironac kézéből kiragadod, es ki mind ezóknel nagob. meg gőzöd
110 az meg gőzhetetlent, es meg kőtő||ződ az mendőnhatot íme mel 

igőn nag az zent imadíagnac ereie, es haznalattfa Tized liaznalatt'a az 
zent imadíagnac ez, mert az mentieket áltál hatt'a, kit meg bizonoyt 

5 az zent iras bölcnec kőimébe monduan, Magat meg alazot embőrnec 
imadfaga, ködőket áltál hat Ezőnd ( így) bizonoyt' azent bemard doc- 
tores monduan, Az imadíag ha leiend liiuön, alazatoffaggal, es buz- 
goíaggal, mindőn ketfegnekül az mennet áltál hatt'a, es ennet heuon 
meg nem terhet, de valamit kinan az imatkozo, ezt neki mind igőn 

io hiuőn meg hoz’a Azért íenki az v imadíagat kifdednec ne aleyca, mert 
mondom ti nectöc, hog az itten, kit imadonc, kiídedön nem vezi, 
mert minec előtte mi zangbol ki zarmazic, meg annak előtte az v 
kőnuebe fel Íratta, Es ez kettőből ketfegnekül egget high, mert 
auag azt agga ammit kerzh, auag kedeg annal iobbat ád, ki 

is nekőd nagob zucfeg, es haznalatofb Tizönegged liaznalatt'a az 
zent imadíagnac ez, mert az mennei oduart generkőtteti, Kiről vg 
mond effren nevv zent iambor Az tőkeletös iamboroknac imadfagoc,

120 nág vigafaggal menorzagba fel mennec, az angaloc, || es archan- 
galoc, nag vigafaggal eleibe iarulnac, es vezic, es nag őrömmel

so vizic az vr iftennec zekinec eleibe Mert nag diceködes, es igőn nag 
vigafag az zent angaloknac, micoron fődről az zentőknec tiztafagos 
imadfagocat iftennec eleibe vizic, k é r d é s  Ha te azt kerdened, mi 
keppen kel az imadíagnac lenni, bog iftennec előtte kedues legőn. 
es en erdőmet meg valam, Bea felelnec zent doctoroc, es vg mond- 

25 nac, hog az imadíagnac három keppen kel lennie, tudnia miért, 
ayoytatoffagal, zent halaadaffal, es reaualo igekőzettel Mondatec 
elezteb, hog az imadíagnac kel lenni aioytatoffaggal, mire ? mert 
vg mond zent gergőr doctor, bog valaki aioytatofíag nekül imatko- 
zit (így), ez eíeten maganac iteletöt kér incab hog nem bocanatot 

но Ifidoros docfores vg mond emmelle, Mit háznál embőrnec az imád- 
fagba aiacait egbe verni, holoth az ziv néma, mert miképpen az 
enoclonec ( így)  zaua bangóikig nekülőn, oían mint az diznocnae 
rőhőgefe, ezönkeppen az imadíag aioytatofíag nekül, ofan mint az 
tehennec bőmbőlefe Másképpen kel az imadíagnac lennie halaada-

121 íoccal, У mert femmi embőrt of igőn meltoua nem tezőn ifteni ma- 
laztnac, es egeb zent aiandoknac vetelere, mint mindöncoron való 
halaadas Azért valaki iftennec «nag« malazfat kiuanna, es az öröc 
hazaba nag erdön?mel acar mennie, tehat fohha v zaiabol ki ne za-
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caggon az zent halaadas, mert ha ig new leiend, teliat halgaffad zent 
gergor doctort «mi t  mond  az h a la i a t i  a n fa  g r о 1» Nem méltó 
( így) az iftennec igert aiandocara, ki new ád halat az v veth aian- 
docarol Harmad keppen kel az imadfagnac lenni reanalo igekő- 
zettel, De te kerdened azt, tartozike embör mindőncoron az imád- 5 

Tagra igekozni auag new? Kea felel zent thamas doctor, es vg 
mond Hog az imadfagba három képpén való igekőzet vagon, Elfő 
ez, ki igekőzettel embőr az imadfagot, auag az zolofmat el kezdi, 
arra, bog ammiuel tartozic ifte/mec, azt meg fizeffe, ez eleten 
imadfagra new zűgfeg coronked az reaualo igekozet, mert az elfő ю 
igeközetnec ereie, kiuel el kezdőtte az imadfagot, mindőnőftul er- 
dőrnőffe tezi az imadfaoot, Példa melle, Embőr el indul romaba 
iduőffegeiert, new gondola zőnetlen azt hog houa megőn, auag 
miért megőn; de az elfő igekőzet || mind erdőmőffe tezi v zarandoc-122 
fag iarafat, ezőnkeppen erced az imadfagrol es Mas igekőzet az is 
imadfagba ez, bog az imadfagot igeközic tenni, es el kezdeni azért, 
hog valamit acar kérni iftentül, es ammit kiuan, azt acaria, hog 
iftentul azt meg nerie, Ez eleten imadfagraes eleg az elfő igekőzet, 
kire néz az vr iften főképpen, es i elő ffen Harmad igekozet az zent 
imadfagba ez, ki mindőnnel iob, es nagob zukfegőíb, tudnia miért. 20 

az vr iftenfegre vnő/miagára «igekőzni» ki az zent kiuanfagnac meg 
elegeytőe, es az lelőknec nag edőffegös generufege, es v nag kiuan- 
faga, ez eleten igekőzet igőn nag zukfeg az zent imadfagba, mert 
az aioytatos lelőc, cac az vr iftenbe lel maganac mindőn ioth, kit 
kel kiua??ni embörnec mind főidőn mennőn Azért immár ved iol 25 

eződbe, hog ha az elfő, es az más igekőzet az imadfaghoz new 
leiend, tudniamiert, az ifteni zolgalatnac meg fizetefenec igekő- 
zeti, es az imadfagbaualo kerefnec igekőzeti, tehat ez eleten imad- 
fag fém erdőmős, fém kedeg nerefegős, mer az ol imadfagot iften 
meg new halgatfa, mel imadfagra az imatcozo femmit new igekő- зо 
zic Mert vg mo/id zent bafilius |j Embőr femminemu dolgát bői-123 
cen new tezi, ammeí dolgát nem érti Tizőnkettőd haznalafa az 
zent imadfagnac ez, mert az erős iftent, kit fenki meg new gőzliet, 
azt «az aioytatos imatkozo» v hatalmaba tarfa Kiről vg mond az 
moyfefnec kónuebe Hág el engőmet iften monda moyfefnec, hog 35 

hertelenkőggec en haragom annep ellen, es el veztóm vtet Iftennec 
ez igeit zent gergor doctor ekkeppen magaraz'a, monduan Micoda 
ez, hog az nag hatalmas vr iften ezt monga az zolganac, hagh el

N Y EEV EM LÉK TÁ R . XV. 11
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engőmet hog haragoggam an nepre, En nem egeb, ha new cac az 
hog ád batorfagot az zolganac az kerefre, oí me! azt mondana, 
meried meg moyfes, es őímeried meg, mene haznalata legon az te 
imadfagodnac en előttem, mert valamit kerz az nepnec imadfa- 

5 godba, azt mind meg herőd, Azért ime meí igőn nag ereie vagon az 
aioytatos zent imadfagnac, mert mi vronc ih’ufnak mondata zerent 
valamit kerőnc az aioytatos imadfagba io igaz bittel, azí mind 
meg neriőc ketfeg nekűlőn Zent mathe irta kőnuenec huzonegged 
rezebe Azért mene zamtalan haznalata legon az zent imadfagnac, 

íoved iol eződbe, es tanolad meg Mert mindőn iotli valamit iftentűl 
124kiuanz, azt az zent imadfag mind| megneri, es valaminemű gonozt 

el acarz tauoztatni, azt mind el tauoztata Kiről ekkeppen zolnac 
zent doctoroc, monduan Ha azt acarod hog bekefeggel zenueg 
haborufagot, tehát leg imadfagos Ha azt acarod bog vigan teged 

i5 az itteni zolgalatot, tehát leg imadfagos Ha azt acarod bog heufagos 
gondolatoknac leget el tauoztaffad, tehát leg imadfagos Ha azt 
acarod hog te leikődet zent, es io gondolatokkal, lelki kiuanfaggal, 
es edőffegős aioytatotfaggal meg kőuereyced, tehat leg imadfagos 
Ha acarz ifteni gondolatocra fel menni, tehat leg imadfagos Ha 

so acarz az te zerető iegőfődnec őleletiuel generkődni, es v vele edőf- 
cődni, tehat leg imadfagos Ha azt acarod bog őrdőgnec alnocfagat 
meg őfmeried, es v calardfagat el tauoztaffad, tehat leg imafagos, 
( így). Ha kiuanod azt hog elmed meg velagofuíon ifteni bőlcefeggel, 
tehat leg imadfagos Ha kiuanod azt hog iftennel zol bezel, es v vele 

26 nayafcoggal, tehat leg imadfagos Azért mind ezőgbelől e-ződbe 
vehftd. mef igőn nag ereie, es теГ igőn nag haznalata legon az zent 

125 imadfagnac De ved iobban j| eződbe, meí igőn fel magaztala, es 
meí igőn diceri zent Agofton doctor az zent imadfagnac haznalat- 
tat, es v nag ereiet, ekkeppen monduan Az zent imadfag ördögöket 

so el tauoztat, angalocat hiv, aioytatoffagra geriezt, binnec bocatafat 
neri, ziunec őfmeretit meg velogofoyfa Az imadfag imatkozonac 
fegedelme, iftennec áldozat, őrdőgnec oftor, aioytatos lelőknec otal- 
mazoia, angaloknac vigafaga, őrdőgőknec gőttrelme iftennec kedues 
zolgalat, zerzetöfnec iduőKegős penitenciaia, mindőnőftűl diceret, 

86 tőkeletős dicőfeg, bizon remenfeg, egeffegnec meg tartoia, zenue- 
dőknec vendegfege, kémén ziunec lageytoia, neheffegnec künefege, 
es boytőlefnec edőffege íme miképpen dicere ez zent Agofton doc
tor az zent imadfagot De ved iol eződbe, mit mond zent gergőr
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doctores az zent imadfagrol, Az imadfag vgmond, iftenhőz ualo кб- 
uet, az imadfag iftent meg engezteli, az imadfag ellenfegnec ellene 
al, az imadfag kemenfegőt meglageyt, az imadfag an nem acarot 
kezereyti, az imadfag bint embórböl ki tor, az imadfag embórnec 
erős feguer, az imadfag ellenfegót meg gőz, az imadfag fok io|| 126 
gómocöt terőmt, az imadfag lelöknek egeffege, az imadfag elmet 
meg velagofoyt, az imadfag binnec balalabol fel tamazt, az imad
fag erdőmőt erdőmre gőy t, az imadfag vezedemtul ( í g y )  meg oltalmaz, 
az imadfag ifteni z’olafra bezedőt el tereyt, az imadfag binnec kőte
let meg feyti, az imadfag pocolnac torcat az imatkozo élőt be rekezti, 1 0  

az imadfag menneknec capuat meg nitfa, az imadfag mennei «kin- 
cőt» focafevt, az imadfag bamiffaeat igazeyt, az imadfag tudatla- 
nocat taneyt, es az beytogbol bölceket tezőn, az imadfag nag efet- 
tfil meg tart, az imadfag az io imatkozot bekefegbe «tarfa» es az 
őrőc iduőffegre meg batoreyfa Ki őröc iduőffegőt aggon mi n e - 15  

konc, afa, fiú, es zent lelőc mind őrökké vallanonc, amea
Y r n a c  n e u e b e  k e z d e t i c  t a n o l f a g  az  z e n t  beke-  

f e g r ő l  k i t  z e n t  A g o f t o n  d o c t o r  i g ö n  f e l  m a g a z t a l  
es  i g ő n  n a g  on  d i c e r  i r u a n  z e r z e t o s  e m b ő r ő k n e c  
es e k k e p p e n  m o n d u a n  0  dragalatos afamfiai, ha tudnatoc 2 0  

azt, mene iozaga legőn az zent bekefegnec, es mef igön nag zűkfeg 
legőn ti nectöc calaftoromba lacozoknac, bizonaual zeretnétőc, es 
hoz’a||toc őlelnetőc Mert of igőn nag, az zent bekefegnec iozaga, 127 
bog az V nag felfegős meltofagaert, zent pal apoftol mindőn epif-. 
tolaiat ewel ekefeytiuala meg, monduan Bekefeg ti nectőc, es 2 5  

malazt mi vronc xpüs iefuftul, Ez zent bekefegőt xpüs teftamen- 
tomba baga az zent apoftoloknac, es mind ez zelős velagnac, vg 
miképpen nag felfegős zent iozagot. ki nekülőn fenkinec iduőtfeg 
nem adatic Es new cac ez velagnac baga vr iften az zent bekefegőt, 
de meg az mennei oduarba es, vg zerze, es vg acara, hog minec 3 0  

ytanna, az haborufagot zerző angaloc onnét le vettetenec, annac 
vtanna, az zent angalocat vg zerze, bog femminemu baborufag 
örökké kőzőttőc ne leheffőn Azért az vr iftenfeg vg acaria, hog mind 
főidőn mennőn, cac az zent bekefeg marangon ( í i j y  j  meg, Yala meí 
embőr bekefegőt nem tart afafiaual, ziuebe, zaiaba, es tetemenebe, ez 3 5  

embőr magat kerezfennec ne merie mondania, ocat veti ehhambor 
( így) doctor, es vg mond Mert ha caymnac bekefeg volt vona ziuebe, 
fewmikeppen attafiat meg new ölte volna Ha abfolonnac dauid

11*
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keral fianac zaiaba bekefeg volt топа, fohha att'anac ellene nem 
128 tamadot «volna» es v zőrnö balallal meg nem |j hal uala,Ha az gonoz 

iudafnac, ki vroncat el arula bekefege volt vona miuelkódetibe, 
tehat vmmagat fel nem acazt'a vala 0 zent bekefeg, te vág az tőke- 

5 letős zent iozag, ki az lelkót bintul meg oltalmazod, es az confcien- 
cianac férgét meg őlőd, 0 zent bekefeg, te vág puztaba lacozoknac 
anna, te vág mindon zerzetoffegnec atfa, baratoknac buga, patriar- 
chaknac kőtele, kiuel iftent hoz’aioc kőtőztec, apoftoloknac otalma- 
zoia, martiromocnac eroffege, es vigafaga, cönfefforoknac főrodőie es 

íotiztoytoia, zuzegnec [vigasaga] «nag öröme», őzuegöknec tikőre, es 
io hazafoknac zent zereteti 0 zent bekefeg, te vág az vr iftennec 
zentfegős tereme, kiben v zőnetlen zokta lakoztat, о zent bekefeg, 
tegőd nag men itefnec cattanafa el nem törhet, tegöd őrdőgőknec 
alnokfaga femmibe meg nem ferthet, О zentfegős bekefeg, te min

is don zegent cazdagga tezh, te mindon cazdagot nömőtfe tezh, te min- 
dőnnec eleg vág, te mindőimel cazdab ( így) vag, es ki mind ezőknel 
nagob es iobh, mert te embőröket, kik te veled lacoznac, azokat 
mind iftennec fiaua teződ, О zentfegős bekefeg, te nalad nekűlőn 

129keraIoc |j nem orzagolhatnac «es» te nalad nekül mindon orzag el 
20 puztul, О zentfegős bekefeg, te nalad nekűlőn bőytőles, imadfag, 

alamifna, es egeb nemű foc iozag tetei, minekőnc fewmit nem ház
nál, 0. azért ki iduőzúlni kiuanz, taré bekefegőt mindon embőrök- 
kel, mert ha te afatfiahoz haragot tartandaz, es vtet gulőlendőd, 
tem magadra iftennee haragiat kérőd, micoron az zent imadfagba 

25 azt «mondod» bocaffad meg mi binőnket miképpen mies meg boca- 
tonc mi nekőnc vetőtíeknec ‘0 zerzetös, minemu igaffagga,l, es mi- 
nemu boriu orcaual kerz temmagadnac bocanatot, ha te haragot 
tartaz te afatnanac ellene? 0 zerzetös. ha te ioth, es vigafagot 
kiuanz, tehat kereffed az zent bekefegőt, es ha meg lelhetendöd, 

eo mindon ioth, es mindon vigafagot leltei mogadnac, mert pro- 
phéía vgmond, hog vr iftennec az zent bekefegbe vagon lacoldalma 
( így), 0  zent bekefeg mit mongac te rólad, ha nem cac azt, hog 
te vág az elmenec velagoffaga, allelőknec nugodalma, ziunec egigű- 
fege, es mind az embörfegnec nag iamborfaga, at'afiufagos zeretet- 

36 nec kőtele, es ifteni zent zeretetnec erős lancz’a. ki minket kötöz 
ISOiftenhőz, es embőrőkhőz 0 zent be|jkefeg, te vág az felfegős bodog- 

• fag, ki mindon kepmutalaft (így) el torz, hadacat meg ehnejdez, 
haragoKagot meg nomoreytaz, keuelőket meg íiomocz, alazatofocat
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zerecz, fondorlocat meg vtalz, ellenfegőfőket meg engeztelz, min- 
dö/mec kedues vag, es mindon ioknac zeretőie vág, de éac az gono- 
zoc, kic el vezendőc, tegod el tauoztatnac, es gíilólnec, 0 zentbeke- 
feg, bodog az ki tegódet tart, atkozot az mind, ki tegódet gulől, 
es ki tegod meg bant, Jay vezic mind azoknac, ki tegódet embőröc 5 

kozzül ki zaggat, es ki vezt, mert ez eleten nem zinte embőr, de 
antixpüs, es öröc vezedelmnec fia, es leana, 0 zent bekefeg, kinél 
te vág igon tarcon, kinél te nem vág, te «godaz kiuannon», es ki tegöd 
el veztőt meg kereffőn, ha azt kiuanna hog iftennec fia, es menor- 
zagba őrokos leheííőn, 0 zentíegös bekefeg, te oí igon nag felfegős 10 

iozag vág, bog terőmtőt allatoc kőzőt, femmi tenaladnal codalatofb, 
dicőfegőíb, es edőffegőfb io nem hallattatic embőrőc kőzöt mint te, 
es femmi generüfegőfb, es vigafagofb nem kiuantatic embőrőktul 
mint te, es femmi haznalatofb iozag nem tartatic embőrőknel mint 
te, oca ez, mert mi||keppen allelőc, az teftőt nem eleneneyti, hanemha 131 
az teftbe leyend, es hoz’a eggefült leyend, ezönkeppen az zent lelőc, 
fohha minket őrök elettre meg nem eleueneyt, hanemha, az zent be
kefeg velönc leyend, mert az vr iften arra gőytőt minket zerzetőfoket 
egbe, hog az iftennec zent zolgalatfaba, es az v zent acaratt'aba mind 
egh lelkőnc, es egh acaratonc legon, mert az iftennec hazaba lacozok- 20 

nac, mind egh ziuocnec, es egh lelkőknec kellenni iftenbe Mert fem- 
mit nem háznál mi nekonc egh hazba lacoznone, ha az beketelenfeg, 
es az kilőnb kilónb vizza vono gonoz acarat minket egmaftuf el 
zaggat Azért igon nag zukfeg az eguth lacozoc kőzőt az zent beke
feg, es az zent eggeífeg, mert ha egh egget acar, az más, maft acar, 2 5  

es a harmad, harmat acar, es ebből lezön az meg ozlas, kiből oztan 
tamad perpatuar, vetekődes, harag, es gőlőfeg, Valaki kedeg ezőket 
tezi, vg mond az zent apoftal, hog iftennec f  zent orzagat nem 
valhatta, Vg mo^d kedeg zent bemard doctors Atamfia, high en 
nekőm, mert az vr ifte?mec nem kel az mi bőytőnc, imadfagonc, 3 0  

es mi alamifnanc, ha az zent bekefeg, es az zent eggeffeg 
kőzőttőnc nem || leiend Nemicoron kerde zent bernardot az f  132 
húga monduan neki Zerető atamfia, mongad meg en nekőm azt, 
hog ördög mitfil fel mintul incab Ffelele neki, es monda Zerető 
húgom, tuggad, hog ördög femmit incab nem fel, mint az bekeíe- ss 
göt, az eggeffegőt, es holoth vagon az zenth zeretet, mert ha min- 
dön iozagoncat oztogatnoc iftenert zegenőknec, Ördög ezt nem feli, 
mert $ neki femmi iozaga ninéen Ha bőytőlőnc, ördög azt nem feli,
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mert V fohha nem ezic Ha vigazomc, ördög azt nem feli, mert v 
fohha nem alozic Ha tiztafagot tartonc, ördög aztes nem feli, mert 
V mindön coron zúz, De valahol ime zent Jiarom iozag leiend, tud
nia miért, az zent bekefeg, az zent zeretet, es az zent eggeffeg,

5 ördög ezöket igön féli Mire ? Mert mi, földön azocat tart'oc, rnele- 
ket vk menorzagba nem acaranac tartani Azért valaki azt acaria, 
hog ördögöt meg goz’ön, es mind földön теипоп zente lehetfön, 
tehat legön bekefegös, iftent zeretö, es atfaíiaiual igenős Ha te azt 
acarod, hog ziuedbe bekefegöt tarthas, tehat fogaggad, nem cac ez 

io fölül mondot doctoroknac inteföket, de edeala, hallgaffad gerfon 
Ш  ianos doctornakes mondatat, es taneytafat, || ki ekkeppen zol mond- 

uan az zent bekefegről Hoz’a be xpüfnac mondatat, lioloth az zent 
ewangeliomba vg mond, Iftennec orzaga, belől, bennetőc vagon 
Eth az iftennec orzaga embőrbe, nem egeb, hanem cac az zent 

io bekefeg, kibe iften zocot lacoznia, miképpen v zent orzagaba Azért 
micoron magadat őfmerőd, es latod bekefegbe, tuggad, es higged 
ketfeg nekülőn, hog iften veled vagon, naggal incab accoron, mi
coron haborufagba leiend bekefegőd, es baggad el mind ez velagi 
beufagos gondolatocat, es tery be tenőn magadba, es gondolcoggal 

го az ifteni nag felfegröl menere felőled lehet, Ha kedeg nem tucz 
gondolcodni igön nagon, es igön meíen az iftennec v nag felfege- 
röl, es az v nag monthatatlan edőffegeről, ki cac az nag malazt beli 
embörőke, tehát nugoggal etten alat ez főidőn, az xpüfnak zent 
kinnaba, es lacoz’al az f  zent febeibe, mert ha, az edős ibüfnac 

26 dragalatos zent febeibe aioytatoffaggal folamandol, hig en nekőm, 
bog te habörufagodba, nag meg batoreytaft, es bekefegöt erzez, es 
ha, embőrőctül meg vtaltatol, ewel cac keueset gondolz, es igön 

IMkinnen, az ra||galmazoknac neluet el vifelőd, mert micoron magad
hoz terz, azt latod, bog az xpüfes embőrőctül meg vtaltatec, es igön 

30 nag zükfegenec ideien mind az v őfmereitül, es mind az v io bara- 
titul az nag bozzufagnac zenuedefebe el bagattatec. Xpüs acara 
zenuedni, es meg vtaltatni, te kedeg, mindőn kis bozzufagrol pana- 
zolz Xpüfnac fok eilenfege, es ellene mondo vöt, te kedeg vg aca
rod, bog mindőn tegöd zereffőn, es mindőn io barátod legön Kerd- 

86 léc tegöd, bonnet, es miből coronaztatic meg az te bekefegőd, ha 
femmi ellenöd valót nem zenuecz ? Ha femmi naualat nem acarz 
zenuedni, miképpen lebecz xpüfnac baratfa, es-az főnec tagia? 
Zenueg az xpüffal, es az xpüfert, ha acarz ez xpüffal orzaglania
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Mondom nekőd, hog ha, cac egzőr, tőkeletőtfeggel be mentei uolna 
xpüfnac belfóibe, «az az vtet meg őfmeretibe» es az zerető ihüfnac 
buzgoíagos zeretetibe, cac eg kicind^dőt erzőttel uolna, tehat az 
tenon tulaydon naualadrol, es tiztőtfegődről femmit nem gon
dolnál, de incab, az bozzufagnac zenuedefebe őrülnél, mert az 5 
ihüfnac buzgoíagos zereteti azt tezi, hog embórrel vnmagat meg 
vtaltatt’a. az kinec||*

* Itt megszakad és végződik a codex.
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Kiről ig zol criftjjs az Soltar kőiibe, monduan, Engőmet 1 
megkőrnikőzenec íoc ebek Monga ebeknec az zent írás mind 
az iregőketh Azért ha az ireg embor cristofnac zent teltet hoz’a 
vezi, oían nag bint val benne ha vtet az ebnec vetneie, Azért 
méltán tilt'a xps ez zentfegnec vetelet az ireggőctől, es a hara- 5 

gofoctol monduan, Nem vennie fiaknac keneret, es vetnei az 
ebeknec, Harmad gonotfag kitol embőrnek igon kel || magat2 
otalmaznia, ha méltán akar comonicalnia, a tefti főrtelmefieg, 
kynec zocot lennie keuanfagaba, Acaratt'aba, Illetefebe, es tete- 
menebe, mert valaki ez eleten főrtelmeffegnec magat agga, ez ю 
tezi magat hafonlatofia addiznohoz, Mert diznanac ez termezetj, 
bog ő örömeiben lakozic affarnac főrtelmefiegebe, honnem a 
keralnac ekőffegős palotaiaba. Ez iíeten embor nem méltó 
criítofnac telte vetelere miképpen addizno. Es ha hozaia veiendi 
II monduan, Atyám bocaffadmeg nekic, mert nem tuggac mit3 
teznec Másképpen megbizonittatic, hog gonozbac az méltatlan 
comonicaloc ammegfezitőknel zent irafnac bizonlagaböles holot 
vgmond zent Pál apaftal Efmeg mazzor fezeitic meg az iftennec 
fiat vnőmmagogba Ez igékét lirai Miclos doctor ig magara^ya. 
mondván Mert a méltatlan || comonicaloc nienebe v raytoc al, 4 
efmeg az megfezeitefnec okát tezic Az az, a bint, Kinec okáért 
a criftus megholt Es nem cak cnftoft ez eleten gonoz kerez- 
t'enöc megfezittic, de meeg menebe v raytoc al az iftent vgan 
megolic Kiről zent Bemard doctor ig zol, monduan, Valaki 
abbinbe laeozic, ez eleten azt akarya hog az 6 byneiert megne 2 5  

gőttrelfec Azért ebből ottan azth || nem méltatlan vennie -Jól 5 
tezic hog nem vezic, mert vgmond vronc Nem io a fiaknac 
keneret vennie es vetni az ebeknec, Demaga kel bancodnioc, 
es zegőnkődniőc, mert ebec, kicnec kellene lennie iften
nec fiaynac Miért kedeg ebec örőcke ordeitnak a pocolba V 3 0  

vroknac ellene. Kiéről vgmond azzent írás zent Ianofnac lata- 
farolvalo könbe. Es meg ragae v neluőket a nagh kennac kefe-



6 rüfegeiert jj es megkaromlac menneknec if tenet az 6 feboknec 
nag faydalmaert Mi n d  e d d i g  zo l  ez i r a s  az m é l t a t l a n  
c o m o n i c a l o n a c  k e f e r ú í e g ő s  m é r g é r ő l  I m m á r  kedeg 
ede  a l a  zol  az m é l t á n  c o m o n i c a l o n a c  e d ő f f e g ő s

s me z e r o l .  es v z e n t f e g o s  n a g  h a z n a l a t t ' a r o l  Me r t  
ez к é g ő s  c r i í t u s  m i n d ö n t  k é t  l e g  n e k i l h i u o t e z  
n a g  c o d a l a t o s  y e n d e ^ í e g r e ,  m o n d v á n  az z e n t

7e w a n g e l i o m b a  jj YEnite ad me, omnes. Iőuetöc mind en 
hoz’arn kik mvnkalcottok. es meg vattoc terlielven. es en rneg-

10 elegeitlee vr iften monga Ez^Jceher kit en adoc en teítöm ez 
velagnac eleteiert Vegetőc, es egetóc ez az en teítöm, ki eröt- 
tetöc el adattatic Ezt tegetöc en emleközetömre, Mert ki en 
teftömet ezi es en verőmet izya, ez en bennem, es en v benne 
lacozom Ez igékét meleket en nectök zoltam elet, es eleveníeg,

8 ' ram criítus miért || te zent igeid, Mert io kedvel, es nag hyw- 
feggel kel fogadnonc, es vennönc Te igeid mert te mondottad, 
enemes mert en iduöífegőinert mondottad. Azért igőn örömeit 
vezőrn te zent zadbalol. hog erősben be oltaííanac en zivembe 
Engőmet felferkentnee eíen nag kegőhegnec igei, de meg rettent-

20 nec engőmet en zamtalan bineim es megzegőnoit engőmet en 
förtelmes conícienciam elen nag zentfegnec vetelere, Kezerit 
engőmet ez té*) jj

9 nap’an mind octanaigh monduan О zentfegos vendegfeg, 
kibe hiw kerezfenőc az edőffegős criftoft ezic es v kenna etil

25 emlekőztetic, es allelőc malaztal telefődic, es ez zent vendegfegbe 
minekőnc az iőuendő dicöfegnec zalaga adattatic, Azért mind 
ezőgbelöl adattatic meg efmernőnc minemű liaznalatoífag es 
mel igőn nag felfegőf iozag iőyön minekőnc ez oltari zentfegnec 
méltán való vételéből, Mert igaz hit ezt mutata, hog-ez oltari ||

10 zentfegbe neg allat vagon Tudnamint, teft, veer, lelöcl es iften- 
feg . Azért mind ezőketli az méltán comonicalo hoz’aia vezi igőn 
nag haznalattal, Mert mindőnictől adatic neki kilőrnb kilőmb. 
nag zentfegos ayandoc, es felfegös liaznalatoífag, Azért elfő 
liaznalatfa az méltán való comonicalafnac ez Mert micoron ez

35 zentfegos teftőt hoz’aia vezi embór mene iotli toth a criítus v
11 halando teítebe, mindőnbe az méltán comonicalonac jj reze

J72 NÁDOR CODEX (5— 17)

*) Itt le^alibb egy, esetleg több levél hiányzik.
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lezen, Mind о bővtőlefebe, predicallafaba, faradíagaba, Imadfa- 
gaba. vigazafaba, es mind 6 kennanac, es halalanac erdomebe 
Ezt megbizonitt'a zenth Thamas doctor, mondnan Mindon hiw 
kerezt'en ki méltán comonical mindön miien azon haznalat’offa- 
got, es malaztot heri kit criftus nag pentökön az kereztfan 5 
emböri nemzetnec kerete Es ennec fölötte kerezfeníegbe mene 
malaztbeli embőroc vannak |j es menorzagba mene zentöc van- J2 
nak mind ezöknec erdomebe reze vagon Ezt megbizonitfa. az 
zentb kerezt'en liith, liolotb azt rnongoc a Credoba bizöm zen- 
töknec eggeffeget. Mas haznalatfa ez zentfegnec vetelenec ez, ю 
mert ennec miatta, liog az Ö zent veret hoz’anc vez’öc. bilitől 
tiztultatonc meg. Kiről vgmond az zent iras Criftofnac vere meg 
tiztitfa mv lel- || kőnket ammeg bolt mivelkődetőctöl, Ammeg 13 
holt mivelkődet ez, bog micoron embör malaztba vagon, es fok 
dot] iot tezőn Ez io mivelkődet mind addeg eleuen mig halálos hint i5 
tezőn, es e binnec miatta mind meg hal, de ha efmeg tőredel- 
meffeggel meggome, es ayetatoffaggal comonical lg ekkeppen 
tiztul meg allelőc ammeg hol (!) mivelkődettől, mert mind meg- 
elednec ezőc őrőc iduöffegre jj De meeg nem cak ezőctől tiztul 14 
meg, de ennec fölötte of ayetatoffaggal es zeretettel vehetj 20 

embör hozzaia hog miiidőn bocanando bine, es elfeledőt halálos 
bine megbocattatic, Kit megbizonit az zent írás mondnan, Mert 
ha 0  törvenbe cofoknac, es bikaknac vere az fido ’népét meg- 
tiztitt'a vala, Naggal incab criftofnac zent vere ki mi bynönkert 
ki őttetec mi leikőnket megtiztitt'a |j Érced bocanando bvnökröl, 15 
es elfeledőt halálos bvnökröl, Kiről aran zaiaiv(!j zent Ianos doctor 
ekkeppen zol mondnan Criftofnac tiztőlendő vere micoron io 
acarattal vetetic, lelőknec mindon corfagat megvigazta Corfagat 
monga es nem halalat, mert allelőc a bocanando binnel es az 
elfeledőt halálos .binnel megcorul, de meg nem hal, Azért азо 
corfagbol ezzent oruoffaggal megvigazic |j De ha ez) zent ornof-16 
fagot halálos binbe hozzaia veiendi, incab halait halarra hoz 
maganac, miképpen felül meg vagon mondván. Harmad haz- 
nalatia ezzentfegnec vetelenec ez, mert ebbe hog ez vronc crif
tofnac lelket liozzanc vez.’őc, adatic nekőnc az őrőc eletnec35 
zalaga, De cak vg, hog malazdba ez vélagbol kimulandonc Ezt 
d7ronc vnönmaga megbizonitfa, monduan Ki engőmet ezic ez en 
erőt- jj tem el, Az az. Miképpen en őrökké előc vés örőcke el JJ
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Maliit meg vg тсщс1 En vagoc eletnec kenere ki menbelől le- 
zallottam Valaki e kenerböl eiendic oroc halait nem laat Azért 
valaki oroc etetőt ezic, ennec zikfeg orőcke elnie. Neged haz- 
nalatt'a ez zentfegnec vetelenec ez, mert micoron embőr méltán

5 comonical, hoz’aia vezi a teremtő iftent codalatos nag hazna-
18 lattal, Mert az iften nag hatalmafíag, es őrök |j bőlcefeg, es 

igőn nag felfegős io, Azért az v hatalmalíagabol lezőn az méltán 
comonicalo hatalmafb io mivelkődetre, es keremelőknec meg- 
nereíere, es az v bőlcefegeből lezőn bolceb idnöflegős iozagnac

io valaztafara, es gonohagnac eltavoztatafara, es az v io voltából 
lezőn kegefb mindonőkhőz zeretetőfb iftenhőz, es attvafiahoz,

19 es bekefegősb haborufagnac zenvedefebe, es mindőn |j iamborfagba 
cazdacb, es iob Mert valaki méltán comonical, ennec ő lelke 
betelje malaztaL . es elegődic ifteni edöfíeggel. Mert micoron

is embőr méltán comonical ennek lelke ütembe valtozic Vg mi
képpen az etel ital atteftbe Es miképpen a telt el borral keíier- 
rel, ezónkeppen allelőc el ez zentfegnec veteleuel, Kit megbizo- 
nit Vronc vnőmmaga, mondván, Ki ez keneret ezi, ez orőcke 
eel. Ötöd haznalatt'a ez zentfegnec vetelenec ez, Mert a méltán

*20comonica- || lonac ziuet lelket zeretetre gervezti, Mert miképpen
■ a tűznec előtte a liidecfeg eltauozic, ezónkeppen ez zentfegnec 

vetelenec miatta iftentől - elliidegűlt ziw megmelegül, Kit meg- 
bizonit zent. bemard doctor mondván, Á'alaki zeretettel ezi ez 
zentfegős keneret. zeretetnec őreofületit érzi Példa nekőd, Micoron

25 a hew keneret eződ, a hê Y-feget vele eződ, ezónkeppen ki vrnac 
zent teftet'vezi, Vezőn hoziaia tüzes zeretetőt, de iái mert

21 nemelec kik ez zent- J| fegőt lioz’aioc vezic, olatanoc mint a 
hideg corfagot zenvedőc, Kik iollehet az napnac heufegen 
fekőgenec demaga a napnac heufeget nem erzic, Ezónkeppen

3o halálos binbeli embőr, Iollehet ez zentfegőt hoz’aia vege De
maga az zeretetnec heufegeth nem érzi arnmegh zokot gonoüag- 
nac okáért Kiről vgniond az zent Kas Ieremias irta, Miképpen 
a catorna a vizet meghidegeytj, ezónkeppen a <(zokot)> gonoüag

22 elhidegevti allelköt iftentől. || Hatod haznalatfa az méltán conio-
35 nicalafnac ez Mert embőrnec elmeiet megvalagofoifa, es az el

enezőt by nőket meg ielőnti Ennec meg ertefere tanit minket 
aran zaiu zent Ianos mondván Miképpen az verőfeiíbe ki az 
ablacon be iő az rög por meg tetzic, es meg laccic kit embőr
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az veröfen nekil nem lathat, Ezónkeppen ez zentfegnec méltán 
való veteuel (!) meg efmertetnec allelóknec fogatkozafai, Kit || meg- 23 
bizonit derec iraínakes bizonfaga, Kiről ekkeppen zol Yfaias 
mondván, Yaiat, es mézét ezic hog el veííe tőle aggonozt es 
valazya maganac avot Ez vayon erced vronknac zent teltet, es 5 

ammezőn v iftenfeget. Es miképpen ad velagoffagot, es lataft 
embőrnec a tefti etel ital, ezónkeppen megvelaíitt'a (!) allelóknec 
zömét ez zentfegnec vetele abbinőknec megefmeretire, bog belőle 
magat ki tiztoyca, Kit megbizonit || Vronc vnommaga, mondván 24 
En vagoc ez velagnac velagoffaga. valaki engőmet kouet, ez 1 0  

nem iar íetetfegbe Heted haznalatt'a ez zentfegnec vetelenec ez, 
mert ellenfegnec ellene igőn erős feguer Tuggoc kedeg azt bog 
embőri nemzetnec három fő ellenfege vagon, Tudnamint, eg 
ördög, Mas ez velag, Harmadic ez - minnőn teftőnc. Azért ha 
őrdög ez velagnac, es teftőnknec keuanfagat reanc tamaztia, 15  

ezőket ez zentfegnec vetele || meg ehneitj, es miképpen a viz 25 
attuzet meg olt'a, es nehezen vetkőzettol megb oltalmaz Ezt 
megbizonitfya zent Bemard doctor mondván, Mi bennönc két 
ielős ioth mivelkődic ez oltari zentfeg, Egget ezt tezi mert az 
ertelmet megkőrneközi malaztnac erős kőfalával, bog erős ellenfeg2o 
hoz’anc ne ferheffön, Maft azt tezi bog az nag halálos bynőkre való 
engedetőt az akaratból mindőnőftől ki vezi, Ezt megbizonittya ||26 
derec zent irafes, Kiről ig mond Dauid próféta az föltár kőhbe 
Vram en előttem aztalt vettek azocnac ellene kik engőmet 
nomorgatnac, Mafuth meg vgniond, lia en ellenőm fereg tama- 25  

dani nem fel az en ziuem, Azért meg efmere. lelőgbe ez zent 
próféta meeg criftofnac zületefenec előtte mene zamtalan hazna- 
latfa legőn ez méltán való comonicalafnac, es ig monda róla 
Igőn io iftenbőz eggefulnőnc |j Az az, ez zent comonicalafnac 27 
miatta, mert ebből embőrnec igőn foc iozag adatic, kiről ig zol 3 0  

zent irafbeli meftőr monduan Criftufnac tefte coroknac oruoffag, 
zarandocoknac nugodalm, Erőtelenőket erőfeit, egeffegbelieket 
generkőttet, betegüket megvigazt Iamborokat malaztba tart, ennec 
miatta lezőn embőr zeledbe, micoron megfegelmezic bekefegősb 
haborufagba, kezeb iduőffegős dologra, buzgó- || fagofb zeretetre 28 
bölceb gonoffagtol magat otalmaznia, kezeb lezen balaadafra, 
Alazatofb engedelmeffegre, Alcolmafb malaztnec (!) vetelere, es 
erőfl) viafcodafra, őregeit ayetatoffagot iftenhez, es zeretetöt atfa-
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fiához, es vnőmmagahoz Ez zentíegnec méltán való vételéről 
tőruenben ig irattatic, Micoron ez zentíegnec vetelere alazatof-

29Taggal iarulandaz, erced «zeretetit» criítnfnac, őrőc eletnec || 
illatt'at, lelki iozagoknac őregületit, kőnhullatafocnac beuíeget, 

5 zünec tóredelmeffeget, es bynőlmec megeímeretit, Mind ezöket 
iol meg elmerte vala zent Ieronimos doctor ki micoron hala- 
lanac ideyen comonicalna, eben zentfegős dicerettel dicere vtet, 
monduan, Oorök eletnec zentfeges kenere, kibe tartatic mindőn 
io allatnac ize, es mindőn edőffegnec illatia. Te benned vagon

39 min- И dón generüíeg, es mindőn oruoffag, mindőn fege df eg, 
mindőn nugodalm es/ mindőn io, Kit embőrnec kevannia. Mert 
ez zent aztalon vagon mindön malaztnac telefíege, es őrőc 
dicoíegnec illatia Ith ielőntimeg az iduőzitő v kegelmefíeget Ith 
vannak le tévén mindőn iozagoc Ith zol az eriftus ieíus az ő

31 zeretö iegőfenec, az az. az avetatos lelőknec It vagon || criítnínac 
kedves ielőn voltán. Ith vagon mindőn egeffeg, es generüíeg Sőt 
meég azt mondom bog mind ammennei zentőc, es angaloc 
nagob vigafagot, es dicöfeget nem valhatnac mint az aldot 
eriftufnae comonicalafaba Az az. lioz’a eggeiuleíbe Es mind

20 efioldön való zentőc, es malaztos iamboroc erőznec teftnec gőtt-
32 relmehe nag |J kunufegot, es edöífegőt micoron comonicalnac 

telt zerent, Avag lelöc zerent ez mondhatatlan nag zentíeggel, 
Azerth valaki örőcke acar élni zükfeg ennec bog ö gonoz elethet 
iora valtoztafía, mert lia ezt nem teiendi, az őrök eletőth maga-

25 nac nem őrőc eletere, de incab őrőc halalara vezi, es iftent 
bnzzu allafra kezeriti..'Kiről Tlarius neuü doctor ekkeppen zol,

33 monduan, || Iítent a méltatlan comonicalo bazzu allafra in doit a 
zentőknec v^őm.magatol eltauóztatt'a ellenfeget megvigaztala, 
maganac eletet megriuideitj, ki eriftufnae teftet ragvän meltat-

30 lan zaggatia, Azért ez zent irafnac bizonfagabol mindőn biw 
kerezt'en megtanulhatta miképpen kelőn iarulnia ez nag zent- 
fegős felfegős zentíegnec vetelere, kit nekőne aggon megtanul- 
nonc aía fiú, es zentlelöc Amen I m m á r  l e z ő n  t a n u f a g | |

34a r r ó l  m i k é p p e n  e f m e r h e t i m e g  e m b ő r  a z t  h a  mel -
35t a n  i a r u l  e z z e n t h f e g n e c  v e t e l e r e  a u a g  n e m  Iol- 

lehet ezt fenki nilvan való bizonfaggal meg ne eímerheffe bog 
ha méltán iarul ezzentfegnee vetelere, auag -nem, Demaga 
doctoroc vetnec neminemv iegoket, kiből embőr vélheti ha
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magaba eyegőket lelendi, bog bízván iftennec nag irgalmaffagaba 
io lelőkkel hoz’a iarulbat Elfő iege ez, micoron va- || laki 35 
magaba azt elmeri hog az el múlt binen bancodic, es az 
iőuendőctől akarya magat meg otalmaznia, es az neki hagando 
penitenciat kéz leyend meg tartania, es ha io akaratt'a vagon 5 

iftennec zolgalnia. Mas ieg kiből meg efmerhed ha méltó vág 
ezzentfegnec vetelere ez, micoron azt efmeród magadba, ha kéz 
vag io mivelködettre, es itteni zolgalattra, mert ha ezt magadba 
lelendőd, tahath j| tuggad azt, bog itteni zeretet vagon te 36 
benned. Kit megbizonit zent gergőr monduan, Vallania iftennec io 
zeretetit, es iftennec efmeretit, ennec tanoia ayo mivelkődet, ha 
kedeg ez otli nem leyend, bizonfag nekod, hog ez eleten embőr 
iftent igen fém efmerte, vtet fém zerette, mert a reftőc, es azoc 
kik fokát aloznac, nem lelic vmmagogba azt, bog vk kezőc 
volnanac ayo mivelködettre, es az ifteni zolgalatra. Azért ha 15 

magadba azt || efmerőd, es belől arra kevankozol, hog ennec- 3 7  

toua io mivelködettre akarod magadat foglalnia, es iftennec 
akarz zolgalnia, ez igőn io ieg, mert iftennec malaztt'a mivel- 
kődic benned es ekkeppen méltán iarulz azzentfegnec vetelere: 
Harmadic ieg kiből meg efmerőd ha méltó vág criftufnac tefte 20 

vetelere, auagh nem ez, micoron magadba azt efmerőd, hog az 
iftennec igéiét örömeit, es gőnerködeffel lialgatod, Mert em- || bőr 38 
akkit zeret annac bezedet örömeit halgatt'a de ha azt efmerőd 
hog kelletlen, es izetlen, tahat tuggad hog allelőc halálos cor- 
fagba vagon, kiről zent Bemard doctor ekkeppen zol monduan 25 

Semmiből embőr hamarab megnem efmeri teftenec corfagat mint 
ebből, micoron neki az etel ital kelletlen, Ezönkeppen femmiből 
könneben lelkődnec corfagat meg || nem efmerliőd, mint ha 39 
neköd az iftennec igeienec halgatafa izőtlen, es kelletlen, kiuel 
allelőc zokot élni, Kiről vgmonda Vronc a kefertő őrdőgnec3o 
Nem cak kenerrel el embőr de minden igeueles el, ki zarmazic 
iftennec zaiabol Negedic ieg kiből megh efmerőd ha méltó vág 
ez zentfegnec vetelere ez micoron azt efmerőd magadba, bog az 
ellened vetközőnec ellene ziuedbe || femminemu gulőfegőt, es 40 
haragot nem tartaz, de ha meeg énnél nagobban vetkőzőt volna 3 5  

ellenöd eztes kéz volnál megbocatnod, Azért bog a kegelmes 
iften attennön binödet bocaffa meg. Otődic es úilvabban való 
iege ez zentfegnec méltán hoz’anc való vetelere ez, micoron

N Y E L V E M L É K T Á R .  XV. 12



1 7 8 NÁDOR CODEX ( 4 0 ----5 2 )

valaki magaba azt elmeri, bog a kegős criftufnac kennarol, es 
41 halalarol örömeit emleközic, Kinec oka- || ért háttá nekönc 

ezzentfegnec vetelet, monduan Ezt valamenezör hoz’atoc vezitöc 
en kenomnac es halalomnac emleközetire vegetőc A z é r t  

ö Vr n a c  N e n e b e  i e l ö n t e t i c  i m m á r  e d e a l a  m e n e  
h a z n a l a t o f f a g o s  g y m ö l c e  l e g e n  ez z e n t f e g ö s  
k e n n a c  g o n d o l a t i  у a n a c .  Azért elfő haznalatt'a vronc 
criftufnac kennanac halalanac gondolatt'anac ez, mert igőn 

42kinnen iftenhőz teryt || Es binnel meg kemenült ziuet tőredel- 
íomeffegre, es gonafra zerzi, Ennec peldazattara ez zentfegös ken

nac ideien kőzikclac repedőzenec, föld meg indula, es coporfoc 
nilanac, Az kőzicclanac repedözefen erced a kemeh zinek tőre- 
delmeheget, A coporfonac nilafan erced a gonafra való zanac 
meg nilafat, es a főldnec meg indulafan erced az criftuTnac 

43tefte vetelere való indulaft, es méltán való j| hoz’a iarulaft. 
Mafod haznalatt'a ez zentfegös kennac gondolattyanac ez, mert 
a binős embőrből tezőn haznalatos iambort, es zent eletü. 
embőrt, Kit igőn kel kevanni mindönnec, Mert vgrnond meeg 
a pogan bőlces, hog bodog elet az iamborfagos elet. Azért ha 

2океиеГ vagee, es alazatoffagot keuanze, tahat gondoliad ez crif
tufnac keúnat, es ő melfegős alazatoffagat, es ebből valami iot 

44keuanz |j nekőd mind meg adatic. Ázert valaki azt akarva bog 
a bintől megzabadulion, es lelki iozagba cazdag legön, tahat 
kel ez iletennec az criftufnac kennat gacorta gondolnia, ki 

25 nekönc hozta az őrőc eletnec bodogfagat Harmad haznalatt'a, 
es zentfegös gumőlcé ez 2entfegős kennak gondolatt'anak ez, 
mert az őröc bekefegőt, kit vronc criftus zerze ez v kennanac

45 halalanac miatta e mb őri nemzet || kőzőt, es amindőnhato afa 
iften kőzőt, .ezt embőrbe megtarfa, es haborufagot gülőfegőt, es

3 oiregfegőt embőrnec ziueből ki vz. es ő lelket megzentőli, kit 
megbizonit zent Bonauenturá monduan Semmi of igön embőrbe 
kőzőnfegős megzentőleft nem mivelkődic mint ez criftus kenna
nac gondolatfa. Xeged haznalatt'a ez zentfegös kennac gondo- 
lafanac ez, mert embörrel a haborufagot kinnen elzenvetteti,

46 Mert embőr va- || lamenezőr megzomorodic es meg emleközic 
criftufnac kennarol, annezor criftoftol meg vigaztaltatic Kit meg-

. bizonit vnőmmaga az föltár könbe, mo/id-van Vele vagoc a liabo- 
rufagba, meg zabaditom vtet, es meg dicőytöm vtet. Azért igőn
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ielös hyedelm haborufagot zenvedő embornec ez xpus kennanac 
zent emlekőzetj, Kiről igmond zent Bemard doctor, Nem lehet 
oí nag haborufagot (!) embórbe, hog ki edőífegre nem valtozic || 47 
ha az iduőzitőnec keíerufeget ziuebe göytendi, es róla iol meg 
emleközendic, Azért ha ziuedbe zomoru vagee, leiködbe el- 5 

keferőttel, izetlen, es ayetatlan vagee, gondolád a nag felfegös 
vrnac zomorufagat, es ő nag keíerufeget kiről vn önmaga vg- 
monda. Zomoru en leikőm, mind en balalomig. Es ol igőn 
nag len ez artatlan barannac ő zomorufaga, es keíerufege, bog 
mind ez velagba mene embör vagon es mene volt, es mene ю 
lezőn И mind ezőknec zomorufagat es keíerufeget fölül mula48 
Annera bog vgan verrel veritőzec beleie. Azért ha embör ezt 
iol meg gondolanga, az ö zomorufaga mind femmi lezőn ehőz 
kepőst. Ötöd baznalat'a, es gymőlce ez zentfegös kennac gondo- 
latfanac ez, merth ez zentfegös gondolatnac ol' igőn nag ereie 15 

vagon, hog embornec iftennec zent acaratfat meg ielőntj, es 
tehetfegőt aad, bog az iftennec meg elmert acaratt'at betelefit- 
heffe, Kit embör ez || nekil nem tehetne, Kit Vronc vnőmmaga 49 
megbizonit monduan, En nalam (!) femmit nem tehettőc. Hatod 
gymőlce ez zentfegös kennac gondolatfanac ez Mert a kegős 2o 
criftus ez iletőn embornec ö ziuet lelket ayetatoffaggal meg- 
kőueriti, es bőlcefeggel megeköfeitj, Vghog vmmagat es mind v- 
att'afiait iduöffegős iozagra tanítania tugga Es ennec fölötte 
ymadfagat örőmefben, es bamarab meg halgatfa, Azért méltán, 
es igazan diceric |j minekőnc mindőn zent doctoroc ez zentfe-50 
gős kennac gondolatt'at, mert mindőn io kit adót, es ad mi
nekőnc az felfegös vr iften, mind ennec miatta atta, es agga- 
Heted gymőlce ez zentfegös kennac gondolatfanac ez, mert az 
edes iefus ez iletenöknec kik az ő zent keímaba gondolcodnac, es 
edőfkődnec az ő .zent teftenec három rezebe irta fel, hog3o 
örőcke róla el ne feletkőzyec, Meg irta ez il- || ietenőket az ő 51 
két kézén. Azért, hog vket mindőn naualyaiogba megfegefe, 
Megírta az ö két labannes annac iegeie, bog ő tölőc fólia el 
ne meheffőn, Meg irta az ő ziuebees, arra, hog vket íoha el ne 
feletheffe. Mind ezőketh megbizonitta vnőnmaga Ifaias profé- 35 

tanac miatta, monduan, Minemde elfelethethie az ana v kis 
germőkete. bog ne kőnőrulne ő mehenec zülőttenne, es ha az 
elfeledendi, en tegődet || el nem feledlec. Mert en kezeimbe 52
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meg irtalac tegődet. Nolczad gymölce ez zentfegös kennac gon- 
dolatt'anac ez, Mert ez criftusnac kennanac ayetatos gondolattá- 
nac miatta nagob malaztot, es erdőmöt her iftentől, hogne7/i 
ha mind egez kerezt'enfeg imádná erotte. Okát veti aranzaiu 

5 zent Ianos monduan Semminemű allat egeb nincen bog mi
53 emboroknec idueffegőt zerzőt || volna, hanem cak ez criftufnac 

kémia halala. Kilenczed gymölce ez zentfegös kennac gondolat- 
yanac ez, Mert fölül múl ez zentfegös gondolat mindön egeb teft 
zerent való io dolgocat, mert femmi iftennec énnél kellemetöfb,

1C es embörnec énnél erdömöíb, mint ez criftufnac kennanac gon
dolatfa, Kit megbizonit nag Albert doctor, monduan, Criftufnac 
kémiáról cak eg igufeggel való meg emleközet, többet háznál

54 embörnec bőgném |j eztendeg való viz keher bőit Auag ha 
mindön napon magat oftorozna mind ő verenec ki ontafaiglan,

i5 Auag ha mindön napon eg egez foltarth oluafna. Tized gymölce 
ez zentfegös kennac gondolatainae ez, mert ez criftufnac ken
nanac zőnetlen való ayetatos gondolatfa incab iduőffegöfb embör
nec honnem ha a bodog ziz maria mind ammefuiei zentőkkel, 
es angalokkal efedőznenec erotte, es ezt erced azzentfegős ken-

55 hoz kepőft, kynec || liaznalatfa mind örökkévaló, Mert főképpen 
• azzenttöknec ymadfagaba nem al embörnec iduőffege, de az crif

tufnac kennaba, Kiről vgmond aranzaiu zenth Janos Emborok
nec mindön iduőffege a criftufnac halalaba vagon leteuen. 
Tizenegged haznalatfa ez zentfegös kennac gondolatfanac ez,

25 mert ha valaki ez velagba mulatta volna ideiet igőn foc-heu- 
fagba, es terne ez criftus kennanac gacortavalo ayetatos gon- 

56dolatfara ennec miatta ol nah erdő- || mőt л alhat, mint az ol 
embőr, ki mind ő germőkfegetőlfogva iftennec zolgalt, es iduöffe- 
get hiuőn kerefte, Demaga ez zentfegös kennac gondolatfara 

30 gacorta, es ’ayetatoffaggal nem igeközőth De miért ez vtol iutot 
ezzentfegős kenra igeközic, es gacorta róla ayetatoffaggal emle- 
kőzic, hafonlatos lezőn, auag felűlmuía annac erdőmet ki mind 
ő germőkfegetőlfogva iftennec zolgalt, demaga ez zentfegös 

57 kennac gondolatiara ayetatos nem volt |j Azért valaki ez velagba 
35 ideiet heaba mulatta el, ez el'eten embőr az elhagot lelki ioza- 

got igön hamar, es nag beuőn meglelheti ez zentfegös kennac 
ayetatoffagos goiidolattaba. Kiről igrnond zent .Bernard doctor, 
Tudom hog az eh erdömőm nem eleg ennekőm, de amini
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íogatkozas ebbe vagon, ezt en magamnac ki vezőin en vramnac 
íebeiböl. Tizenkettőd gimolce ez zentfegös kennac gondolatt'anac 
ez, mert a kegős xpus ez efeten embort j| ki gakorta ayetatoí- 58 
taggal az о kémiáról emlekozic, о halalanac ideien ezt meg- 
vigaztala az őrbe vigafarol (!) vtet bizonoffa teuen, es 6 halalanac 5 
vtanna az Őrök orzagot, es dicöfegőt neki advan. Azért ez 
min dón embörnec igön nag zukfeg, hog az criftns embörnec v 
halalanac ideien oth legen, mert accoron az halandó embőrth 
igőn foc kefertet háborgatta Kitol az kegős xpus igőn hiuón 
megotalmaz’a ha ez velagba az ő kennanac gon- || dolatfanac 59 
miatta vele megefmerködot, es vele baratfagot zerzőt. Azért 
mind ez fölül mondot iratból adatec megefmernonk, miből 
embőr veheti ha méltó lezon ez zentfegnec vetelere, auag nem, 
Kit vgan riuiden meges meg ielőntöc, hog embörnec elmeie 
kinneben foghatta, Azért elfő iege ez len, hog ha embőr az el-is 
múlt binen bancodic, es az iőuendőtől acaria magat otalmaznia. 
Mas iege ez, ha kéz vág io miuelkődettre, es itteni zolgalattra 
Harmad iege ez, ha az itten- || nec igéiét őrőmeft halgatod. 60 
Neged iege ez, ha az ellenöd vetközőnec ellene gűlőfegöt, es 
haragot nem tartaz. Ötöd iege, es ielöfb ez ha az criftufnac 20 

kennarol őrőmeft emleközől, Mert ez ol nag felfegős iozag, hog 
cak ennec miatta embőr a criftufnac zent tettet lelöc, zerent 
hoz’a vezi, Micoron ez zentfegös kénről ayetatoffaggal meg emie- 
közic, Ki zentfegös emlekőzetnec elfő haznalatfa ez, mert embort 
iítenhöz te’rit, es bintől || eltávozták Mafod haznalatia ez, mert 61 
a bynős embőrböl tezön malaztos embort Harmad haznalafta, 
mert az öröc bekefegőt kit zerzőt criftus az ő kennanac miatta 
embőr közőt, es itten közöt, ezt embörbe megtarfa Neged haz
nalatfa, mert embörrel a haborufagot kinnen elzenvettetj. Ötöd 
haznalatfa mert iftennec zent akaratiat meg ielöntj. Hatod ház-зо 
nalatta, mert embörnec ziuet lelket zent malazttal megköueriti, 
es bölce- у feggel meg eköfeiti. Heted haznalatfa, a xpüs ez 62 
eletenöket kik őrőmeft gondolcodnac az ő kennarol ő zent tefte- 
nec három rezebe fel irta. Nolczad haznalatia, mert embőr 
ennec miatta mindőn ioza" tétéinél nagob malaztot, es erdemőt35 

her iítentől. Kilenced haznalatfa ez, mert iftennec femmi enne! 
kellemetőfb. Tized haznalatfa, mert mindőn iozag teteit fölül 
múl Tizenegged haznalatfa, mert az elhagot iozagot kit binnec | |
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63 miatta el veztőt, ennec miatta hamar megleli. Tizőnkettőd baz- 
nalatt'a ez, mert ennec miatta embor azt erdőmii, hog a xpüs 
halalanac ideien oth ielonnen lezőn, vtet megvigaztalvan, es 
ellenfegtől meg otalmazvan, es vtet be viuen az őroc bazaba,

5 Kit nekőnc kerefót ez v zentfegős kennaual, es halalaual, Kiről 
aggonc nag balat v felfegenec mind őrőckől őrökké Amen. 
D i c e r t e í f e c  v r  I í t e n ,  es ő z e n t  a n n a  ||

64 B i n n e c S o l g a
Y r n a c  N e u e b e  k e z d e t i c  z o l a s  az p o c o l n a c  z ő r n u ,

io es k e f e r ű  k e n n a r o l ,  h o g  a b у Ti 6 s h a l a  es a h i n t
^  . n e i i  е , е тme g  h a g g a  M a l a z t b a  y a l o  e m b o r  h a  ly a, es о t ő l e  

m a g a t  i n c a b  m e g o t a l m a z ’a, Az é r t ,  ig m o n d  r ó l a  
D a n i d  p r ó f é t a  a f ö l t á r  k ö b b e  

Conuertantur peccatores in Infernum omnes gentes que
65 obliuiscuntur deum Teryenec a binőfőc po- || kolba, es mindőn 

nemzetőc kic if tent elfelettec Yed iol eződbe, hog a pocol mon- 
datic lennie bidös, es igőn förtelmes helnec kiért neueztetic igőn 
ondogfagos verőmnec, es a földnec alio rezenec, houa fol, es 
takarodic mind ez velagnac ondogfagos genetfege. Yg mint ez

20 velagnac arnekzekibe, Es ol igőn nag melfegős verőm, hog 
valaki bele efendic, őrőcke foba belőle ki nem kelhet miképpen

66 a nebez kő a || tengőrnec fenekéről, ki megmutattatbec angal- 
nac miatta, Kit megirt. zent Janos latafanac kőnvebe ekkeppen 
monduan Eg erős angal fel von eg malom kővetb, es be vete

25 a tengörbe monduan Elén hertelen vettetic babillon a pokolba 
holot vagon gonoffagnac es kegőtlenfegnec telyeffege, Ez babil- 
lonnac magarfaga galazat, es ez galazat nem egeb, hanem cak

67 a binnec rutfagos ondog- || faga, Azért ez ki vettetic a pocolba, 
Kit megbizonit próféta az föltár köbbe,. monduan, Elmeritteteiiec

30 miképpen a- nebez on nag melfegős vízbe. Kiről codalcodic iras 
tőrleyte meftöiy. es ig mond О örökkévaló nag iayvezic, es 
nauabiffagos gőttrelm, lioloth foba megnem bal kit a pocolnac 
tüze be nelend, otb vannac ol kenzooc kik kegocnal zornubec,

68 es farkannal mergöfbec, ondokoc, feketuc || es gőttreni ferenöc
35 Soha megnem farradnac, de mindőncoron erre megvyiulnae,

Mindencoron zomoruc, es mindencoron megmarni kezők. Es ez 
ilien keferufegos ken foha mind őrőcke nem iuth halalnac 
hatarara, es foba nem tud vegezeft, de mindencoron lattatic
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elkezdetni Ezőn el amelcodic zent Ieronimos doctor, es vgmond 
Zőríiűködőm az eleuen halálon, el amuloc a mardofo fergekón, 
igőn felőc efnőm || az eleuen halalnac kezeken, Kiről igmond69 
aran zaiu zent lan öles О örökkévaló halai, mondhatatlan 
zőrnű keen, mit mongac te rólad nem tudom Mert bezeddel 5 

meg nem ielönthhetöl, megnem foghat en elmeem, ziuem meg- 
fem gondolhat, Azért ved iool eződben, bog a pokolban poga- 
noknac kennoc igőn nag, es vegezhetetlen, demaga a kerezt'enök- 
nec kennoknal naggal kiffeb Miért vk iduőffegnec vtat || vgan70 
nem efmertec, es nem liallottac miképpen a kerezt'en embörőc, 10  

Azért mindőn kerezt'en igazan erce, es iol ezebe vege, Mert 
iollehet a pocolnac kenna zamtalan, es megmondhatatlan legőn, 
Dem a g a m mcT те es ielőfben tizenkét kenna-
rol lezőn mait ide ala a bezed. Azért Elfő kешТа' а'^осШтГс- 
ez, mert abbenne valooc iftentől annera eltauoznac, hog őrőcke 1 5  

vtet foha nem latfac || Mafod kenna ez, mert otli vagon őröc 71 
tűz. ki foha megnem alozic. Hárma'l kémia ez, mert oth vagon 
elvifelhetetlen hidegfeg. Neged "kennáT^'gőttrelme ez, mert oth 
vagon naualgo ehfeg, es kenz о z о my ufag. Ötöd kenna ez, mert 
oth vagon liyedelm nekil való halai Hato'íT'T'emia ez, merth 2 0

oth vagon ondogfagos dohoffag. Helyit   Mert oth
vagon nagh keferüfegős ferelm, es olczad kenna 72
ez, Mert oth vagon zőntelen való ifteni káromlás. 'Kilencet1 
kenna ez, mert oth vagon tapaztalhato fetetfeg. TizedJ^^^ez^"' 
mert oth vagon, auag vannac halaltalan fergec. ^T iz^egged^ 
kenna ez, mert oth vagon rettenetős zőrnufeg. Tizénke^od"kehiúi 
a pocolnac ez Mert ó benne ol ken vagon kynec foha vege 
nincen. Azért elfő kenna pocolnac ez, mert valaki oda vettetic 
őrökké iftennec zynet foha || nem latfa, Ki mindőn kennal 73 
nagob, mert eleg nag ken az, bog őrdögnec hatalmanac alatta 3 0  

vannac, De énnél nagob bog mindennemű kent ő velőc zen- 
vednie (!), De naggal nagob az hog ő velőc mind őrőkkől örökké 
kenzodnac. De meeg mind ezőknel foccal nagob ken az, hog 
iftennec zynet nem lattyac. Mert ha azt latnac, Kent femmit 
nem zenvednenec. Azért ez oka, hog nagob ken nincen pocolbass 
mint iftennec zynet || nem latnia. Kiről vgmond aranas bezedű 74 
zent Ianos Ha enneköm előmbe ezőrkeppen való kent vetendez, 
es azokat olan nagnac nem aleytom lem itelöm mint ezt, hog
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a gonoz binőföc kirekeztetnec a dicöfegös. es vigafagos tarfafag 
közzül, es a terömtö iftennec бгбс gülefegebe lennie, Mert ki 
rekeztetnie az örök iotol, es idegönne lennie azoctol meíeket az 

75 vr itten az vtet zeretöknec zerzet, [Mert] annera nehe- |j zitic a 
5 kent, bog ha egebkent íemmit nem zenvednenec, cak ezőnes igőn 

foc volna. Es kinneb volna ezorzer való tűzbe egnie honnem a 
kegös criftufnac megharagut zynet latnia es ö tőle őrökké el- 
tauoznia Es incab akarnac a tetet pocolnac tömlöcebe, es az 
nag zörnűfegős kenban lottókét, honnem az iteletre ki iötőket, 

io es mind ez egez velagnac az 6 rutfagos ondogfagokcal meg 
70 ielontefőket, liolot mindőn binők- j| nec zidalmaffagos zegenfege 

nilvan meglattatic, es mindőnőctől meg etmertetic, Kiről codal- 
coduan, es elamelcoduan, zent bemard doctor, es igmond. Mit 
aletaz minemű, es mene lezön tahat ackoron a keferűfeg, es az 

i 5 liras, az ohaytas es az zomorufag, micoron elvalaztatnac a 
kegőtlenőc az igazaknac tartatagatol es az iftennec latafatol, es 
adattatnac erdőgőknec liatalniaűaganae alaia, es mennec ő velőc 

77 az. őröc tűz- |j be. Mas kenna a pocolnac ez, mert ö benne 
vagon eg meg gőytot febőffegös tűz ky örőcke foha megnem 

2oalozic Es valakié ith ez velagba geryedöztec gonoz kevanfagnac 
tűzenel vég vethes nekil, Kiről ugmond próféta a föltár könbe, 
Vetőd vram itten vket te zőmődnec előtte vg miképpen az ego 
kemencebe. Vr iften ő haragyaba meghaborgatt'a vket, es tűz 
neli be vket, es miképpen ez velagi tűz addeg foha megnem 

78alozic, mig ol allatoth leel kit ő zokot || meg egetnie, Ezön- 
keppen az őröc tűz miért neki halaltalan faya vagon, foha 
őrőcke megnem alozic, De mindőncoron eeg, es mind őrőcke 
eleuen, es abbéié vetőiteket foha megnem emezt) Kit megbizonit 
azzent iras monduan, Siratt'a a kegőtlen mind azokat meíeket 

so tőtli, es megnem. emeztetic Zent Bemard doctor ezőnt bizonitt'a, 
monduan, Mert oth a pocolba a tűz vg emezt meg, hog 

79 mindőncoron megtart, es a ken vg neueködic j| lióg minden
koron megvyul Tudacoznac nemeíec azon hog ha a pocolbeli 
tűz legen vgan teftős es velagos miképpen ez velagi tűz, Auag 

35 nem, Erre zent Gergőr doctor rea felel, es vgmond, A pocolnac 
tüze teftős, es illethhető es a bele vettetteket teft zerent egetj, 
es embőri zolgalattal nem goytatic fern kedeg faval nem eltetic, 
De egzőr megvagon- terömtven, es őrőcke megnem alozik, es
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nem zikfeg eleztefre, mert miudencoron eeg, es vagon neminemű 
keues velagoűaga о benne I! való karhoztaknac nagob kenokra, 80 
es az ö langa olan mint a kenkőnec langa, íirű íokoru kőkőrű, 
es igön bidős es bizon velagoűaga nincen. Kit ezön zent gergör 
megbizonit, monduan, A binökőn bozzu allo tűznec egetefe 5 

vagon, de velagoűaga nincen, Mert a kiket a pokolnac tüze be 
liel, azokat a bizon velagoűagtol megvakevtt'a, bog vket kinűl 
az egeteínec ferelme go törve, es belöl a kennac vakfaga fete- 
tice, bog kik ö terömtöiöknec ellene teftöc- [| kel es lelköckel 81 
vetköztenec Ezönkeppen egetömbe teftőgbe, es lelköcbe kenzat-1 0  

taűanac Es az Heten ken legincab azocnac adattatic, Kic ez 
velagi telbetetleníegnec kevanfagaual karhoztanac Harmad ielös 
kenna a pocolnac ez, mertli oth vagon elvifelhetetlen hidefeeg(I), 
bog kik ith ez Állagba az itteni zeretettöl elhidegűltec, es az ö 
zolgalattaba ellankattanac, es el reítűltec oth a pocolba rezkef-1 5  

fenec, es fazyanac nag kenzo liidegfegbe, Kikről vgmond az || 
zent iras Mennec honac liidegfegeröl igön nag hewfegre I t 82 
v e t t e t i c  eg k é r d é s  Miképpen melietnec eggűnnen mafua, 
mert nam vgmondnac, bog a pocolba o! nag zoroűag lezen, 
mint az faytoba igön megzoretoth zölö törköt. Abba nincen 2 0  

ketfeg, bog ug nem lezön de az iteletnec vtanna, De kel ezt 
kegöfen ertenönc, bog ez ilen változás, es egh kénről maira 
menes lezön cak addig inig az vtolfo iteleth meg lezön. Azért 
ez miképpen || legön hidegfegröl lieufegre menes Beda neufiSB 
doctor vgmond róla, Hog az anglifolmac cornicaiogba vg olvafta, 25  

bog kiűeb conítantinos cazarnac ideyen neminemű vitéz meg- 
hala, es ennec vtanna azon tettbe feltamada elettre. Ki ól' igön 
meg iyedöt Â ala a pocolnac kennatol, melet ö meglatot vala, 
hog legottan e VeTäg^TmzzuT’ Éimta a kietlen pnztaba, es oth 
maganac cenala eg folyo viz mellet cellát es ő  benne eg 3 0  

kemenceet, es teli időn a kemenceeth [) iol megfűtiuala, es84 
ennec vtanna mind rabattól magat a vizbe martyavala, es ki 
al vala a nagli hidegre, es a vizes rabat magahoz hagga vala 
fagnia es hog megfagvalaQ be megön vala a nag heuíegben es 
ez iten dolgot micoron ő zőnetlen tenne, megtudac nemelec az 3 5  

zent at'ac kőzzül, es kezdeg vtet fegelmeznie, es róla tiltania.
О kedeg monda nekic, Yayha ti lattatoc volna, es hallottatoc 
volna azt arámit en láttám, es hallottam, ne || talantan ennel85
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nagobbat es többet tennetőc tű mint en tezöc, es nag zorgal- 
matotfaggal megkerdec vtet mit latoth volna. Y kedeg monda 
En micoron e teltből kimenec, eg fenöffegös embor vin engőmet 
napkeletfele, es eg igön nag zelos melfegös völgbe, Kynec eggic 

5 oldala telyes vala tűzzel, es ammafic nag liidegfegös hanas 
faggal, es mind e ketfele telyes vala karhozot lelöckel, es mico
ron egfelöl meg vnna vala valamel'ic zenvednie a tűznec ege- 

86tefeet mennec vala más fele a || nag hidegfegbe, es micoron 
meg vnnac vala a nag hidegfegnec zenvedefet, mennek vala 

io efmeg a nag febőűegös tűzbe, es mind ezonkeppen változtattak 
vala az о kennokat, Es ezeket megmonduan, Monda touabba, 
es ezoket megh latvan, Yin engőmet ennec vtanna ezőn fenőf- 
fegős embor eg igon nag fűrű fetetfegős helre, es oth előlem 
elenezec, es en latec oth eg nag zőrnűfegős, es melfegős ver-

87 moth II Kiből fellőuőldőznek vala zamtalan tüzes ol mel golo- 
bifoc, es tűzzel betolt embőrőc, miképpen febőhegős tűznec 
zikraia felfutatnak vala efmeg be hőrpentetnec vala, es nag 
ondogfagos dohoffagot bocatnac vala, Es oth en halleec zamta
lan fh’ocat, és ordetaffal való ohaytafokat, es of mel mind értőm

20 vala ekkeppen mondüan Jayvezic minekőnc hog binnec attok 
volt magonkat, Kiért ith őrőcke ezonkeppen gőttretőnc, es lathee

88 igőn zomű íj ördögöket, es akaruan engőmet el ragadnia, es 
bevetni az ego kemencebe <(verömbe)>, es ielönec oth fenőffegnec 
angala megtiltván az ördögöket, hogh engőmet ne illehenec,

25 monduan, Mert az nag biro parancolth neki hog teryőn be 
teftebe, es tarcon penitenbiat ha elakarva tauoztatnia ez ilieten 
zörnű kenocat, es ezőketh megmonduan azoknac zaiokat euuel 
bekőte kic vtet fegelmezic vala a kemenfegős penitencia tartaf-

89 rol. Neged ielős kenna || a pocolnac, örőc ehfeg, es zomehfag, 
eo hog kic ith- ez velagba torcohagba eltenec, es neki veget nem

vettenec oth a pokolba örőc ehfegőt es zomehfagot zenveggenec 
Miképpen nilvan megtetzic az ewangeliombeli cazdagrol, Kh-ől 
Yronc iefus vgmond, Meg hala a kazdag, es pokolba temettethec, 
ki az zegen lazamac nem ada a kener morfalekot ö fém erdőmle 

eső tőle eg cőppenet %izet Ez ileten torkofókról vgmond az zent 
90iras Az elefegőt mit ez iletenőc || meg őttenec valtozic ő gom- 

rogba mergős kegonac epeieue, es az ő boroc kiuel megrezögil- 
tenec, lezen ö nekio farkannac mergeue Azért kik ez velagba
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torkoffaggal rezögőfkődnec, halgaffak az ö lecceiőket, es ercet(!) 
egezlen az zent iraft Kikről vgmond Ifaias próféta iftennec 
kepebe Az en zolgaim eznec, tü kedeg ehőztőc, Az en zolgaim 
iznac, tü kedeg zomeheztoc, Az en zolgaim őrűlnec, tü kedeg 
zidalmaztattoc, es zegonkőttőc || Az en zolgaim vigadoznac ti 91 
kedeg ordeytotoc, es kefergőtőc Soltar kőnbe es vg irattatic 
Ehfegőt zenvednec miképpen az ebec, Ez iíeten keen leg incab 
adattatic a torkofoknac, es az rezőgösőknec. Ötöd keiína a 
pokolnac ez, mert otli vagon halai, halai nekil, ki mondatic 
elő halalnac, Mert az oth valoc vg halnac meg hog coronked 10 

elnec, es vg elnec, hog koronked meghalnac. Ved iol azért 
eződbe hog ez velagba nagob ken || nincen a hálálnál, mert 92 
mindőn embor tauoztatfa es igőn feel tőle, De las nag codat, 
hog a pocolba ol igőn rettenetős, es of igőn felelmes az őrőcke 
való kef erű ken hog a karhoztac oth a pocolba incab keuannacis 
a halait honnem etetőket, Oka ez, hog az örökkévaló keferü 
zörnü kéntől megzabadulhatnanac Hog ez mind ekkeppen legőn 
Zent Janos megbizonitt'a latafarol való könueben monduan,
A kennac ideien kerefnec embőrőc halait, es megnem lelic, 
Keuan- у nanac meghalnia, es el futh 6 tőlőc a halai, Arra 93 
monga neminemű iambor doctor. О halai me! igőn edős volnál 
mait azoknac kiknec néha igőn keferü voltai, cak tegődet kevan- 
nac, Kic tegődet igőn nem zeretnec vala, es te tőled igőn felnec 
vala. Erről ig zool zent Gergőr mondván, Kiknec ith ez velagba 
adatot őrőc eletőth kerefniőc es nem kereftec, a pocolba keref- 2 5  

nec halait, es nem lelic Ezőn zent gergőr monga Zőrnü keppen 
lezőn a pocolba || valoknac a halai, halai nekil Yegezet vég 94 
nekil, es a fogatkozas fólia nem tud megfogatkoznia, mert a 
halai oth mindencoron eel es a vegezet mindencoron kezdetic,
A halai megh ől de megnem Jmlt a kennac keferüfege gőter, so 
de foha a feleimet • el nem tauoztatia, A tűz eget, De foha a 
fetetfegőt el nem űzi, es foha velagofíagot nem ad. Hatod 
kenna pocolnac ez Mert oth vagon igőn nag vndogfagos doliof- 
fag, Mert К valakié ith ez velagba a binben megbizhűttec, 95 
azoknac vg illic bog oth az ondogfagos kenba őrökké^ bizEog- 3 5  

genec, Kikről vgmond az zent iras Ifaiafnac kőnvebe, A pocol
nac halattai kivetteffenee, es az ő dögőcbelől mindencoron dohof- 
fag zarmazzec, es az ő verőc valtozec zurocca, es az ő neduef-
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íegőc kenkoue 0 meí igőn nag bűz oth lezön, holot enne zam- 
% tálán bynőíöknec dőglii eggut(!) zorultanac, Azért nem coda, || ha 

ez il'etenoknec íenvedeke bidos dohos az iftennec haraganac 
vermebe, hona enne íoc zőrnü vndogíag egbe gűlt. Azért ez 

5 iíetenöcnec méltán, es igazan bidos bolot enne zamtalan 
eretnekbe, paraznac rezőgöíec, torkofoc, es egeb zamtalan bynö- 
lőc egettetnec, Mert ménénél a pocolba többen vannac, anneual 
nagob oth az ondogíag, es az zörnűíeg, es a dohoííag. Heted 

DJkehna a pokol- || nac ez, Mert oth vagon elviíelhetetnec(!) kennac 
io íerelme mind őrőcke, Holot azon teltben kibe ez velagra zűlet- 

tec, es e velagban eltec zenvedic a keferüíegös kent, Vgliog, 
mindon teltbe tagba lezön mindőnnemű corlagnac íaydalma, es 
keíerűíegnec neme. Kit ppheta az loltar könbe ekkeppen bizo- 
nit, mondnan, Megkernikezenec engömet a balalnac keíeruíegös 

08 íerelmi es a kegotleníegnec íoc ken- || nai meghaboretanac 
engömet. Es lezön a karliozot embörnec ö telte ol igön genge 
a kennac zenvedeíere hog eg kicinded zalmazalnac illeteíe inkab 
íertene vtet, honnem az egez embört elös tőrrel való vagas 
Példa melle Illetnie a koor embörnec íebeit eg kis calah zallal, 

«oincab íerzic honnem az egez embört nag bottal ütnec. Zent 
. Aníelmos vgmond, bog a karhozot embör lezön mindon vndog- 
í)9 lagnal, es dög'nec(!) vtalatolb || Es ol' igőn nag nelieíleggel Aomo- 

rittatic meg, es mindön cormos allatnal zőrnüíegöíb, bog ő lem 
kezet labat lem egeb teítenec valaminemű rezet eg mák zömne 

25 megnem indithhatt'a. Ez kedeg nem coda, mert vg parancol a 
hatalmas biro, bog kezet labat megkőtőznen vetteííec ig be az 
örőc íetetlegbe, es ötlí valamit nem akarna, arra mindönre 
kezerittelíec, es valamit akarna, attól mindöntől megtilttaííec || 

100Es mind ezőknéc íölötte mene nag kent zenveggőn Példát vetli 
30 melle ezön zent doctor mondnan, Ha valakvnec mait ez velag- 

ban ö zömeit, es mindőn tagyat be vernec zikrazo tizes vaííal, 
ez il'eten embör igőn nag kent zenvedne. De a pokolbeli kar- 
hoztac zamtalan ezörzőr nagobbat zenvednec énnél oth, a hova 
küldi vket a haragos biro, mondnan Mennetőc el atkoztac az 

35 örőc tűzbe, Ki meg vagon zerezven őrdögnec, es ő angalinac. 
101 Es Л mind ezöknec fölötte lezön kőzőttőc nag haboruíagh, es 

örőc gűlőíeg, bog kic ith e velagba ezt zeretthec es zerzőttec, 
otli mind öröcke zenveggec. Yghog, a telt allelköth gűlőíni
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kezdi, azért bog iootli nem akart, es allelőc a teftót gülöli, 
azért bog a gonoz acaratoth, es a gonoz keuanTagot mivelkődettel 
beteíeíittőtte. N’olczad kenna a pocolnac ez. Mert oth vagon 
zontelen való itteni káromlás, ki meg vagon irnan zent Janoí- 
nac latalarol való kőnveben |j holot vg mondatic, Meg karom-102 
lac ammenneknec ifteneet a nag zőrnű. keíerüfegös kénért, Mert 
oth oí igón rettenetős, es faydalmas a keen, bog annac miatta 
a teremtő il'tent, es mind a zentöket, att'okat, aiínokat a napot, 
az borát a keneret, es abb őrt, es mind azokat mivel es kickel 
ez velagba eltenec meg atkozzac. Es otb lezön zontelen való 10 

liras, es konhullathas, lezön ol' mint a tiznec temerdöc zikraia, 
Mert otb nincen il'en könlmllatas mint itb ez velagba. Mert || 
vgmond zent Agofton doctor bog ha a karlioztaknac könlmlla-103 
tafoc olyan.volna mint volt ez velagba, cak eg karhozot embör- 
nec kőnuezeíe töb lenne honnem mind a nag tengörnec zamta- is 
lan vize, az öröcfegnec vegezlietetlen voltáért, Mert otb miképpen 
monga zent Bernald doctor Semmi egeb nem hallattatic hanem 
cak liras, es könhullathas, ohaytas, kelerges liuas reuas, es 
fogaknac cicorgatala. Es otb egeb lemmj nem lattatic, hanem 
cak zörnüleg, es mindön ekteleníeg. || Kilenced kémia a pocol-104 
nac ez, Mert otb vagon tapaztalbato íetetíeg, bog kik itb ez 
velagba lakoztanac binnec íetetfegös vákíagaba, ottes legenec a 
pokolnac öröc íetetlegebe. Es ezt zenvedic igön méltán, miért 
ez velagba incab zerettec abbinnec íetetí’eget, bonnem a iambor- 
lagnac velagoilagat, Kiéről panazol vronc ieíus vnőmmaga.2 5  

azzent ewangeliomba, monduan. Yelagoííag iöue ez velagra, es 
embörőc incab zerethec a letetleget, bonnem a velagoí- jj tagot 105 
О mel atkozot bolondíag ez embőröknec bog acarattyoc zerent 
eltauoztatt'ac az eletőtli, es a balalt valaztiac. Ayot megvtaíac, 
es a gonozt tezic Iítent battra vetic, es az őrdögnec engednec, зо 
Kiről vgmond zenth Agoíton doctor. Nag bolondíag őrdögnec 
zolgalnia es a teremtő iítent elbadnia, Mert az őrdögnec íenki 
íemminemü zolgalattal keduet nem leli, es valaki, neki többet 
zolgal a binnec miatta, addig na- || gob, es töb kennal fizet 106 
neki. Ygan ezen doctor könörulven a bynős embőrőn vgmo?idg5 
Zeretö at'amfia. Mire bog tennőn tőröddel vágod el nacadath. 
Mire acarod magadat vas becoual megkötöznöd. Mire teződ 
őrdögnec gonoz akaratt'at. Mire acarz vele elveznőd, es atte öröc
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tiztőffegődet elhadnod Vgmond touabba. Codaloc azon hog 
embőr mindőn terőmtőt állatoknál okoífagoíb volna, es oí meí

107 femmibe nem kőnetj az okoffagnac ítéletit |j Meg vtalvan az 
iduőű'egős iozagot, kevanuan az vezedelmehegőket es artandocat

5 kerefven, es akarnan az halálos gonozokat 0 meí igőn bodog- 
talan valtfag valaztani az oroc kent, es elhadni az örök dicőfegőt. 
Yenni maganac az oroc fetetfegőt es el adni magatol az öróc 
nag velagoffagot. Tized kenna a pocolnac ez, Mert oth vannac 
gőtrő fergék, kiről ekkeppen vagon meg irvan Ifa}Tas profetanac

108 miatta Te alaad terittetic mol, es || atte leppled leznec fergec 
Ezőket firatt'a vala zent Agoíton doctor, mondnan. Jay vezic 
azoknac kiknec zerezven vagon fergeknec mardoíafa, tűznec 
egetefe ehfeg, zomefag, etel ital nekil zonetlen való liras es fog 
cicorgatas (!), zomőknec zikrazo könhullatafa, holot halai kevan-

íö tatic, es nem adattatic. Z en t. Bemard doctor el amelcodic ez 
ileten zőrnűfegős kénről, es vgmond 0 tűzzel telyes pocolnac

109 ektelen tartomana, holot || azoc kic gotőrnec foha megnern farrad- 
nac, es azoc kiket gotőrnec foha megnern halhatnac О azért 
meí igőn nem kellene ez ilen zőrnűfegős fietnőnc, es abbinnec

20 miatta hozza közelgetnőnc, De incah о tőle igőn kellene futnonc 
• es eltauoztatnonc, Holot vagon koronked ego tűz dedergő, es 

rezkető hidegfeg, lialaltalan ferőg, elvifelhetetlen dohoffag, Agon 
verő vas verőc, tapaztalhato fetetfeg, es binők*)nec galazatt'a.

llOEzők- К ről zola regőnte Jeremiás próféta monduan, Jgőn meg 
25 galaztaffanac mind azoc, kik megnern efmerec az őrőcke -való 

galazatoth -ki foha einem mofattatic Tizenegged kenna a 
pocolnac ez, Mert oth vagon igőn rettenetős zőrnűfeg Mert oth 
lezőn őrdőgőknec. zőrnűfegős latafoc, hog kic ith ez velagha 
nem vtaltac őrdőgnec tarfafagat, es Ő hozzaiokvalo hafonlatöf-

111 fagot, otthes legenec velőc latvan nilvan az ő zőrnű- || fegős 
zinőket mind őrőcke Kiről vgmond Ieremias próféta Iőnec, es 
mennec a karhozottakra őrdőgőknec nag zőrnűfege. Ved iol, 
ezodbe, hog igőn nag zőrnűfeg volna embőrnec latnia cak eg 
őrdőgnec zőrnűfegethes. De mit aleytaz mene zőrnűfeg lezőn az 

35 holot zonetlen, es mindőncoron latfac az zamtalan őrdőgnec

*) Itt kezdődik a Guarycodexnek a Nádor-eodexszel párhuzamos
része.
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zőrhüfeget, es az zamtalan bynőfőknec kik ördöghöz mind hafon- 
latofoc. Kiről vgmond zent Ágoston doctor || Ebben bizonos 112 
leg, hog ez ileten zőrnü beftyenec zynenec latafa ez velagban 
mene ken vagon mind felül mulya. Vgmond touabba ezön 
doctor lay iay ha eleten, es eien nag ken legőn az vndog 5 

fathannac cak a zynenec latafa, ki mind ez velagbeli kennal 
nagob, tahat valón mit alejdaz mene ‘nag iái vezic, es mene 
nag zörnüfegös ken lezön az 6 illetefe fogdofafa, körme közőt 
zorongatafa, es az ő nag mergős || fogaual való mardofafa. 113 
Valón miképpen alhat az ő zörnüfegös zynenec előtte, es az ő 10 

zaianac el vifelhetetlen dohoffaganac ellene, es az 6 kenkőuel 
langazo zömeynec előtte. Valion ki az ki mind ezőket meg
mondhatta. Tizenkettőd keniía a pocolnac ez, mert oth vagon 
ol igőn nag. keferüfegős, es zörnüfegös ken, kynec őrőcke vage(!) 
foha nincen, Kit megbizonitli zent Ianos latafarol való kenvebe, 15 

monduan, G’őttrettetnec az tűzben, es kenkőbe
I t t  I m m á r  v e t t e t i c  eg k é r d é s  a k e n  n á c i  14 

ő r ő c k e  v a l ó  v o l t á r ó l  e k e p p e n  m o n d u a n .  Valón mire 
vagon ez, hog embor abbint keues ideig tezi, es őrőcke való 
kent kel erőtte zenvedni, tecczic ennekőm hog ezt igaffag nem 2 0  

adnaia, mert az iras vgmond Mene merteckel te merőd anneval 
meric nekődees Zent Thamas doctor e kerdefre reá felel 
ekkeppen, monduan, Igaffag agga ezt, hog ne maraggon abbi'n- 
nec ektelenfege igaffag- || nac ekőffege nekil. Azért iollehet, hog 115 
abbin legőn keues ideiglen, Demaga a kenna őrőcke megmarad 2 5  

De cak az ol binnec, kynec ez velagban vég nem vettetöt Ennec 
zent Thamas doctor neg okát veti, es zent Gergőr doctor el
végezi Első oka ez. Mert abbin lezőn annac ellene, kynec foha 
vege nincen. Azért abbinnec kemíanackes vg kel lenni, hog 
foha vege ne legőn, ez nem egeb hanem cac az vr iften kynec зо 
fém kezdetj, fém vegezetj nincen. Mafod oka, mert embór meg 
Öli vnmagaba || az zent iozagot abbinnec miatta, kiuel neki 116 
őrökké kellőt volna elnie. Harmad oka, mert a karhozot embőr 
ith ez velagba nem tartót penitenciat, Kit oth a pocolba mind 
őrőcke lem tarthat kiért iduőzülni kellene. Neged oka, mert 35 

abbin elvalazt embört az őrőc élettől Tudnamint az iftentől. 
Azért méltán, es igazan efic az őrőc halalnac marcaba, Ötöd okát 
vetj zent gergőr doctor ekkeppen monduan Miért a kegöt- || lenöc 117
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örömeit akartac volna ez velagba elniöc mind örócke, arra hog 
ammeg zocot binnec generűfegebe mind őröcke elbettec volna. 
Azért az ii'tennec igafíagos iteletj azt agga, bog fólia ken nekil 
ne legenec, kicnec acaratfoc mindöncoron ez velagba biliben 

5 gőnőrködot, Azért mind ezögbelöl liilvan megteczic, liog e keues 
ideig való bin tétéiért öröcke való kent zenveggenec

I t  i m m á r  v e t t e t i c  m á s  k é r d é s  a r r ó l  b o g  ha  a
U S p o c o l n a c  ken  n a  k e r e f t e t i c  n a g o b  m v n c a u a l  || Anag 

kedeg a menorzage Kire ekeppen felel magarazo meftör, mond- 
ic nan, bog a gonozoc naggal nebezeb mvnkaual kerefik magoc- 

n ac ji pocolnac örőc kenn at bonnem ayoc az öröc menorzagot. 
Kiről ekeppen zol liolgot neuü meftör, mondván Bynöfőknec 
mvnkaioc naggal nebezeb az öröc kennac kerefefebe, bonnem 
az zentöknec az öröc meáorzagba menefökbe. Mert az zolga

HOmeneuel töb vrnac zolgal, anneual töb mvnkat |j kell tenni, Miért 
kedeg abbinos zolgal ördőgnec, ez velagnac, es ö teftenec incab 
bonnem ii'tennec, Azerfc valaki e barom vrnac zolgal ellenfegenec 
zolgal, Azért elfő ellenfege embörnec erdög, Azért az ördög vrnac 
miért ö igön gonoz, igőn gonoz zolgalattal kel ö neki zolgalnia. 

20 Tudnamint foc irigfeggel, foc gűlöfeggel, foc ragalmaffaggal, es 
• foc hamis bittel. Elezteb mondateg, bog ez ördög vrnac kel zol

galnia foc iríggfeggel, kynec baznalatfa ez, Mert az irig embör ||
120 más embörnec iamborfagabol gonozkodic. Mas embörnec iozagba 

való haznalatfabol fogatkozic, más embörnec bodogfagabol bodog-
25 tálán, es genette lezőn. Mas embörnec zöldfegeböl meg az.- Mas 

embörnec lelki köuer-íegeböl elfonnad, es meg öztöuerödic. Mas 
embörnec zepfegeböl megfeketödic, es zőniue lezőn Mas embör
nec velagoffagabol megvakul. Mas embörnec eleuenfégéből meg-

121 hal íj Azért mind ezöc az irigfegnec baznalatfa kiért az öröc 
3 o pocolnac kennat vezi. Mas zolgalatt'a ördőgnec az atkozot

gulöfeg. Kynec báznalatfat zent Ianos ekkeppen irta meg mond- 
uan, Mindön ki attyaíiat gulöli, ez eleten embör gilcos, es az 
örőc menorzagot nem vezi, Mire, mert meg ölte ő lelket az 
gűlöfegnec miatta, kiért menorzagot elvezti, es maganac pocclot

122 neri, Harmad zolgalatt'a az őrőc(!) vrnac, tor- || cofíag, es rezögfeg. 
Mel igőn nag nebez zolgalat legön ördőgnec ez, Megielönti iras 
magarazo meftör ekkeppen monduan, A rezögös torkofokat ördög 
vgan biria mint embör ö harmat Vghog, valaminemű binre
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akarva vket haytania, zabaclon megteheti, Mire Mert a criftus 
ezőkőn órdognee zabadfagot bagót, Mint megvagon irvan az 
ewangeliomba az emborrol, Kibe vala hath zaz, es hatvan hat 
ördög kiket micoron vronc ő belőle || ki öze, Mondanac, ha Щ  
minket innet ki vetcz, keerönc tegód azon hog bocas be minket 5 

ez diznocba, Kik ith velőnc vannac, es legottan zabadda haga 
vket beleők mennie. Es e diznokat őrizik vala a paftoroc a 
tengőr mellet. Es hog beleöc menenec az őrdógőc legottan mind 
a tengórbe zógdöfenec, es mind bele halanac. Azért a diznokon 
ertetnec mind a torcoíoc, es a rezőgőfőc, Kikon a Criftus őrdö- 10 

gőknec hatalmat adót || Hog ha a binbe végig megmaradnac, 124 
mind a tengörbe, Az az, pocolba ő velöc zógdöffenec, es mind 
bele őíec vket. Azért valaki órdognee zolgal teítenec keduenec 
kerefefeuel, ez 5 neki zolgal, es fizetefe, De halgaffad immár 
az zent doctorocat mit zolnac a torcoffagrol Mert zent Agofton 15 

doctor vgmond róla. Az rezogfeg liizolködő ördög, edös meróg 
generkődő bin. Vetkezetóknec anna, gonoffagnac j| gökere, 125 
bynöknec kezdeti fionec meghaboritoya Elmenec elforditoya, es 
lelöcnee vezedelme, kit valaki val, ez ómmagat nem valia, es 
valaki nem tezi, ez bint nem tezön. Seneca new meftor vgmond 20 

róla vafon mi vtalatofb rezóg embórnel, Kynec zaiabol dolioffag 
zarmazic, zolafaba bolondozic, titkoth nem tart, Kynec elmeye 
elidegónült, eze el veez Zyne elvaltozic Iftennec || lezón güle-126 
fegós, Angalocnac vtalatos, es emborocnec mőuete Iozagoctol 
megfoztatic, es mindőnoctol megiíomottatic. Zent Ambrus doctor 2s 
es igon zidalmaz’a ez atnozot bint, monduan Eezógfeg meg- 
galaz’a a termezetóth, Ki vezti embórbol iftennec malaztt'at, 
es elvezti ó dicófeget Alá vetuen vtet a melfegós tüzes verőm
ben Mert embórbol tezőn beftiet, Az erőfből erőtelent Iamborbol 
tezőn nem iám- || bort Tiztabol fortéiméit, es bölc embórbol 127 
tezőn bolondot, Azért kiki mind iol vege ezebe, mert a toreof- 
fag mindőn binnec vtat zerez allelókbe menetre, mert valaki e bili
nél meggózetetendic femminemü binnec ellene nem alhat. A z é r t  
ez rezogfeg femmi nem egeb, hanem fbi] cak bynöknec copor- 
foya vndogfagnac aztaga, es göyteuene, fertelmeffegnec kezdeti. 35 

Ocadafnac ahiía Tiztafagnac ellenfege, es tefti || tüznec goytafa. 128 
Mind ezőket megbizonitt'a azzent iras monduan bőlcnec miatta. 
Bornac itala be megőn hizölköduen, es keduefön de az vtolfo
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napon megmar miképpen azzomac, es miképpen a regulos neuü 
mergos kego mergőt ont allelőcbe. Azért mind ezógbelöl meg 
teczic meí igón nehez legon ördögnec, es a teftnec zolgalnia, 
kiért ördög fizet neki auual ammie vagon Neki kedeg egeb

129 iozaga nine || hanem cak a pokolnac kenna. Azért ezt megliallooc, 
es megbizonittathek. bogii ördögnec. es a pocolnac kémiáért 
naggal nehezeb zolgalnia honnem iftennec Immár bizonitaffec 
azes meg bog naggal kynneb iftennec zolgalnonc lionnem ördög
nec. es naggal kinneb menorzagot vennönc lionnem a pocohiac

íokennat. Ezt megbizonitt'a ezön iras magarazo meftör, monduan,
130 Az iften zerető embörnec lelke, es Ö || ziue olan mint az zön- 

telen való vendegfeg. Miképpen monga zent lelöc bölcnek 
miatta, Mert miképpen zokot embörnec (!) gőnerkődni ayo vendeg- 
fegbe etelbe italba, es vigafagba ezönkeppen az iften zerető

is lelöc generkődic edőfködic, es vigadoz az ifteni zent zeretedbe, 
es a lelki iozagocba lg ekkeppen. Mert ha féltéként. Latfa az

131 iftent lelki zőmeymel (!), kit foha || megnem bantotli, es ha vetkő- 
zötthee róla penitenciat tartót, es io remenfege vagon bog az 
iften kit ő zeret, bynet neki megbocatta. es mind ezöc ő neki

2oteznec nag Őrömet Es ha te'? ént az iften zerető alaa, es latfa 
a pocclot bog houa femminemu iften zerető, es bizon penitencia 
tartó nem -megöli es abba io remenfege vagon, Hog ő oda nem

132 vettetic |j es ebbe neki vagon nag öröme. Es ha tekent hattra 
őfmeri az elmúlt időt, bog iftennec zolgalatfaba költötte el Es

25 ha előue te'-ent, vg őfmeri, es vg hizi, hog az iőendő időt 
iftennec zolgalatfaba akarya, es kevanna elköltenie mind addig 
mig ez velagba el, Kiből mind nag lelki vigafag adatic ő neki, 
Ha kedeg tekent iob fele, tahat azt latfa hog az angal ki neki 
adattatoth zolgalattra, es őrizettre, vtet őrizi, es otalmazya

133 mind II ő-halalaig ördögnec hatalmától, es ö calardfagatol Es 
halalanae vtanna vizi 6  lelket ammennei bodogfagba, holot a 
criftofial, es a bodog ziz mariaual, es mind ammennei zamtalan 
zentőckel, es angalockal orzagolnac mind őrőckől őrőcke. Azért 
az iften zeretőc alazatofoc, es engedelmefőc mindőncoron vannac

35 vigafagba, es iduőffegőkről nag bator.Cagba, es io remenfegbe.
134 Vg bog, Ez ileten nem fel halaitól || Nem fel ördögtől, es 

femminemü ellenfegtől. Kiről vgmond vers tőrleytő mefter Qui 
feruit deo, regnat vt leo. Valaki iftennec zolgal orzagf vg mint



orozlan, Azért mind ezőgből íiilvan megteczic, bog iftennec 
kynneb zolgalni honnem mint őrdőgnec, es a menorzagba nag- 
gal kinneb mennie honnem pocolba.*) Io  l e f u s  o t a l m a z -  
me g  m i n k e t  a p o c o l n a c  k e n n  a t о 1 **)

II P a f í i o  d o m i n i  n o f t r i  i l iü xp í  143
MI Vronknac ieíus criítnínac ő halala auag kenna kettőtől 5 

tamadot Elözer Sido nepnec iregfegetöl. Mattol 6 el aruloianak 
fefvenfegetől. Ki meg példázva vagon Serit moylefnec elw kőn- 
veben Gonoz vad meg marta en fiamath Jolephet, hog e bezedóc 
legenec a firo atyanac ő fiáról. Azért a gonoz vad Sido nepnec 
irigfege. Mert a íoc codat, Kit || tezen vala, es ielennen lázár-144 
nac feltamaztafaert Tahat a nép megen vala vtamia, Kiért 
remulenec iregfegre Sent Ianos mondafa zerent A íido feyedel- 
mek, es a zerzetős l'idoc gylekozenec tanacba, es ezt mongac 
vala. Mith tezönc, mert ez embor foc codat tezön, lia vtet 
ekeppen elhaggoc, mind о benne hiznec. Es el ionek a romayac, 15 

es el vezic ammi kelőnket, es ne- || pönket. Demaga о kőzzülőc 145 
kayfas neuü ki vala az eztendöbeli feyedelm Iöuendőth monda 
mondván Illic nectok hog eg embör halon meg ioob, Honnem 
mind a foc nép elvezzon. Demaga azt ő tőle nem monga vala 
de miért az eztendöbeli pifpec vala Iőnendő mondot vala, 20 

es ezt mondotta vala, mert a népért meg halando vala, es nem 
cac a népért, De embőrnec || fiai, kik el ozlottac vala egbe 146 
guttene Senth Mathe ewangelifta mondafa zerent, hetfen be mene 
ierufalemben, es az vton lele eg fige faath leveleuel ozue gymőlc 
nekil meg ehőzven, megatkoza, Ki legottan meg aza. Mert iegő- 25 

ziuala fido nepeth cak bezeddel leueleftől thetemen nekil, es id- 
veffegnek gymolce nekil. Azért atkoza meg Es iove a templomba, 
es «mind» napot estig predicalla, es foc ve- || tekődefe vala a 4 4 7  

fido papi feyedelmekkel, es az zerzetős fidokcal, es be mene 
bethaniaba, Kedden reggel ifmeg ierufalembe mene, es iővala30 

oliuetim hegen Es monda a tanitvanoknac Tuggatoc hog e 
keth nap vtan Imlveth lezen es embőrnec fia el arultatie, bog
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*) Itt végződik a Guary-codexnek a Nádor-codexszel párhuzamos
része.

**) Itt négy tiszta levél (135— 142. 1.) következik.
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megfezittefl'ec. Maga gakorta predicallotta vala meg nekik, De 
ma el vegezven Neged napon, Az az Seredan nem mene ieru-

148 falembe, bog ő nekic adna- || ia halaira, es elarulafanac belet 
megmutata. Mert ha be iőtvolna, tahat о vele nag vetekódefek,

5 es ellenkodefek yoltac volna, es hog ureffegoth nem hágót 
volna 6  nekic tanalcz gütteni, Demaga micoron vtet megnem 
lelic vala, tahat az 6  tanacoknac ideie vala. Tahat őzve gülenec 
a papi feyedelmec, es az fidoknac veeni az fido feyedelmeknec

149 p itvaraba, Ki mondatic vala kayfafnac, es ta- j| nacoth tartanac, 
10 hog ieíoft calardfaggal megh tartanac, es meg őlneiek Es azt

mongac vala, Ne ez innep napon, Az az lrafvetli nap’an, mert 
ne talantan zendules lenne a nép kőzőth, feltic vala a népét, 
mert igén zeretic vala iefoft, Es Iudaft fefvenfege ketelenetinala 
hog ieíoft el arulnaia az nepnec. Tahat íathanas Az az Pocol- 

i5 beli őrdog hizelkodeek iudafnac Auag yhle Tudván kedeg, hogh
150 |í egben gulekőztenek a íido papi feyedelmek, es meggondolni 

ieíuínac halalat Es el mene ludas a tanacba es monda nekic 
Mitli acartok nekom adni, en vtet nectok adom, Kik halvan 
igon meg őrülenec, es fogadanac neki harm iez pénzt A vala

го feredan, kit megbizonit zent eghaz, hog az napon olvaífa yfaias 
profeciaiat lm ö iutalma előtte vala Miképpen azt gondola 
ludas Ygmönd róla zent Ianos ewangelifta, hog verag vaíarnap

151 élőt való И Zombaton iőue Iefus betaniaba Holot lázárt fel- 
tamaztotta vala, mert megholtvala, Kit iefus feltamazta, es oth

25 tőnek vacorat, es martba zolgal vala, es lázár eggicvala az 
evőknec, Maria von. egh fonth nardofban alkototh nőmős kene- 
tötli es meg kene iéfufnac labait vele, es az ő haiaval meg- 
tőrle labait Es a ház be telec a nőmős kenetlmec illatt'aval, 
Monda eg az ő tanittvani közzül Judas ki vtet eláruló vala.

152 Mire a ken etil nem || adatot el barom zaz penzon, es zegenők- 
nec adatot volna, de azt nem nionga vala a zegeiiőkről, Demaga 
vrw «lopo» vala, es erzene vala, es nekic mit adnac vala abban 
viíeli vala. Azért Iefus monda, Haddel vtet, A nőmős kenetét 
tárttá en temetefőmnek nap’ara. Mert zegeiíők mindőneoron

35 vannac veletőc, de en nem vagoc mindőneoron tűveletők Zent
153 Mark mondafa ze- || rent. Bizon mondom tinektők 4Talahol ez 

ewangeliomoth predicallangac mind velagot mia mondatic Hog 
ez ezt tötte hirdeti ő emlekőzetire, Zent Lucacz ewangelifta
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vgrnond, Hog ez bynert ment volna Iudafba fatbanas, Azaz 
Pocolbeli ördög, es ezőnkeppen egeb nemw be iőu-endőből tize- 
döth el vroz vala Es a nomos kenetoth kebzőttevala barom zaz 
penzőn iutonac, mert iítennec 6 zömeiével vegőn || igazat a 154 
harmicz pénzéi maganac. Azért zent lucacz mondaía zerent 5 
zola a fő fidoknac, es az iras tudocnac, bog miképpen ftet._ 
nekic adnaia, es meg zegődek velők, kérvén aztli ammin a 
kenetoth el adhattac volna tizedeet ki tezönuala barmicz pénzt,
Es keres vala űreffegőt miképpen adnaia nekic vtet íokaffag 
nekil, ez vala zeredan. Vgrnond neminemw e felöl bodog azzon- ю 
пак ő kepeben ith ludas || Mire nem adaad auag arulad el 155 
annat fiaval özve, bog kiknec el valbatatlan, es fefőlhetetlen 
örömök vala, az Tereim igenlő lenne monno keiínanac 0 alnac, 
es hitetlen Judas ki nem zegönled annanac eggetlen eg fiat ií 
kernen kenra el árulni. Azért nem tilovek (!) meg a vezedelmnec is 
fia ő gonoz, es alnoc zandocarol Sötb fia elhagvan, es egeb 
apoftolocat az íido feiedelmekbőz mene, es az el- || arulaft, kitl56 
zerzőt vala megtelefitteni. Zent Agofton bodog azzon kepeben 
vgmorcd О ludas alnoc meftör. es töfeer О ludas föfven gonoz 
kérhettél volna ö annatol barmicz pénzt, Es ha ő ajtónként iart 2 0  

volna ees, nekőd meglelte volna mi elöth ő zent fiat i! zernen 
el arultadvolna. Ceterteken iőue betaniabol oliuetim hegere, 
es elbocata petört, es Ianoft, mondván Mennetők el alkoffatoc 
nekönc ennönk, Hog || egönc. Azok ottan felelenec Hol akarod 157 
hog alkoffonc Monda iefus ő nekic, lm be meneth a varofban, 2 5  

Leltok eg embört ki eg corfo vizetb vizön köueffetöc ftet a 
baziglan a melben megen, es mongatoc a liaz vranac, Azt 
monga neköd meftör, Hol vagon a vacoralo liaaz, es oth en 
tanitvanimval meg ezöm a hufveti barant. Es a megmutatta 
tynektőc a nag vacaralo helth jj es oth alkoffatokmeg ennekőm 158 
a huh éti barant Es elmenven, azonkeppen leleek, miképpen 
iefus mondotta vala nekic, es meghalkothak a vacorat. Vecerne 
megleueen micoron ideie volna leűle es a tizenkét apaftaloc 
vele ozveen Jesus veue a keneret. meg zege, es meg alda, es 
ada ő tanitvaninac, es monda Vegetec, es meg egetek ez е п з б  

teftőm. Es veuen a kelböth, Halat ada, es || nekic ada, mond-159 
uan, Igiatok ebből mind, mert ez en veerem ki tű ertetőc es 
fókákért ki őthletic mindön bynőlmec bocanatfara. Demaga
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mondom tynectóc, hog matolfogva nem izom a vezzőnec gyniöl- 
ceben a napiglan mígnem aztli izom veletőc őzue en atyamnac 
orzagaban, es monda nekic, Kevanya kevanam veletők megenni 
a vacorat mi előth megkenzatom Azoc vacoralvan bancodec

160 a И Indafon, keferulteben monda, Bizon mondom nektöc, bog 
eggitok engomet el árul Es az egebi bánkódván, igen kezdenec 
mondani, Nemde en vágóké л ram. Iefus felele es monda, Ki 
en velem a talba mart'a a kyneret az ki engőm elárul. Embőr- 
nec fia el megen miképpen irvan vagon о róla, De iái nag Ob

161 annak ki miath el adatic. De bizonaual iob voltvolna j| annak 
bog e velagra ne ziletóth volna az embór Felele ludas ki el
árulta vala vtet Meftör Nemde en vagoc ее. Felele Iefus, es 
monda neki, Te mondád Itb neminemw alazatos doctor vg- 
mond bodog azzonnac kepebe, О vezedelmnec fia Mire a bynőd-

ísnec neheffeget nem néződ, es nem latod kenodath, binben vol
todat femmikeppen nem zegenlőd. Mire nem felőd ilen nag

162binnec kennat jj Mert tenekőd iob volt volna hog e velagra fe 
zilettel volna. Mire acarod e pénzt el vennod kit bynnekil nem 
valbacz. Mire hog binben teleffeggel láttától, ki tegodet meg- 

20 váltani ioth binben fogattal. О gonoz lelök, meí keues nekőd 
iduőffegőd, hog azt ki mindennec iduozitőve if igón kévés, es

163naualas iutalmert el attal Es vk kezdec kérdezni || 5 kőzőttőc, 
ki ezt akarnaia tenni, Es a tanitvanoc kőzzűl eg vala, ki iefof- 
nac őleben letötte vala feyet, kit zeret vala iefus. Zolala neki 

2 5  petőr, es azt monda neki- kv az kiről monda, Azkeppen hóg le- 
fekut volna zent Ianos iefufnac terdere Monda iefufnac Лггат  
ki az ki tegodet el árul. Eelele Iefus, A kinec maartoth kyne-

164 rét adoc, vk vacoralvan || Yeue Iefus a kineret, es meg martvam (!), 
ada ludas fcanotnac, Es tuggad hog zent Ianos monda femmit

3opetőrnec az el aiulafrol Mert halvan, es lathvan micoron criftus 
veue a kyneret, es megmaartha, es ludas fcariothnac ada. Meid 
legottan ő nagb banatt'aban vrnac bagafa miat elaluek vronc 
criftofnac ö melen Mert ha ö megmondotta volna zent petőr-

165 nec, es az egeb tanitvaninac || ők ottan f tét meg őltecvolna, 
35 es tagonként el zaggattac volna, es a falatb kiner vtan be

mene iudafba fathanas, nem eleb, De hog tekelletőfben gőtt- 
rene, es birnaia ftet, es a gondoltli alnokfagot ~bamarban meg- 
tőkelleneie. Es monda neki iefus, Ted hamar ammit tez. Vg-
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mond zent Anfelmos Vram ez mind te engedelmeffegőd vala, 
hog ez kegótlent te tanitvanid kőzőt ielőnteni, es alaztatni nem 
akartad, De gorfon fietni hattad ammit tőre- || kődic vala, De-166 
maga ezt a leűltec nem tuggacvala mire[rt] mondana[c] Vág nem 
erticvala. Nekic aleytac hog erzene volna iudafnac miért mon- 5 

dotta volna neki iefus, Ved azt ammi kel az innep napra, Auag 
zegenoknec valamit adni Minth elveue a 'falatoth, Legottan ki- 
kimene. Ez helen be tefefedic a zent iras, Mert en bekefegőm- 
nec embőre ki en kynereniet eziuala, Hog ki menth volna 
Monda II iefus Immár meg dicoilt embornec(!), es iften megfenőfii 167 
ömbenne. Es ton nekic of edős bezedőth, es zola nekic zere- 
tettről való baratbfagert, es afafiufágról, kit foba annac előtte 
nem tőtvala minezőr tanitvaninac mondván, Nemicoron fiainac, 
Nemicoron baratinac eenek nag kefő ideiglen. Meg ielöntven 
mind kitb hallót vala ő zent atfatol Es a bezed megvegezven 1 5  

ki bezed edős, es hozzuvala Es iftennec halat adanac Auag 
diceretőth, es menenec || oliuetim hegere. Tahat monda nekic 168 
iefus Ez eyel tű mind meg vetkőztök en bennem, Azért irvan 
vagon, Megb verőm a paftort, Auag az őrizőth, es el ozolnac 
az cordanac iubai. De minec vtanna feltamadandoc elől vezlec 20 

galyleaban Monda iefus petőrnec Symon lm titokét fathanas 
pocolbeli ördög megkeert hog meg roftafon, miképpen a . búzát 
gabonát. De en ymattam, es keertem te erted bog megne fogat- 
koz’ec atta bitöd, es micoron megfordulandaz eröfibedmeg atte || 
atyad fiait. Felele petőr, es monda Es ha mind tevőlgendnec te 169 
benned en foha nem tevolgők. Monda neki iefus Bizon mondom 
nekőd hog ma ez eyel miglen tyk ketzer zolna haromzor tagacz 
meg engőmetb. Monda neki petőr Es ha enneköm meg kellene 
veled halnom megnem tagadlac Vgmond zent gergör, Hog ifteni 
zerzefnec miatta tugga vala iften bog ő eghazanac iőuendÖ3o 
paftora lenne es kernen lenne engedemre miképpen nemicoron 
mon- К dothvala vronc criftofnac Ha vetend ennekőm afamfia 170 
bocaffacke ő neki hetzőr Es felelven neki iefus monda Nem 
mondom nekőd lietzőr de hetven lietzer Azért haga vtet efni 
hog ő byneben tanólna miképpen egebeknec megbocatna Es 85 
iőue ö cedron \ize áltál getbfemani neuű faluba, holot vala 
kerth, kibe be mene 6, es tanitvani vele őzue, demaga tugga 
vala ludas ki vtet el arulta vala a beit, mert gakorta gylekőzic-
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171 vala ő tanitvanival oda E helen zentli || írás betelic, mondván, 
kik en leikőmet őrizicvala tanacoth tartanac egetőmbe Tahat 
Iefus Ifakcal bog ham arab meg lelneiec kimene a koz beire, es 
monda nekic, ülyetóc le ith, es vigaziatoc miglen oda megoe es

5 ymadkoz’atoc, viuen vele petőrt, es Zebedeofnae keth fiait 
iacabot, es Ianofth, es kezde bancodnia, es zomoru lenni. Es 
monda nekic, Zomoru az en leiköm mind halaiig, legetöc ith, 
es vigaziatoc en velem, ömmaga kedeg eltavozek eg hagittafne

172 földön ö tölöc, es orcaiara || elek ymadkozvan, es mondván, 
io Atyám ha lehetlifegös mennönel en rólam e ken Demaga nem

vg miképpen en akarom, de miképpen te. Micoron iefus eriftus 
volna keferufegnec vonacodafan, a ken vés vernek vereeie, es 
ziuenec banatiaba ö attyanac monda Zent at'am Ártatlan vagoc 
es te parancolatodnae vtaat el nem multam Legön ottan dicö- 

i5 fegős nagfagodnac acarattya. Es bocata angalt, ki vtet meg |l
173 erőfittene, es monda az angal О vronc iftennec fia te atvadnac 

felöl eröfül meg mert ig kel lenni, bog a kenth meg zenvegged, 
emböri nemzetnec iduoffegeiert. Micoron vronc iefus felkeltvolna 
ymadfagarol v tanitvanit mind aluvan lele banatnac miatta Es

ад monda petörnec Ekeppen nem vigazliatale eg horaiglan en ve- 
. lem. Ith eg Neminemw doctor igmond О petör hol vagon atte

174 batorfagod, vág engedelmed, ki ennec előtte keueffe || meftőrö
det elől vőttedvala Immár el feletted fogadafodath. Vigaz petör 
egeb keppen felyeb, bog raytad keferteth ne hatalmazzec, Yigaz-

25 zatoc, es ymadkozzatoc, bog kefertetbe ne efíetok, Mert a lelök 
heez volna,.de a teft koor. Mafodzor ifmeg elmene, Imadkozec 
azon bezedőtli, mondüan En atyam ha lehet bog e kennac el 
nem kel en tőlem menni hanem azt meg zenveggem legön te

175akaratod Ifmeg' mafodzor el iőue az an- || gal, es monda 0 
3oMindőn nepnec iduőzitőye, tegödet mind warnac bog megli- 

zabadulhatnanac ő halalocbol Adam, es ewa firnac, es kealtyac 
te el iőuetődet hog meg zabadohad vket pocolnac keiinatol 
Symeon ki tegödet regtől fogva kevant, Abraham Dauid es mind 
kifdedök, Ideft Parui es nagoc, férfiak, es Azzoiiiallatoc, Zent 

sölanos baptifta ki tegödet megkereztölt, es mindönnec meg
17ft yelőntőtte te el iőuetődet, Minem ha- || god vket fetetfegben de 

afad bocatot tegödet emböri nemzetnec valcagara, es fogatta 
mindőn profetaknac. Ni nem hazug lezön, es mindőn prófétáé
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minem hazugoc leznec ha emböri nemzet te miattad elliagot 
lezen. Es fólia meg nem zabadui Mind remenkődnec te benned 
Embőri nemzetnec idvőzitőye, es ha te meg [nem] fogatkozol, 
mind őrőc kealtafban leznec. Te kezdőd a háborút, es meg gőzöd . 
fathanaft, Az az pokolbeli ördögöt Minem balalt felz, mindőn 5 
II zőmőc neznec te fegedfegődre, es ha te megfogatkozol es 177 
mind ez velag néz tegődeth. Ha megfogatkozol, es mind fogfág- 
ban leznec, es firamban. Azért tiztős keraí, es vralcodooknac 
vra irgalmaz mindőnnec ala vetőtteknec Irgalmaz te nepednec 
Es meg iöve az apaftalokboz, es lele vket aluvan, mert az о ю 
zőmőc meg nehezültec vala, es nem tuggac vala mit felelnenec 
Es vket elhagvan el mene es jmadcozeec harmadzor azon beze- 
dőt. Jelőnec neki menbelöl angal meg- || erőfitven vtet. Es lön 178 
elbaggadvan, es hozyab ymadkozic vala. Es Ion ő verey mikép
pen földe foto cöppeneth veer Ez helen criftus jmadvala, es ő is 
el aruloya elkőzelitvala Criftus felkele ludas vigadvala Criftus 
tanitvani alom mia megh nehezültek vala Sido nepec gonoffag 
mi a megvacultanac vala Criftus fir vala ludas azokval mőuet 
alnokfagaual Criftus verittőzic, es att'at yrnadga ludas el arul- 
tataft tezőn Cri- || ftufnac tanitvani aluznac ludas kőteleth 17Í) 
zerez, hog criftoft meg kőtözzec Eben vala ő halalanac nag 
felefe, auag rezketefe, Hog magat igaz embőrnec mutatnaia.
Es micoron ymadfagba a keent róla elvetni keriuala ymadfaga, 
bog engedelmeffegetb ayanlana Teres verő kibocatafa bog iő- 
uendő mivelkődeteet mutatnaia meg ielőnt angalnac vra bizo- 25 

nitanaia. Es e lielen be telec a zent írás mondván Nappal, es 
eyel kealteec előtted memíőn || te elődbe en Imadcagom Mert 180 
fegetfeg nekil vagoc Ithes betelic a iegőzes Auag a peldazas. 
Mert criftus imada zent heliaffal, miképpen meg vagon irua 
kerali kenben, Helyafnac ymadcagara mennekből efők adatanac. зо 
Criftus ymadcagara tefte ada veernec lefoíafat. Elyas hegen 
ymada, Criftus főidőn el noytozvan Zent Lucas mondafa zerent 
le terdepölven Elias Elyas tanitvaiiat fel liyva Criftus tanitvanit 
ymad- У kozni mongavala Elyas ymadcaganac vtanna verittőzic 181 
vala, Criftus jmadcaga vtan kötőzteticvala. Harmadzor efmeg35 
kere a fyv mindőn terőmtönec kere att'at. Atyafi zabadobmeg 
minket, es teeg vegetb ammu puztafagonknac, es keferüfegőnk- 
nec bocaffad el a zabaditootb kit mi atvanknac fogattal. Es az
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angaloc mondnac vala, zent iftenfeg neried, es bocaffad te
182zekednec hyedelmet mindonnec iduöffegeyert, es |j mind kealt- 

nac vala irgalmat mennec, es foldnec annanat (!) banattyarol Es 
az dicerendö, es tiztolendö atya itten akarvan magat leven, 

5 atyafag zerent 6 fiaual es mondván. En edes fiam iefus megkel 
hadnod Azért veged te bánatos halalodnac kémiát, es igadmeg 
Es az angalocat hiuan, es mondván nekic. Te veged a kerezt-

183fatli Mafiknac monda, Te veged a vas ze- |j geket. Es ezőn- 
keppen monda az egebinec, Az egeb bozia való zerekről. Es 

10 aggatok en tőlem az en íiamnac iel’ufnac, Hog en parancola- 
timba meg iga e kent, es mind térd haytvan mondanac, Legen 
zent iíteni'egödnec zent akaratfa Es el iővenek mind egetőmbe 
egmas vtan ez keífeggel iefufhoz Es monda az elfő, Veged e

184 kereztfatli, kin megfezültetől te mindőnhato atyadtul || A más 
is angal monda, Veged e zegeket te kezeid, es labaid áltál zegezni.

Es a harmad monda, Veged e tinifk coronat, ki miatli te 
feyedeth áltál veric Es a negedic monda Veged ez epeth, es ez 
ecetőth. Ezőnkeppen minden zerzaamat, es keffeget neki adaac 
iefufnac, . leterdepőlven iefus 6 zömeit, es kezeit inenbe fel 

2oemelven Tahat Ion miképpen elbaggadvan latvan e keferű
185 halait II Iefus monda, legon atya iftennec zent akarattya Tahat 

közelben lata iudaft es a ierufalem nepeeth felkefulven, es 
gorfon fegverőckel. lőne ' tanitvanihoz, es- lele őket el aluvan, 
es monda nekic О petőr, Mire hagatok el engőmet. О Ianos,

25 ezőnkeppen az egebvnekees monda Harmadzor ifmeg tanitvani
hoz iőue, efmeg lele vket el aluvan. Es monda nekic Alugatoc

186 immár, es nvgodgatoc, mert elkőzelgeth || az idő, es embőrnec 
el arultatic bynőfoknec kezeibe kefetőc fel mennönc eleibe 
Ekeppen iefus tudván mindon iőuendöket ő reaia valókat, el

30 erede, es monda nekic, Kith kereftök, Ok mondanac A nazareth- 
beli iefoft. Monda nekic, En-vagoc. Azért hog ezt monda 5 
nekik en vagoc, ottan hattra efenec, es mind a földre hullanac. 
Es meg kerde • vket kith kereftök, Legottan azoc mondanac,

187 A nazaretbeli iefoft. Felele iefus, Mondám || nektőc mert en 
35 vagoc. Azért ha engőmet kereftöc bocaffatoc el tanitvanimath

bekefeggel, hog a bezed kit mondot vala betelnek Kiket en- 
nekőm adal atiam, egget fém veztöttem el kőzzűlőc ludas meg- 
kőzelitte bog vtet megapolna, Monda neki Iefus Barátom mire
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iőttel. ludas legottan iefofhoz mene, es monda neki Iduőzleg 
meftór Es meg apola vtet Ieíus monda neki 0 ludas bekelkö- 
deffel, Auag || Apalafial árulod el embórnec fiat. Tahat el iő-188 
veen ragadac, es meghtartac vtet. Azt latvan zent Petör kiueue 
töret Monda haath tőrrel vyionc, es nem vara criftofnac fele- 5 

letith, hanem legottan a pifpec zolgaianac el vaga iob filet, 
kinec neue vala malcus Monda neki iefus Teged be tőrödet 
hiuelebe, Mert mind azoc kik tőrt veiendnec tőr mia veznec, 
Auag У aleytod bog nem kérhetnem en atyamat, es adna en -189 
nekőm többet tizenketh fereg angalnal. Olha aztli mondana, 10 

Lehetőc az tizenkét apoftoknac (!) fegedfege nekil, Ha igaz meg 
otalmazhatnanac, Kinec a mennei angali fereg lehet Eg legio, 
auag fereg regln töruenbe hat ezőr embőrt tezőn, Azért a tizen
keth fereg angal Hetven ezőr angalt tezőn, ki zamra embőri 
nelw velagot mia. Auag velag zerte || ozloth. Arán zaiu zent 190 
Ianos vgmond, ha eg angal Hetven őth ezőr fegvezefőket (!) meg 
verth. Tizentket(!) fereg angal tahat minith gőzne meg. Olha azt 
mondanaia Zent petőrnec, nem kel hog engőmet legel, legeled 
magadat, miképpen telnecbe az irafoc. Mert ekeppen kel lenni.
E kent kit adót enneköm az en atyam nem akarodee hog meg 2 0  

igám azt, Legottan hog filet illete azon időben megvigazta vtet. 
Monda iefus az focaffag- || nak, Iőttetők miképpen tolvayra, 191 
tőrőckel, es rudackal megfogni engömeth Nam miíidőn napon 
veletöc voltam a templomba tanetvan, es engőmet nem tartot
tatok meg, De ez attú időtök es fetetfegnec hatalma. Ith nemi- 2 5  

nemű doctor vgmond bodog azzon kepeben 0 kegőtlen ludas 
hog en kegős fiamnac, Ki tenekőd meftőrődvala orcaiat zegőnlőd- 
vala, leikődben tévén fetetfegnec mivelkődetith nem velagoffa- 
gat, De fetet- || fegnec megtartottal. Tahat ő tanitvani vtet e l-192 
hágván mind elfutanac. Zent Bernald bodog ázzon kepebe vg-зо 
mond 0 kegős iefus 0 kegelmős iefus 0 irgalmas iefus 0 vigazto 
iefus, Hol vannac atte irgalmaffagid fenki nincen ki tenekőd 
irgalmazyon, Hol vannac az embőrőc, es az azzoniallatoc, kiket 
az őth arpa kinervel meg elegitőttelvala. Nincen ki tegődeth ||193 
meg efmeryen. Hol vannac az tiztőffegőc, kiket apaftaloknac 3 5  

attal. íme bizoúaval immár tegődeth mind elhattanac, es incab 
te firo anaddal tarfolkodni kellőt volna zent iacab mondafa 
zerent En efmeröm miképpen idegönek elmenenec en tőlem
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Iefufnac megfogafa coron megenvala cac eg golc ymegben nemi- 
nemw ifyv vtanna Es a fidoc fogac vtet. Az kedeg nekik hágván

IM a golc ingoth, mezítelen elfuta о |j tőlőc. Nemei doctoroc 
mongac, hog az embőr löt legen kiffeb zent Iacab apaftal 

5 Nekic fgmondnac hog Zent Ianos ewangelifta Es vtet előzer 
vinek Annas pifpökhőz. Mert az annas pifpec vala Cayfainac 
ipa, Li tanacoth adot vala a lidoknac Hog eg embőrnec iob 
meghalni a foe nepert О zent atya te zent fiad kötözue vitetic 
О angaloc attu keraltoc huztatic О men, es egek, О cillagoc

195 О emböröc j| О lelköfőc О zent atyac. Oztan fordohad a beze- 
dőt’n iefufra e baranra, ki a farcafoc közöt vala Es gondolyad 
meg, Mel nag feböffeggel vizic volt vteth kötéllel nakon kötvén, 
es űticvala vtet kardfoccal valközbe, es ezönkeppen ö foc ken- 
narol gondol Es köues vton mezítelen labbal vala, es a köuec

is ö neki eltörikvala körmeith es ö .labait cedron vize altala her-
196 telenfeggel vonván vtet, arcéi le efeek, es ö orca- || iara min- 

dönöftöl megveröfule. Es a pifpek iefuft kettőről kerde, Elő- 
zer áz ő tanitvaúitvanirol (!), es az ő tudomanarol. Tanithvanirol 
íemmit nem felele. Mert ielőnvala hog mind elhattac vala vtet.

20 Es az ő tanofagarol monda Es nilvan nectőc. Mire engőmet 
kerdez kerdged azokat kik hallottac, mert azoc tuggac mith en 
mondottam, Hög ezt mondottavolna, eggic az zolganac arcéi

197 capa iefoft, es monda neki || Ekeppen felelzee a pifpőknec, Es 
mind ezők ellen femini gonozt nem monda, hanem alazatos, es

25 edős bezedöket felelven monda, Ha en gonozt zoltam tanú 
bizonfagot teg a gonozrol Ha kedeg iooth zoltam, mire veerz 
arcéi engömeth Óiba azt mondanaia ha en bezedőmbe vetkőz
tem, mongad, auagh mutaffad melben, Ha kedeg valameíben 
megnem iegzez mire veerz engőmet. Mert vgmond zent Agofton

198 doctor, Ki atta || iefufnac az arcéi capaft nem^j akarnadee bog 
vtet mennei tűz meg emeztene Auag fold el nelnie, vág ördög
gel be neletnec, Auag egeb nemű kenokcal kenzatnec Es kulde 
vtet annas Cayfas pifpökliez, liolot az zerzetős fidoc, es a venők 
meg guleköztenek vala. Megőn vala iefuffal, es köuetivala iefuft

35 zent petőr, es mas tanitvanais kivala efmetöie a pifpőknec, es
199 be mene vele a pifpőc pit- || varaba. Zent petőr al vala kiuil 

az ayton. Ki mene a más tanitvan, es monda az a-yto tartonac, 
es be bocattata zenth petőrt, Es monda zenth petőrnec. az ayto
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tartó lean, Nemde thees ez embőrnec tanitvani kozzül való 
vagee. Monda zent petör Nem vagoc Onnaton hog ki mene 
legottan tik zola Álnak vala a zolgac, es a zolgaloc a tűznél 
mert hidek vala es magokat || melegittik vala, es vala zent 200 
petör о kőztőc, es magat melegittiuala. Mondanac neki Nemde 5 
thees ö tanitvani kozzül való vage Efmeg megtagada, es monda 
Nem vagoc. Vgmond zent Amburus,- Azért tagada meg zent 
petor, mert octalan foga halaira, hog nem tagadga meg nem 
zenth eghazba, nem 6 liazaba hanem a íidoknoc pitvarában 
oth tagada, Hol iefus kötözve vala, Holot || igaffag nincen Es 201 
keues vartatva monda eg az zolgac közzűl, annac rokona kynec 
zent petör filet el vagta vala, Nemde latalake en tegődet ö vele 
a kertben, es ö kőzzűlőcvalo vág, nelvedes azt mutatya bog ö 
közzülöc való leg. Es kezde megtagadni, es efködni hog nem 
elmerte volna az embört a kith mondana. Efmeg ottan tik 15 
zola. Ittes be telec az iras, ki vgmond, Mézzé vetted efmeröymet 
en hozzam || Vetenek engömet miképpen vtalatoft magoknac. 202 
Ith megtelic a regln iegzes, Mert tahat zent petör falamonnal 
tagadameg iftent, Mert vg vagon az ö könveben megírván 
Salamon keraf azzonoknac zauara, Zent Petör leanoknac zauara 20 

Salamon balvannac tiztöffegere, Zent Petör a leannac felelmere, 
Demaga mindöniknec iooth töth vala, Mert falamont kerala 
tette vala || ez velagnac orzagaban Zent Petört pifpöcke 1-elök- 203 
nec orzagaban. Iefus megfordula, es tekente zent petörre tefti 
zömevei, es meg emleközec vronc iefus mondafarol, melet mon- 25 

dotvala neki bog miglen tik zolna addig haromzor vtet meg- 
tagadnaia. Es zent petör elmene igön kef erven fir a. Es az ö 
catrincaiat vifeliuala kentefe vyaban, Kiuel könuet megkeni vala, 
es orcaiat zarraztyavala. A papi feyedelm || es mind egebec204 
hamiftanofagot kerefnecvala ö ellene, hog ftet meg ölnec es 3 0  

nem lelenec Soc hamis tanok elöue iöuenec Elözer keth hamis 
tano elő alia, es mondanac, Ez ezt monda hog megtörheti 
iftennec templomát, es harmad napon az vtan efmeg fel allath- 
hatt'a Es azoknac nem vala illendw tanofagoc Es felkele a lído 
papi feyedelm monda neki Semmit nem feleize erre mith j| 3 5  

ezök te eilend tanulnac. Iefus kedeg vezteg halgatvala. Es a 205 
fido papi fej'edelm monda neki En kerdlek az elő iftenre hog 
megmongad nekőnc ha te vág a criftus aldot iftennec fia,
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Monda neki ihs Te mondád. Bizonaval mondom nektoc hog 
matolfogva latt'atoc embőrnec fiat ülni at'a iftennec iogafelől, 
Es iőni menneknec kődibe. Es megzaggata ruhaiat, mondván |j

206 Megkaromla iftent. Mith teeztöc meges a tanockal lm iol halla- 
5 toc a carornlaft, mi lattatic tű nectok legottan ők halaira

itelec vtet es liagyapanac neki orcaiara, es be fedek 5 neki 
orcaiat, Zent Mathe minth monga, mert nem verheticvala vtet, 
Latvan neki orcaiat if kevanfagofnac, Azért vtet be fedec, es

207 mind etaltal, es etczaka a nauaías j| fidoc vtet verek hakon 
10 nekic palmakat orcaiaboz vemen, es mondnac vala, Criftus

mong nekőnc iőuendőőt, Ki az a ki te tegődet üte, Hog betel- 
nec Dauid profetalafa. En hátamon faraganac a bynőfőc, meg- 
hozzittac 6 alnalfagokat, es befedec orcaiat. Ith betelic az iras, 
Ki vgmond En ellenöm gonoffagot zolanac ayoert, es gülőfeg-

208 nec bezedeuel megkőrnükőze- || nek engőmet. Ittes megtelic 
danielnec peldazafa, mert tahat criftus daniellel vadoltatik vala, 
Daniel irigcegmiat, Criftus azonkeppen, Daniel hamis feyedelm 
miat, Criftus hamis tanoc miat, Daniel darius előth xpüs a 
fido pifpoc eloth Mert vgmond zent Bernald doctor Io iefus

20 atte kevanatos orcádat, Kire az angaloc kevannac [ze] nezni hallal
209 megfertözteteek; Kezőckel' verec, es || ruhával be fedeek Sőth 

a keferü febeknec fém. engedenec. Beggel az vton tanacot 
tanacot tartanac mind a iido papi feyedelnek(l), es a fido nepek- 
nec veeni. Ide ft feniores iefofra, hog vtet halaira adnac, Kőtoz-

25 ven elhozaak vtet, es adac poncio pilatofnac a feyedelipek. 
Tahat latvan ludas ki iefoft el arulta vala hog karhozot volna,

210 meg ada. a harmicz ezift pénzt a fido papi feyedelmeknec jj es 
a venőknec, mondván Binth vallottam, merth az igaz vert el 
árultam Ith vgmond zent Amburus doctor, Latvan ludas mert

so karhozot volna, tahat megefmeruen gonoffagat legottan mon- 
danac a fidoc Mith gondolonc vele te laffad, oí ha azt monda- 
nac Mi raytonc mi aal benne Ha igaz te mivelkódefőd megh 
ielőntetic. Nemei doctoroc vgmondnac, Hog vafarnapon halvan

211a feltamadaft, kőtéllel ma- || gat az napon akaztameg Tahat 
35latvan ludasam ért <(ki> vtet el arulta hogh karhozoth volna, 

Penitenciara rémülvén meg ada a fido papi feyedelmeknec a 
harmicz pénzt, es a ven fidoknac monda, Vetkőztem mert az 
igaz veerth el árultam; a templomba elhag«it»van a pénzt, es el-
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mene kötéllel magath meg akazta, Kire vg kealt zent Gergői- 
papa monduan 0 ludas mindőnnel bynőfb, es bodog- || talamb212 
te voltai. Kit ielön volta nem vonth vr iftenhőz, De a ketí'eg 
vonth kőtélbe, Mert vgmond eg doctor az igaz bölcef égről, Ellő 
iduőffeg meg bánni a bint Mafod Nem ketőlkődni bocanatoth, 5 

mert magatli órocke meg öli ki igaz bironal penitenciara nem 
fordul, Auag nem theer 0 gonoz tőfeer ludas, hamis by nőkben 
leleteel. Yrfagot tőttel, mert te meftőrodet arulas ze- || rent el 213 
attad Nepeknec alamifnaiat meg vrozuan, az föfvenfég ki 
tegődet kefceritőth vala vrfagra, es elarulafra, mert te meftőrő- ю 
det arulas zerent el attad, eretnekfegöt teuen, mert a kereztyen 
hitőth elkagvan, es alnakfagban magad tökelletőft vid Es embőr 
halaiban leletei, mert az artatlan vert meg ölvén, es megbánt
ván, Mert a ver őtlefnec oka te voltai, legottan mint magat 
meg akazta, kette zacada j| es 0  beli mind ki omla. Mert nem 214 
illic vala hog ilen binnel főrtözöt ielőcnec zaiarol ki ióné, hog 
en aldot fiamat vötte vala áldozatra, es hog dragalatos zaiat 
megbekeltevala, es megh cokolta vala. Ith be telic az iras ki 
vgmond, Allapanac a földi keraloc, es feyedelmec egbe gulekö- 
zenec criftus ellen. Ith betelic a példázat. Mert tahat crriftus2o 
famfonnal ellenfegncc adatic, Ki megvagon Iudi[t]cuw kőnveben 
irvan Samfon j| iazoknac kezeben Criftus fido nepeknec, es 215 
poganocnac kezeben Samfont meggözven Criftoft megkötö-zven 
Samfon dalida(!) neuü parazna miat Criftus fidoc gülekőzefenec 
alnacfaga niiat Samfont meg karomlac, Criftoft meg mőveticvala 25 

Samfont acaratfa nekil, Criftoft vcankeent zerte viuek. A fido 
papi feyedelmec a pénzt veuen mondanac Nem illic nekőnc hog 
ezt az zelencebe, auag pőffőlben tegőc, mert vernec iutal- || ma. 216 
Azért tanacoth tartván a pénzén vönec zarandokoknac való 
temető földeth kynec vala neue aceldemac görögül, Magárul 3 0  

mondatic vernek zanto földenec mind ez napiglan. Heggel vala, 
es ők nem menenec be a pitvarban, hog megnefőrtőznenec 
hanem tiztan enneiek meg a hufvethi barant. Ith vgmond zent 
Agofton doctor, Q fidoknac kegötlen vakfaga, hog a pitvarban 
be nem menenec hog megnefőrtöznenek || felnec vala, De217 
attyok fianac artatlan veret ki ontani nem felicvala. Mas em- 
börtöl felnec vala megfőrtözni, De önnön tulaydon bynőctől 
nem felnek vala Iefus megh alia a feyedelm elöth. Es hog ő
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vadoltatneiet(!) a íido papi feyedelmeknec, es a ven fidoknac, 
femmit nem felele Monda neki pylatos, Nem hallodee mit 
ellenőd mondnac tanofagokath Es femmit neki nem felele, Hog

218 igon codalkodneiec rayta a feyedelm. Ki mene j| azért pylatos 
5 a fidokhoz, es monda, Mit mondotoc ez embőr ellen Es ok

felelenec es mondanac neki, Ha gonoz teuő nem volna Auag 
nem volt volna, vtet nekőd nem attoc volna. Es kezdec iefoft 
vádolni, mondván Ezt tőruenőknec elfordothoyanac leltőc es 
cazarnac adoot adni tiltoyanac, es magat monga criftofnac, es 

io keralnac. Ez háromban vadolac vala iefoft A kettőről pylatos 
nem kerde iefoft, a nép elforditafarol, mert ö elfordito volt- ||

219 volna, miképpen egebeketh meg gőttrene, A malikról fém kerde 
a cazar adoya meg tiltafarol, mert hallotta vala miképpen a 
fidoknac felelt vala, De a harmadikról kerde iefoft, Hog mi

ls керретг mongavolt magat keralnac Azért monda neki pylatos
Yegetoc tynmagatoc vtet, es tű tőruentőc zerent itefetőc meg. 
Mondanac neki a fido nepek. Nekőnc nem illic valakit meg- 
őlnőnc ez hufvetban, es ez hufuetnec innepen Pylatos efmeg

220 be mene a pitvarba, es hy- |j va iefoft, monda neki, Te vagee 
го a fidoknac keral'a. Felele neki iefns Ten tőled mondode ezt,

. auag egebec mondottac nekőd ezt en felőlem Felele pylatos, 
es monda Ni hem fido vagoc en Te nemzetid, es atte pifpekid 
attanac tegődet en nekőm, Mith tőttel Felele iefus En orzagom 
nincen ez velagbol, meid ha ez velagbol volna bizohaual en

221 zolgaym megotalmaznanac hog nem || adatnam a fidoknac,,De 
az en orzagom nincen. e velagbol. Monda pylatus Azért keral 
vage te. Felele iefus Te mondod, merth keral vagoc en Ebben 
zűlettem, es eire iőttem ez velagra hog bizonfagot tegec az 
igaffagrol. Azért valaki igaíf ágtól való, en zomath halgattya.

3o Monda nek i' jnlatos. Micodá az igaffag kynec ertelmet nem 
erdőmle, mert tőruent igazan .gakorta nem töth vala, De igaf-

222fagba nem || vala. Azért hog ezt mondotta volna, legottan ky- 
mene a fidokhoz, es monda nekic En femmi okot nem lelec 
hozva, Legottan azok mondanac Meg haboritotta mind fido or- 

35 zagba a népét galileatol fogvan mind eddigien. Pylatus halvan 
galileat, meg kerde ha galileai embőr volna, Megefmere hog 
herodes hatalma ala való embőr volna Legottan elkülde vtet

223 herodeshőz, mert acköron ő es || ieruíalembe vala a napocba,
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Latvan Herodes iefoít igön meg őrűle, Ideit gauiíus eft valde, 
Arra, mert foc codakat hallotvala ő felőle Es war vala coda 
tetelőketh ő tőle, es foc bezeddel kerdőze vtet, Iefus kedeg 
femmit nem felelvala. Alnac vala a l'ido papi feyedelmec, -es a 
valaztoth fidoc zőnetlen vádolván iefoít, Herodes megvtala ftet 5 

mind о focaffagaual, es feregeuel, es || meg mőuete vtet, es 224 
feyer ruhaba öltöztetvén, es kűlde vtet efmeg pilatofhoz Es a 
naptolfogva herodes, es pylatos baratofoc lőnec őzne. Mert annak 
előtte ellefegőfőc (!) valanac egben Annac kettő oka merth 6 el- 
lenfegefek[e] voltac őzue Elő, mert pilatos akarya volt tyberins 10 

cazartol herodes orzaganac eg[z] rezet foc penzőn megvenni. Azért 
mind a napiglan ellenfegőfőc voltanac őzue. Maas oka az, hog 
teuen magat |j iftennec fianac, es fok poganokat elhitetőt volna, 225 
iőuen fido orzagban. Azonkeppen acarvan meg calni fido népe
ket. Pylatus vtet meg itele focackal, mert ő hatalma alath való 15  

embőr vala Pylatus ellen megharagveek herodes es mind a 
napiglan ellenfegőfőc lőnec őzue. Azért herodes, es pylatos 
lőnec baratofok egbe, Latvan herodes hog pylatus <(iefoff> küldötte 
volna hozzaia, mert ackoron pogannac mondaticvala, Es ő 
hatalma alat vala, Auag || ő hatalma alath volna, es Ő orzaga- 226 
bol, Pylatos egben gutte a fido papi feyedelmeketh, es a ven 
fidokat, es a valaztottakat, es mind a fokaffagot. Ki mene, es 
monda nekic, Ennekőm vg hozatoc ez embőrt miképpen- a 
neep elforditoot, es en mind tű előttetőc megkerdőzven femmi- 
nemű okot ez embőrt (!) nem lelóc, kicben vtet vadolyatoc Söth 2 5  

fém herodes nem lelt, mert küldötte vtet efmeg reanc. Azért || 
nem illic neki halai. Azért megveruen vtet elbocatom Mert 227 
nektőc fokaítoc az hog ez hufuetba kit akarton egget elbocaffak. 
Akariatokee azért hog az fidoc keral’at elbocaffam Azért monga 
vala, mert tugga vala hog ftet iregfegert arultac el. A fido 3 0  

papi feiedelmek Kizelkedenec, es mondanac a nepnec, es a 
venőknec hog barrabaft kerneiec meg, Iefoít kedeg el vezteniec. 
Felele a feyedelm, es monda nekic, || Mel’et akartoc e kettő 228 
kőzzül elbocatni Barrabafthe auag iefoít, Ki mondatic criftofnac. 
Mondanac mind a közönfegős fokaffag ivőlte, es monda veged 35 

el ezt es bocaffad nekőnc barrabaft el. A barrabas vala tolvai,
Kit neminemű oktalanfag theteyert a varofban, es embőrt őle- 
feert vetöttenec vala a tömlőczbe. Monda nekic pilatos Mith

n y e l v e m l é i í t á k . X T . 14
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229tegec a iefofrol ki mondatic criftofnac || Mondanak mind nayan 
Megfeziteffec. Ith Neminemw alazatos doctor vgmond bodog 
azzonnac kepebe 0 alnak pylatos mel lehetetlen a zoo kiuel 
elezteb en fiamnak hizelkődeel, mondván Aldoth legőn ki iotli 

5vrnak nenebe. Zent Anfelmos kealtvan vgmond 0 hamis valtfag 
0 alnak tőruen, holot az vr meg vtaltatic, es a zolga meg

230 kerettetic Az igaz kenzatic, es a binos elzabadultatic, A ba- || 
ran meg oletic farkas kellemetos lezon. Eletli elhagatic, halai 
megtartatic, Esmeg Pylatos zola nekic akaruan iefoft elbocatni.

io Monda nekic Mi gonozt toth, Azoc Inkab ivoltnee vala, mond
ván Megfezehed megfezehed ftet Harmadczor efmeg monda 
nekic Semmi halaira való okot nem lelök 6 benne Azért meg- 
veretom vtet, es elbocatom vtet a verefeg vtan, Auag az ofto-

231 rozas vtan Ith vgmond aran’ zaiu zent || Ianos, 0 pylatos iol 
is mondád hog femminemű halaira való okot nem lelz о benne.

Mert miképpen rnennec fel magaztattac főitől, Azonkeppen fel- 
magaztatic criftofnac előtte mi eletőnk, Kettő annac oca hog 
pylatos mondaa meg oftoroztatni iefoft. Elő oka ez, mert valaki 
megfezittetic vala, előzer az megoftoroztatic vala romay tőrven 

го zerent. Mert pylatos romay tőruen zerent iar vala. Mas oka
232 Akaruan vtet megzabaditani, es akarvan || az faytalan gonoz 

nép acarattyoknac eleget tenni meg haga oftorozni iefoft Hog 
az oftorozas vtan hannaia vtet ammeg elegödöt nepnec. Mert 
vgmond zent Bernald Meg verőm vtet, es elbocatom, oíha azt

25 mondana Kernen oftorokkal miglen mongatoc addig ver&tőm 
miglen artatlan vert fém veret ki őttetni Es azoknac zaua hatal- 
mazic vala, es nag fel zoual keric vala hog megfezitteneie.

233 Eagada pilatus || Iefoft, es meg oftorozthata Ith vgmond zent 
Gergői* hog negen voltac a kith (!) iefoft oftorozyak volt. Nagh

so vas retezzel,’ mert kettei megfarrad volt, es a kettei megnuguan 
efmeg verni kezdicvolt Es a vitezőc viuec ftet a pitvarban, es 
hozza goyteek mind a kőzőnfegős focaffagot, es ki vonac ruha- 
iabol es zederyes zynő palaftal megkőrnikőzeek, es haytogatanac 
coronat tiuifkből es feyeben teuek, es eg naad zalat ő iob ke-

234zebe, es térd havt- || van vtet meg mőuetikvala monduan. 
Iduőzleg fidocnac kerala, es vtet megh hagyapvan veueek a nad 
zalat, es vericvala az ő feyet vele, Es adnac vala neki al iteft, 
es feyet tiuifknec gakorfagaual furdaltatic vala Embőri allat 

' t
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felőtvalo zep orcaia fidoknac nálánál beförtöztetik vala Ith vg- 
mond zent bernald Pylatos kymene, es monda nekic lm ki 
hozom nectök vtet bog meg efmerietök, mert femminemw ||235 
okot en 6 benne nem leloc kymene iefus hozván a coronat, es 
a barfon ruhát Monda a fidoknac pylatos, íme az embör Ith 5 
vgmond zent Agofton, Auag zent Bernald ziz marianac Mongad- 
meg enneköm. en anam ha ierufalemben valaal, micoron te 
fiad megfogatek, Auag megfogatotli vala, es kötözve pylatofhoz 
vitethek Felele ziz maria, es monda, Ierufalemben valeek mico
ron ezt haliam miképpen meheteek hazamhoz 6 alath utek látni ю •' 
II ököllel verni, iteföket neki adni, Arcéi (!) hagapni, tiuifkel со-236 
ronazni, es emböröknec ellenködöket lenni. Meg hab or óla en 
ionhom, es megfogatkozec az en leiköm, es en bennem femmi
nemw erzekenfeg nem vala. Velem valanac en húgaim, es 
egebec fókák velem firook es engőmet tamogatook. Mi-anúa 15 

lata vtet ki iőni tiuifkel <bog> meg coronaztac, oftoroztaak, 
Legottan földre efeek mint latha vtet, Az pifpök, es a feyedelm 
ivőltven I) mondnacvala, Fezidmegh fezidmedli vtet. Monda 237 
pilatos, Vegetök tenmagatoc fezihetökmeg vtet, mert en femmi- 
nemu okot ö benne nem leloc. Felelenec a fidoc, es mondanac, 20 

Nekönc törvenönc vagon, es mi törvenönc zerent meg kel halni. 
Mert iften fia tőtte magat. Hog hallotta volna pylatus e beze- 
döket, incab megfelelmek, bemene a pitvarba efmeg, es monda 
iefufnac Te vagee a fidoc kerala Iefus femmit nem || felele 238 
neki. Azért monda neki pylatos Enneköm nem zolaz, nem 25 

tudodee bog hatalmam vagon elbocatnom tegödet, es hatalmam 
vagon megfezitni tegödet. Felele Iefus es monda Nem volna 
femminemű hatalmad en raytam ha nekö (!) felül nem adatot 
volna. Azért ki engömet nekőd adoth nagob bine vagon. Azért 
ilyen adoth hatalmai gonozul ne eef töruen ellen valamit tévén, 3 0  

mert bint vallaz Ith Vgmond Abakuk propheta || Iftentől vőth239 
vala hatalmat embör el enezöth iftent itelne ielön való embör, 
mert oth enefte.tötvolt az eröffeg Es Innetön kerefiuala pilatos 
elbocatni vtet. Es a fidok ivöltnek vala, es vg mondnacvala,
Ha vtet elbocatod nem lez cazarnac baratia, mert mindön ki 3 5  

őmmagat kerala tezi, az ellene mond cazarnac, Hog liallotta- 
volna pylatos e bezedőketh, ki viue iefuft, es le ule itelö zikibe 
Ítélni. Ith vgmo»d Arán zaiu zent Ianos, Hog || küneben el-240

1 4 *
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hayol az igaffagtol ki igékben incab feel embórt honnem iftent. 
Nag penteken hatod idő koron a likoftratos neuű helen űle 
Ítélni zekiben, es monda a fidoknac íme attu keraltok. Azok 
ivőltnekvala Yedfel vedfel fezihedmeg vteth. Monda nekic pylatos 

D Attu keraltokat feziheme megh Felelenec a fido feyedelmec, es 
mondanac, Nekőnc nincen keraíonc hanem cazaronc vagon cak.

241 Es ül- II ven zekiben, Kűlde hozza felefege, monduan Semmi 
igéd te nekőd ne legön az igaz embörhőz, mert en ez eyel 
lathas miat fokát zenvettem 6 erte. Ith vgmond Rabanus, Hog

ío az őrdog latvan criftofnac engedelmeffegeet, azzonallat miaa 
acara meg criftus kennanac zeret, miképpen azzonnallat mia 
zerze embőri nemzetnec karhozatt'at. Azonkeppen akaiyavala a

242 megvaltaftes Efmeg ki mene || hozzaioc, es monda nekic En 
femminemw okot nem lelőc ez embőrben halarra valoot. Azok

íöivőltven mondanac, Fog’ad fog’ad fezihedmeg vtet, es meg erő
fittek zauokat, mert focaffag zaua iften zaua, es iften zaua 
focaffag zaua. Pylatos latvan hog femmit nem haznalna De 
incah nagob zendűles lenne a nép közőt, Vizet veueen megmofa 
kezeeth a nép előth, monduan, Ártatlan vagoc en ez igaznac

243 verető!, tü lafiatoc. Ffelele || a focaffag, es monda, Az ő veere 
mi raytonc es mi fionkon legőn. Ith vgmond neminemű aláza
tos doctor ziz marianac, 0 balgatacfagra adattac tű byntőket, 
es tű gonofíagtokat vtannatoc valókra küldetek, eleg vala nectők 
attu bintők De ith fiatokat akaryatoc rezefitteni az artatlan

25 iefus criftofnac gezedelmet kemenben kereíni akaiyatoc tű fia
tokon lenni. Azért vgan lezen miképpen lenni acariatoc, auag

244keertetők Meg :| halgattatoth'attu Imadfagtoc, es kereftec binne 
Pilatos akara a nepnec elegeth tenni, nekic elbocata barrabaft, 
Ki émbőr halaiért haborofagert vettetőtvala a tőmlőczbe. Kit 

30 kernecvala. Iefoft kedeg meg oftorozvan ada ő acaratfoknac 
hog megfezitteneieek. Veuec vtet, es ki viuek Ith efmeg a 
fidoknac hizelkődefere efmeg levonván neki ruhaiat, és zederyes 
palástot rea advan, tiuifkhe coronat haytvan feyere theveen, es ||

245 nad zalat ő iob kezeben térd haytvan vtet meg mőueticvala, mik- 
35 keppen orzaglani akart, es nem lehetőth, mondván, Iduezleg 

fidoknac kerala, es rea hagapvan a nadat feyehőz vericvala Es 
mind meg mőuetec, Auag meg karomlac vtet, Le vonac róla 
a zederyes palaftoth, .es öltöztetek önnön ruhaiaba, es elviuec
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hog meg fezittenec vtet Es veven о vallara a kereztfat, es 
viueek a helre, Ki mondatic copaz helnec Sidoul | golgata. 246 
Harmad idő vtan ekeppen zerezteteek fentenciara, es karhozattra. 
Elezteb pylatos üle Ítélni, az vtan el viue a kegőtlen cazar köté
lén nakan von von, es magat latatlannac tezi az itelö zek elöth, 5 

Harmadzor közel iöue [az] hozza a kereztfat Negedzör íouenet a 
tolvaioc, harangoc harangoztatnac, kürtök kürtőltetenec reniüle- 
fők niindőn felül lönec, es az ő anna vala haatmegül mindőn- 
nec vtanna. Latvan ezt megh- || háborúit vala ő ionba,. es 247 
pylatos kezenec elteryeztefemiath vetuen veztegfegőt mindőnnec, 10  

es fordula iefufhoz, mondván En iefoft kárhoztatom halarra 
marianac hath, ekeppen bog elefetöl meg val'iec, es vitehec az 
hegre, ki mondatic calvaria helnec, auag copaz helnec a varos 
capuianac kiuil, es ottogon megfezitteffec, es legön mind ö 
ruhaytol megfoztatoth, es nag vas zegek ő labayban áltál 1 5  

veretteffec, es monno || keze vas zeggel áltál vereŰeek, es tiuifk248 
coronaval meg coronaztaffec, es őmmagaual a kereztfa kiviteffeek, 
es fenki ö rayta ne kőhörülen, es hozza fenki ne hyvattafíeek, 
es fenki neki ne zolyon Ezkeppen vtet itelöm, es kárhoztatom 
hog mindönöftölfogva megvalek ettől. Ezt mondván tekente 20 

iefuft, es ol igőn kezde kegőft erőffen firna, es a nepnec güle- 
közefe kezde lenni az indulatra, es a zendülefre, Monduan, 
Meghal- II ion Es tahat monda ö anna zent Ianofnac, es zent 249 
maria magdalenanac Oh mel igön megfogatkozec az en lelköm* 
es 6 kezeuel vnokayanac vallara tamazcodeek. Es tahat a vitezöc 2 5  

vallara teuek a kereztfath iefufnac, es forditac vteth a copazto 
heg fele, es ö előtte louagos vitezők, es galogoc fegveröckel, es 
kürtöckel ekeppen zerezuen iőnek vala a hamiffagnac liefere. 
Eent Janos ezth latvan, monda ziz marianac 0 bánatos ana, 
te fiad megen immár || halaira. Kinek felele az ziz ana, Fiiam 250 
taré engömeth mert megfogatkozom, es vig oda bog laű'am 
minec előtte meghaloc, mert mindőnöftölfogvan érzőm magamat 
meghalni Es el viue vtet egeb vton, es ő el elöue futhamek, 
es az ziz ana maria fogvan fiath, es nakon őlele í'orohan bog 
azok femmikeppen fel nem emellieticvala, mel forittaffal meg 3 5  

betegültvala iefus, es nem vihetiuala touahba a kereztfath, De 
a tőr- К feyeuel itik vala vtet. Iefus ielt tőn bog touahba nem 251 
mehetne hanem ha vtet vinneiek. Es vk ragadanac eg Symon
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neuű embört zent Alexander, es zent Bufus att'at, es azt kete- 
lenitec iefuínac, vtol vinni kereztfaiat. Ith vgmond neminemű 
alazatos doctor ziz maria nőmős azzononc kepeben En kevanom 
vala kereztfaiat el vinnöm hog 6 neki megkiffebitenem kennat.

252 De oí közel nem meheteek hozya, hog neki || zolhaffac, Az foc 
nepnec megkőrnűkőzefőktől. Annac fölötte vitetic vala foc nepnec 
vtalatoffagaval mint gonozul teuöth, es binbin(!) leletöth kevanvan 
5 hozzaia zolnom eg galoc vton elöl venni, Mint a helre vtet 
a kin el menő vala. Az Ő zent anna tekentven ő zent fianac

ío kepere tahat el változót, es femmikeppen neki nem zolhateek 
en bánatomtól, hanem a földre le efeem miképpen holt eleuen,

253 0 kedeg latvan || engőmet ekkeppen megbufulvan, fiuy zerelmel 
legottan meg kezde fogatkozni, touabba nem akarvan magat 
fegethhetni Nimikoron efmeg az en húgomtól mint tehetfegőm

i5 vala kezdek velőc özue fiam vtan fyetnőm, Ki immár banat 
mia, es nauaía mia nem mehet vala el, Mint ő hozza kőzeliteek, 
es az azzonallatoknac firafäth, es kealtafath hallottavolna, Azoc-

254 hoz fordula, es ekeppen monda, Keferiuvala vtet || ferfyvnac, 
es azzoniállatoknac ferege, es ő anna, es ő annanac hugay gali-

2oleatol fogvan zolgalvan firatt'acvala vtet, Hozyaioc fordulván 
iefus monda nekic lerufalemnec leani ne firiatoc en raytam, De 
ten magatokon firyatoc, es ty fiatocon, mert im iőnec oí napoc 
hog kikben mongatoe Bodogoc az oí mehőc kik nem ziltenec, 
es bodogoc az emlőc kik nem emlettenec. Es tahat kezdnec

255 mondani a hegeknec Effetőc mi- || reanc, es a völgeknec fegge- 
tőkbe, mert ha a ners zöld fan ezt tezic ki mindőn malaztal 
telyes vagoc ií kémén iteletőth teznec Mit teznec tahat az aziu 
faan, Az az Tű raytatoc, Kic malaztnekil vattoc, es mindőn 
gonoffaggal teles vattoc, Bizon nem egyeb hanem kumeh ken-

3o zaftoc Vitetnek vala a keth bynős embőrőc es ő vele, Hog meg- 
ölettetnenec, Mint iutanak a helre, Ki mondatic copaz’ helnec, oth

256 megfezitek j| iefuft ezőnkeppen miképpen ith meg iegezven 
latiatoc mint iutottak volna a copaz hegre, A porozloc kűrtőle- 
nec, es a vitezőc vdvart űtenek, A fegverőföc es mind az focaffa-

35 góc egben gulenec, Es iefus kőzöttők leeuen, Megfoztac mezite- 
len mindőnöftől vérrel megverheztet, mert ő neki ackoron meg- 
viytac fereimet Mert az oftorozafert ö neki ruhái teftehőz, es a

257 febőkhőz fagot- || vala, es ragadot vala Es el hoytac vtet a
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kereztfan, es a földön fekven veuen eggic kezet, es a nagh 
temerdöc vas zeggel zegbezek a kereztfahoz. Es veuen mafic ke- 
zec (!) vonzyac mint vonhatt'ac vala, es azonkeppen nag temerdöc 
kernen vas zeggel zegezek a kereztfahoz. Mas felöl annac vtanna 
vonac az ö labait erőben mintb vonhatt'ac vala, es azonkeppen 5 

huzac egbe a ma- || fikra teueen termerdőc (!), es bozzu vas zeg- 258 
gél áltál zegezeek Mind ezökben miképpen engedelmes baran 
nem panazola, hanem nag kegős bezedőt bocatvan, es monduan, 
Atyám bocas nekic mert nem tuggac mith teznec. Zent Bernald 
vgmond hog a zegek nem voltac előfec hanem temerdőkőc vala- 10 

nac neg zegu volt femmi elősfeghe nem volt, es nem сак a 
huft háttá vala meg De meeg a hufth a faba be || vizic vala 259 
nagob faydalmert. Ith vgmond zent Gergőr doctor bog A fidoc 
előzer a kereztfat vetek a főidre Es mi vronc iefus criftus mezi- 
telen kezei ki ímtvan reá fekuteek, es teftenec mértéké zerentis 
három furafth tőnec a kereztfan, es a kereztfa igő.n kernen 
vala, es a vas zegeknec femmi ely nem vala hog az artatlan 
tefteet kemenben zaggathhatnec. Előzőr ö kezenec felzegezefeiert 
mind ő zenth teftet megzoritani, hog az || bal kezet akarnaiat26l) 
zegezni, nem eriuala a furatoth, tahat huzyacvala zoretvan ke- 20 

telvel genge teftet, es a nag húzás miath kezdenec ő tefte eg- 
maftol el ozlani, es elzakadozni, hog ^meg)> lattatnac vala mind 
ő tetemi. Azonkeppen labait húzván a furattra kőtéllel,'e2őn- 
keppen nag kemenfeggel áltál zegezec. Nemelec labbal nomodvan, 
Nekic kezzel vtet veruen, mert || a kereztfa zeltelen vala. Azért 261 
eggic labat mafic ala teuek, es kemenön özue zegezec, es a 
zegek ol temerdők valanac, hog a febőket mind betelicvala, es 
veer femmi ki nem iöhet vala Es az Ő buus aniía halvan a 
verőknec cergefet, mert a focaffag közöt vala, es a focabagtol 
nem lathhatia vala iefuft, Micoron elezteb a verőnec cergefe Ьезо 
mene a ziznec ziueben tahat meg zorolanac a ziznec teftey, es 
monda, 0 ennekőm || zerető fiam meghaloc. Es micoron halla 262 
a vas verőnec mafod cerdűlefet efmeg azonkeppen monda, en 
labaim, es kezeim, es [labj az zokat kibocatvan a főidre efeek mi
képpen holt eleuen cak ziue aleg leheth vala. Es a vas vellackal 35 

fel emelec a kereztfat Miglen a kereztfa a főidbe menth volna, 
addiglan a teftnec neheffegeyert meg nilanac a febők, es az ő 
vere tahat ki iőue. Azért. gondoliatok criftufnak zerelmet || es 266



2 1 6 NÁDOR CODEX ( 2 6 3 — 2 7 4 )

faydalmat, es annanac Micoron lata az 6  zent fiat ruhaiabol 
megfoztani mezítelen a kereztfara felfezitteni, kezeit verő miat 
zegekkel áltál zegezni Es a toinaiokat eggiket iob felöl, Maficat 
bal felől fezitven, kőzebben iefuft. Itb betelic az írás Gonozokboz 

5 bafonlatoth, es be telic az írás, Ki vgrnond, Megfurac en kezey- 
met, es en labaymat, es megzamlalac mind en tetemeymet 
Iefus zola, es monda, Afam bocas nekic mert nem tuggac mit

264teznec. Azért || kerezt'en embőr tanol legriftoftol (!) criftoftol beke- 
fegőt Auag zenvedefőket, mert palmakcal megveretőtb, oftorok- 

10 cal megb oftoroztatotb Tiuisk coronaual coronaztatoth Vas 
zegekkel zegeztetőth, Nalakcal megfőrtőztetőtb, es meg karom- 
latotb, es halaira karboztatot De maga mind ezőketb el feled
vén, Monda, Afam bocas nekic, mert nem tuggac mitli teznec. 
Azért ne monga valaki kerezfen embőrnec magat ba criftoft

265ellenfegenec ze«rel»meben nem kőuetendi. Es pylatos a kereztfara 
neuet ekeppen ira. Nazarethbeli iefuf fidoknac kerala. Es vala 
ez neu fidoul, geregül, es deacul megírván, mert a váróihoz 
közel vala a bel bolot megfezittottec vala. Mondanac a fevedel- 
mec pvlatofnac, Ne írd fidoc keralanac Felele nekic pylatos, 

20 Ammit meg Írtam meg Írtam, Hog ez ielen való iras betelneiec
266 E mitb írtam meghiuatatlan írtam. A vitezőc hog meg j| fezit- 

tőttek volna vtet, veuek ő ruhaiat, es teuek neg felee, es a neg 
viteznec iuta eg eg réz benne Azért mezítelen a kereztfan fügh 
vala, es mind verrel megverőfilth es megfeketult. Azért Iefuf

25 barom zinű vala. Azért о alázatos lelök nezyed atte zeretődet 
iefuft verefegnec kennaval, es lafiad vtet zarandocfagoddal három 
zinő zazftoual, Auag a zaztootb, Mert ziz teftenec feyerfegü, es

267 oftoraknac feketü bele, es || a veres vérnec ki őtlefe vtet muta- 
tyac három zinőnec. Es a köntös vala varratlan fölül kőtőth

so Azért mondanac egmafnac Ne meteliőcmeg vtet, Hanem vefionc 
nilat rayta kye legőn, Hog az iras betelneyek monduan, Meg 
oztaak en ruhaymat, es rayta vetenec nilat. Alvala a nép varuan 
el múlván vtet megb karomlacvala, feiőket ingantvan(!) es mond-

268 nac vala, Wau ki megtöröd iften- j| nec templomát, es harmad 
35 napon efmeg fel állatod ba iftennec fia vág zabadohadmeg ten-

magadat, es zalle maftan a kereztfarol es byfőnc nekőd. Azon- 
keppen a papi fido feyedelmek meg mőuetic vala- vtet A bőié es 
ven fidockal, mondván, Egebeket megzabaditotb vmmagat nem



zabadithhatia meg, Ha fidoknac keraía zaíyon a kerezfarol, es 
hyzőn ő neki Iftembe byt. Zabadobameg vtet maftan ha akarya. 
Monda Ieíus Mert || iftennec fia vagoc. A tolvay eggic bal felől 269 
ki vala kinec geftas vala neue, meg karomla iefuít, mondván 
Ha te vág criltus zabadohadmeg magadat, es minket Felele a 5 

mafic ki iob felől felől vala, kinec difmas vala neue, es feddi- 
vala vtet monduan Te iftent nem felőcl ki azon karhozatba vág, 
mert mű igazan tetemenőnkert valoc ez kent, De Ő femmi 
gonozt nem tőth Es monda iefufnac, Vram emleközyel- |j meg 270 
en rólam micoron iutandaz atte orzagodba Vgmond zent ю 
Agofton, Ki taneytt'a volt vtet, cak az ki mellette iugh volt 
Monda neki iefus, B ízod mondom tenekőd hog ma velem lez 
paradicomba A f i r a m r o l  Vgmond zent Bernald bodog azzon 
kepeben. Latvan az ziz maria ő zent fiat hog immár mindőnőf- 
től fogva megfogatkozicvala, es femmit nem mondvala neki 15 

nehezelven hog || a toluaynak zolna, igőn megkezde nehezülni (!), 271' 
es mondani En edős fiam hallatic atte zood en illemben, mire 
nem kőnőrulz (!) en raytam hmhodnac keferufegeuel hvedemnekil 
engőmet meg azni, es meghacz fogatkozni Es ala fölvala a veer 
neg felől az zaiarol, kezeyről, es lábairól ki megzegeztetőt vala, 20 

es ő orcaiabol mindön zepfeg ki fogotvala. Mert mindön || em- 272 
bori allatnal dicofb [nec] lattaticvala diztelembnec. Es latom vala 
en magamat el válni tőle, kith ziltem vala Mert egeb fém vala 
hanem nekőm cak eggetlen egh vala, Azért fogotvala engőmet 
banath, es nem vala honnan valami keues vigafagot vennek О 25 

en zerető fiam, te el menefőd áltál iara en lelkőmefi te zauid 
megkeferitnec engőmet, De mondom en fiam ki agga ennekőm, 
hog en meghalac erted en zerető || edős fiam. О en naualas27& 
mit tegec, mert meghal az en zerető fiam. Mire nem hal vele 
őzue megh ith ő bánatos aima en fiam О eg egőtlen eg edős 3 0  

fiam, ne akar’ engőmeth el hadni. Vong, auag húz vtannad te 
hozyad, hog haliac veled őzue meg О halai ne akar’ ennekőm 
engedni, ten magad ennekőm mindőnnec iőlőtte kellez zaggasd- 
meg erőmeth, Auag ag kennac, Auag fiamval őzue eíec zerető 
I I  eggetlen eg fiam, eggetlen eg örömem, en lelkőmnec előtte 274 
minden vigafagom teged hog en halyak megh maftan ith, Nam 
tegődet halaira zültelec volt 0  en zerető fiam, efmeryedmeg te 
nauaías anadat, halgafdmeg en ymadfagomat. Illic hog a fyv
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meghalgaífa el hágót amiatt. Kerlec halgasmeg engómet, es 
fogad’ atte kereztfadra, hog kik egteftből elnec, es eg zerelmel

275 egmaft zerettec, eg halallal hafanac. Monda a fidoc- || nak 
О kegőtlen íidook, О naualyas fidooc, Ne akariatoc ennekóm

5 engedni Mert eggetlen eg fiamat meg fezittóttetók Annathes 
megfezihetök, Auag akar minemv halallal megőlyetőc 0 enne- 
kőm, mert eleth meghal es az iduőfieg meg őletic, es földből 
ki vetetic annanac mindőn kence, mire az ő anna vtanna bá
natban eel. Yegetök aúnat fiánál őzue О dragalatos fiam 0 ke-

276 gelmes zülőttem, irgalmaz, es fogaggad anadnac || veled őzue 
a kereztfan, bog eíen veled balalanac vtanna mindőncoron 
Semmi edőfb ennekóm. hog tegődet a kereztfan olelven meg- 
baliac Semmi neköm keferub, mint hálálod vtan való eletőm. 
0 ennekóm zerető iefns Im meghaloc hyedem nekil, es fymeon-

i5 nac tőre en ziuemet áltál veri.- Oh ennekóm mel bánatos atte 
elmenefőd en tőlem 0 en zeretó fiam megfeketule nekőm annap,

277 es !| e velag megfoga 0 iay ennekóm, mert te nekőm atyam, 
iegőfem fiam vram es mindőnőm. Immár előc atyam nekil, 
iegőfőm nekil őzuegul, magzatomtól megpuztuloc, Yrtol el valaz-

20 tatom, mindőnt elveztőc. 0 en edós fiam mindőn tehető. De 
nem akarod hog en veled őzue meghalyac Nekőm hág valamel 
kegős tanacoth, Kynec felele iefus zent Ianofrol mondván

278 Azzonembőr. lm te fiad. Es vala zent ianos zo- || moru orcaual 
mindőncoron firvan Olha azth mondana 0 en edes aiiam ki

25 lag vag firafra, te tudod hog arra iőttem, es arra zúlettem, te 
tőled embőri teftőt arra fogattam bog a kereztfan valtanam en 
meg embőri nemzetőt Miképpen telnecbe az irafoc, A kent kit 
adót nekőm en atyam, nem akarodee hog meg zenveggem azt

279 Harmad napon nekőd dicőulven ielőnőm, halat- || taibol fel-
3otamadoc. Azért ne akar' firna Monda neki lm te fiad zent

Ianos, Es zent ianofnac monda lm te anad 0 Ianos en atiam 
fia, vtet nekőd hágom bánnál vele, es foha el ne haggad, neki 
zolgaL Azért óleledmeg vtet, es vigaztaíadmeg vtet. Mert latom 
vtet bánkódni, Nag banat, es nag neheffeg zalla en keferu

35ziuembe lm halalomhoz közel vagoc, es megfogatkoztam többet
280 fém elhetőc, zent ]| Ianos meg őlele vtet mondván О bánatos 

ana irgalmazz ennekóm, es vég valami keues er-öfíegóth Criftus 
latvan, es gondolván egmaft megh olelven a kereztfa alath
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Sirvala az о zent anna ziz maria a főiden, es zent lanos vele 
őzne ol meí valtfag nekőd maria a lanos nekőd adatic iefufert, 
Zolga az vrert, tanetvan a meftőrert, Zebedeus fia az iftennec 
fiáért Tizta embőr az iftenert. Miképpen te ke- || vanatos, es 281 
ayetatos leikődet áltál nem menthe ez hallas mi ziuőnket mint 5 
kőuet vág vafath megh engeztel ez hallas. Ezt zent bernald 
monga ziz marianac. Az időtől fogvan az taneytvan veue vtet 
annaua Mert vgmond zent Agofton doctor, bog bodog azzonnac 
megheruatvolt banat mia orcaia es zaia megverufilt volna crif- 
tofnac vérétől, Auag zerelmmetől, mert megh zop’avala ő fenős ю 
verenec || cöpegefet. Tahat criftus annanac mondhatta volna 282 
Minem adatic ioert gonoz, mert vermőt afanac en lelkőmnec 
íme en dragalatos anam mit valloc te nemzetidtől. En adek te 
nepednec keraíi coronat. Vk kedeg nekőm adanac feyemben 
tiuifk coronat. En adek ő kezokbe keraíi vezzőt, Vk nekőm 15 

adanac meg avolt nad zalath. En ruhazam te nepedeth negven 
eztendeig, Yk engőmet megfoztanac || es en ruhámon nilath 283 
vetenec Es a kyetlemben mennaval(!) eltetem vketh, Yk nekőm 
az etőkert epet es ecetőth adanac En a köziklabol vizet adeek 
nekic vk engőmet ecettel itatanac En ki zabaditam vket egiptom 2 0  

nepenec kezeiből, Vk engőmet, helhőztetenec keth tolvay közibe, 
en ki zabaditam farahonac hatalmából, Yk kedeg engőmeth 
poncio pylatofnac adanac. íme en zent anam meíeket ennekőm 
io tető- К meert adanak, Mert megh likaztaak en kezeymer.t 284 
labaymat, es ruhámon nilat vetenec. Vgmond zent Agofton 2 5  

doctor, Hog Criftus a kereztfan fugven teftamentomoth tőth 
volna mindőnnec, Kegöfegnec mivelkődefet oztvan, Az apoftolok- 
nac haborufagot, Az fidoknac tefteet, Attyanac lelkeeth, Annat 
zent Ianofnac, A tolvaynac paradicomot, Bynőfőknec pokloth, 
Penitencia tartó-ke- || rezt’enőknec a kereztfaath hag’a. Hatod 285 
időtőlfogva kilenced ideiglen megfetetule a nap mind velagot 
mia. Es kilenced időn kealta iefus nag zoual es monda, Heli 
heli lamazabatani E n n e c  ez é r t e l m e  En iftenőm en iftenőm, 
mire hattal el engőmet. Vgmond nemei doctor, Mert monga 
vnmaga iefus Mire afam engőmet elhattal en íerelmemben, 3 5  

Auag en nauaíamban mint zamkiuetöttet hyedem- |j nekil,28(> 
mezitelen födőzet nekil ií focaffaghoz zerkőztet tanaié nekil 
vadoltat ií kernen itelettel karhoztath en magamat fetetfegnekil(l),
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if iregfeggel binofiltet Nekic az oth állókban hálván iefus keal- 
tafat vgmondnacvala Ilyefth hyia ez. Nekic mondnacvala, Yezteg 
laffoc ha ifes el iö megzabaditani vtet Annac vtanna tudván 
iefus bog mindonőc megtokellettek volna hog az iras megtőkel-

287 letneiec, Monda | Zomihozom. Ygmond zent bernald. Bizonnal 
ha zomiozol nem vizet, lem egebnemű venerekőth, hanem 
bynőfőknec iduőfíeget. Kicnec iduőfiegekert magadat ií kemeiión 
kenzataad. Az edenben vala eceth, es ifopval eg[e]be elegitec, es 
adac zaiahoz, es adnac vala neki iniia bort meróggel, es epeeth

io elegitven, hog betelneiec a próféta mondafa. En itelomre adanac
288 epeeth, es en zomyofagomra ecetoth. Es hog zayaba || vőtte 

volna, nem akara meg inna. A vitezőc megmoueticvala eleiben 
menven, es az ecetoth neki advan mondnac vala neki Ha te 
vág a criftus fidocnac valaztoth keraía, zabadic meg magadat.

is Es az egebi mondnac vala, Vezteg laffoc ha el io iles, es meg- 
zabaditt'a vtet Azonkeppen a papi feyedelmec a ven fidokcal 
megmouetic vala vtet monduan, Yau ki megtöröd iftennec

289 templo- I) mat, es harmad napig efmeg fel állatod, Ha iftennec 
fia vag zalle maftan a kereztfarol, es hizőnc nekód. Hog Iefus

2ovottevolna az ecetoth nem akara meg inna Monda, Betolt a 
profetaknac mpndaíi. Tugga vala iefus hog az ő kémiáról min- 
don irafoc, mindőn peldazafoc mindon mondafoc ifte?mec min- 
dőn mondafa, es parancolatt'a megtokellettec volna 6 teften 
mindon neheffegok mindonnemu «teftőc» mindon vtalatoffagoc, es

290 mindőn К zarandokfagoc, mindőn lankatfagoc, ehfegőc es zome- 
fagoc. Es hog mindőn tefteúel kenzac, es neheffegőt vallotvolna, 
nelve fém marada artatlan, mert vtalatos venerekkel itathak 
Ezőnkeppen meg emeztethek ő tefte Efmeg kealta iefus nag fel 
zoual, es mo.nda, Atyám te kezeidbe ayanlom en leikőmet. Yg-

30 monda beda doctor, hog criftus az ördögöt a kereztfanac iob
291 agan lattavolna. Azért monda’ At'am || te kezeidbe ayanlom en 

leikőmet. Mert vgmond zent Bemard, Magafra haga, es erőffen 
kealta bog mezzeb hallanec, es fenki magath megne menthet- 
neie, de a kealtafhoz kőnhullataft ada hog embór vele őzve

35 tűrne es a neheffegnek zaua kiért mindőn ez velaghi allatoth 
megfelelni lattatic. Eőldec reműlenec, Coporfoc megnilanac, 
A templomnac foporlaya (!) kette zacada, es meli egek Ő vela-

292 goffagocban megfetetulenec, cak || embór nem kűnürül, kiért a
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criítus meg öletic Es azt mondván, es feye haytvan elbocata о 
zent lelket. lm templomnac íoporlaha le zacada felil mind 
földié, es föld meg indula, es a kő ziklae mind le zacadozanac, 
es coporfoc megh nilanac es foc halattaknac teítők kik meg 
holtacvala feltamadanac, es az coporfobol ki ionén ő feltárná- 5 

doknac vtanna iöuenek az zent || varofba, es meg ielőnenec 293 
fokaknac Es Centurio, ki oth al vala, es kik ö vele otli valanac 
örizic vala iefoft latvan a földnec indulafath, es egeb codakat, 
Kik leznec vala, Es hog ilyen kealtaffal megholtvolna, Igön 
megfelemenec, es dicerec iftent, mondván, Bizoh iften fia vala 1 0  

ez, es igaz embör. Es mind a fokaffagh kik valanac oth, es 
varyacvala <(lattacvala)> a codakat, kik leznecvala, Meloket, Ideft 
pectora verik vala, es a váróiban || be temek vala. Es ö efme- 294 
röi alnacvala mézzé tőle, es az azzon nepek, kik vtet kefeertek 
vala galileatol fogvan zolgalvan neki őzue egenbe menenec 15  

mariaual ierufalembe, mert az fidoknac nag innepőc vala hog 
ne maradna az ő teftök zombattra, mert nag innep vala az 
zombath, Kerek pylatoft hog megtőrneiek zárokat, es eltemet-295 
neiek hog az innepre ne maradnának. Es el iőuenek || az vite- 
zők, es a tolvaioknac meg tőrec zárokat, es hog mentek volna 2 0  

iefoíhoz, es latvan hog megholtvolna nem tőrekmeg neki zarait, 
hanem eggik a vitezöknec Kynec Longinos vala neue oldalát 
meg őklele cucaval, es zőnetlen iővala ki a febből veer, es viz, 
es a viteznec vala vak zöme Hog meg őklele iefoft. Az cucarol 
cóppene eg cőp veer zőmere, Legottan meg nilec zöme. Es neki 2 5  

vg tetczic- И vala, hog ol'an zöme lezen mint germők voltában, 296 
es ol'an iol latna, es azért benne hyn. Annac vtanna martirom- 
fagot vallót capadociaban Cefarea neuú varofba. Ez nagh coda 
hog a holt teftböl veer, es viz iőyőn ki. Ezt ki latta bizonfagot 
mondot róla, es igaz ő neki tanobizonfaga, Es ő tugga merteo 
bizon ammit mond hog tyes higgetők. Ezők arra lőttec hog az 
iras К betelneieek Tetemeth <os)> megne tőryetők. Es Mas iras 297 
vgmond, Meg latfac kit meg gyacdoftac, hog eftve lőtvolna, mert 
nag pentőcvala. El iőue neminemű kazdag embőr aromathiabeli, 
Kynec Iofeff vala neue ki vala io iambor embör es igaz. Vala 3 5  

Iefofnac titkon való tanetvana a fidoknac felelmeyert, es iíten- 
nec orzagat varando vala Nem engedveen о tanacoknae, es 
mivelkődeföknec || Es bemene pylatofhoz, es bizvan meg kere 298



vtet, Es kere iefufnac tefteet. Pylatos legottan neki ada. mert 
tugga vala, bog meg holt Iofeff von golcoth, es el iőve le venni 
iefufnac zent teltet, es ioue Nicodemos ki iefoíhoz elözer eyel 
iöthvala, Hozván nemos kenetőth, olmint zaz fontvolna ki vőth 

5 vala ieíus teftenec, es betakarac tizta golcba, es bekőtőzec nőmős 
299 kenetökkel, miképpen fidoknac fokafoc vagon temetefre, || Es a 

helőn holot iefuft megfezittec kert vala, es a kertben vy coporfo, 
Kiben fenkit nem tőttenecvala. Azért oth a fidoc innepeert el
temetek iefoft Es Iofeíf teve iefofnac teltet őn vy coporfoyaba, 

ío Kith ki faractatothvala erős kőből. Es a temető helnec aytoiara 
nag kőnetb tamaztvan, es elmene. Yalanac oth tauoí nézvén 
kik közőt vala maria kiffeb zent iacab an na, es Iofeff anna, es 
falomee ilven a coporfo ellenebe, es nezic vala bolot ten- || 

3Ö0neiek. A pentők el múlván zombattra verradvan elmenenec, es 
i5alkotanac kenetöket bog minth a zombat elmulnec iőnenec 

megkenni iefoft. es zombaton vezteglenec a- parancolat zerent. 
Mafod napon a papi feyedelmec, es az iras efmerő fidoc gilenec 
pylatofboz, es mondanac neki. Vrani megemlekőztőnc, mert a

301 hitető vgmondvala elven es eleuen voltába harmad || napon 
20 feltamadoc. Azért őriztéffed a coporfot harmad napiglan, mert

netalantan el iőnec ő tanitvani, es el vrozzac vtet, es a nepnec 
azt mongac hog feltamadot halottaiból. Es az vtolfo tevőlges 
gonozb lezőn az elő binnel. Monda nekic pylatos Vagon öri- 
zőtek, es minth iobban tuggatoc vg őrizzetőc Azok elmenenec 

25 meg őrizni a coporfot, es pecettel meg pecetlec a kő coporfot.
302 Lat- К van a ziz maria bog elakarnaiac temetni az ő zent fiat 

iefuft. Monda nekic micöron a kereztfarol le akaryacvala venni 
laffan tegetőc iftennec nevebe bog mafzor ki ne ötlek en fiam- 
nac vere. Mint l'evöttecvolna, Legottan veue vtet őlebe a főidőn

30 ilven hol véle bekelicvala, Hol neki zol vala, Hol feyet, hol 
orcaiat, hol kezeit, Hol lábait, es ő derekat megkemeneytven 

393 cokolyavala || Es ezt monga vala 0 en zerető fiam mire nem 
felelz enneköm. Nemde ezee atte aldot zaad, Ki a fidoknac 
codakat edefen predical vala, kezeth egbe colcolvan, es mon- 

35 duan 0 en edős fiam Nemde ezőkee atte kezeid kik a fidoknac 
codakat teznecvala, es labait bekelven vgmond vala Nemde 
ezőkee a labac, kiket a fidoc gyakorta ymadnacvala Nemde ezee 
az oldal, es derekad, kit ií igőn zeretnecvala. Es ií kémén ke- ||

2 2 2  n á d o r  c o d e x  ( 2 9 8 — 3 0 9 )
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nokat teveen egeb nemű teftődőn, Es mindón taghira kilomb 304 
kilomb firalmakat tezon vala, Es anni vala о konvenec hulla- 
tafa, hog mind 6 teltet megmoffa vala, ki verrel megverűfűlt- 
vala Immár hog vtet el akarnaiac temetni Nicodemos, es Iofeff 
Semmiképpen az 6 kegős anna nem hagga vala, hanem vg- s 
mondvala, Meeg eg keueffe haggatoc ennekom hog firafíam, 
auag firathhafíam vtet Auag 6 orcaiat jj * golcal be fóggem 0 en 305 
barátim, Ne akaryatoc vtet eltemetni, Haggatoc vtet о naualas 
aiihanac hog immár tarthhaűam vtet meghalván Es ha vtet el 
akaryatoc temetni, temeffetóc annathes el fiaval. Es mind а ю 
korúul allook firnakvala incab annanac banatyan, es keferűfegőn 
honnem az 6 zent fianac Tereimen Iollehet aleg zolnacvala a 
bánatért, es a TiraTert akik oth alnacvala, Dernaga vgmondnac 
0 azzon e halotnac anna, Kerónc tegődet jj hog haggad el te- 306 
metni vtet, Es el temetek completanac ideven. Eltemetvén immár is 
anna keze elteritven vg mondvala, Aldot leg en zerető fiam, es 
aldot legőn az kit nekód attam, es aldot az gvmőlc, es a mvnka 
kit te beled, es erted [zer] zenvettem en zerető fiam Tahat zent 
Ianos keTerü firafial fel emele annat, es haza viue, es Tok azzon 
nepec kouetic vala vtet firvan Azért gondolyatoc mindmeg ezt 20 

miképpen az ziz maria puztulvan maradotvala [j Hizom hog 307 
micoron zent Ianos annanac hiya vala Tahat azzononc ziz 
maria nag keferű firafokat tezőnvala, monduan Nem en fiam 
zava ez, Nem en eggetlen eggem zava ez. Azért es anúat hog 
bynőfőknec ayanlom, Ki vagon aldoth őrockől őrocke Ámen. 2 5

V r n a c  N e u e b e  k e z d e t i c  ez v e l a g n a c  a l h a t a t -  
l a n f a g a r o l  v a l ó  i r a s  es a g o n o z o k n a c  v e z ő d e l m ő k -  
r ő l  eg c o d a l a t o s  l a t a s .

í m e  ez velagi embor meg hal bynőkbe eltemettetic jj 308 
pocolba vettetic, Mert az okoffag nem birtatic. Allatoknac zerÍ3o 
el fordul Criftus zolgalatfa megzönic. Az igaffag el alozic, A bőié 
meg bolondul Ez velag vezedelombe teert ez maftani időben, 
Mert a kynec fockeppen pénzé vagon, es marhaual beuős, ez 
tiztőltetic mikent iften feregőckel meg kőrniköztetven, Zent iral'i 
iozagoc nem gondoltattatnac, Hyth, remenfeg zent zeretet meg-3 5  

foytatnac calaríag, es főfvenfeg incab || tiztőltet<(ne^>ic, Ha nem- 309 
zetfeggel nőmős vág vidám orcaiu ha kegelmes alcolmas, es 
erkőlcel teles, ezők nekőd femmit nem haznalnac, [es] ha zegen
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leyendez, Mert сак a pénz ad zepfegőt, es nemzetfegőt, Miért 
hog legek maftan io ruhakcal fenlő, es ekös, es fok caladval 
legec meg kőrnűkőztetőth, erős vagoc, es bole, es io erkűlcű, 
foc baratim vannac ezt a pénz tévén De ba a zerence elfor- 

310duland сак «aleg» eges marad 0 codalatos biwfag 0 keferu || 
meróg firalmas zerelm cazdagfagoknac bő’fege Mire doglecz 
meg enne emboroket tévén kedueffe kik bamarab el mulnac 
honnem mint a cűpünec langa, Ha a kazdagoknac a foc penzoc 
ez harmat adhatnac zepőn veragozo yfyvfagot, es a halait el- 

io tauoztathhatnac, zep es fokáig elő magzatoth tahat méltán gű- 
tenenec kencőth a kazdagoc О íiauafas embor gondofadmeg, 
bog a halai mindönoket le eytőth Valón ki volt mind kezdet- || 

311tŐlfogva, Ki a balalnac nem engedőt volna, A ki a halairól gon- 
dolcodit(!), coda hog vigadhat, mert embőrnec ketfege vagon róla 

is hova a haialnac vtanna megöli. Azért egbolc vnőmmagarol 
vgmond Micoron a halairól gondolcodom ottan megzomorodom. 
Azth tudom hog meghaloc, de ideiet nem tudom, es kiknec tar- 
fafagaba helhőztetőm Micoron az en hazam teteye az orromat 
kezdi érni ez velaghi örömek mint gane vg kezdnec kelleni, 

312Merth oth И cak az igaffag zol. Az calardfag vezteghalgat Oth 
az alnakfag nem alittatic bölcefegnec M i k é p p e n  m o n g a  
z e n t  l e r ó  n i m o s  B e g ö n t e  eg puztaba lacozo remote vala, 
kynec filbertus vala neue francia orzagbol való vala, Kynec ilien 
elete vala mig ez velagba ele, es magat ekeppen vifele, micoron 

25 zol vala bölcen eytiuala, es keral fiú vala, mind ö eletebe
313 magat gonoztol meg otal- || .maza mig ez velagba lön, es mico

ron ereiebe volna Imiién lataft lata, minth ömmaga monga 
K e z d e t i c  i m m á r  i t h  a l a t a s  z ű n e c  v e z t e g f e g e b e n  
t e l i  i d ő n  Olmint lelki alom ere latec eg holt teftöt, kiről en-

sonekőm iíen látás ielönec el zunadvan keueffe az ertelmem vi[gad]- 
gaz vala, es ime neminemű lelőc el iőue, ki ez megmondot teftböl

314 bynőkkel rakva ki ment vala nag ohaytaffal, es zőpö- || geffel 
a teftnec bineit ekkeppen firatt'avala, A lelőc alia a teft melle, 
es imifen bezeddel kezde vtet kemenőn fegelmezni, es dorgálni

8 5 I t h  z o l a l e l ő c  a t e f t n e c ,  es v g m o n d  О N’aualaffagos 
teft, ki eyte ekkeppen le tegödet kit ez velag tegetlen megkaz- 
dagittotvala nag hertelen, Nenade mind ez egez tartoman fel 
vala te tőled, Nemde tegetlen te alad vettetőtvala, hova lőtb
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maftan a nag calad, ki || tegod kőuetvala. Olha atte farcad 315 
immár mindőnöftőlfogva el zakath Nam nem vag maft a neg 
zegu kő toromba, fern a nag zelős palotaba, De fekőz maft a 
kef erű coporfoba es a ferbe vitetől a zorös verőmbe. M ithhaz- 
nalnac a nag palotac, mit a nag hazac, micoron atte férőd сак 5 
aleg foglal heth lab nomdekot, Innen tona bamiffan itelven 
valakit megnem bantaz. Te miat-||tad naualas teft pocolba vagon 316 
zekőd En ki nagh nőmőffen terőmtőttemvala [vala], es iftennec 
hafonlatoffagara zerzettettem vala te miattad о naualas teft ime 
mint feketültem megh Bizonaual méltán mondhatom Iái en- io 
nekőm hog zulettem volt, iob anamnac meheből a ferbe vitettem 
volna legottan, es ekkeppen megzabadultam volna ez zőrnú kén
től, Kit immár zenvedőc mig elel mindőncoron binre jj vonal. 317 
Azért mindőncoron lezőnc nag keferü kenban Mind ez velagh 
nelve lem ielőntlihetne meg cak mintül kiffeb kennathes kit kel 15 

zenvednőm, De mind énnél incab gőtőr, hog foha hyedelmeth 
nem varoc. No hol vannac a nag telkőc, kiket gőytőttel, A zeles 
palotac, es a magas tornoc kiket rakatni, A gőngőc, A firifők 
A kőfőntőc, A naffac, A gürűc kiket vyodba vifeltel A foc pénz 
incab zeretted honnem mint iftent, A yo || izu fiues etkeket, es 318 
kenetőketh, Ayo zynu feyer ezift edeneket, A zin változtató 
kilőmb kilőmb io ruhacat houa lőttec a nag ekös agh , lepplőc 
lepődec. Nincen immár vad, es madar hufod, fém ielős vacoTad 
fém io fiues boraid, De ten magad vág fergeknec etke, ezt agga 
iftennec tőrvene, hog a bynőfec iuffanac ilen veződelőmbe Atte 25 

hazad miképpen kel maftan te nekőd kynec ö kedves teteye az 
orrodat éri || zömeid meg vaculthac, orrod meg dohofult, vala- 319 
mit fok ideig gűtóttel, eg horaba tőle mind meg váltál. Nem 
kőrnuköztettel immár baratidnac fereghivel, mert atte zepfegőd- 
nec veraga lehulluth (!) a halallal. Matolfogva atte züleidbe ne so 
bizzal cak eg keues ideig firatiac atte hálálod atte magzatid,; 
mert ő nekic maradót affok kencz a haaz, es az őrőkfegh kiuel 
banatt'okat el mu- |j latfac, nem hizöm hogh atte barátid, es 320 
mind te fiaid adnanac vth zanto főidet, auag retet, hog minket 
kik f  kőzzülök el vitettőnc, hog meg valtananac a kenocbol, 3 5  

kiket kel zenvednőnc О te navaíaffagos teft, Vág im maftan 
bizodalmas dragalatos ruhákban nem vág öltöztetvén, Atte 
palaftod cak aleg erne két garaft, kicin lepődöbe fekuz tacar-

N Y E L V E M L E K T Á It. XV. 1 5
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321 tatvan, A zegenek || mattan nekőd adót nem fizetnec, mert a 
zegenöknec att'a nem voltai, De incab foztoya. Azért tegód rag- 
nac a ferbe fergek, es rothhadatoffag. Ith immár touabba nem 
älhatoc de immár el megőc. I m m á r  a t e l t  zol  a l l e l o k

5 e 11 e n Minec vtanna allelok ilieket mondotvolna, A telt feyet fel 
emele olmint megeleuenúlt volna, es minec vtanna foc zepoge- 
főketh töth volna, es hog ki 6 vele zolt volna, es ki 6 ellene

322 if II kemenon panazlotvolna ezt meg kérte volna M o n d a  a 
t e l t  a l l e l ő k n e c  No en leikom vage te ki ií kemenon zolz

íovala, nem mind igazak a kiketh mondái. lm ezt nilvan való 
bizonfagokkal bizonetom, hog felig igazac, es felig nem, ezt 
vallom bog fokzor tevolgettettelec tegőd, es io mivelkődetőctól 
meg vontalac, de ha valamicoron a teft allelőkkel hint thete-

325tőtli, ez nem || coda. Halgafza im megh mondom mire az
i5 ördög, es a velag kiki mind 6 zocafa zerent vonza a teftót 

mind о tehetfege zerenth. De mikent immár megmondaad, 
iften tegód zepon terómtoth volt, es iol, es nemes ertelmvel 
meg aiandekozot volt, es ő kepere zerzőt, hog zolgalo leanod 
lennec, engóm nekőd adoth. Azért ha te en azzohom voltai, es

324 ocoffagod volt, engóm ez velagba || Mire nem birtal, es ennekőm 
mire kedueztel alcolmatlan dolgogba, ellenóm mire nem állottal, 
nem a teft, dé a lelök bynős. Mert a teftnec a lelőknec miatta 
kel meg enheytetni ha akar vralkodni. A teft allelok nekil 
femmit nem tezőn. Azért ha allelőknec miatta a teft nem bir-

25 tatic ez velagnac hizölködefenec miatta, legottan megbolondul- 
tatic, Micoron a teftnec meg ielőnic mit j| kevan allelok. Abbin

325 illeti allelkót, kit gondol a teftnec miatta, A garlo teft eleuen, 
valamit tezőn allelőknec miatta tezi. Azért mondom nekőd, hig 
ennekőm, hog nágokba (!) vetkőztél, kőuetven a garlo es dohos

3 o teftnec akaratfat ragac en oldalamat fergek e ferbe. Immár nem 
zoloc touabba lelök ménnél innen A l l e l o k  f e l e  l a  t e f t n e c  
e l l e ne .  Kinec monda allelok, Mégis ith akaroc maradni, es mig

326 időm II vagon veled vetekódni Mire zolz ennekőm te teft il 
kemenon, akarvan en ream abbint mindőnőftőlfogva vetni О

3 5 ÚauaIas teft, kitől tanultad ez kernen igékét, kiket maítan nion- 
daz, es mondái. lollehet fokakba igazan felelel, ezt igaznac tu
dom lenni, hogh akaratodnac ellene kellőth volna allanom, D& 
atte garlofagod, ki kiwfagra kyz, es ez velagra alaya vettetŐt
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nem akara ezt || zenvedni e velagi hizőlködefnec miatta, mindón- 827 
coron engőm vtannad vonal, es ez velagnac kutaba menttel, 
tudom hog bynös vagoc, mert ebben teuölgöttem, hog micoron 
azzonod volnec, megnem enhetelec, de miért engőm meg calal 
edös bezeddel, hizőm hog ennalam nagobban vetkőztél, micoron 5 

tenekőd tegetlen mofoíogvala ez velagi éalardfag, es hozzu el-e- 
tőth eróffen fogadvala, nem aleytőd vala j| hog meg hálnál, 828 
De a halai tegőd le eyte micoron a palotából a ferbe bocata ez 
velagnac hazug embőrőcvel eg erkólce vagon, kiket incab hozaia 
őlel, kiknec tiztőffegót ad, azokat hamarab meg calya a halai- w 
nac ereiuel. Es a generűfegőknec vtanna fergeket aad es dohof- 
fagot, Kik nekőd mig elel barátid valanac Immár a coporíoba 
íekuen látni nem akarnac. A telt ezeket meg értvén, Legottan 
firna kezde, es zomoru jj igeuel ekkeppen felelni I t h  f e l e l  a 829 
t e f t  a l l e l ó k n e c  e l l e ne ,  m o n d u a n .  Micoron elven fókák- 15 

nac parancolhattam, Aran at, gongot, telekőt, es kencőth guytőt- 
tem, varakat rakattam Népét Ítélhettem, Valón aleytode hog 
hittem hogh a ferbe iőneek, De immár im latom, mert ennekőm 
nilvan vagon, hog fém erő, fern hatalm, fém nómős [nem] a halal- 
nac keferues őztőnit einem tavoztathhatta, Azt mondom hog mind 2 0  

ketten binhőt- || tethhetőnc iftentől te nekőd nagob bin tulay- 830 
donittatic Ez fok okokcal bizonittatic ezt mindőn bőié iól tugga 
hog iobban megh efmeried iras bizonitt'a, hogh valakinec ioza- 
goknac nagob malaztfa adatic, okohag azt agga, hog nagobban, 
es többel tartozic, eletőt emlekőzetőth, es ertelmeth, adoth v r 25 

iften tenekőd, es ezt te mind erdőmnekil el mulattad, es valami 
ioth tuttal, ezt te mind el hattad Miért kediglen hog enne ||331 
fok iozagokkal megh ekőfiltetven, es az en hizólkődefőmnee foha 
ellenth nem tartottal, N’ilvan vagon mindőnnec, hog nagobban 
vetkőztek M o n d a  e f m e g  a t e f t  Nag keferü zoual allelóknec3 0  

Mondmeg ennekőm ha nilvan megtuttad a lelök ki menven mi 
lezŐn a teftnec. Ingatfae Őmmagat hamar ennec vtanna. Auag 
cak nemicoron tudódé ha láttád, auag ha zol valamicoron allelők 
eltet A telt keuefet háznál, ha allelők || iftenet tőkelletófőn 332 
zeretne A teft allelóknec ereit foha megnem gőzne mig eltel 3 5  

iftent ha zeretted volna, es zegenöknec igét igazan itelted volna,
Ha gonoz embőrőknec vtat nem kővettedvolna, ez velagi hiwfag 
engőm, fém tegőd megnem caltvolna. Azért a kiket maftan lacz,

15*



NÁDOR CODEX ( 3 3 2 ----3 4 3 )

ezőc mi byneink, rothbadatoű'ag, es e fergec, es ez zoros haaz, 
kikvel zonetlen gőtretőm, Azért adattanac, tudom hog az vtolfo

3 3 3  napon |j feltámadandó vagoc, es veled egetőmbe kenzodom mind 
őrőcke. О kemenfegős lialal 0 vegezbetetlen zernü halai, mire

5 fogacz be engomet. I t h  a l l e l o c  zol  a t e f t n e c  e l l e n e  
Meges kealt allelok nagh rekedőt zoual, monduan, О iái en- 
nekom iob ingen fe zűlettem volna. Mire háttá vr iften bog en 
terőmteffem micoron о meg elmerte volt Hog en el vezendö 
volnec a ioknac gulekőzetiböl, es iftennee gongatol, mert iften

334 a karhoztaccal nem gondol || О octalan allatoknac, es barmok- 
nac bodog termezeti, mert azon о teftőkvel el veez az ö lelkóc. 
Akar éak ilyen volna a gonozoknac vegezeti, es ekeppen meg- 
meneködnenec a nag gőttremtöl A t e f t  zol  m e g e s  a l l e l ö k -  
n e c  m o n d v á n ,  Lelök ha pokolnál voltai, kerlec tegöd rnond-

i5 meg ennekőm, mitb oth lattal Ha vagon remenfegóknec (!) a lia- 
ualafoknac criftofnac irgalmaffagarol, mondmeg, ha kedueznec

335 valamit a nömös zömeföknec, Kik mig elnec jj vala zekökben 
ulnec vala ha vagon valami keduezes es ha meg valtozliatnac 
kencel, Auag ez velagi aiandekokcal. A l l e l o c  m o n d a  a t e f t -

2o n e c Tefth ez okoffag nekil való kérdés, mert pocolba valamef 
zőmeíec memiec, touabba nincen ö nekic valtfagnac remewiege, 
fern alamifnanac, fém ymadcagoknac miatta, Ha mind kerez- 
tyenfeg erte boy tölne, es ha mind ez velag ö kencet erötte adna,

336 egh pocolbeli leikőt megnem zabaditlihatnanac. j| Mert ezők
25 iftennee ergalmaffaga neki! vannac. Arra hog megzabadulnaüac,

nem adna a fene, e s . kegetlen ördög eg leikőt ki az ő fogfaga- 
bol mind ez velagon egetőmben ö kence ertbes, fém kedeglen 
hadna bog valamicoron ken nekil lenne. Arra kedeglen a kit 
kerdez, hogh ha valamit kedueznec a nomöfőknec, Annac imez

»otőruene, hog valaki menevel nagobban ez velagban felmagazta-
337 tik, anneual || nagobban efic ha vetkőzendic. Minec vtanna 

alleloc ilyen dolgocat mondotvolna. íme ketb ördög coromnal 
fetetibbek (!), Kiknec ektelenfegőket mind ez velagnac iro deaki 
megnem irhatnac, fém kép iroi megnem iegőzhetnec, Vas kofart

35 kezőkbe vifelven, kenkőues langat zayokon kibocatvan, kapahoz 
hafonlatos fogok vala, es orrokbol kegok ki zarmaznac vala,

338zömőc vafa mikent az zicrazo tör, es a filőkön- genetfeg j| fof 
vala ki, homlokocon zarvok vala, es a zaruoc végén merőg for

2 2 8
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vala ki, ezók a vaf gorfaual a leikőt elragadac, Kit legottan 
nag hertelenfeggel pokolba vonanac, Kiknec ördögi feregec 
eleicbe iőnenec, es ez ilyen tarfrol nagon őrulenec, es vas lan- 
cokval vtet megkötőzec Nemelec vas vezzőuel veric vala, Neme- 
íec liomlocat foghval raggac vala. Minec vtanna kedeglen az 5 

ördőgőc У megfarrattanac volna Imiién bezeddel illetec vtet 389 
monduan, Akkic minekőnc zolgalnac ekkeppen tiztőltetnec őrőcke 
ekkeppen gőttrettetnec. Ezőketh hálván allelőc, igőn nagon meg- 
keíerödec, es firalmas zoual ekkeppen felkealta, Dauid keralnac 
fia tekenc atte terőmtőth állatodra kit a kereztfan meg halvan 10  

verőddel megmofal, fel reazkodanac ez ellen az ördögök, es |j 
mondanac neki, Igön kelen hinod atte iftenődnec neuet Ne 340 
mongad innectoua valamicoron azt hog irgalmaz ennekőm, mert 
nem illic ide az, mert nincen folia bocanatnac remeníege Innec
toua nap fent foha nem lacz. Atte orczad[at]nac ekőffege elváltó-15  

zic, es ammi kepönkhöz hafonlattatic. íme miképpen vigaztaltatnac 
a bynöföc pocolba, Kitől minket zabadicmeg vram iefus criftus 
elő iftennec || zent fia. Ez zent iambor immár vmagarol zool341 
es vgmond hog alonnec micoron ilyeket latnec, Igön meg ret- 
tenec, es nagon el codalcodam, es hog felferkenec, Legottan 2 0  

kezeymet iftenliőz emelem v zent felfeget ymadvan bog engőm 
megmencen es ilyen nag kéntől, ez velagot mind ö yeragaval, 
es ekőffegeuel megvtalam. Arahat, ezuftőt heufagnac itelem. el
múlandó marhanac ellenec mondec, es en magamat || min- 342 
dőnöftöl fogva criftofnac markaba aianlam kmen 20

Y r n a c  Ne u  ebe k e z d e t i c  a b o d o g  ziz a n y a  
m a r i a n a c  f i r a l m a r o l v a l o  e m l e k ö z e t  e k e p p e n

Kiről emleköznönc gondolcodnonc, es zolnone hoz ziuönk- 
be, es lelköncbe nag edöffegős ayetatoffagot, es il'teni malaztnac 
velagoffagat. Mert ha az octalan allatoc megfirattac ő vroknac 3 0  

halalat, Mith mongonc a keferues aharol, es mind vtanna ||343 
való zent azzohokrol, miképpen firattac legön meg ez velagnac 
vranac kehhat es halalat. Kiről zent bernardinos atyanc, es zent 
Anfelmos doctor Vgmondnac, Kegeffeggel hizyöc, hog micoron 
lialla e keferues aha a vas verÖnec cengefet Kiuel a vas zegekets-. 
verec ő zent fianac kezeibe, es labaiba, az ö gengefegös ziuet 
fymeonnac megh igert elős tőre altul hata, es nem zenvethhete.
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344 De vg miképpen holt eleuen || a főidre magat lebocata De mi
nee vtanna a fezitóc a kereztfanae alóla eltavoztacvolna, e 
keferues ana felemeltetec a földről az ö hugaytol, es fel emele 
ő zömeit es lata barom kereztfaat fel igazitvan, es kőzebbe lata

5 az ő zent fiat figven, es a fidoctol mindőnöftöl meg vtalvan, 
es immár halaira valtozuan, es bog lata a verrel ki fol’o neg 
febőket, Iarula, es feiere kulcola az ö zent kezeit, monda, lay

345 ennekőm || ilen nemi latafroi. Mire ziltem volt en il fiat, Kit 
ekkeppen latoc megzagatvan lennie Es terite magat az azzoni-

io állatokhoz monda 0 mind tű fiú zilt azzoniallatoc Imaggatoc a 
terőmtő iftent, bog attű fiatokért ileten keferűfegőt ne zenveg- 
getőc Es fogdoffavala palaftyaval az ala hullo zentfegős véért, 
nem akaruan bog a főidet illetneie, es annera bog nem keuefbe

346 vala meg verefilven, mint a kereztfan az 6 zent fia || Azért fir 
is vala az ana ő zent fiaual egetőmbe, mert az ő fia nem fegel-

hetiuala A fiú mert az ő attya vtet elhatta vala. Oth firnae 
vala a bekefegnec angali, Mintb yfaias próféta monga, De ter- 
mezetnec ellene. Kiről zent Bemard doctor igmond Ki volna 
valón a bekefegnec angala ki termezet ellen nem firna, Holot 

2o az iftennec fia termezet ellen kentb zen ved. Otb lira a nap 
fetetfeggel, A hold verrel, es firvala mind fold men Sirvala

347 magdalombeli maria || mind ő baratiual, de mind ezőknec 
főlőtte fir vala az keferues ziz ana maria, Kinec keferűfeget 
meg ielőnti Yfaias próféta mondván, Keferűfeg fogotbmeg engő-

25 met miképpen zűle azzoniallatnac keferűfege Mert miképpen 
nem tugga a. zűlő azzoniallat mit tegen a nag keferűfegert kezet 
edeftoua bánná veti, kérefven maganac byedelmet, ezőnkeppen 
tezen vala a bodog ziz ana maria Mert niha vetiuala magat az

348 atya iftenbőz || Niha az ö zent fiához, Niha a kereztfalioz, Nilia 
30 a halaihoz, Néha kedeg az azzoniallatokboz. Mert ol’ igőn nag

vala az ő keferűfege, Kiről vgmond vbertinos doctor, Hog сак 
annera gondolhatta embőrnec elmeie mene eg kis hanganac 
noma ez főldnec mind ő zelőffegen, Latvan kedeg a keferues 
ziz ana maria bog az 6 zent fia immár mindőnőftőlfogva el-

349fogatkozotvolna, Kezde leani kőnőrgeft [J a mindőnhato at'a 
iftenhez tenni, monduan En meiinei zent at'am, es vram te 
valaztal engőmet ielös zolgalo leanodda, en hoz’am angalt 
kűldven. Azért mire haczel engőmet imma en zikfegőmbe, es en
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zikfegőmnec ideien. Aire fegedelmet ennekom nem tez, Te 
hozzad kealtoc vram teles elmemmel, es teles ziuemmel, te 
hozzad fohazcodom, Kerlec veddel az anat a fiúval, ne zenveg- 
ged vram meghalni a fiat anna nekil, Hogh kiknec eg volt 
mindenco- || ron ez velagba eletóc Ezönkeppen légon halalokes 350 
monno felnec egh. Es latvan hog amindenhato atyatol megnem 
halgattatnec, teritte magat az 6 zent fiahoz, monduan, О en
nekom zerető fiam, Hol vagon a vigafag, Kit nekőm hirdete 
gabriel, monduan Idvezleg malaztal teles, ez vigafag telyeffeggel 
eltavozoth en tőlem, Merth nem malaztal, De keferűfeggel telyes ю 
az en leikőm. Neziuala az 6 tiuiskelt zentfegős feyet, es fir vala || 351 
es ezt monga vala О őrök iften, miképpen ez, hogh a mindőn 
zentőknec zentfegős feye, Ki menbe dragalatos gongéi coronaz- 
tatic es főidőn tiuifkel [..] áltál veruen coronaztatic О tű kémén - 
fegős tiuifkec, nem arra valatoc teremtvén hog attű vratoknac i5 
feiet áltál vernetőc. Mire hog attű kemenfegtőket el nem hatta- 
toc ti teremtetőknec féléiméiért. Nem láttátoké hog a nap, es 
a főid attj kegötlen kenzaftocat einem zenvethetic, es a kő- || 
ziklac kik nalatoknal termezet zerent kemgmfiec, De az ő keferü 352 
kennan kenerűlven meg hafadoznac Es neziuala az ő zent 20 

orcaiat ő ziuenec keferűfegeuel, es ezt mongavala О en zerető 
fiam En tegődeth adalac mindőn embőr fiainac főlőtte zepfegőf- 
ben, Maft kedeg latom te zent orczadat ki vala zep piros 
zynnel megekefilven halálos fargafaggal megheruatnac || lennie, 353 
es kivala mindőnőknel zeb, Imma latom mindőnőknel ektelemh- 2 5  

nec lenni, Es az zentfegős zaad ki ennekom adót foc apolgata- 
focat, es bekelkődefőket, imma latom hog engőmet vigaztalnia 
es nekőm zolnia megtagad Es ime a zentfegős kezek kik főidet 
mennet'biryac latom hog a vas zegekkel áltál veruen tartatnac, es 
ime az zentfegős ziu <űior ,̂ kiben az iftennec mindőn |j bőlcefege- 354 
nec, es tudomananac kence el vagon reytven Immár egebet nem 
tud hanem cak halalnac keferűfeget. Es ime a zentfegős labac 
kiknec a tenger rayta iarvan hataat vete Immár latom hog ezö- 
kethes a kernen vas zegek birvac Yalyon miképpen zenvethhet 
anai ziw eyne febőket ő fián latnia hog ő zűue megnem hafad36 
Es ennec vtanna teritte magat a kereztfahoz, es ő ziuenec kefe- 
rfifegeuel || ekkeppen zol vala, mondván, О kemenfegős kereztfa355 
ki lőttel ez napon en fiamnac anna, mire vötted el en tőlem
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vtet. En vtet őlelgetőmvala en kariaimmal, te kedeg zoretottad 
hozzad vtet a kémén vas zegeckel. En vtet takargatam lag 
ruhában, te kedeg öltöztetted önnön verenec ruhaiaban En vtet 
eltetem en emlőmnec teieuel, te kedeg itatad vtet ecettel es 

5 epeuel О kemenl'egos kereztfa, ludas bynőfnec valla magat, 
356monduan, || Vetkőztem el árulván az artatlan vert, te kedeg 

e verrel zenvedőd magadath meg verófitteni О kemenl'egos 
kereztfa Mith tóttel, bizon nagra batorkottal vr criftoft te read 
elterittven, ki mindőnőket teromtőth Ennec vtanna teritte magat 

ío efmeg az 5 zent fiahoz, monda neki nag könőrületős ziuel 
Immár en zeretó fiam latom bog halalodnac vtolfo horaian 

357 ideien vertengez. Mongadmeg nekőm ki- || nec hágod atte ana- 
dath Nemde iol latodee hog ez napon mindőn remenfegtől, es 
mindőn vigafagtol megfoztatom, Mongad meg azért zerető fiam 

i5 mit tegen immár atte anad. Nekőm fém atyam, fern anam, es 
ol mel fenki nincen ki enentoua en gondomat vifeíe Es ennec 
főlőtte iol latod hog mind ez néptől meg vagoc mőuetven, es 
vtálvan. Azért immár irgalmazo fiam mongad acar cak azt hog 

358halacmegh || te veled, Mert nekőm nalad nekil halai, es te 
2o veled meghalnom eleth. No zerető fiam mith halgacz? mire 

nekőm nem zolaz Nemde iol tudódé, hog en tegődet en ziuem- 
nec alatta hordoztalac, es nag zegenfegben neueltelec, zorgal- 
matoffaggal őriztelec, nag edőfdőn zolgaltalac, es en ziuem 
zerent zerettelec. Imma kedeg a nag keferufeg en erőmet el

359 vőtte, es en lábamon immár allanom nem || haag, Mert fyméon- 
nac elős tőre en ziuemet mindőnőftel meg háttá, es ezoket 
monduan, a főidre magat lebocata. Eg kicinded nvgodalmnak 
vtanna efmeg eg kicinded erőth veileythe Es latvan hog az ő 
fiatol megnem halgattatnec, Hertelenkódec nag keferü kőnhul-

3olata£fal a háláihoz, es monda О zemerőmtelen halai, Nam te 
mind ez napeg oriafokat, es nag erős vitézeket meg gőztel, es

360 imma kelle tegőd meg- || gőzni eg erótelen leannakee? Soc 
ziueket te megtörtei zegedmeg imma az en ziuemethes, ki 
teles nag keferufeggel, Azért ezőnkeppen firvan, es kőnőrőgven,

35 es latvan hog a halaitól megnem vigaztaitatnec Teritte magat 
efmeg az ő zent fiahoz, monda Immár en zerető fiam en beze- 
dőmnec vege vagon hog fém tenekőd nem zolhatoc, fém en- 
neköm te nem felelhecz 0 edeffegős ana, Valyon mith zolhat ||
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vala az edöífegős fiad, ki immár cak aleg vezőn vala lelőgze-361 
tőthes, Micoron kedeg e kegős criítus hallotta volna 6 annat 
sirvan, es neki kónórőgven, es Ianoft mellette alvan Iollehet 
telyelfeggel nem latlihat vala, De maga о zemeit kik a verrel, es 
a firaffal meg homaíofottakvala megnita es vyonnan 6 edes a 
annaval lira, Annera bog megőtőze ö zent orczaiat, es melet .a 
kőnőrűletős kőnhullataffal, es kőrnűl tekentven monda, Azzonial- || 
lath íme nekőd fiú Ianos íme nekőd ana Ezt akara mondani, 362 
Mint Ianos doctor magaraz’a En edes anarn e Ianoft kit en nekod 
aianlec Peldazya mind e velagbeli ernbőrőket, mert ezök kikert ю 
en imma megbaloc ezok mind te fiaid, es micoron az en mennei 
afam 6 igaffaga zerent a bynöfőc ellen hertelenkődendic akarvan 
vket el vezteni, te vg mekeppen keges annoc anai ólelettel hoz
zad zorehad, es atyamnak harag’anac ellene fiaydert maga- || 
dath veffed, bog ez en halalomnac erdöme 6 bennőc heaba363 
ne effec, Micoron kedeg hallotta volna e keferues <(ziz)> aiia maria 
6 fiat zolnia es Ianoft neki ayanlania monda ziuenec nag kefe- 
rüfegeuel lay ennekőm zerető fiam, minemű valtfagot tői ez 
napon, mert ime adatec nekőm zolga az vrert, taneytven a 
meftőrert, Zebedeus fia az iftennec fiáért, embor az iftenert lay 20 

ennekőm, zerető fiam Mert fólia nem akartalac en tegődet egeb 
fion el val- Ij tanom, es egeb anat en nalamnal nekőd adnom lay 364 
ennekőm, mert imma araaia lezec en atamtol, özvegge lezek en 
iegósőmtől, Megpuztuloc en magzatomtól, es mindőnőftől meg- 
foztatom О en zerető fiam, mit tegec, es houa meiínec, kihoz 25 

fogam feyemet edöffegős fiam, ki tezen ennekőm ennectoua 
fegedelmet, es ki ad tanacoth, es tanofagot Es mind ezölmec 
vtanna teritte magat az azzoniallatoclioz, es monda neki 0 ti 
tizlendö (iyj| azzonoc vegetőc ezőtőkbe es laffatoc ha ez az en fiam 3G& 
ki fügh miképpen a tolvai az akaztofan. Az en fiam dicőfegnekso 
kerafa, mire hog imma embörőknec taknanal, es nalaual vagon 
megförtőzueu, es a tiuiskel coronazvan. Az en fiam angaloknac 
zepfege, őrők velagoffagnac fenőffege, es zeplötelen tikőr, mire 
hog imma meg ektelenűlt miképpen a poklos. Az en fiam min- 
dőn tiztafagnak tőkelletőffege, es fólia ő zaiaban artandofages 
nem lelettetőt. || Mire vagon ez, hog imma vg mint igőn genet 366 
lator fel akaztatoth Es mind ez Mieten kerdefőkre az azzoni- 
allatoc semmit nem felelhetnekvala. mert keferűfeggel teíefőc
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valanac. Azért iol ezóngbe vegöc, mene nag keferufeggel vala 
telyes az angaloknac azzona, es a dicofegnec кегаГа, ki fughvala 
a magas kereztfan Mert nem cak ftet nehezitiuala a kennac gőtt- 
relme, De meeg az ő zileieneckes keíerűfege őregeytivala az ő

367 keniiat. Azért || a fiunac kenna, vala az ananac keíerűfege, es 
az ananac keíerűfege, vala a fiunac kenna mind addeg miglen 
6 zent lelket ki bocata. Es e keferues anaba marada meg 
mind az fiunac mind ónmaganac keíerűfege mind addeg mig- 
nem nag dicofeggel feltámadván zőmevel lata vtet. I t h  k e z 

űi de t i e  a t e m e t e s n e c  i d e i e n v a l o  epe  fege.  Mert
minec vtanna Iofeph, es Nicodemos ez zent teftot a 
kereztfarol ala veueec, es a tér helen le tévék, Es e ke-

368 ferues ana |j legottan reá hertelenkődec, es 6 zent fianac 
teftere le efec es vtet meg őlelven nag keferű firaífal monda

is 0 en zerefcő ziuem leikőm, meí dicofeggel, es mef keferuen 
megőleteel 0 en zereto fiam, en tegődet adalac e velagnac nag 
vigaffaggal, es nekóm ada meg ez velag nag keferű zomorufag- 
gal 0 edöffegős zilőttem, en tegödeth adalac ez velagnac nagli 
egefiegben, es nekőm ada meg ez velag teftodben mindonöftöl

369 megfebofilven 0 en || lelkómnec, es mind ez velagnac iduöffege, 
en tegodet adalac emborőknec elevenfegbe, es vk adanac tegód 
meg ennekom megölvén 0  dicofegnec felfegós kerafa, te zilete- 
fődnec ideien az eynec fetetfege nap velagra valtozeec, es ma 
the halalodnac ideien annap velag fetetfegre fordula 0 en

25 feyemnec ekeffegos coronaia, es angaloknac keraía, Kik te zile- 
teíodnek ideien mennei vigafagot eneklenec, es földre embőrőc-

370 К nek nag őremet hirdetenec, meeg ezókes te halálodat keferű- 
feggel megfirataac Es mind ezonkőzbe apolgatt'avala 6 zent 
fianac teften való zent feboket Niha a tiuifkel áltál vert zént

3o feyet, kiből zedeghetiuala a bele tűth tiuifkeket, es ezőnkeppen 
apolgatt'avala az 6 keth kezein, es oldalán való zent feboket ő 
ziuenec nag keferűsegevel Annera hog mind a kornfil allooc 
latvan e keferues ananac о nag keferűfeget, tezneevala ol nag

371 К keferűfegős firaft hogh fém a zent azzonok fém Ianos ewan- 
36 gelifta, fém kedeg a két ven iambor Iofeff, es Nicodemos eg-

masnac nem zolhatnac vala Demaga miért Ianos vala a kefer
ues ananac gond vifelőye, zömét, zaiat meg tőrle azzononknac 
eleibe alia, es monda, Azzonom tagohadmeg a firast, es haggad.
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eltemetnonc vroncnak zent tefteet, mert annap eftvelere közel- 
get, Legottan e zora mint tiztőfíeg efmero ziz nekic bocata 6 
zenth fianac zent teltet, kit be ta-||kagatanac (!) tiztaíagos golcba 372 
ziuőknec nag kőnőruletős firafaual. Es keezde(!) veuen viuec a 
coporfohoz, es oth le tévéén, A keferues ana magat reá bocata, es 5 
orczaia orczaiara teue, es monda О en zeretó fiam miképpen hagad 
el magadat embóri nemzetért, Kit ilyen- zeretettel acaral meg 
váltanod 0 en edos fiam, íme egmaítol elvalonc, tegőd eltemet- 
nec, es en keferues ana ez vtan houa mennec 0 ha megh hal- 
hatnec, en te veleg (!) egetombe magamat eltemetteth-||nem, hog 373 
hol te volnál, enes teveled lennec. Es ezőket monduan, anne 
könhullataft tőón, hog incab megmofa о zent fianac orczaiat 
vele, mint néha magdalombeli maria moftavala meg ő zent labait 
Ennec [vtaval] vtanna meg torié [es megtórle] es meg apolgata mind 
Ő zömeit, zaiat, es eg kezkőnővel 6 zent feyet betacargata, es hozza is 
bekelkodven a coporfoba helhezteteec nag keferű firaffal Es mikép
pen ez lőth legen haggoc gondolnia az ayeta-1| tos lelőknec Es 374 
micoron a nag kőuet a coporfo zaiara, es aytoiara emelneiec, 
ez keferues ana a főidre magat le erezte miképpen holt eleven 
Es hog eltemettec volna, Monda zent ianos az zent azzonoknac, 2 0  

Vegetóc fel a keferues anat, es teryőncbe a varofba, mert az 
eynek fetetfege elkózelget, es felemelvén a főidről az ő kőnves 
zömeit fel vethe menbe es monda О Gabriel Annae vagon har- 
micz három || eztendeie hog ennekőm ezth mondád Iduőzleg37*> 
malazttal telyes vr vagon teveled íme ez időben nem malaztal, 2 5  

De mindőn nag keferufeggel en ziuem lelköm telyes, es en 
vramtol a halai engőmet megfózta es 6 tőle a kő coporfo ki 
rekezte Es az zent azzonoc e keferues anat keth felől fogvan 
be indulanac a varosba Iofeff, es Nicodemos elől menven, zent 
Ianos vtannoc az azzonoknac előtte, Es ezőnkeppen e gazba зо 
öltözőt proceffio laffu lepef- j| fel mendegelnecvala a varos fele.37  ̂
Ez keferues ana nem felethhetiuala el az ő zent fiat, De hatra 
fordula, es monda О en zeretö fiam hol hagalac tegödet, es 
nem mondadmeg ennekőm hol vagon az őrőkfeg hol az iozag 
kit te anadnac hattal, Kiből en eletómnec zikfege megzolgaltaf- 3 5  

fee, hol a haaz, es a hel en zeretö fiam, kiben en feyemet le- 
hayeam, Hova mennec edóffegős fiam nalad nekil, Kihoz fogam 
en arua fe- || ienaet, es kihoz haycam magamat, ime nem tudom. 377
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Ezeket hálván a kicinded fereg, teznec vala nag keferu firaft 
Onneth efmeg el indulanac, es hog iutanac a kereztfanac elle
nebe. Ottes e keferuef ana meg alia, es kezde nezni a kerezt- 
fara, Kit latvan hog az ő zent fianac vérénél mepverőfilt, leg-

5 ottan 6 terdeet a fődre lehayta es, monda, Iduőzleg te draga- 
latos zent kereztfa, ki mind eddigien embőrőknec vtalatos ||

378 voltai, es immár ammegvalto teftenec, es verenek illetefevel fel- 
yehen ekőfiltelmeg, mint ha nőmős, gongéi arannal, es eziftel 
ekőfültettel volna meg Es miképpen az ő zent fiat e velagra

io zilven mindőnnec előtte ymada, ezőnkeppen az zent kereztfat 
mindönnec előtte tiztőle, es ymada Es onnét felkelvén menenec 
a varosfele, es e keferves ziz ana maria gacorta hattra fordul

379 vala, es kőnves zömmel a kereztfath || nezinala. Es hog iutanac 
a varofnac capuyara, e kegős ana maria otthes meg alia, es ő

i5 zömeit a földre figgezte, es - kezde gondolcodnia, Kit Iofeph 
lathvan, es róla meg erteközven, monda, Tiztölendw azzonom 
ne gondol’ femmit mennoncbe, az en hazam te hazad, es fem- 
mibe tenekőd mig ez velagha élők megnem fogatcozic, es en 
mind en hozzam tartozóval őzue zolgallac mint azzonomat.

380 Monda Nicodemos Atyám fya Iofeff az || nem illic hog atte 
hazadnal megmaraggon, miért e maftani idő felelmes, es atte 
hazad vendeg fogado haaz, es oda foc iouő iaro vagon, De miért 
en tőrvenbe doctor, vägoc, es a nepnec biraia, Azerth engőmet 
tiztőlnec, es tőlem felelmők vagon. Azért vg illic hog en ha-

25 zamhoz iőiiőn Holot nagob tiztöffeggel, es batorfaggal marathath 
meg. Azért azzonom ter’ be, mert az en hazam te hazad es

381 nekőd femmibe megnem fogatkozic. Ezö- || keth hog halia mag- 
dalombeli maria, monda, En tiztőlendő vraim nectőc az vr iften 
meghalalya ez tű io acarattokat, De enneköm vg teczic, hog

so incab illic az ő zokofc zallafara ternie az en hazamhoz, es mi
képpen e coraig en neki zolgalo leana voltam, es mindőmbe en 
neki zeretettel, es tiztöffeggel zolgaltam, ezőnkeppen matolfogva 
incab erőkődőm en magamath mig előc neki zolgalattra adnom.

382 Azért en zerető azzonom ne vtalyadmegh jj te zolgalo leanodat,
35 ter’ be hazadhoz, mert az en hazam te hazad, es en tyed vágok,

es valahova kikelendez mindönüt vtannad, es veled lezőc min
dön tiztöffeggel, es zolgalattal. Es mind ezőkre- a keferues ana 
femmit nem felele, fern kedeg Iofephnec, es Nicodemofnac
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kerefőkre, De сак kőhves zömmel néz vala zeüt Ianofra, Várván 
5 akaratt'at e dologba, Janos kedeg monda, Iítennec valaztottai,
Kel enneköm mind attü io acaraDoc, es mondaftoc, De enneköm 
vg Л teczic, es alkolmaíbnac vg lattatic, hog mennönk azon38B 
helre, Holot vronc tegnap eftve velönc a vacorat teve, és vgan 5 

oth varyoc vroncnac zent akaratt'at, mitli továbbá akar velönc 
tennie E keíerues aha mind addeg femmit nem felele, De Ianos- 
nac ez akaratfara monda, Kel enneköm zeretö fiam te io aka
ratod, Es e mondván el indula, es hog a capura iutanac, Az ö 
keferüfeggel betölt ziue vyonnan meghkeferedeek, es monda 10 

О Iefus en edöffegös fiam, Ki vagli || fetetfegben iaroknac vela- 384 
goffaga, ez mindönöknec bizon vta, es mindön teuölgöknec bizon 
vezere, mico<W>n en e capvn te vtannad ki mentem, es be iöttem, 
iarvan minden teuölges nekil batorfaggal, es ziuemnec mindön 
nag vigaíagaual. Miért kedeg immár nem latlac, es velem nem 1 5  

vág, Azért imma budofom, es teuölgők, minth a mezőben a paf- 
tor nekil való baran, ki feel a fene farcafnac zaiatol. Azért 
zeretö fiam hova menhec nalad nekil, es kyhez fogyam || en 385 
arua feyemet íme nem tudom. Mind ezöket, es ezőkhez hafonlo 
igékét o! nag kőnőrületőffeggel, es ól nag keferüfegös firaffal 20 

mongya vala, hog az vcanac kethfelen kik. halyak vala, Neme- 
lyec a palotanac ablakara Nemelek a capura ki alnacvala, es 
kiuul kik latfacvala nem сак a köiiörületös ziuü azzoniallatec, 
de meeg a kernen ziuü ferfiakes hoz’a kepöft teznecvala nag 
keferüfegös firaft. Es az ayetatos azzoúiallatoc ragagga<(k/vala 25 

pa-|| laftyokat, es hozya eggelulnecvala, es ekkeppen nagli fereggel, 386 
es keferü firaffal köuetec vtet mind a vacoralo haziglan, es be 
menven a haazba, Kethfele tekente, es monda Ianos zeretö fiam, 
melye az zeek kin üle meítörőd az áztál mellet ez eftve, Kit 
neki megmutatván, nem üle reaia de áltál efec rayta, es lön 3 0  

minth holt eleuen, Kith zent Ianos latvan, eleibe alia, es monda 
E11 tiztölendö azzoiiom íme neköd vagoc advan fiú vizeth Ki || 
nem vagoc méltó hiuattatnom zolgadnőc. Kerlec tagohadmeg 387 
a keferüfegöt, es zerezyőnc valamith ennőd valoot, hog mindö- 
nöftöl a keferüfegbe el ne fogatkozyal. Ezökeppen mind az зв 
ayetatos azzoiíiallatok vigaztalyacvala vtet. De mind ezőkbe e 
keferues ziz ana maria femmit ezebe nem vezön vala, mert a 
keferüfegös firafba elbaggadotvala, Hog betelefögec az zent iras,
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Kit Ieremias próféta ig irt, mondván, Sirvan fira mind etczaka 
388II es az 6 könve orczaian ala folya, es nem lön ki meghvigaz- 

talhaffa vtet mind ő rokonfagi kőzzűl, es firtaba igmondvala 
О Iefus iefns kit fold, men, eg, es a tengór nem foghatvala, azt 

5 ez napon a kő copörío magaba rekezte О Iefus iefus, Kith a 
mindonhato atya vr iften ada ennekőm, es en adam e velagnac, 
ez velag ada a kennac, A ken ada a halalnac, es az ő halala 
ada minekőnc embőrőknec őrök eletőth Amen D i c e r t e f f e c  
vr  i f t e n  ő r őcke .  ||*

397 V r n a k  N e u e b e  k e z d e t i c  z i z  z e n t  E u f r o f i n a  
a z z o n n a k  e l e t i  Ame n .

YAla alexandriaba Pafuncius neuü embőr, tiztőletős min- 
deneknec, es iftennek tőruenenek őrizőie. Ez von maganac fele- 
fegőt 6 nemzetihez alkolmaft, es az azzon tiztőffegós erkelceckel 

15 vala telies, De meddő vala, es ő neki magzatt'a nem lezenvala. 
Az ő vra kedeg igen bánatos vala, hog ő neki fia nem volna. 

398Kynek mi- || dőn kazdagfagit hadna hog 6 halalanac vtanna 
iol, es alkolmafon az kazdagfagot birna, Az ő felefege kedeg 
nem zenik vala az zegenőknec zolgalni eyel, es nappal iftennec 

го eghazahoz eggefilven ayetatos imadfagokval, kőnőrőgven, hog 
iften neki fiat adna, Azért ielőfül, mert latfa vala az 6 vrat 
igőn bánkódni Nag fok penzeket is zegenőknec, es iften yma- 

399 doknac oztogatvan kéri vala be telefednj || az ő kevanfagat <(es 
ezőnkeppen az ő vra, kőnőrőkven keref vala ol yften félő ' em- 

25 bőrt ky ö iinadcagaval nerhetne az 6 kevanfaganac be teleffe- 
defed)> Ezőnkeppen mene neminemű monoftorba, Holot a feyedelm 
iften élőt nag zent vala. Es oda be menven fok pénzt ada nekic. 
Oth kedeg a feyedemtól(!), es a köz barátoktól meg bizlaltateek. 
Sok idő elmúlván megmonda az apatnac 6 kevanfaganac okát 

30 Az apat kedeg Ő rayta kenerűlven, Kere iftentöl hog neki adna 
magzatoth Es mindeniknec meghalgatvan iften ymadfagat || 

409 es eg lean germőkőt ada ő neki, Latvan kedeg Pafuncius az 
apatnac io eleteet, foha a monoftorbol el nem megen vala. 
Azért be viue az 6 felefeget ys hog az apattol, es az atyafiactol 

85 meg aldatnec. El valaztvan kedeg a germőkőt a cectől, Auag

* A 389—39fi lapok üresek.
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íiz emlőtől, es hét eztendő corba meg kereztelkődec, es ewfrofi- 
nanac neuezteteek, es ürülnek vala 6 rayta az ő zilei, mert 
kellemetősvala iftennek. Es vala || orczaiaba zepfegős. Micoron 401 
kedeg volna tiz<(zenket)> eztendős korában ő anna kimulec' ez 
velagbol Marada kedeg 6 attya, tanithvan vtet iratokra, es olva- 5 

tatokra, es ez velaghi bőlcefegőkre. Az lean kedeg ol nag ből- 
cefegőt vezőn vala, liog codalkodicvala ő jrayta az ő atfa. О neki 
kedeg hire neue, es bőlcefege, es tudomaha elteritte mind a 
varott, mert igőn zep vala, es orczaiaban igőn ekős Sokan ke
ll rik vala, de fenki a dolognac veget nem erhetivala Az vtan 402 
monda az ő attya, Legen vrnac akarattya Eg kedeg felül múlván 
mindeneket tiztőfíeggel, es marhaual, <gazdaghfaggal} Iarula ő att'a- 
hoz, es a leant fianac kere hazas tártul, es ő attia erre hayolvan 
zokas zerent meg iegőze vtet. Nem fok idő elmúlván fel veue vtet 
Pafuncius micoron volna tizen nolcz eztendei embőr, es elmene 1 5  

ő vele a monoftorba a hova zokta vala menteth j| Oth es meg 403 
fok pénzt ada a baratoknae zikfegőkre es monda a feyedemnek (!) 
Atte ymadfagodnac gymőlcet hoztam tenekőd, hogh ymag erőtte, 
mert immár vtet hazaffagra akarom adni. Az apath kedeg Pa- 
rancola vtet be vinni az vendeg fogado hazba, es zola vele, es 20 

meg áldván vtet into tiztafagra, es itteni felemnec beketegere 
Harmad napeg kedeg oth maradvan, mindőn napon az itteni 
diőeretöket halgatia vala. Es latvan mindé- || niknec nayafko- 404 
<lafat, es lelki io zandokat, éodalia vala ő eletőket, mondván, 
Bodogoc ez embőrőc kic e velagon es hafonlatofoc angalokhoz, 2 5  

■es ez vtan ők őrőck elettre mennec, es kezde az ő zyve buz- 
gani az itteni felemnec zeretetire, Harmad nap vtan kedeg 
monda Pafuncius az apatnac, Atyám iőttem hog közennőn nekőd 
atte leanod, es imag erőtte, mert el a varofba acaroc mennie 
Es micoron I) el iőtvolna az apat, terdre efec elette a lean, es 405 
monda kerlec tegőd io atyam ymag en ertem hog nerye megh 
itten az en leikőmet, es ky noyta kezet, es meg alda ftet, mond
ván, Yram itten ki efmered az embőrt minek előtte, ziletnec Te 
ez leannac gongat vifelied, Hog erdőmlyen rezth, es tarfafagot 
menorzagban, es a vennec magokat ayanvan be menenec a va- 3 5  

rofba. A leannac kedeg 6 attya micoron va- |j lameí barátot 406 
lel vala be viziuala hazaba, Kérvén hog ymadna a leanert. Ez- 
tendőnec kedegh forgafaba a nap el iőuen micoron az apatot
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feyedelme tőttecvala, A baratoc kőzzül egget elkülde pafunci- 
ofert, bog vtet hina az 6 tiztőffegere, ki elmenven 6 hazahoz 
megkerefe vtet Az 6 zölgai kedeg megmondac hog hazol elment
volna Meghalván kedeg Euffrofina, es behinan e barátot, kezde

407 tőle kerdez- || kődni, Mongadmeg nekőm atyam zent zeretetert 
hanan lakoztoc a monoftorban Es monda a barat, Haromzazan, 
es vthven ketten. Monda neki a lean, A ki akar menni attü zent 
eletekre, be vezye vtet attü feyedelmetőc Ffelele neki, es monda, 
Oroméit, es nag vigan, ielefől vrnac bezedeiert, meí bezedben

io azt monga, Ki en hozyam io, azt nem vetomki. Monda neki
408 euffrofina, Mind eg zenth eghazban enekcletöke, es |j miképpen 

bőytoltőc Monda neki a barat, Mind egenbe enecclőnc, Demaga 
mindőn vg bőytől mint о akaria, es menet tehet, hog ne legen 
az akaratnac dagaíos nayafcodafa, De tulaydon acaratt'anac za-

io badfagaboL Azért a baratoknac minden eletókrel megtudakoz van 
Monda a fraternec, Enes akarocvala elmennem, es iutnom az 
tiztőletös eletnec regulaiara, De felőc en atyámtól engedetlennec

409 lennőm, Mert ez velaghi || heufagos, es elmúlandó marháért 
engem kervan(!) feernec add. Monda neki a barat, Leanom ne

2 o haggad bog ember megronca atte teftődet, es bog te hág ifen 
zepfegnec zemermet vallani, De igeryed criftofnac magadat, ki 
neköd athliath mind ez elmulandokerth őrocke valókat, es angali 
tarfafagot. Titkon kedeg ménnél a monoftorban, ez velaghi ru
hádat elvaltoztatvan, es oltőzyei capaba hog megne efmeryenec.

410 Ki К mikoron hallotta volna, Kelle 6 neki, es monda Ki niri 
el a hayajmat, Mert nem akaryavala hog parazt nirne el 6 
hayat, mert nem tart titkot Monda neki a barat lm atte atad 
el io en velem a monoftorba, és otli marad harmad Auag neged 
napig. Te kedeg a baratoc kozzil liiuas egget te hozzad, es

30 miképpen akarod nag őrömmel hozzad io. Micoron ezőket be- 
zellene a barat euffrofinanac, Hozza iőue pafuncius, es latvan

411 a barátot || Monda neki, Vram <(mire)> munkalottal en hozyam 
Es monda neki a barat, Az apatnac, es a monoftornac tiztőf- 
fege napia vagon, es elkülde engőm te hozzad az apat hog oda

35 ióy, es aldomaft veeg. Megőrüle kedeg pafuncius az euffrofina
nac att'a, es be ilven eg hayoba, elmenenec a monoftorba Mi
koron kedeg oth volna, elbocata eg hiw zolgaiat euffrofina, 
moadvan, Ménnél teodofiofnac monoftoraba, es be menven az
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zent egbazba, ammel baratoth oth lelz, hozzad el te veled. j| 
Iftennec kedeg irgalmaffagabol ime nemei barat io vala a mo- 412 
noftorbol elacarvan adni a marhath kit a varofra, Auag a 
vaíarra zerzót vala, es latvan vtet a zolga, Kere hog iőne euf- 
frofinahoz, Ki micoron el iótvolna, Lata vtet a lean közöné 5 

neki, es monda Atvam ymag en ertem, es ymadkozvan meg 
alda vtet es le ule. Monda kedeg neki éufrofina, Yram ennekom 
kerezfem(!) atyam vagon, es iften zolgaia, es igön |j cazdag, es 413 
vala neki felefege, Kitol engom züle, ki elmulec ez velagbol. 
Akar kedeg az en atyam mind az 6 marbaiaert ez alnac velag- ю 
пас adni, es en nem akaroc megfőrtőztetnőm 6 benne, Azért 
nem tudom mit tegec, mert mind ez euót, Auag eyelt alom 
nekil múltam [к] e 1 Kérvén iftent hog megmutatna en zegen lel- 
komnec 6 irgalmaffagat Es hóival leuen kelle nekőrn hog el- 
küldenec az eghazban, es az atyafiac kőzzul egget || hozzam 414 
hiuatnec, auag bivattatnec, hog ő tőle halgatnam iftennec 
igeyeeth, es mit kelen tennőm, Kerlec kedeg atyam lelkődnec 
iduőffegeiet, hog tanic meg engőmet azokra kik iftene, mert 
tegódet iften hozot ide. Monda neki a ven, Yr iften monga 
Yalaki el nem hagga att'at, es ahnat, es atyafiat meeg ennec 20 

fölötte 6 akarattyathes, nem lehet en tanitvanom, es nem tudom 
többet mint mongac || Demaga ha elhaghatod ez velagot, es ez 415 
velagiacat es el vifelhetöd teftnec kefertetit haddel mind, es 
fuffel mert atte atyadnac cazdagfaghi fok vrat lelnec íme van- 
nac zegen monoftoroc, özvegec, aruac, kooroc fogloc, es ha akarya 25  

atte atyad, es neki keilend, hagia ezöknec. Te kedeg ne vezeffed 
el atte lelködeth. Monda neki a lean Bízom iftemben, es te 
ymadfagodban, hog mvnkalodhatom en lelkömert iften fegedel- 
mevel, Monda neki || a ven, Ez ilen kevanfagoc az eröffegtöl 416 
el ne hayoíanac Mert tud az idő penitenciat tartani Monda пеЫзо 
e<(v)>ffrofina, Azért hittalac ide bog be tőlced en kevanfagomat Es 
ymadfag teuen megalg engömet, el niryed en hayamat. Es fel
kelvén a barat ymadcozec, es elnire az ő hayat, es fel őltöztete 
ftet monoftori ruhaba, es ymadvan ő erte, monda, Iften ki mind 
az zentőket meg zabadittottad, ő tegödet öriz’en mindőn gonoztol, 3 5  

es a ven ezőket megmondván, el me- || ne ő tőle nag örömmel, 417 
es ifteni dicerettel, Eufrofina kedeg ön bennette Ideit intra fe, 
monda, Ha en menendöc az apaczhoz(í). az en afam megleel

N Y ELV EM LÉK TÁ R . XV. 16



2 4 2 NÁDOR CODEX (417— 427)

engőmet, es érőnél engőni onnat ki vezen az en iegefőmert. 
Azért el megek a ferfyaknac kalaftromaba holot fenki nem veel 
engőmet lenni leannac. Es ezoket megmonduan el hagitta leani 
ruhaiat, es férfiú ruhát von reá, es eftve kymene ő házából,

5 Veuen 6 vele őth zaz pénzt, es el reyte őnmagat nemei heíen
418 mind az || eyel, Hóival kedeg leven iuta о attya a varofba es 

ifteni zerzeíből ottan az eghazhoz mene. Azért eufrofina iuta a 
monoftorba, Holot ő atfa efmeretős vala, es az ayto tartótól 
meg izene az apatnac monduan loth neminemű hof mefter eg

io felfegnec palotaiabol, es al az ayto eloth kevanuan zolni te 
veled ki menven kedeg az apat, Le efec 6 előtte az ifyv*) ymad- 
fagot tévén, le ülenec. Monda neki a ven, Mith iarz fiam,

419 Monda neki euffro- || fina En valec nag nembeli, es igőn keva- 
nom vala a baratoknac eletöket, es ammi varofonkba nincen ez

is fele elet Meg ielőntetec kedeg nekőm attű io elettöc, Azért enes 
kevanoc veletőc lacoznom ha kel tynectóc Vagon kedeg ennekőm 
fok őrőkfegőm Es ha ifteii nekőm nvgodalmat adand azokates 
ide ictatom, Monda neki a ven If ten meg algon fyam íme a 
monoftor ha nekőd kel lakozyal mi velőnc Monda neki az

420 apat touab- || ba, Ki neued, Monda az apatnac Smaragdus ne- 
' ven, Monda neki a ven Iífyv vág nem lakhatol ten magad,

Azért zikfeg hog meftőrőd legen ki tanohon tegőd a barati 
regulára, es naiafcodafra, Monda az apatnac, Mikent parancolod 
atyam es vram igen tezec, es neki ada az őth zaz pénzt, mond- 

2 5 uan, Atyam veddel ezoket.maftan, ha kedeg latom hog en ith
421 megh Л alhatoc a tőbbitis ide hozom Hiua kedeg az apat eg 

baratoth agapitus neuőt zent embőrt, es kőnőretőft, es ada о 
kezebe a Smaragdoft, es monda neki Ima(!) ma ez legen te fiad, 
es the tanitvanod Henne teged ftet hog meg halaga mefteret,

so es terdre efven, es ymadfag tévén hozza veue vtet, es mind a 
baratoc felelven mondanac, Amen, Es be viue vtet. agapitus ö 
cellaiaba Miért kedeg Smaragdofnac orcaia igőn zep Vala, mi-

422 coron К az eghazba iővala, hog ő ymadcoznec iftenhőz, a bara
toc kőzzűl fokacath ördög feltamaztvala ő zinenec zepfőge ellen

35 gonoz gondolatoc mia, vghogh mind nebezelnenec az apatra, Kiilyen

*) Későbbi kézzel a lapszélen: konyorogbuen azr Apáturnak hogy 
fogadná bé eötet az kalastromban. ч
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zep ifyat hozot volna a monoftorba Ezoket halvan az apath 
zolayta Smaragdoft, es monda neki, Fiiam igon zep atte orczad, 
azért en felőc hog ne legen a garlo baratoknac romiatokra, 
Azért kel nekónc hog ten- || magad il a cellába, es oth egei, 423 
es у mad kozzál, es foha innen ki ne men. Es parancola agapi- 6 
tofnac, hog alcofíon őnmaganac való cellát hog kiben cak ön
maga lacnec Smaragdus, megteve kedeg agapitus mind ezoket, 
Kiket neki az apat parancolt vala, es be viue fmaragdoft a 
maganacvalo cellába, es oth ymadcozvan böytolvala, es vigaz 
vala eyel, es nappal, es zolgalvala vrnak ayetatoffaggal Yghog ю 
codalcodicvala j| a barat ki 6 vele banicvala, es rnindön barat-424 
nac megmonda az ő alhatatorfagat, es mind dicericvala iftent,
Ki iíen coroban ezoket zerziuala Az ő a t t 'a  k e d e g  Pafuncius 
micoron megtért volna a rnonoítorbol, es о hazahoz fietven be 
mene a terómbe hol a lean zokotvala lakni, Es megnem lelven, 15 

megzomorodec, ez meg rettene, es kezde kerdozni zol-jj gait, es 425 
zolgalo leahit houa lötvolna az о leaha eufroíina, Es mondanac 
az zolgac, eyel latoc ötét*) mert azt alitooc hog az 6 ipa ieth 
volna, es о vittevolna el ftet. Bocata azért az ő naznagat ha
zahoz, es nem lelekmeg ftet, Halvan kedeg 6 iegófe, es 6 ipa, 2 0  

igen megzomorodanac, es iöuen pafuncioíhoz, lelec vtet igon 
meggöttretven a földön fekönni, es mondanac neki. Ne taiantal 
valaki meg- || calta vtet, es elfutot ö vele Es legottan louagokat 426 
elbocatvan mind az egez alexandria, es egyptom zerte. Yalanac 
kedeg oth hayoc, es be menven azocba, kerefic vala vtakon es 25  

apaccaknac monoftoriba, puztacban, barlangocban baratinac, es 
zomzedinac háziban, es lohol megnem lelec Sirattacvala vtet 
mikent megholtat az ö mehet mikent völegen iegöfet, es az ö 
att'a firatt'a vala leanat, mond- J| van, lay <(iai)> en edes leanom, 427 
О ennekőm en zómömnec velaga, es en eletömnec vigafaga, ki so 
puztitotta el az en kazdagfagomat, ki thekozlotta el az en őrök- 
fegömet Ki azalta meg en eröimeth Ki oltottameg az en vela- 
gomat, ki caltameg en remenfegömet, ki zepplöfitötte meg en 
leanomnac zepfegetli О minemű farkas martameg az en bara- 
homat Minemű hef reyti el ilen zep zint, Minemű melfeg fogvan3 5

*) Későbbi, de még XVI. századi írással a lap alján: hóival kedeg 
nem lattoc őttet.
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428 vizi a keraíi nömos || orcát о uala nemzetfegnec zerzöye, 6 
vala zomorultaknac vigaztaloya о vala mvnkalcodocnak nvgo- 
dalma, es fohazkodocnac partya. Ezöket, es ezokhez hafonlato- 
fokat micoron mondana pafuncius, mind kik ielőn valanac, Fel

5 emelec zauokat, es firnac vala, Vghog, mind a varos firatfa 
vala vtet Nem zenveduen kedeg Pafuncius, fern lelven vigafagot,

429 es elmene a || fölül megmondot venhoz es le efek ö labai előth 
monduan, Kerlec ne zöniiel meg az ymadfagtol Hog meg lelet- 
teffec te ymadfagodnac mvnkaia, mert nem tudom mi tőrtenec

ío atte leanodnac euífrofinanac. Halvan kedeg e tiztőletős ven, 
igőn meg zomorodec, es parancola hog a’ baratoc mind begul- 
nenec, es monda nekic Atyámfiái mutafiatokmeg az zeretetőt, es

430 kér- j| ietők vr iftentől, bog meltoltaffec megmutatni, mi loth 
legen ammi baratoncnac panfunciufnak leaúarol. Es mind a

is baratoc bóytólven, es ymadkozvan mind az egez hetón femnii 
nem ielonec nekic eufrofinarol mint zokotvala lenni micoron 
valahonnan vtet keric, hog efedeznenec vrhoz, mert eufrofinanac

431 ymadfaga zónet- || len megen vala vr iftenhőz eyel, es najipal, 
hog vtet megne ielóiice 6 elteben Micoron kedeg fém a vennec

•20 fém valamef baratnac megnem ielönt volna Kezde az apat ^tet 
vigaztalni, monduan, Fiam ne akar’ megzonni i rnac zolgalatt'a- 
tol, mert iíten akkit zeret, azt meg feeg, es ezt tuggad bog

432 ifteni akarat nekil cak eg ve- || reb fém efic a földre, menevel 
incab 6 akaratt'anekil atte leanodnac femnii nem tortent. Azt

25 tudom hog io rezt valaztot maganac, Azért nem ielonec meg 
nekőnc valami ö róla, mert ki tauoí legen, ha valami gonoffagba 
6 eföt volna, foha iften a baratoknac il nagh mvnkaiocat meg
nem vtalta volna En meghis bizom vr iftemben bog eltö.dben

433 megmutattya vtet teneköd. Halvan ézt || Pafuncius megvigaz-
30 taltatec. es meg cokolvan a vent, es az atyafiakat, el hazahoz

mene, halat advan iftenneC, es ymadkozvan mindön nap io 
mivelködetekhöz, es alamifnalkodafokhoz igeközicvala I veues  
n a p n a c  k e d e g  v t a n n a  be mene ifnieg a monoftorba 
ayanlvan ommagat a baratoknac ymadfagaban Eg napon kedeg

35 iöuen az apáthoz, es le efec a labai elöt, monduan, At'am |j
434 Imag ertem, mert el nem vifelhetöm az en leanomrol való nag 

banatoth, De napról napra nő, es neveködic, es bufkodic az en 
lelköm, Latvan kedeg a \ en vtet bog igőn meg gőttretőt Monda



SZ. EUFROZINA ÉLETE 2 4  ö

neki Akarze zolnod eg lelki fráterrel, Ki ioth theodofiofnae 
palotaiabol nem tudván, hog az volna az ö leana eufrofina 
Monda Pafuncius, Akaroc, es liiua agapitoft a ven, es monda 
neki, Ménnél pa- |j funeiuffal, es viged vtet Smaragdofnac cél- 485 
laiaba, es beviue vtet a cellába, femmit ebbe elözer megnem 5 

ielóntven. Micoron kedeg hértélén latta volna ö attack) es meg. 
efmerven vtet, nag kon hullataffal, Pafuncius kedeg aleytt'a vala 
binerol kefergeni, Nem efmere kedeg vtet pafuncius, mert 6 
orcaianac zyne megheruatvala a nag böytöleftől. Eufrofina ke
deg be fede 6 orcaiat a kukcíaual, bog vala- || miképpen vtet48Ö 
megne efmerneye. Es imadfag tévén le ülenec. Kezde kedeg 
neki zolni a menorzagnac iouendo bodogfagarol, es az öröc 
dicöfegröl miképpen alamifnanac miatta, es tizta eletnec miatta, 
es io nayafcodafnac, es alazatoffagnac, es zeretetnec miatta 
iuthhat kiki mind ezocre, Es ez velagnac megvtalafarol, es hog 15 

iftennec fölötte hónkat nem kel zeretnonc at'ancat fern о neki 
fölötte. Es kezde hafogatni || neki azzent Palnac mondatat, mi- 487 
keppen a haborufag bekefegöt zerez A bekefeg kedeg megbizo- 
nitaft. Latvan kedeg az ö att'at nag keferufegben megnomorodni, 
Könörüí vala rayta, De felven, hog megne eímertetnec, es 6 20 

att'a megne bantana vtet, Akarván kedeg vtet meg vigaztalni, 
monda Hig enneköm, mert nem vtal tegödet meg iften, es ha 
vezedelembe volna atte {leanod meg ielöntene hog ö ördögtől 
tartatvan neköd || örök firaft ne hozna. De hig iftembe, mert 488 
io tanacot valaztot, mint mondám az zent ewangeliom zerent, 25 

hol vg mondatic Valaki zereti ö att'at, auag anhat en fölöttem, 
nem méltó en ream. Es ha ki el nem hagand mindönöket, 
kiket byr, nem lehet en tanitvanom, Megmutathatta ftet iften 
meeg ezön velagon, zönnyelmeg azért zennel meg || mire veztöd 489 
el ten magadat banat mia. Ag halat iftennec, Semmit nem ke- 3 0  

tölködven, Mert az en meftörömis agapitos fokzor nag banattal 
mondotta enneköm, mert ide iöth neminemű embőr Pafuncius 
neuű, es io gors, ki firatfa ö leanat mikent halottat, nem tud
ván mi történt ö neki, es nag firas mia göttretic, Ielöfben azért, 
mert az égnél töb nem volt; es nag || firaffal le efec az apatnac440 
labaynal, hog ö ymadcaganac, es a baratoknac erdömöknec 
miatta meglelhetne leanat, es ö rayta könörűlven, Hog enees 
mikent a töb baratoc iftent ymadnac erötte, es en mikent mel-



ш NÁDOR CODEX (440— 452)

tatlan, es byneymnec tudoya gacorta kérőm yala yr if tent, Hog 
meltoltatnec nekod bekefeg adni, es alhatatoffagot, es ammi

441 tenekod, es te leanodnac alcolmas || azt engedne. Annac okáért 
gyacorta acartalac tegőd látnom, es veled zolnom bog ne talam

5 valami vigaztalaft én miattam lelhetnél, Hog kedeg a fok be- 
zedből vtet megne elmerne, Monda pafunciufnac, Yram ménnél 
immár, es micoron el akarna menni, a leannac lelke kőnőrul 
vala rayta, 0 oreaia kedeg megheruad vala, es zömei kőnvel 
betelnec vala Euffrofina kedeg a fok békéiéiért, es minden- j|

442 napi ebezefert vert pőcvala. Pafuncius kedeg az о intefeből 
igőnmegh erofilven el mene Ő tőle, es ióuen az apáthoz, monda. 
Meg epüle en leikőm a barat mia, es of vig vagoc iftenneo 
malaztt'aba es ő vigaztalaíaban, mint ha meg leltem voltam en 
leanomat, es ayanlvan őm magat az apatnac,' es az atyafiaknac

is imadeagaban, megtere ő hazahoz iftent diceruen Smaragdus
443 kedeg az cellában || harmicz nolcz eztendő be telven corfagban 

efec, Kiben mégis hala Nemei napon kedeg pafuncius az ö 
zocafa zerent iőue a monoftort meglátogatni, es ymadfagnac 
vtanna, es a baratoknac kőzenefeknec vtanna monda az apatnac,

20 Atyám ha akarod laffammeg l'maragdoft mert igőn keuanna vtet 
az en leikőm Az apath kedeg hiua agapitoft Es parancola hog

444 hozza vinne pafunciuft. Be- j| menven kedeg Pafuncius az cel
lába, Hol a coor fekzicvala, es kezde ^teth cokolgatni nag firaf- 
fal, monduan, Iái ennekőm hol vannac atte igeretid hol atte

25 edes bezedid, kickel en -zemeimnec latafara igerődvala az en 
leanomat. 'Ime сак azt fém latom. De ime theis elhacz engőmet 
ki miat meg vigaztaltatom vala 0 ennekőm, Ki vigaztal'a meg

445 az en venfegómet hova teryec, es kihoz for- || dulac. Immár 
ki lezen neköm fegedelmem. Ketkejopen való naualan firoc en

3o ma. Harmicz nolcz eztendeie vagon hog elveztőttem leanomat, 
es femmi róla nekőm nem ielőnec. Maga eyel, es nappal imad- 
cozom vala erőtte, es a hoz hafonlatos nag banat tart engőmet. 
Miben bízom touabba, Hol lelőc magamnac vigafagot. Immár le

446 zalloc nag íiraffal pocolra. Lat- || van kedeg Smaragdus ő attat
85 igőn nagon firni, es femmi vigaztalaffál megnem zőnni Monda

neki, Mith haborogz. es mire ŐlŐd meg magadat. Nemde erőt
lené iftennec keze, Auag neheze iftennec valamit jtenni. Yes 
veget immár atte zomorufagodnac, es emlekőz’el meg miképpen
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iften iacob patriarch an a c megielőnte az о fiat Iofeffeth kit mi
kent holtat firatia vala, De kerlec tegőd || hog harmad napig 447 
engom el ne hág, Velekődven kedeg pafuncius őnnőm magaban, 
monda, Netalam itten ielőntőth neki valamit en rólam Harmad 
napon monda Smaragdofnac, En vram es at'amfia megvram (!) 5 

az harmad napot kire kerel engomet, es attól fogvan foha nem 
mentem. Megefmeruen kedeg Smaragdus ki vala bizonnal eufro- 
fina hog ielen volna az 6 halalanac napya, hiva pafunciuft, es 
monda || neki, Miért ammindenhato iften iol bira az en garlo-448 
fagomat, es beteliefitte ez kevanfagomat, es engomet mind 10 

vegiglen eroffen viafkodvan vifele nem en erőmmel de о feged- 
fegevel, Ki engomet őrizőt ellenfegnec calardfagatol Immár en 
eletőmnec fofafa betelven ielőn vagon nekőm az igaffagnac 
coronaia Azért nem akarlac tegőd zorgalmaznod te leanodert 
euffrofinaert, en vagoc || a garlo lean, es te vag az en atyam449 
Pafuncius íme immár latal engomet, es ez eleg tenekőd, De 
fenki ezt ne tugga, es ne haggad mafnac az en teftómet meg- 
foztani, es meg mofni, De tennonmagad teged ezt, mondottam 
vala kedeg az apatnac, Hog foc marham vagon nekőm, es ide 
hoznám azokat kik ha elhetecvala, beteliefeyttec vala. Kerlec 20 

azért zeretó atyam, hog tőle be az igeretőmet, es tuggad || hog 450 
zent hel ez, es ymag erőttem, es ezőket megh monduan Iftennec 
meg ada az ő lelket Micoron hallottavolna Pafuncius ez igékét, 
es latta volna hog meg hala, megreműle az ő ziue, es le efec 
a főidre, es len mikent megholtvolna Smaragdus, es Pafuncius 2 5  

a főiden fekzic holt eleuenil, meghimte vizzel ö orcaiat, es fel 
emele ftet monduan mi lele vram, Pafuncuis kedeg monda 
neki, Haggel engőmeth || hog hafac meg ith, mert nag codakat451 
latec ma Ffelkelven kedeg, es efec a leannac orcaiara nag fok- 
fagu köríveket hullatván, es felkialta, monduan. Iái en edes so 
leaiiom mire ezt nékem ennek előtte megnem ielőntőtted, ho^ 
enes veled özue acaratom zerent meg halnec Iái ennekőm mi
képpen eneztel el, es miképpen mentei [el] áltál ellenfegöknec 
törit, es ez velagnac lelki alnokfagit, es be menel az őrőc eletbe || 
Ezőket halvan agapitus es meg efmerven ö fhafanac nag coda- 452 
latos okát, el amelcodec, es el foíamvan, megmonda mind ező
ket az apatnac El iőuen kedeg az apat efec ö reaia, es ohaytvan 
mondvala, Eufrofina eriftufnae iegőfe, es zentóknec leana ne
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feledközyel el te zolgaidrol, es ez monoítorrol, De ymag mi 
ertőnc iefus criítoft, hog erötfen viafcodvan iuthhaffonc az id- || 

458 vehegnec partyara, es aggon rezt ő vele, es mind azzentökkel 
Es parancola az apat, hog mind a baratoc be gilnenec, es 

5 alcolmas tiztőfíeggel az zent teítót eltemetnec. Micoron kedeg 
oth ielen volnanac, es lattacvolna ez codalatos dolgot, dicericvala 
az vr iftent az garlo azzoniallaton, hog il nag codat tötvolna. 

454Nemei baratnac kedeg cak eg zöme vala, es meg apola || nag 
íiraffal 6 orczaiat, es ottan bog illete, megadatec о zöme. Ideit 

io Oculus íuus. Es ezt latvan a baratoc, Dicerec iftent Halat advan 
neki kié minden ioc kic vannac, es ebből vagon (!) meg épülvén 
eltemetec vtet nag ayetatoffaggal az atyaknac poporfoiaba. Az о 
atia kedeg mindön iozagit eghazacba, es monoftorocba ada, es 
ömmaga be öltözék azon monoftorba*)

455II azzonnac atyahoz, nag igeretöket igere, Edös bezedöt fokát 
fogada Uag fenegetefeketes izene ha az v köueti hoz’aia io valaz 
nekil megternenec, Az moroc keraí ezen igőn megzomorodot 
vala,' mert v kereztien vala Criftuínac hitebe való leanat baluan 
ymadonac adnaia méltatlan lennie. Alaytya vala hog az v leana

456 eznec nem**) || engedne, de maga mind ezöc fölöt a pogan keraí 
haragatol igön fel vala Demaga vrfóla iftentöl ezen megtanitta- 
tec, hogh e kéralnac akarattyath megtelefetene, lien zerzes alat, 
hog a keralfia f  att'aual- neki tiz züz leanokat küldene, es f  
maganac es, es ez zizeknec is ezör zizeket zerzene, es v nekic

25 hayot venne, es az v zizefegőknec vigafagara harmad euig ||
457 való zabadfagot adna Es a keraí fia addig megkereztelködnec, 

es a kereztien hitben mégtanoytanac BÖlc tanaié zerent mivel- 
ködek ez dicöfegös ziz, Vghog, Auag ez nehez zerzeft az keraffi 
meg nem telefitteneie, auag ewel az ö lelket zerelmetöl el

so zakaztana, Adag az zizeket criftufnac magaual özue adna De az 
yfyv. ez zerzeft örömefön halla, es bog mind ezöc meg zerez- 

458tetnenec j| Attat rea kere meeg ömmaga att'aual megkereztöl-

*) Itt megszakad a szöveg és utána későbbi kéz helytelenül ezt 
jegyezte meg: «It végezödik Szt Eufrosinanak élete.» A 455. lapon Sz. Or
solya élete következik, de ennek meg a kezdete hiányzik.

**) A lap alján későbbi, de még alighanem XVI.-századi kéztől: 
mert azt es tudga vala.
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kód[n]ec, es az ziz miként parancoltvala mind meg zerzek, Vrfo- 
lanac atia mindont, mivel v leana, es v tarfafagabeli vitezóc 
zizekis zikkőfók valanac meg zerze, foíamanac ferfiac mindón 
főldnec zegeletiból, es azzonoc, zizec, es leanoc ez ilen hallatlan 
codara, Mert foc pifpókóc 6 hozzaioc iónecvala. Azért hog 5 б 
velóc élményé akarnac vala, Zent garaíina íiciliai keralne || 
azzon, meí az 5 vrat kemenfegós embőrt oí mel mint az far- 459 
kaiból barant tótvala, Matriíius pifpócnec buga, es daria azzon 
zent vrfülazzonnac anna levelben e dolgot meghizente volna, es 
moroc keraí legottan ez zent garaíina azzon ifteni ihlefnec ю 
miatta neg leanaual kiknec neuóc vala babilla, Iuliana, victoria, 
es aurea es eg kifded fiackaiaual kynec adoryan vala neue Mel 
germöcke v nenney zerelmeiert annat, es nenet |j kouete, es 460 
vmmagat az zarandokfagra zabádon ada, Az orzagot a kiffebic 
fianac kezeben haga, es hayon ez zent ázzon britaniaba iöue, 15 

Mel zenth azzonnoc tanalcara foc orzag<(oc)>bol zizec iönecvala 
Melyeknec zent garaíina feyedelmök vala, Mefyekvel az vtan 
martiromfagot is valla, Az parancolatoth azért minth vrfola 
háttá vala a keraí a hay okát az zizeknec mindón epulefóckel, 
es eledelóckel meg alkottat- || ta vala, Az zent garaíina ázzon 461 
a vitezóknec, Kic vele valanac titkon akarattyat megmonda, es 
fket mind vyonnan vy vitezíegre e<̂ f)>köte. Tahat akkoron min- 
dőn hadi ekóEegnec ielőnfegit mutatyak vala, mert mait futamait 
ielóntnecvala, maftan viadalhoz kezulnec vala, Néha oí meí 
mint veretót had futaft zereznec vala, es mindón vigfagot ze- 25 

reznec vala, es valami f  || elmeyőkben iö vala, femmit illet- 462 
tetlen megnem hadnac vala Nemei koron delben, néha kedig 
eftve koron ternecvala hazokhoz, Iunek vala nag vrac, es 
iobbagok ez codalatos dologra, es vk mind csodálkoznak vala 
es nag vigafaggal be teliefódnecvala. Azért micoron zent 30 

vrfolazzon az zizeket mind kerezfen hittre fordittottavolna Eg 
napon micoron zep lafíu zel lengedőzne francia j| orzag468 
<̂ reverê > Meí mondatic tilleanac Innen ióuenec colonnara, Meí 
helen zent vrfolazzonnac vrna<(k)> angala ielónec. es v̂ ket mind 
menen valanac zamoc zerent mind meg ternenec, es vgan ottan 35 

martiromfagnac coronaiaval coronaztatnanac. Innen azért az 
angalnac intefere romában indulanac Meí vton bafilea varofban 
ióuenec, es oth haioiokat el hagac, es ro- || maban galog me-464
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nenec kiknec iőuetőkre ciriacus papa igőn meghurule, mert v is 
britaniabol való vala, es az zizek kőzőt fok roconfagi vaianac, 
Azért vket nag tiztoheggel fogada Eyel papanac angal ielonec, 
es hog velőc el menne, es martiromfagot egetómbe az zizekkel 

б vallana. Ezt az zent papa vnön magaban tugga vala, De meeg
465 az zizek kőzzül |j nemelec kerezfenók nem valanac, Azokatis 

megkereztólte vala, De micoron az idő be tol vala, a papafagnac 
ellene monda zent petor apaftal vtan tizenkilenced papa vala, 
es romai zent eghazat eg eztendeg, es tizen eg hetiglen birta

i o  vala, Az cardinaloc kőzőt mindőn akarattyat megmonda, es 6 a 
papafagot tartania nem akarna, De micoron ez dolognac mind

466 ellene mondana- || nac, Mindőnnec fölötte az cardiualok melek 
vtet bolondnac mongiak vala, Azért hog az papai meltofagot el- 
hadna es nemyheth azzonallatok vtan indulna akarna, De ez

is papa v zauoknac femmi módón nem engede, Hanem eg zenth 
embört, mel a meltofagnac neueztetit (!) vala papaia, es heleben 
zetöle De miért hog ez papa az eghazi emböröknec akarattyok

467 nekil a pa- || pafagot elhaga. Az 6 neuet a töb pápák közzul 
ki vakarac, es attolfogvan vala ménéi malaztot romai eghaznal

20 ez zent zizecnec ferege vallotvala nem valhata. Azon időben 
két alnok feyedelmec, Lön azért micoron romában volnanac 
két alnoc feyedelmec. Maximus, es Affricanus romai vitezőknec 
hadnagi, Latak a zizeknac fokaffagit, es hog nag fokac f  hoz- 

468zaioc folamna- || nac megfelemlenec, Hog ez zizektől kerezfen 
25 tőruen el ne fokafulna, vket megkemlec, es mef vton mennenec 

meg tudac,. kőuetöt bocatanac eg att'ok nahoz kinec neue vala 
Iulianus A magaroknac feyedelmenec Izenenec neki, hog hadat 
zerezne ő ellenők Es micoron colonyaban mennenec, vket ottan 
levagatnac Micoron demaga Ciriacus papa a varofbol, Az az, 

469 romabol a zizekkel el mene, vele vince || pap cardinalis, es 
Iacab Mel heth eztendeig tartotta vala anthiociabeli erfökfegöt, 
es az időben papahoz iőtvala, Halla az zizeknec iőuetit, velőc 
elmene, es ő velőc keent zenvede, Maiurfiu, es lanicanai erzek(!) 
ki es britaniabol való vala keth zizeknec atfafia babilianac, es 

35 Iuliananac, melekkel egűt is temetkőzek Formarius, es lucenfi 
470pipők(!), Ki ae időben romaba iőtvala ifteni ielo- || netöt latot- 

vala, az zizekkel elmene. es colonnyaba es velőc egenben mar
tiromfagot zenvede. Iutőrius. es bodog zent vrfolazzonnac
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iegöfe, lakozic vala britaniaban. es angali ielőnetőt lata hog 
annat inten eie, hog meg kereztőlkődnee, mert attya a mel 
eztendóben kerezt'enne loth vala, azon eztendóben megholtvala, 
es V vtanna fia kynec entherius vala neve |j \tanna az orzag-47í 
ban keral vala, es ez is zent vríulanac intefere kerezt'enne lot 5 

vala. Az zizek micoron romabol megtertenec volna. Megtuda 
kőuet áltál es meg izenec neki hog ö főidéből ki menne,' es 
zent vrfulazzonnac eleiben menne, es vele egenben martirom - 
fagnac palmaiat venne. Ki legottan az itteni akaratnac engede, 
annat megkerezteltethe, es v annaual, es hugaual melnec flo- 10 

rencia II vala neue, mefet megkerezteltetőtvala, a zizeknec eleibe 472 
mene, es velőc martiromfagot zenvede De az maculus is eg 
görög pifpők f  hugaual dorotheus keral leanaval, mel a pif- 
peknec húga vala, mel conftantinapólban lakik vala firmidimei 
keralne azzonnac fianac tóruen zerent adót vala, Demaga a 1 5  

menekőző teleffulefenec előtte megholtvala, ez || ziz iftennec478 
őrők tiztafagot fogadotvala. Es e felül megmondot pifpőckel az 
zizeknec eleibe iőue ifteni ielönetből velőc tarfolkodec, es mar
tiromfagot zenvede egenbe mind ezők őzue tarfolkodvan terenec 
colonna fele az varotokat a magaroctol kőrúől vetetoth vala. 20 

Legottan a papanac(!) az zizeketh meg kemletec, es hertelenfeggel 
reaioc rohananac nag kealtaffal, es ivőlteffel, mint a farkafoc 
az I) iohokra fogoc cikorgatvan. efenec mind az zamtalan- foc474 
zizeketh meg őlec. De micoron bodog zent vrfolazzonra vtolzor 
iuttanac volna codalnac vala neki mondhatatlan zepfegen, ke- 2 5  

mentegüket, es kezőket tőle megtartyakvala. es az feyedelm mel’ 
vala a biunec kezdőié, az zizeknec zerelmeben meggeryedőtvala, 
Alevta hog az zizet edőfgethnie, || es az zizeknec halalarol ba- 475 
toretanaia fogada, es bog vtet hozya venneie De micoron kedeg 
bodog zent vrfolazzon ez dolgot nem akarnaia^ es vtet nilvaäo 
megvtalnaia, az feyedelm ön vtalafat el nem vifelneie. Akara 
eg hillal ziuet áltál lőni, es ekkeppen fteth mártírommá zentöle 
Vala demaga kőzőttők eg ziz, melnec cordula vala neue, mel 
az tőb Л zizek «(micoron)» őlettetnecvala, feltebe magat el eneztette 476 
vala a hayonac eg reytőkeben, es az eyet oth lappagotvala, De 3 5  

reggel őnnönmagat zabádon meg yelőnte, es a martiromfagra 
ada, mel annac vtanna fok idő elmúlván eg zent azzoniallatnac 
megielőnec, miért bog az egh eyel megmaradoth vala neki az
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tob zizeckel innepe nem illetik vala, Parancola, Hog mint az
477 elfő И napon azzizeknec napyok illetnec, vgan azon zerrel 

Holtakelve nekys tiztoheggel innep lenne, kenzatanac ezzent zizek 
antheros papanac ideicbe, es maximianos cazar ideyeben Yrnak

5 zileteienec vtanna keth zaz, es harmicz eztendőben. Neminemű 
apatur kouetiuala az apacak feyedelmeth, melek ez ziznec thete- 
mit<^otfa^>tartyak vala colonnaban hog egget az zizeknec tetemi

478 kozzul nekye adna. || Fogada hog ezth az 6 eghazaban lielhetneie. 
es ezift edenberi zerzeneie. De ezth micoron eg eztendeig tartotta

10 volna az oltáron eg fából alkototh zekrenben Egzer bog az apatur, 
es mind a baratoc veternen volnanac, es a veternet enőklenec, 
mindőnőknec latafara az oltárról le zalla, es nekik feyet hayta 
es az eghazbol elkimene Meg reműle az apatur az oltárhoz futa,

479 es az И zekrent hiuon lele. El az apaca feyedelmhőz mene, 
is es ez dolgot minth 15th vala neki megmonda, es az zizeknec

tetemit meí coporfobol lduettek vala, vgan azonban meglelek, 
es ifmeg azont megkere, hog a fogadaft betelefetteneie, fogada 
hog annal dragalatofbat alkotna, foka kere, Demaga femmi ok 
alat megnem herhete Eg neminemű zerzetós ez zizeket nag

480 ayetatofon tiztoli vala, es || nag edoffeggel zeretiuala Eg napon 
latha eg mondhatatlan nag zep zizet mert az időben betegvala 
ielőnnen, Es ha vtet elmerne kerdiuala e frater codalyauala ez 
ziznec о nag dicofeget, es azth mongavala hog vtet nem el
merne, Monda. En vágok eg az zizek kózzül, melleket te ifen

25 igon nagh zeretettel tiztelz, .Es hog te nekod nag erdőm adaffec,
. 481 nekőd ielőnem, es ha mi tiztőffegőnkert napon- || keent tizen 

eg ezőrzőr való Iduezleg mariat, es Mi atyankat olvafandaz, te 
halalodnac ideyen minket vigaztalodnac, es fegődelmednec őf- 
merz. Tahat az fráter mivel hamarab ez ymadfagot betelefete, 

30 ez izene az apatur vtan, hog az kőzfegőth őzue götene íme 
micaron az apatur fte t mend az conventhvel őzue zent kenettel 
kenethnee A coor frater kealtanya foga, mondván Ffuffatoc el

482 innetőn, es az || zizeknec aggatok helt. Ten zoth az apatur 
kerdiuala mith zolna, Az frater megielőnte neki az dolognac 

36 zeret. Es micoron ő neki az zizeknec igerétit megmonda, mind 
elkitakarodanac, es eg keues elmúlván be iőuenec, ftet vrban 
el nyogotnac lelec. Ez i r a f n a c  ez v e g e  Di c e  r te f f ee  vr  
i f t e n  e s  az zi z a n a  m a r i a
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|j Z e n t  A p a i i n  a z z o n r o l  o l u a í t a t i c  ez pel da483 
BVrgondiaba yala eg kazdag nőmos embor, Kinec о feleíegeuel, 
es hazabelieckel egetőmbe nagli ayetatoffaga vala a zent apaiin 
azzonhoz, Vg hog mindőn eztendoben nag vendegfegöt tenne 
az ő napyan Ez nomős embor felefegenec micoron eliötvolna 5 

az ő zilefe Nag kent zenved vala, Yg bog két fogat neki _ ki 
kel vala vontatni. Immár neged || vital, No micoron immár 484 
zűlníe]j kellene, el ioue az zent apaiin ázzon napia, mel napot 
efmeg nag ayetatoffaggal igekőzikvala zolgalni, Hivogatvan ze- 
genőket iduőzitenc iefus criftofnac, es az 6 kegöffegös zileienec, 10 

es zent apaiin azzonnac zerelmeiert Micoron el iutotvolna a 
vendegfegnec napya Az azzon allat vnőnmaga zolgal vala a 
zegenőknec. Yala ő neki egh || úfte a tűz főlőt felfűggeztven 485 
telyes lmffal. Tőrtenec bog az ag’ ellenfeg ördög eg zarandoc 
kepebe eliőue, es be keredzec, Micoron be bocattacvolna a tűz-1 5  

liöz üle, ol mel magat melegrttene, Demaga az azzoniallat miért 
igön zolgalmatos vala a zegenőknec etelt zerezni, Feleytte_ ez- 
tendős germökceiet a tűznél őrizetnekil, bog az ördög azt latta 
volna ragada a germőket, es az || ültben vethe, holot legottan 486 
apronked zakadoza, es elozla. Anna kedeglen a foc dolog közőt 20 

elfeletkőzec a germőkről, Annera bog micoron a huft fel adna 
az űftböl, meglele a germőkcenek ő tagait, Hol vyat, bol kezet, 
bol labat, Ezt latvan meg rettene, es ezebe iutvan a germők, 
el valtozeek mint felhőit Annac vtanna iímeg erőt vön, Ki ze- 
degete a germőknec tagait eg tizta rubaba, es a mife micoron 487 
megb- У vegeztetöthvolna, felmene titoc hazaban nag firva kealt- 
van vr iftenhőz, es zent apaiin azzonhoz, mönduan, 0 örök 
iften Immár latom, Hog mind ammit töttem atte zerelmedert 
vtalatos tenekőd Maga gakorta hallottam predicacioba, Valamit 
az eneim kőzzűl leg kiffebnec tőttetőc neköm tőttetőc Azért mire 3 0  

nem latod az ön mivelködetőmet, Kiket en töttem atte tiztöffe- 
gödre es zent apaiin azzonera О zent Appalin azzon, lm || mar 488 
latom] en fok eztendőtőlfogva atte innepődet illöttem, zegenőket 
hittam, es nekik zolgaltam Nemde ezee az en iutalmam Mico
ron ezt mondana az azzoniallat el alwek, es lata latas zerent. 3 5  

zent Apaiin azzont iöuen[.]angaloccal nag zepfeggel megb ekő- 
fűlven, monduan őneki Ne akar’ ketfegbe efnőd Mert femmi- 
nemű io nem marad megfizetetten Tuggad bog valamit tőttel
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489iftennek bodog azzonnac, es || ennekőm zegenőknec zolgalvan 
nekőm igen kellemetos, Azért valamit kevanz adua vagon, es a 
germőc meg lezen nekőd egetfeggel. Az fog fereft kit zenvettel 
íilefedcoron fogat kivontatvan, touabba nem zenvedőd, fém te, feni 

5 egeb, <[ferh> [es] azoc kik iftennec zeretetiert, Annanac tiztőffege- 
ret (!) es en halalomnac emlekőzetiert en vigiliamat bőytóli, es 
en napomat vdlj Iftent bodog azzont, es engőmet foga, Auag

490 feye || fayafaba hamarfaggal való fegedfegnec efmeryen Ez meg 
leven fel ferkene, es 6 germeket egeffegbe leie es vnömmagat

10 mindon faydalm nekil Mel dolgot mindonnec hirdetenec, es v 
vraual hazabeliekkel egetőmbe о innepet mig ele megvdle, Es 
kik acartac illeni meg ielőnte Azért zolgalyonc zent apaiin az
zonnac, hog о erdemenec miatta fog fereftől, fő fereftol, es

491 min- И dón haborufagtol teftitöl, es lelkitől megzabadulonc es 
i5 az őrök őrömbe felmagaztaífonc. - Mel bodogfagba minket vigen

atya fyv, es zentlelőc Amen I t h  k e z d e t i c  z e n t  A p a i i n  
a z z o n n a c  ő e l e t i  Sent Apaiin azzon vala cazari nemzetből, 
kynec attya mondaticvala Eufebiofnac, gőrőgőknec cazara Es 
birya vala cazari zekit Alexandria new varofba ki veue ierufa-

492 lembeli keral leaiiat hozzoya, ky- |j nec vala neue leonia. Kitől 
züle zent apaiin azzont, ki micoron zületőtvolna Adaték eg 
kerezfen nómős azzonnac, ki ö vele daycalkodnec, es ő vele 
bannec, ki ftet nem cak teft zerent de meeg io erkőlcben, es 
kerezfen hitben vtet neueliuala. No micoron immár neuekődnec

25 e zent azzon, Zepfeggel felülmuliavala mind az orzagbeli zize- 
ket. Latvan áttya az ő zepfeget, bog mindon zőmőknec kelle-

498 metős, es || generűfegős az ö leaiianac tekentetj. es zepfege, 
Vegeze arra az ö gondoiatt'at, hog vtet tartana eg magas torom
ban. No micoron ez meglőtvolna, Ada ö neki ki vtet őrizne eg 

3o vön embört Collidrian neuut, ki iamborfaggal, es bölcefeggel 
egebeket felül mulvala, es kezde tanittani zent apaiin azzont 
filofofiara Azaz, bőlcefegre, es level zerzefre, Mel tanofagba ha-

494 mar időn annera haznala, Hog görög orzagba || nem vala hoz- 
zaia hafonlatos, Demaga ö igeközik vala incab a hitre kit vőt- 

35 vala a daycatol, ki nekil lehetetlen iftennec kellemetos leni. 
Annac okáért, el haga a felül mondot tudomanokat, Mert e 
velagj tudomanban cak hitfag leletic, Miképpen Ieremias próféta 
tanít, monduan Ne akaryatoc a poganoknac vtait megtanulni
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Mert az о tőruenők hitfagoc Annac okáért ez velagj |j tudoma- 495 
nokat meghaga Es kezde olvafni a kereztienőknec könuőket, 
kikbelől a liitöt mindőn megtanulhatta, Mert tuggavala, bog 
iítennec orzaga volna az igaz hitben, nem ez velagi tudo'nia- 
n<(oc)>ba, fém vetekődefőkben leletnec. Miképpen a tőruen kőn 5 

tartia. No azért micoron 6 lelkeben felmagaztatot volna kerez- 
ten hitben, es iozagos mivelkődetnec miatta, Kinői tett zerent,
■es nelveuel könőrge 6 meítő- || renek, hog hadna vtet a kerez- 496 
tyen hitben élni Meg engedven Ez bodogfagos ziz legottan о 
aranas aztalat, ki vala dragalatos kőneckel meg ekőfitven, Ara- 10 

has ruháit Dragalatos gőngőckel fűzven Feyenec dragalatos co- 
ronaiat, 6 nag dragalatos őuit, es egeb dragalatos őltőzetit el 
tőre, es zegenőknec ózta, Ynőmmaga kedeglen őltőzec ala való 
ruhaba, Mert olvaftauala vronknac mondafat || Ki vgmond, Ne 497 
akaryatoc kencezni magatoknac kenceth főidőn, Holot az vruoc 15  

ki ahaac, es el vrozzaac, De kencezyetőc magatoknac kencót 
menorzagba Soc idő el múlván meg hallac ő attyaíiai bog el- 
hanta volna ruháit, es megmondac ő annoknac Ennec vtanna 
akara anna meglatnj vtet, es vg lele ammith (!) hallottavala alazatos 
ruhaba, Micoron erről awna igőn feddene, monda о аппапасго 
Ammiről te en- || gémet feddez io helre tőttem Azért hog elyec498 
velőc micoron ideie lezőn, Annac vtanna monda ő annanac 
Ana, Ha az vr iefus criftofban liyendez, kynek nem enimet de 
ouet attam az zegenőknec, Kiben enes hizőc, meg heruattatlan 
coronaval coronaztatol az őrök eletben, Hog ezt hallotta volna 2 5  

az ő anna, kimene 6 tőle Annac vtanna az ő zolgai tiz nőmős 
ziz, Kiket zerzőtvala neki ő atfa lábaihoz efenec, fir- || van, es 499 
keruen ftet hog ez igékét efmeg megmondana ö elottec. Mico
ron megmondotta volna ő elóttőc, Legottan mind criftofba 
hünec Es ez megleven hog kiment volna ő anna, meg hozza 3 0  

iőue hiuolkodo leanockal, es kilőmb kilőmb vi<c)>fag teuőckel, 
Aleytvan hog ezőckel meg engeztelne az ő leanat De azocat 
mind megvtala zent Apaiin azzon, es le terdepőlven, es menbe 
kezeit fel emelven ymadfagot tezőn vala, monduan Vram j| lefusőöO 
■criftus zabadic meg engőmet ez időben, kiben diceröm atte zentss 
neuedeth en ziuemnec bodogfagaual, es гашпаЦ!) orgonala^sa)>val, 
hog ezt latta volna az ö anna, efmeg igőn kezde ftet feddeni 
Es az ellen ezt monda ő neki Ana heaba mvnkalkodol, mert
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atte bezedód nem haznalatofb az zelnel, es feneyteköd az efő-
501 nel, De az en elmem meg vagon eróíűlven || az erős kő ziklan, 

Ki a criftus ieíus, es en iftenóm Latvan anna az 6 leananac 
kemenfeget, Atianae meg ielönte, ki ellenfegiuel, Az az Erme-

5 nőkkel tiz eztendeig hadakozotvala, es accoron iot vala haza, 
hozza mene, es hog latta volna 6 orcaiat meghervadvan, es 
hitvan ruhaba őltőzuen, monda 6 neki 0 en zinemnec eggetlen

502 eg vigaíaga, Auag nem || tudod, hog a iefoft kit te iítennec 
ymacz, a íidoc 6 gonoffagaert megfezittótteek Ez ellen monda

ío zent Apaiin azzon, Ha iítennec malaztyat elmerned, femmi- 
keppen iíeth nem mérnél mondanod, mert tudnád hog a ieíus 
iítennec igaz fia, Ki nem az 6 byneiert, De ammu bynőnkert 
zenvede a kereztfan a kent, hog ezt hallottavolna az 6 attya

503 Haragra indultateek, es || leanat megtőmlöcz<(óz)>tete Hog vtet a
i5 rettenetőffeggel incab megterithhetne, De zent Apaiin azzon

criftoínac iegőfe a rettenetőífegtól megnem felelmec, íem hizől- 
kődő bezed miath megnem calateek, Holvalra iutvan kezőn 
ragada vtet, .es a hitvan ruhát 6 róla le zaggata, es vtet aianas 
ruhaba őltőztethe, es feyere draga nőmös coronat ton, es ekkep-

504 реп у fel öltöztetvén Iouifnac templomiadba viue, Hol micoron 
a templom közepöt volna, Iítennec angala meg ielönec 6 neki 
eg yfyvnac zömeiében, Kinec iob kezeben vala zent kereztnec 
iege, es a bal kezeben eg zöld palma aag ki monda ö neki, 
Bator leg es erős, mert tuggad hog e kereztnec iege alat eke-

25 fultetőlmeg a martiromfagnac palmaiaval. De az angalt fenki
505 nem lata hanem cak vnömmaga || Annak vtanna monda att}7a 

Őneki, En ziuemnek eg vigaíaga aldoz’al az iftenőknec. Ez 
ellen felele, es monda, Elő áldozattal attam magamat iftennek 
en vram ieíus criftoínac kevanvan bog thees megh zőnnel átte

3o balgatagfagodbol, es meg efmerned az igaz iftent, es az igaz 
hitre térnél. No micoron ezt' mondotta volna, A földre le efeek, 
es ekkeppenvalo ymadfagot tön, monduan, 0 en vram iften, te

506 benned |j hiuőknec iduőfíege, es remenfege, ted íemmie e bal- 
vant, hog efmeryekmeg kik azt vmadgac, hog tennönmagad

35 vág a bizon iften, es naiad nekil egeb nincen, Mel Imadfag 
elvegezuen, menbelöl[lj vellamas zalla, es a balvant eltőre, Auag 
íemmie teve es a kik kiuül alnak vala hamua -lőnec. Micoron 
ezt latta volna az ö att'a, haragyaban haga, hog ez zizet a
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varos közepöt ozlophoz kötöznec, es vezzökkel, es oítorokkal 
vernec. Tagyat |j vas gerebennel zaggatnac Demaga micoron e 507 
kenokat zenvedne, Yronc iefus meg ielonec 6 neki nag fokfagu 
angalokcal es zizekkel, mondván, Efmeryedmeg ziz atte teröm- 
tödet, Kiért viafkodol, Albatatos leg mert meeg többet kel en 5 
nevembe zenvednöd A hoherok ez zo balvan bog fenkit nem 
latnanac, mind elfntanac. Az vtan iftennec angalj iőnenek 6 
hozza, es meg vigaztac vtet, es meg oldozuan, zabádon elboca 
tac iarni. No bog || ezt attfa hallottavolna, hozza liiuata a dől- 508 
gotokat es parancola nekic, bog nelvet ki meffec bog criftoft ю 
touabba femmikeppen ne valhafía, fuletb forro ónnal be tölceek 
zömeit agabol ki vayaak fogait verőuel ki veryek No micoron 
e kenokat zenvedne Itteni zozat iőueki ez ziznek zaiabol Mond
ván vrani iefus criftus ez ayandekockal ayandecozom te felfe- 
gödet. Zömeimmel, fogaimmal, es || fuleymmel, kit mind zerzöt509 
en bennem atte zent iogod, Es kerlek bog ha valaki en ken- 
vallafomrol meg emlekoznec, örvengenec en tagomban egetfegnec 
miatta Es zozat iöue ö hoz’a, mondván, Tuggad en zeretöm 
hog valamit kertel, megvagon advan, Ez zo beteliefödven. 
Iöuenec angaloc, es megvigaztac vtet Ez megleven az Ö attya2o 
efmeg a fetet tömlöczbe vettete vtet Incelködven j| minemw510 
kegötlenfegöckel megterithetne leanat No mafnapon monda neki, 
Auag az en iftenömnec ag tömyent Auag of nag kent zenvfeg, 
Kith ingen fém vélhetnél Ez ellen monda batorfaggal, es felem 
nekil Az en vram iefus criftofnac attam ennöm magamat regön, 25 

Hog ezt hallottavolna az ö attya, miképpen meg dühöt, Kezde 
hayat zaggatni, es a || varos közepöt thetete nag tüzet, es az ö 511 
leanat megkötözuen mind ruháitól a tüzbe vettethee Es a tűz 
legottan meg alveek, honnan ferelm nekil kiiöue, Latvan ezt 
az ö att'a vyonnan megkötöztethe fte t es a varos zerte tanit- 3 0  

tatlan lovackal liordoztatia vala, Parancolvan azoknac kik a 
lovon valanac hog nomottatnac vtet, Demaga nem kefek az 
ifteni bozzu alias Eg- || gik a louac közzül kik zent Apaiin 512 
azzont hordozyac vala vg ruga az ö a<(t̂ >t'at bog ottan meghala 
Demaga, az ö anna fiaual egetömben e zent ziznec eleibe mene, se 
es firua kerikvala, bog att'anac feltámadásáért criftofnac ymad- 
fagot tenne. Es zent apaiin azzon afföldre le efek, Le terdep- 
pöl[. . .]ven ymada vr iftent, es az ö ymadfagaual az ö att'at
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feltamazta, Ki legottan hirdetni kezde criítofnac о hitit. Es ez 
513 hálván || kik oth valanac, Legottan mind iftenhóz terenec, Es 

nag Гос ezor embőrőc zent leoninos paptol kereztfegőt vőnec. 
Az lo kedeglen, ki zent Apaiin azzonnac att'at meg ölte vala 

5 embőri keppen zolvala monduan Bodog vág Apaiin, es bodogoc 
mind azoc, Kik te miattad criftofba liittec. No micoron Decius 
cazar meghallotta volna, bog eufebius cazar kereztyenne letvol- 

514|! na Iőue romabol alexandriaba, Kit micoron meg volna, eufe- 
biofon nag kenokat tbetete es annac vtanna feiet vethethe. 

íoAnnac vtanna zent Apaiin azzont keth kerek közzé elös zegek- 
kel rakva, kiket viz haytvala nag feböffeggel vettethe, es igön 
göttrete, Demaga e bodog ziz Tereim nekil marada. Ezt latvan 

515 mind azoc kic oth valanac criftofba lmnee || Decius (!) kedeglen 
az foc zentök megölefeiert ammengörgö meg űte, es megbala 

is Az vtan a görögöknec elöttec iaro lön tábor, ki kerefivala zent 
Apaiin azzont. No micoron a varofnac boftatta elöth alexan
driaba elöl talalta volna, Legottan megvacula mind feregeuel 
özue. Ez leven kealtani kezdenec az zizhez, kikert le terdepölven 

516ymadfagot tön vr iítenhez, es legottan zömöc || velaga meg 
so adateek. De ezöc elfeleyte.ek ayo teteit lialalatlanfagoknac miatta, 

es az ö talpat elös vas zegekkel be verek, es az v nakara eg 
nag faag föventh kötenéc, es a varos zerte ekkeppen haram 
oraiglan tazigalac, es iártatac. No micoron immár neged borara 
fordultvolna, A varos közepöth(!) meg nilec a föld, es talior cazar (!)

517 el nele mind az ö || fereghiuel. Annac vtanna iftennec angala 
iöue eg ifyv zemefbe, megzabadita fte t a föuennec ö nehebegetől, 
es a vas zegeket ki zede ö talpaiból, es meg vigazta ö febeit Ezt 
latvan a feregök mind criftofba lmnee. Touabba micoron talior 
elfilyetvolna, vtanna az cazarfag zallá Numerariofra, Ki akara

518 buzzut allani taliornac halala- jj rol, ki vala v neki att'afia auag 
rokonfaga, [erc’belől] három tüzes ökröt cenaltata, es.zent Apaiin 
azzont bele vettete, De legottan mindön hewfege el alveek, es. 
a harmad ökör kibe vala ez zent ziz, codakeppen ingani kezde, 
es kette repedven v neki capvtb ada ki iöni Ez coda latvan

85 tiz ezör embör hun criftofba Annac vtanna Numerarios cazar 
519feye befaggat- || van(!) zörnu halallal hala Az vtan emeltetheek 

. az cazarfagba Torqui nos ki oriftofnac ö iegöfet-vas lanczokkal 
megkötöztetbee es eg magas fara labbal felfüggeztethe, es fővel
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ala hog tűznec miatta vtet el vegezne, De iftennec angala 
ezőkböl vtet meghzabadita. Ezt latvan torquinos, mind nepevel 
fel veue az igaz bitót Micoron ezt hallottavolna Obío- || nor520 
Perfay keraí, Oda ióné nag erővel, es Alexandriat meg zalla, es 
megveue mind nepeuel egetömbe, es megkötözvén torquinoft, es б 
a tómlóczbe vettete, Párán col van bog vtet erőben tartanac Zent 
Apaiin azzont kedeglen micoron tűzzel vizzel valfal c’oboccal 
kóveckel, ónnal, fenő zvrokcal, fa enóuel, Kenkóuel, Olayal. es 
л-as К gerebennel igón góttrettevolna Iftennec angala ezőcből521 
mind ki mente vtet Vgbog, femminemu ken vallafnac miatta 10 

megnem gózteteek, Annac ocaert parancola hog el vagiac nakat, 
Annac vtanna micoron iutotvolna ó ken vallafanac helere, Kó- 
uete eg keues időt, auag haladékot, Es ekkeppen való ymad- 
l'agot tón 0 zizeknec ekóffege, es kegóffege || Yram iefus criftus, 522 
ki engómet meltataal, Iollebet méltatlant atte zent neuednec 15 

efmeretire hinod, hog engómet tennel tizta áldozatta, Ma nekód 
ayanlom en lelkómet könórógven alazatoffaggal, hog valakié az 
en kenőmről megh emlekőznec Azokat mindónnemu tefti es 
lelki vezedemtól (!) megh őrizzed. Bynóket kegelmeffeggel meg- 
bocaffad, buyafagnac indulaíaath ó ben- || nőd (!) meg olcad, 523 
Vtolfo zegenfegőt, es hertelen halait nekiőc látni ne ag Azzoni- 
allatokat, kik germők zilefben gőttrődnenec a magzat advan 
vket megvigaztalyad, es halaloknac ideyen kegőbeggel nekic 
meg ielönneel, es velőc leeg, Es halaloknac vtanna teg irgalmat 
ő velőc, Hog te veled vigadozzanak őrőcke. Ez ymadfag meg- 25 

vegezuen, zozat ióue ménből ő hozzaia || Monduan Iőyel en524 
zeretóm veged a coronat ki tenekőd őrőcke megvagon zerezuen, 
Tudván bizonfaggal hog te min dón kerefődben meghalgattattaal,
Ez megleven a főidre le hayla, es a nak vago fel vene az 6 
töret, es eg vagaffal el vaga nakath, Annac vtanna az ő telte зо 
ol nőmós illatu lön hog mindőncoron betegöc vakoc, es fiketőc, 
fantac, es nemac mindőn naua- || laiocbol megzabadulnacvala. 525 
Ez zent azzon zenvede martiromfagoth őth zaz három eztendöbe 
Amen. I t k e z d e t i c  z e n t  A d u i g a  a z z o n  e l e t e  HAduiga, 
Vala Slefianac Craconac, es mind lengel orzagnac hercegne az- 35 

zóna Es ol keges es irgalmat azzon vala hog valahol iar vala 
acar varofba, akar faluba mindenüth betegőt, es koort kerdőz 
vala, Leg || ottan mint halya vala zeretetőft meglatogattavala 526

17*
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es vtet meg vigaztalyavala, mikent ana fiat, auag leanat. Ennec 
fölötte inindenut tőmlőczbe feku fogíocat nagh zeretettel lato- 
gatvala Minth ayo azzonrol iras olvaftatic ig, hog telös kon- 
haiavala elefegot ruházatot, gortyacat a tőmlöczbeliekhez zolgaltat

527 vala, Hog hidegfeg- || tol vket eltauoztatna Ennec \tanna, es 
fölötte halaira valókat kiket erőz vala micoron vra herczeg 
miiéről, auag vecerneről ki iővala, terdre efven ruhaiat meg- 
fogyauala, es 6 efedőzel'enec miatta vket kizabaditfa vala, Vamok, 
es adoc kik vtet illeticvala, nag hagomaft tezőn vala, Kit eggic

528 Caplana latvan nag fel zoval ő neki azt || monda, Te azzoiiom 
addeg, es engecz e poroknac bog mi kic te zolgaid vagoné 
femmi nem kezd lenni, Es a,jo azzon nag kegófen neki felele 
es ig monda Oh vram melet te mondaz Iften 6 iauival minket 
meglátandó lezen, Alamifnachoz ol igon igeközik vala Hog

is micoron egzer ielős oltara előtli ki Camoraiaba vala rak van,
529 Imád- К kozni kezdőtvolna, es az ymadfagoknac ayetatoffagatol 

nag ideig el nem tauozneec, Az alamifnara zoctatot zegeni kik 
valanac, nag zoval kealthnak vala, mondván ezt, Ammú azzo- 
nonc el enezót mi előttőnc, nag idő vagon, megfem adót ala-

2°mifnat, Ezt balvan egb Apaczya azzon boz’a bemene, Es mico
ron az zegenőcnec zauokat neki megmondotta volna, Legottan

530 у monda, ved fel a poliart ki neki zokot vala mindencoron 
pénzéi telyes allani Viged ki, es ozyad a zegenőknec mikent 
iften malaztyat atta, Ezt teziuala micoron ayetatoffagban fog-

25 laltaticvala, es őm maga ki nem mehetvala Micoron kedeglen 
őmmaga ki megön vala, önnön kezeuel nag bewfegős alamifnac (!)

531 tezőn vala Es ol nag kegős azzon vala bog lia cak eg kenere 
Auag eg tik mona volthes |j ottan a zegenőkkel kőzlivala, es a 
mef zegenőket nala tart vala, tulaydon ő kezeyuel le terdepőlven

eo eledeld (!) nekik zolgaltathvala, es az 6 labokath mind megmoffa 
vala, es oztan megbekelgetiuala Ennec fölötte pocclofoknac 
focaffagat eztendőnckeenth eledellel fegitiuala Ebfegnec ideyen 
nag alamifnat tezőn vala. Eg falujába neki nag foc zantafa

532 vala, es mind az fokfagu gabnat ze- || genőknec oztt’a vala. Vg
se es mondatic hog varotokon megkealttatfa vala bog valakynec

zikfege volna, oda menne, es maganac zikfege zerent elefth 
venne, Micoron a gabona megfogatkozotvolnä huftb faytotli, 
es hayt oztvala Ozuegőknec es aruaknac annoc vala es herczeg
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élőt igékét viíeliuala. Soc zizeket gonga(!) ala vezön vala, es 
nemeleket apac’afagra, némelyeket || hazaffagra advala, Hufth es 533 
halat generufeggel főzeth vala, es zegenőknec kuldiuala Es a zege- 
nőc anhokkeppen tarttyakvala es vtet kőuetic vala, Mert valaki tőle 
mit keer vala, Hiuon fenkit nem bocatvala, Mind mene iőuedelme 5 

neki vala claítrombelielmec, es zegenocnec oztt'a vala, cak ruha- 
zattra, es eledelre valoot nala benne me'gtartvala, Es i! nag aye- 
tatos az- К zon vala, bog hovaltolfogva deliglen az zent eghaztol 534 
el nem tauozicvala A zent ayetatoííaghoz ol igőn zerkőzőt vala, 
es vrat annera engezteltevala, Hog liarmicz eztendeiglen a 10  

hazaífagnac agatol valaztvan voltanac, Es erefb eletőth vifel 
vala mindőn clauftrombelieknel, Előzer ebben, hog mindőn 
napon boy tol vala, ielős innepőctöl megválván, Kikre || Confef- 535 
fori, es vra. herceg inticvala kethzer . ennie Iollehet hufth, es 
halath generufeggel cenatakat aztalara zolgaltathnacvala, Demaga 1 5  

azokat megnem eziuala hanem zegenőknec kuldiuala es maganac 
koz halath, es kapoztath főzettetvala, Itala foth viz vala ef feer, 
Bort cac ielos innepeken izicvala, Yigiliakat nem cak apöftolo- 
keet, de mindőn || zentőknec kiknec főiden nap’oc illő vizzel, es 536 
kinerrel bőytőliuala. Ezt teziuala mindőn cantorokon, Mindőn 2 0  

aduentbe, es mindőn bőytben, Annac vtannac egeb foc napokon 
es, Vghogh Mindonők cadalcodnacvala rayta, Elég keneret 
ezik vala, es a feyeret zegenőknec kuldiuala Nem cak bőytók- 
kel, De egeb gőttrelmekelees teftet őzthőueritiuala. Lo zőrből 
fi cenalt ciliciomot ol fokáig el vifel vala, hog ő rayta lőth 537 
febőc vgan meg eveíodnec vala, es evei folnácvala, Zolgalo lea- 
naual magat annera oftoroztatiavala, hog a lean magat igőn 
firatt'avala I e f u s Adviga azzon kerdiuala miért ő firna, es a 
lean felelt vala, monduan, liogne firyac, Ha enneköm annera 
kel embőrt vernőm, hog a veer tefteth korhűi folya, Miért az ||зо 
bog rayta többet nem latoc conthnal, es bőrnél, Yeterne coron538 
capolnaiaban megen vala, es of erőffen magat oftorozya vala, 
bog az ő vere a főidre corogvala, es a földen megtettetic vala, 
zőnetlen, es mezitelen labbal mind telben, mind harba, es min
dőn erős időkben ekkeppen iar vala, Labi őltőzetőth cak accoron 3 5  

vezőnvala fel, micoron pifpökőknec, papoknac, es ba- || rátok- 533 
nac eleycben megenvala, es a laba homa tőrei mia verrel tet- 
teticvala Soha fubat, es egebnemű bőrrel cenalt ruhath nem
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vifelt akar mei nag hidegvolt, es сак eg zokhaba, es egh koz 
palaftba iar vala, Es mind enne mvnkara teftenec femmi gene- 
rűfegőt nem tezon vala, Jóllehet 6 aga nőmőffen meg cenaltatic-

540 vala, Demaga mezitelen dezkan nugozicva- || la, Soha Jemmi 
5 korfagaba pipparnara nem fekzicvala, Mindön mifet végig bal
vala, es azokat igön zeretiuala, tik miiét halgatnac vala, Soha 
az zent eghazba le nem űlvala, Hanem mindencoron terdön, 
es lábon ymadkozikvala, Sonba fém lioba fern eföben, fém 
faarba megnem tarthhatfac vala, bog mezit láb zenteghazhoz

541 eyel nappal nem fofamot volna, 01 || nag ayetatos vala, Hog 
micoron zent mifet halgatvala, magat nem tbűrlietiuala nag 
fkaitól, es a firafba való zepegeft, es fobazkodafokat tezen vala, 
Oltari zenthfeghez annera febbetic vala, Hog micoron iftennec 
teftenel eggefil vala, nag firaffal megh ötletikvala Soha ymad-

íöfagtol firamnekil el nem megen vala Oh ki nag bodog azzon-
542 vala ez, Hog egebeknekes || idueffegókröl ielös gondot vifelvala, 

Neki ielös zerzötb zolgaloya vala, hog ki emböröket gonafra 
intvala. Eg néminemű azzonallatotb ki ymadfagot nem tud 
vala, tiz betben nag zeretettel ifteni vmadfagra taneytha Emböri

2o állatnak erei fölöt vigazvala, Mindön eyel nugomnekil vraad- 
cozicvala Ammei azzonoc nala valanac valamicoron felkelnec-

543 vala mindencoron ymadkozuan jj lattacvala, Veterne vtan fólia 
nem alozicvala, Hanem mind naddeligh ymadkozic vala, Vgbog, 
Nag terdeplefenec miatta völgec leznec vala, es delnec vtanna

25 eledelt vezenvala, Ez az zent azzon, bog kynec zentfeget es 
aytatoffagat -iftenfeg halalanac ideyen meg ielönte, Mert micoron 
az zent zizek ö teftenec mellette foltarth olvafnanac, 01 nag

544 generűfegös illatb öthletec otb || a lielen. Kit foha nem erzöt- 
volt emböri allat annac előtte Es ekkeppen críftofba ez nömős

30 azzon el nugoueek, Ki mafth vralkodic őrökkol örökké meiior- 
zagnac bodogfagaban Arnen, V r n a c  N e v e b e  к e z d e t i c 
z e n t  a d o r i  an  m a r t i  г па с  m a  r t i  г о jh f a g  a. ADoryan vr 
iftennec zeretd zenti martiromfagot zenvede maximianos cazar

545miat К Ezkeppen, micoron e folil megmondot maximianos,
35 Nicomedia neuű varofba balvanoknac aldoznec и parancolatfabol 

mindönűt kereftetnec vala a kerezfenöc Nikik vket kerefic vala 
kéntől való feltögbe Nikic penznec való örűlt_ögben, Ygliog, 
zomzed ő zomzeggat Gazda bazabelieket a kenra vonz a vaTa,
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kik kőzőt К ezok miat harmicz barman megfogattanac es a 546 
keral eleibe vitetenec, Kiknec a keraí monda, Nem hallottatokee 
minemű ken a kereztienok ellen zerzettetőt Kynec vk mondanac 
Hallottoc, De atte balgatagfagos parancolatod megmőuettoc 
Ezőn a keraí igőn megharagveek, es parancola bog vket ners 5 

inakkal vernec, es zaiokat || kőuekkel, es meghalgatvan mindő- 547 
niknec mondaíat, vket megvaíaztatha, 'es a tomloczbe rekez- 
tethee, Kiknec adoryan alhatatobagokat ezebe veue ki vala a 
vitezőc kőzóth nagob, Monda nekic kezeritlec titokét attű iften- 
tókre, hog megmongatoc ennekőm mi legőn az erdőm meíet tű 10 

az kenőkért vartoc. Erre megfelelenec a zentőc Hog zöm nem 
latta, fém || fűi nem hallotta, fém embőrnec ziueben nem zallot548 
mit vr iften megzerzot az ő zeretőinec. Ezt hálván Adoryan 
kőzicbe mene, es monda az vtanna valoknac, zamlaíatoc engő- 
methes ezőkhez, mert enes kerezt'en vagoc, Hog ezt hallotta 15  

volna a cazar, es latna bog nem akarna áldozni a balvanoknac 
Meg vafaltata vtet, es a tomloczbe vettete Ennec vtanna az о 
felefege Na- || talia meg halla, Hog vra megtőmlőcztető tvolna 549 
Meg zakazta ruhaiat firvan, es nag ohaytvan De micoron meg- 
tutta volna hog hitéiért tőmloceztetőtvolna meg, Nagb őrömmel 20 

a tomloczbe futa es az ő vranac vafait, es a tőb zentőknec 
cokolgatía vala, mert vés kerezt'en vala, De a haborufagnac 
okáért magat megnem ielőntiuala Annac vtanna monda || az'ő 550 
vranac Bodog vág te en vram adoryan, Mert meglelted a kaz- 
dagfagokat kiket atte zűleid elbattac kinekil vayonni kezdnec25 
azok kik maft fokát birnac Micoron nem lezen a kerefkődefnec 
ideie, fém a kűlcen vetelnec, Micoron fenki a kenalol maft 
megnem zabadithhat Sem atya fiat, fern ana leanat fém zolga 
vrat, fém barat ő barattyat Sem a kazdagfag ő vrat Ennec 
vtan- у na micoron ftet intettevolna arra, Hog mindennemű e 551 
velagi dicőfegőt meg vtalna, barátit, es zűleit megvtalna, es 
mindőnba ö ziueben menben igekőznec, Monda őneki zent 
Adoryan Ereggel húgom, mert ammi kenvallafonknac ide>en 
elhylac tegődet, bog laffad ammű halalonkat Ez megmonduan 
Natalia az ő vrat ayanla az zentőknec bog vtet erőfittenecss 
Auag К biztatnac Es e megmondván el hazahoz mene Annac 552 
vtanna micoron zent Adoryan hallotta volna az 6 ken valla- 
foknac nap’at, el iöue, es ayandekot ada az őrizőknec, es az
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zen tőket kik 6 vele valanac kezeffegőn liaga es vnom maga el- 
mene hazahoz nataliat el hynia Miképpen ő neki hit zerent

553 fogatta vala hog о kenvallafoknac ideyen oth lenne, No || nii- 
coron immár haza menne, Lata vtet eg zemeí Ki legottan eí-

5 futa, es natalianac meg izene monduan, Adoryan elzabadult, 
es im hol iő, Hog ezt Natalia hallotta volna Nem hiue mond
uan, De ki zabaditotta volna vtet ki a fogi'agbol, Ne agga iften 
ennekőm azt, Hogh 6 a fogfagbol kizabadulion, es a zentoktől

554 elzakagion, Micoron ezt mondana, Iőue eg gerrnők azon || haz- 
ío tol való, Ki monda neki, Bizoh im hol iő vram elbocattac,

Natalia azth aleytta, hog a martiromfágtól való felteben futot- 
volna el, Igőn keferuen lira, Es micoron latta volna vtet felkele 
hamar, es 6 előtte az aytoot be zarla, es monda Eltauozzec en 
tőlem akki iftentől el efőth, es ne tőrtennec nekóm zolni 6 

íözaiaual, Kiuel ő vrat megtagatta, Ennec vtanna tekente ő vrara,
555uaondua?i О te iftentelen naualyas || Ki kezerit[te]h tegődet meg

fogni ammit el nem tekelhecz, Ki valazta el tegődet az zen- 
tőctől, Auag ki hitete el tegődet, bog ki térnél a bekefegnec 
gülekőzetiből Mondmeg ennekőm mire futtái el minec előtte a 

го viadal lenne, es minec előtte a kenth lathnad, Miképpen febe- 
feytettelmeg, Hog meeg a nil el fém zalaztatot lm en codal- 
codom vala ha iftentelen nemből, es e gonoz nemzetbelől valaki

556 iftennec adatneec О ennekőm bodog- || talannac, es nauafafnac 
Mit tegec, Ki zerkőztem e gonoz nembelihőz, Nem Ion enged-

25 ven nekőm hog <(en)> eg horaiglan való ideben hiuattatnam mártír 
felefegenec; De incab mondatom hite zegőt felefegenec Eg 
keueffe lön nekőm vigafagom, De íme immár holtig való kefe- 
rüfegőm es zegenfegőm vagon Ezt halgatvan zent Adoryan igőn 
örül vala, Codalcodvan ez nőmos zepfegős ifyu azzoniallatnac ő

557 beze-Л den. Kit vőtvala ha[r zafíagra annac előtte cak tizen neg 
houal, ho/man tudna e keppen zolni Orőmeft halgatfa vala ö 
bezedet, mert ebbelől geriedetős lezőn vala a martiromfagra, 
De micoron latna vtet hog igőn kefergene, monda ő neki Nifd- 
meg nekőm azzonom natalia az aytot, Mert nem a martiromfag

35 elől futtám el, ammint te aleytod. De hog tegődet ammikeppen
558fogadam elhyalac || Natalia megfeni hizenvala ő neki, monduan, 

Laffatoc miképpen calogath engőmet e hite -zegőt Miképpen 
hazudoz ammas ludas. Ffuffel te navalyas en tőlem, mert en
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magamat mayd meg ölöm, hog meg elegöggel (!) immár, No mi- 
coron keíneek natalia neki meghnitni az aytoot, Monda Syes 
nifdmeg, mert el megőc, es touabba engömet nem lacz, es 
annac vtanna firz, hog engömet || en vegezetömnec előtte nem 559 
lattal, Mert a zentőket liattam kezeiül en ertem, Azért ha a 5 

zolgac kerefven engömet megnem lelendnec, az ő kenhokat, es 
az enemeth egetömbe kezdic zenvedni Ezt balvan Natalia Meg- 
nita, es egmas elöth le efenec a földre Annac vtanna a töm- 
löczben egetömbe menenec Holot Natalia lietli napeg a zentőknec 
ő feböket nőmős góléval kenegetiuala Annac vtanna a zerzőt jj 10 

napra a cazar vtet eleibe bozata, Kic micoron a kennac miatta 560 
nem iarhatnanac vitetnec vala mint a barmoc, Kic zent Adoryan 
kezeit hata mege kötvén kőueti vala, Ennec vtanna zent Adoryan 
ezterün vit.etec a cazar eleibe. No micoron vitetnec Natalia e 
keppen zolvala ő neki, laffad en zerető vram Hog megne retten 15  

micoron a kent latod, mert keues ammit maft zenvecz, De a 
lezön nag vigafag tenekőd |j hog legottan az zent angalokcal 561 
kezdez őrvendenőd No micoron zent Adorian nem akarna ál
dozni Nag nehez verefegőt zenvede, Ezt latvan Natalia nag 
őrömmel elfuta az zentőkbez kik a tőmlőczben valanac, mond- 20 

nan lm az en vram elkezdőtte a martiromfagot, Kit micoron a 
cazar intene, hog az ő ittenit ne karomlana, es ő monda, Ha 
en góttretőm mert azokat kic nem iftenöc karomlom, mikep- || 
pen te göttretöl iőuendőre ki az igaz iftent megkaromlod. 562 
Monda neki a cazar Ez igekre tegődet a calardoc tanittottanac, 2 5  

Zent Adoryan ez ellen monda Mire mondod vket calardoknac 
ha az örőc eletnec vtara tanitnac. Ez halvan megenth elfuta 
natalia, es az v vranac feleletit az zentőknec nag őrömmel 
megmonda Ennec vtanna a cazar nag erős embőrőkkel vtet 
efmeg igőn verethe Touabba natalia mind || a kenokat a kér- 563 
deföket es vranac feleletit a zent martiromoknac kic a tőmlőczbe 
valanac legottan meg ielontiuala. No annera verec vtet, bog a 
beli ki iő vala immár Annac vtanna meg vafazac vtet, es a 
töb zentőckel a tőmlőczbe vettetec Vala zent Adoryan genge 
ifyv, es igön zep abrazu húzón nolcz eztendős, Natalia tekent-3 5  

ven ö vrat hatra fekven a nag kennac, es taglafnac miatta || 
feye ala teve ö kezeth, es monda, Bodog vág te en zerelmes564 
vram, ki méltó lőől a zentöc közibe zamlaltatnod, Bodog vág
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te en zömöm velaga, hog te zenvedel, Azért ki te erted zenvede, 
ereggel, en edóíóm ereggel, Laffad annac dicőfeget kynec zerelme- 
iert e kent zenvetted. Meg halla a cazar Hog fok azzoniallatoc 
zolgalnanac az zentoknec a tömlőczbe, Parancola Hog tonabba be

565 ne bocat- j| nak vket, Meghalta ezth natalia, Hog ázzon népét oda 
nem bocatnanac, el vethete hayat, es ferfyv ruhában őltőzec, Yg 
[hog] zolgal vala a zentoknec a tömlőczbe, egeb azzoniallatockales 
ezt thetetiuala io példa adafanac miatta Ennec vtanna kere az 
ő vrat, hog micoron az őróc dicöfegbe lenne, ymadna 6 erőtte,

10 Hog vr iften vtet e velagon meg őrizne zeplőtelenfegben, es
566 hamar || vtet ez velagbol ki venne Ezt hah an a cazar, hog az 

azzoniallatoc ekeppen tőttec volna, Hozata ülő vafath, kin min- 
dőniknec labait eltőretne, es ekeppen vk meglialnanac. Ffel vala 
zent natalia hog az ő vra egebeknec kenna latvan megrettenne,

is De kere a dolgofocat kik ezt zerzik vala, Hog az ő vran kez- 
denec el. No micoron immár ő neki labait elmetűttek volna, es

567zarait II el törtek volna, Kere vtet natalia, hog az ö kezethes 
elhanna methni, Miuel az f  zent tarfafagihoz kik többet zen
vettek vala egenlő lenne Ez megleven zent Adoryan elbocata 6

2o lelket vr iítenhőz, es a tőb zentőc vn kyeken az ülőre tart'ak 
vala labocat, es ekkeppen mind vr iítenhőz menenec. Annac 
vtanna Parancola a cazar, hog te ltokét mindmeg egetnec Natalia

568 addig ő vranac || kezet kebelebe elreyte. No micoron immár az 
zentoknec teftőc a tűzbe vettetnenec, akara nataliaes vnőm-

25 magat a tűzbe vettetni, De herteleníeggel nag harmath eíeek, 
Ki a tűzet el olta, es. az zent teltüket bántál nekil meghaga 
A kereztfenőc erről tanacoth tartanac, es az zent teltüket 
conltantinapoíba viueek miglen ana zent egliaznac bekeíeg 
lenne, hog az Uan eímeg tiztőlíeggel megh hoznac. Ez zentőc

569 zen- У vedenec martiromíagot vronc ieíuínac zileteíe vtan húz 
hean három zaz eztendöbe No azért Natalia marada hazaban, 
es zent Adoryannac fel kezeet maganac megtarta, Meí kezeth ő 
eletinec vigaztalafara mindőncoron tiztőlíeggel feyehez tezen 
vala Ennec vtanna lata eg fő tizt tartó, auag adó zedö hog

35 Natalia igőn zep igőn kazdag, es igőn nömős volna, A cazarnac
570 akarattabol tiztöf- || fegbeli azzoniallatokat kűlde ő hozza, Hog 

ha hazaffagra acaratos volna, kiknec natalia felele, Ki herhetne 
nekőm azt, Hog en ilen embőrhez birnam, Demaga keröc három
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napi idóth hog magamat hozza zerezheffem. Ezt monga vala 
azért hog el zalathatna. Annac vtanna ymada \ r  iftent hog vtet 
tiztan megtartanaia. Ez megleven legottan el alvek. íme hog 
el aluth volna, eg a martiromoc kőzzül neki meg ielonec jj es 571 
vtet nag edőffeggel megvigaztala, Parancolvan ő neki, hog a s 
helre menne holot a martiromoknac, es az vranac teftőc volna.
No micoron felíerkenth volna, Yene cak- zent Adoryannac ke- 
zeth, es nag Coc kerezt'enőckel hayora zalla, Hog ezt meghal
lotta volna a fő tizttarto foc vitezókkel hayon vket űzni kezde, 
Demaga ellenőcvalo zel tamada, ki ő bennőc fokacath elfileztven ю 
kezerite vket megtérni No micoron immár effel || volna, Pokol- 572 
beli ördög nekic meg ielőnec egh hayon iaro embőrnec kepeben, 
tettetvén hog a hayoban volna, es azokat kickel natalia vala, 
Monda ő nekic, honnan iőtek es hova mentöc, Mondanac Nico- 
mediabol iőnőne es conftantinapolba megőne Monda nekic is 
Elteuettetöc de balfele tarcatoc ha io helre akartoc menni Ezt 
monga vala azért, hog a tengőrre mennenec, es vket elveztene, 
es hog meg- || lialnanac Ez halvan micoron ő vitorlaiocat meg- 57̂  
fordittanac, Legottan megielőnec zent Adoryan őnekic eg kis 
liayoba ülvén, es monda nekic hog azonkeppen mennenec rninth 20 

elözer Meg ielőntven hog akki előzőr zoltvolna ördög volt volna 
Ez megmonduan a liayo élőt megen vala, es vtath [mutat] mutath 
vala ö nekic Natalia lathvan hog zent Adoryan előttőc menne |j igen 574 
nag őrömmel betelec Es e keppen minec előtte megvillamodnec 
conftantinapolba iutanac. No micoron oth natalia a hazba^ 
mentvolna, holot zent Adoryannac tefte, es a tőb martiromok
nac, Es zent Adoryannac kezet ő teftehöz tötte volna, ő iinad- 
faga vtan el alvek, es megielőnec ő neki zenth adorian, neki 
közőnven parancola bog ő vele az őrőc bekefegbe menne Annac 
vtanna micoron || álmából felfekentvolna (!), es aalmath megh 575 
ielőntőtte volna azoknac kic oth valanac, Bőlcut (!) von ő tőlőc, 
es lelket legottan elbocatha, Kit az zent angaloc nag vigafaggal 
menorzagban vinec. Legottan veveek a kerezt'enőc ő teltet, es 
tévék az zent martiromoknac teftőchez Amen V r n a c  Ne u  e b e  
k e z d e  t i e  z e n t  E l e k C o n f e f f o r n a c  e l e t i  SEnt elek, Ki 3 5  

ez velagot vyonnan való meftőrfegeuel megh cala || es emböri576 
nemzetnec ellenfeget meg gőze, Vala nőmős nembelől romafagba 
euffemianofnac fia ki vala cazar vduaraba elfő, Ki vtan iarvala
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három ezör zolga, kic <(mind)> aranas öuel övedőznecvala, es öl
tözném ala camvcaba Ennec fölötte euffemianos vala igön irgal
mas, Vghog, Naponked zegehőket, aruakat, özvegöket, es zaran-

5 7 7  dokoknac három aztalt advala |j Kiknec tiztöffeggel zolgalvala, 
5 Es ennec vtanna 6  kilenc horan etelt vezen vala zerzetös né

pekkel itteni féléiméi, kynec felefege Aglaes ázzon es ez zerrel 
iamborfaggal el vala, Micoron ö nekic magzatt'oc nem volna, 
Imadcagockal nerenec vr iftentöl eg fvat, es attolfogwa elenec 
nag tiztafaggal No micoron immár a germőc ezős volna, adac

578 vtet tanufagra, Annac vtanna micoron a tanufagban |j tudoma- 
nanac miatta veragoznec, es embörfegöt ertvolna, Yalaztanac 
neki cazar vduarab.ol eg zizet, es neki adac felefegul Annac 
vtanna micoron a nugodalonmac id eye el iötvolna, Bemene az 
zent ifiw az ö mathkaiaval agias hazaba, bolot kezde vtet ta-

i 5 nithani if leni felemre, es zizefegnec tartafara. Mel tanufagnac 
vtanna aran gurüyet es vitézi ouenec cattyat, kinél öuedőzicvala

579 neki ada tartani, mond- || van, Ved hozzad ezőket, es taré 
nalad ammig vr iftennec kellemetős, es kőzőttonc vr itten le- 
gon, Annac vtanna veuen о iozagaba es a tengorre mene, es

го titkon be zalla eg hayoban Mel havon vtet vetec laodiciaba. 
es onnan elmene ediba neuü \arofba firia orzagban, hol vala 
mű Vronc iefus criftufnac kepe, ki nem embori kéz miatli vala 
alkotván goiéba zerezven. No micoron oda iutotli volna, mind

580 valamit || vele hozotli vala zegenőknec ózta, es bitvan ruhában
25 öltözvén a töb zegenőckel. egetömbe azzoiionc marianac egbaza

elöt kezde "ülni, Holot alamifnaval el vala, es abban többetb 
megnem tartvala, hanem éak kiuel ö zegendön megerne, es a 
többit a töb zegenőknec oztyavala, Demaga az ö attva micoron 
megliefmerte volna bog az ö fia elment, ö rayta nag firaft tön,

581 es zolgakat mindön fele boéata, bog az ö fiat || megkerefnec 
nag zorgalmatoffaggal, es zeretettel kik kőzzül nekic iöuenec 
ediffaba, Hog latta volna zent elek az zolgacath vket meg 
efmere, De vtet az zolgac femmikeppen megnem efmereec, es 
oth a töb zegenökkel egetömben zolgai neki alamifnat adanac,

85 Mel alamifnat vön iftennec való hala adáffal, monduan Halat 
adoc teneköd en vram iften, mert zolgaymtol alamifnat vetetbel

582II en velem, Annac vtanna megterenec az zolgac, es megmondac 
ö atfanac bog lohol megnem leltecvolna ftet. Touabba az ö
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aiína fianac elmenefenec vtanna ö agas haza[ba]nac pagimentomara 
fakót teritte, Holot nag ohaytaffal, es firaffal való iaygatafokat 
tezenvala, monduan, Ith firatom az en fiamat mind addiglan 
mig vtet meglelőm, es meglátom, Az о || iegőfe kediglen’ vg-583 
mondvala 6 napanac En addiglan migli az en edeffegős vram 5 
felől hirt nem hallóé miképpen a gerlice egedül veletőc meg
maradóé, es veletök lakozom, No micoron zent elek a főiül 
megmondot helen, Az az, x\zzononc ziz marianac eghaza előtli 
tizenheth eztendeiglen lacozotvolna vr iftennec zolgalatiaba, 
Azzononc marianac |J kepe ki otli vala az egha(!) Monda az 584 
eghaz őrizönec, Hozd az eghazba iftennec embőret, mert méltó 
menorzagra, es iftennec zent lelke nugozic ő rayta íme az ő 
ymadfaga fel megen vr iftennec eleibe miképpen a tőmyennec 
ő füftj, Micoron az eghaz őriző nem tudna, Kiről mondana, 
Monda efmeg ő neki, Akki az eghazhoz lato vala ottan ki mene is 
es vtet az egliazba be hoza nag tiztoffeggel. No || Hog e dolgot 585 
mindőn ember megtuttavolna, es mind tiztőlnec vtet, nem akara 
bog e velagon tiztőltetnek annac okáért efmeg elmene laodi- 
ciaba, Holot be zalla eg hay óba, es micoron acarna menni 
tarfiaba, Vr iftennec akaratt'a zerenth a hayo zel miat vette- 20 

tecki románál, Hog ezt latta volna zent elec, monda vnnőm- 
benne Az en atyam házánál efmeretlen iaco- || zom es nem 58G 
tezőc egebecnec nehefiegőt Ez leven el indula, es azonkőzhen 
történek, Hog az ő attya cazar vduarabol ki iőven nag foc zol- 
gackal meglikörnikőzven, es vtet követven elől talala, es Ő vtan 25 

kezde kealtani, mondván, Iftennec zolgaia kerlec tegödet, hog 
fogag engőmet zegen zarandocot hazadba, es elteffel engőmet 
aztalodrol való liulladekokcal, es maradekokcal, hog az vr itten 
II legen méltó atte zarandekoddales irgalmaffagoth tenni, Hog 587 
ezt hallottavolna az ő atfa, ő fianac zerelmeiert be haga fogadni, 30 

es Ő neki külön hazat zereztethe az ő aytoia előth Hog vtet 
gacortab latna es neki zolgalatot zerze, es vnőn aztalarol való 
étkét ad vala ő neki, De zenth elec incab gondol vala az lelki 
etelre honnem a teftire, Annac okáért ymadfagha foglalatos vala 
ко- У ronked tefteet bőytel vigazaffal megh öztőueriti vala, 588 
Annac fölötte a hazbeliek miat nag foc nomorufagot, es bozzu- 
fagot zenved vala, Nekiktől mőuetfegöt, Nekiktöl tál mofadeccal 
való ötőzeft ő ifeyere gakorlatoft, Demaga zent elek ezőketh



270 NÁDOR CODEX ( 588— 600)

mind bekefeggel zenvedivala az 6 erdemenec őregbulefeyert, No 
micoron immár tizenhét*) eztendeiglen lakozot volna atfanac

589 házánál efmeretlen || Megefmere iftennec malazttyahol hog el- 
kozelgetne az 6 eletinec vegezetj, Kere papiroft, es tenthaat, es

5 az 6 eletith mindőn zerent megira, Minec vtanna egvafarnapon 
mife megleven a íanctuariomba meiibelől zozat iőue, mondnan, 
Iőyetőc en hozzam mind kik mvnkalcottatoc, es megfarrattatoc, 
es en meg nvgotlac titokét, hog ezt hallottac volna, iyettőkbe

590 arcéi mind a földre le efenec, No megmafodzor zozat j| iőue, 
ío monduan, Kereffetok meg iftennec emboret hog ymaggon roma-

fagert Kerefni kezdec vtet legottan, de nem lelhetec femmi- 
keppen Efmeg monda az zozat, Euífemianos hazaba kereffetok. 
Euffemianofth erről kerdozni kezdek, es о azt monda, hog e 
dologba femmit nem tudna. No legottan a cazaroc Archadius,

591 es O norius In n ocen ciu s papaual egetőm ben j| el indulanac  
euffem ianofnac hazahoz, es zent eleknec zolgaloya iőuala vra 
eleibe, m onduan  lafdm eg vram  talam  am m u zarandokonc, m ert 
nag zenth  eletű , es bekefegős em bervala EuffemiaDOS ezt halvan, 
elöl el fyethe, es vteth  h alva le le , kynec orcayat latba hog

20 fenlenec minth iftennec angala. Es akara a leveleth ki venni 6
592 kézéből, de n.em vehete, No || micoron immár ki iotvolna о 

tőle a . cazaroknac, es a papanac meg ielőntőttevolna, vkes be- 
menenec, es ezt mondac Iolleheth hog bynofóc vagoné Demaga 
ez orzagnac terhet vil’efőc, es e papa kőzonfegnec paftorfagat

25 Azért aggad nekőnc a leueletli, bog tuggoc mi vagon bénne 
megh irva És a papa liozyä mene es a levelet kézéből ki veue,

593 Kit legottan neki || bocata, es el olvaftata mind az fokfagu nép 
előth. No hog ezt liallottavolna euífemianos zent eleknec att'a, 
ő nag keferufegeben ereie elzacadoza, es a főidre le efeec, mint

3o holt eleven. Annac vtamia micoron keveffe meg vcodotvolna, 
zaggatni kezde ruhaiat, es íiűni kezde az ő ven feyen való ha- 
yat huzni, kezde zakalat, es vnömmagat gőttreni, es az 6 fianac

594teftere efedőzni, kealtvan, О ennekőm || en zerető fiam, Mire 
hog engőmet ez zerent megzomorittottal, es enne eztendeiglen 

35 való banatoth es firaft ennekőm zerzel lay ennekőm naualafnac 
mert tegödet latlac en venfegőmnec iftap’at, es az agan halva

*) A h betű alatt, eredetileg к volt.
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fekven, es ennekőm nem zolvan lay ennekőm minemű vigafa- 
gom lezen immár Touabba az 6 ahhaes hog ezt meghallotta 
volna, Miképpen a fyas orozlan a halót zaggattya micoron || 
megh akad, Azonkeppen nag firaffal ruhaiath zaggatt'a hűi háyat, 595 
es zömeit menben felemeli Es micoron a nag focfagtol a tefthoz 5 
nem mehetne, Kealtvan vgmondvala, Aggatoc nekőm. vtath, Hog 
lathhaffam az en fiamath az en lelkőmnec vigafagat. Kit emlettem 
az en emleymvel, No micoron iutotvolna a tefthoz reaia e.fec 
kealtvan lay ennekőm en zerető fyam en zomeymnec velaga, 
Mire minekónc ekeppen || es ig kegőtlen tóttel, Latodvala atya- 596 
dat, es engómet nag keferű firalomba, es tennommagadat meg- 
nem ielőntótted, es atte zolgaid te raytad bozzufagot tőttec, es 
-el zenvetted. Ezónkeppen ottan ottan efedózicvala a teftre Niha 
kezei elteryeztven Niha kezeuel о angali orcaiat illetvén, es 
cokolgatvan ivóltvala Siriatoc en velem mind kic ith vattoc, 15 

mert tizenhét eztendeiglen volt en ha- || zamban, es nem ef- 597 
mertem hog en eggetlen eg fiam legen, Ki ó zolgaitol nag foc 
nomorufagot, es arcéi véréit tűrt lay ennekőm, ki ad az en 
zomeymnec firalmas kntfeieth, Hog firaffam eyel es nappal en 
lelkómnec keferűfeget. Az ő felefegees gaz ruhában öltözvén oda 20 

futa, es firatt'a vala vtet monduan lay ennekőm Mert ez may 
napon nag gazba, es ózvegfegben ma- j| rattam, es immár nine 59S 
ennekőm kire neznom, fém zőmevmet kire vetnőm Immár el 
romlot en tólem, en tűkőrőm es el vezőth nekőm remenfegöm 
Ez mai napon elkezdetic nekőm zomorufagom, kinec veghe 25 

1‘oha nem lezőn Halvan annep ezt, nagh firaft teznec vala. 
Annac vtanna a papa, es a cazaroc teuek vtet tiztős halót vife- 
löre, es viuec a varofnac kőzepire, es annepnec megh izenec, 
Hog meg- II leltecvoina az iftennec embóret, Kith mind az egez 599 
varos keres vala, es mind eleibe iőuenec az zentnec Touabba зо 
vr if ten coda tetellel megh ielőnte ő zolgaianac zentfeget, mert 
valakié ő teftet illeticvala legottan mindón betegfegőcból, velag- 
talanfagocbol, es gonoz zellettöl megzabadulnac vala. No e nag 
coda latvan a cazaroc papaual vnőmmagoc Kezdec az zent tef- 
töt vifelni, Hog vkes megzentőltet- || nenec tőle, Annac vtanna 600 
a cazaroc hagac, hogh bewfeggel arahat, es ezűftóth himtenenec 
el a piacon hog az zent teftóth vihetnec a zent eghazhoz De 
.annep nem gondola a pénzéi, hanem inkab nagobban nagobban
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íietnec vala az zent teítnec illetefere, Vghog, Nag dologgal 
viheteek zent bonifacius martirnac tenrplomaba, Es oth itteni 
dicerettel tartac heted napig miglen 6  neki zerzenec coporfot || 

601 aranbol, gengekből, es draga köuecből, kiben az 6  tefteet nag 
5 tiztoffeggel helhőteec Es a coporfobol Auag a térből iő vala ki 

ot edóffegős illat, Hog ha rakvavolna nőmős tőmyennel. Ez ve- 
lagbol mulecki zent elek criftofnac ziletefe vtan három zaz har- 
micz nolczad eztendőben, Ki mast vigadoz őróckőn őröcke vr 
iftennec előtte a dicőfeges zentőckel, Amen D i c e r t e f f e c  az 

xc v r  i t t e n  II*)

607 Y r n a c  Ne u  ebe  i t h  k e z d e t i c  z e n t  S o f i a  a z z o n  
e l e t h i  NAuffredo zent Sofia att'a. Vala perfarom beli kerat. 
Anna neueztetic vala Srandalianac Az Nauffredus kerat lacozik 
vala medorom few varofba, Kiből maganac vön hét orzagot, 

is Medorom, Affricat, zerecen orzagot Caldeofokat, Arabiat, Alexan- 
driat es egyptom főidet mind meg bira. Az időben pogan nép 

608kőzőt fenki nem vala ő hozza fogható, Mert || valahoua fog 
vala mindeneket ö meg gőzvala. Minth romayaknac tartia kor- 
nicaya, Az időben Anacletns neufi papa zentfegbe veragozec, 

го Zent filuefter papa vtan húzón hatod eztendőben rom<V>ba Decius 
cazar ideiebe, Az időbe görög orzag vala mindőnfelől nag io 
bekefegben, mert Decius cazar kereztyenőket igön háborgat vala 
Ez Anacletus papa ki futa romabol, es elmene görög orzagba 

600 Micoron ezt Dömötör cazar iatta, || es hallotta volna, nagh őrőm- 
2ő mel, es nag tiztoffeggel fogada az Anacletus pápát, es ő orzaga- 

beli vrakat, Ielőnnen ieruíalembeli Ianos patriarchat kikvel 
tanacot erre vegeze hog ő fianac Dőmőtőrnec miei-t a cazar 
önőmmaga igőn venhöt vala Sophia azzont igőn dragalatos zep 
zizet Nauffredus keralnac leanat megkerne, De miért hog eggic 

30 vala kerezfen Mafic pogan Anacletus papa engede, Hog Nauffre
dus keral dőmötőr cazarral meg eggefülyen, es hog deciufnac || 

610 ellene leheffen, es megh gőzlieffe decioft. Mert a Decius iftennec 
zent eghazat igőn nagon liaborgatia vala, Ez meg leven meg 
foc idő el múlván, meg hala ez ven dőmőtőr cazar, es az ő 

35 orzaga marada fiara dőmőtőrre Sofia azzontol lön három leana

*) A 60á—606. iapok üresek.



SZ. ZSÓFIA ÉLETE 273

hith, remeníeg, es Ifteni zereteth nag zepfeggel, Kiket tanittata 
zent irafnac bőlcefegere Sofia azzon vala iftembe igőn ayetatos, 
es 6 zolgalatia iftennel igőn foganatos- j| vala, gakorta való 611 
kiztethnec miatta 6 vra dómőtőr cazar Anacletus papaual őzue 
romaba mene, A hith mellet vitezfegőt teni, nem tőrrel, fém 5 

fegverrel, Hanem cak hittel, es kenzenvedeffel iftennec orzagat 
venni, es az ő leanit, hitőth, remenfegőth es ifteni zeretetőth 
az ő annockal felefegeuel haga orzagaban nag kenéel, es nag 
kazdagfaggal, Annae vtanna dőmőtőr cazar Anacletus papaual 
őzue Adrianus romai cazar mia kit Decius || cazar halala vtan 612 
emelenec veuen martiromfagnac coronaiat, Azon időben micoron 
zent dőmőtőrnec lelket angaloc vinnec menorzagba, Zent Sofia 
azzon halla az angali enekőth kinél az ő vrat iftennec eleibe 
vizicvala, mert imadfagnac helen vala, felkőlte az ő leanit, es 
ő velőc őzue ymadkozec ammindőnhato iftenhőz, Iiog meltolna 15 

ő neki meg ielőnteni mi legőn az angali enek, es mit ie<yT>zene, 
mert nem tuggava- |j la, hanem cak az enekőt halya vala. 613 
Tahat mind az barom leana lata három angalt, es ez három 
angal mindenic feye főlőt tartvala eg eg zepfegős coronat kezebe, 
Zent fofia ázzon feye főlőt heth angal tartvala heth coronat. 20 

Az angaloc mondanac ez zizeknec, hallatoké emmu enekőnket, 
attu atyatoc lelket kit Adrianus cazar meg őlete, ez enek zoval 
viuőc iften eleibe, es iften vtet martiromfagnac coronaiau'al 
őrőcke megeo- || ronaza. Tynectőkes alkothvan vagon az őrőc 614 
corona riuid napocba vr iften meg laath, Kynec erdőmet ve- 25 

zitőc, De attu anatoc titőketh zent Petőr es zenth Pál eghazahoz 
vizőn bee romaba, Holot Adrianos cazar miat mind anatoccal 
őzue dicófegős coronanal (!) tiztőffeget neritők, De attu anatoc 
hétezer halmeg, es mind hétezer iften feltamaztt'a, es heth 
coronaual megcoronazya Azért eriftofnae méltó lea- || na Sofia 615 
zerezdmeg zivednec hazat, kith hog hallotvolna zent fofia azzon 
vig, es tizta orcaual fogada ez nag iambort ierufalembeli Ianos 
patriarchat, Kit vtet kerezfenfegre fordita, es meg kereztőle 
mind ő leanival őzue hozza hiuata mizerrel orzagat hagg a Ő 
tőle tanacot kerde. Es ez Ianos patriarcha tanacoza hog zent35 

eghazat rakatna, Azért zent fofia ázzon eg igőn nag, es zep 
eghazat rakata || bodog azzon neuen, Kinél zebbet nagobbat, 616 
főth meg olant iemminemü embőr zöme nem latoth. Es zent
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eghazi zerrel inindőn neművel nag beufeggel zerze arannal 
ezűftel kilomb kilomb nomos kőueckel mondhatlan nag zent 
eghazi zerrel, es a fölül mondot Ianos patriarchat teve pifpőkke 
Mert az iambor tanacaval bodog azzon neuen rakatni kezdethe,

617 Holot germőctől megválván ez || iambor megkereztele keth neg- 
nen ezőr embőrt. Zent fofiazzon terquiliofnae ö vranac att'afia- 
nac haga es valla az orzagot, es iftennec о igéiét akara kőuetni, 
Holot ezt monga Hanemha valaki mind azokat kiket byr ellene 
nem mondand, nem lehet en tanitvanom Es felveue az ó három

íoleanat annac vtanna hog 6 vra meg holt volna nolczad eztendő 
vtan, es mene romaba focfagu arahat ezüftőth vün 6 vele, kiuel

618 roma- К fagbeli zegen kereztt'enők<(n)>ek el oztvan meg vigaztala 
húzón neg eghazat romaba rakata, Holot meeg ez napighes 
iften az 6 zentiuel dicertetic, Az időben zent fofiazzon zent

15 zerzetnec zőmefe alat lacozicvala romaba, Nag vraknac, es nő- 
mőfőknec felefegit criftufnac hitire fordittyavala, es sokfagu 
nőmős azzonokat kereztt'en hittre tanitfavala, Kik ő feryőctől 
mindőmbe el kilen leznecvala 6 feriőc aganac, fém engednec-

619II vala, Holot a varofnac fő пере kozzűl eg fő embőr Anthiocus
2o meg haragvec Adrianus cazarnac monda, Eg neminemű ázzon 

allat három, leanival iőth e varofba, felefegőnket tőlőne el 
valaztotta, kit mowdnac az eg iftennec iefus criftufnac a tőrue- 
nere, es hitire tanitfa, feleb való tanitafa ez, Hog mi hazaffa- 
gonknac zerelmetől mindőnőftőlfogvan magokat megzenvetteffec,

620 es ez zerent ő kiztetheneo engedven van- || пае mű tőlőn'c el- 
kilőmlőttec, Annera hog az aztalhoz fém iőnec velőne egbe enni 
Tahat a cazar az uduarbironac parancola az azzont eleibe ő 
palotaiaba vinnie. Ez megleven, es zent fofia azzon ő leanival 
őzue Adrianus eleibe vitetnenec, 6 meíőket, es homlokocat zent

so iegeuel megerőfittikvala, ez leanoc, Mert igőn zepőc valanac, 
V^hog ezőn elcodalcoduan adrianos meg iyedőtvala, es iyettebe

621 foc ideig eg zoth || fém zolhatotvala Eg keues ideiglen fel 
vcoduan(!) zolitta zent fofiazzont, es megkérdvén minemű melto- 
fagbeli embőr germőke volna, ees honnen való, auag honneg

35Íőtvolna kerduen romai vraknac felefegit 6 vrocval mire habor- 
gattatna egmaftol el valaztvan, es ó iftenöket kik ez velagot 
terőmtőttec valamiokert ez azzonokcal megtagattatna, De előzer 
hog volna neue, Ezt halvan zent fofiazzon, Felele, es monda
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En neuem kerezt'en. Monda || Adrianos, Neuedet kérdőm nem 022 
hitódet kit tartaz Felele zent fofiazzon, Mi legőn tiztőfb, es 
nemöfb minth a kerezfen, Mafod neuem fofia perfarom beli ke- 
ralnac zilőtte, es görőgorzag beli cazarne azzon, Azért ióttem 
be romaba leanimmal elő iftennec aldozatoth adnom Tahat a 5 

éazar ez azzont leanival ózue ada őrizni peladius fő tanac ha- 
zaba, De micoron volna örizeth alath zenth fofia azzon tan itta 
vala az ő leaint e velagot |J megvtalni, es kenokat zenvednie, 623 
monduan, Leanim vattoc zent irafba tanulván, es iol tuggatoc 
hog meg vagon imán Hog ez velagbi haborufagnac ideien 10 

vigaz’atoc, germőkfegtőctől fogva ki remenfegőt tanultatoc ha a 
mellet iefus criftufnac hitith vallangatoc kenokath zenveduen,
Vr iften tű nectőc a koronákat meg agga, es en velem őzue 
meg coronazvan menorzagba helhőzteth Kynec ez leanoc felel
ven К mondanac, Tiztőlendő azzononc, es zerető ananc bocas624 
minket cazarnac kennaba, es ez földi feniteknec haborufaghiba, 
meg efmerőd mi viadalonknac erős vallafaath, Mi iduőzitenc 
iefus criftus minket meg Őriz, es meg otalmaz Anna zola efmeg 
azt monda, Vr iften tűnectőc tegőn fegődelmet abba mit fogat- 
toc, Meg maradni enes vigan titokét kőuetlec harmad nap be 20 

iőuen A cazar vitethe ez zizeket eleibe zent fofia azzon az ő 
ап- У noc vtannoc menven Tahat Adrianos cazar latvan'e zize-625 
két, monda О ifyv leanoc kenerűlietőc attű ifyvfagtokon es attű 
anatoknac venfegen, Halgaffatoc engőmeth Aldozyatoc romafagon, 
vralkodo iftenőknec, En zamlallac titokét lelki leanim köziben, 25 

es vduarombeli fő tanac kellemes vitézim hazocban zerezlec,
A hith azzon zent fofia azzonnac őregb leana felele, es monda, 
hitnec iegeth kerefőm, kit femmikeppen nem lelhetőc, Hanem 
cak awal, Hog en criftofert j| meghaloc, Adrianos criftns hiúi- 626 
nec haborgatoya nag hamarfaggal vas roftelt febős tűzbe meg3o 
tűzefittete, es ez genge zizet reaia thetethe, De az zent hith 
azzoii egetlen ő rayta nvgoueek minth viznec hababa iaro kis 
hayo Nag zoual kealta monduan, Vrarn iefus criftus tekenc en 
ream te zolgalo leanodra. Criftus legottan nag mondhatathlan nag 
velagoffaggal neki ielőnec, -es vtet megh eröfitven, es monduan 35 

II Leg alhatatos hith, mert en te hitödbe ielőnöm nag velagof- 627 
laggal Ezt halvan Adrianos hitnec nakat vagata, De minec 
előtte az nakvago helere vitetneiec az ö anna, es az ő húgai
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elóth ymadfagot tőn monduan vram iefus xps ki vág liitnec 
kezdetj, es epittőye, tekenc te zolgalo leahodra, es ymadfagara 
Es kerlec hog mindőn aki en kenomnac nap’arol meg emlekő-

628 zendic, es te nenedert tiztőffegőt tezon || ez velagbol ki mnltanac 
5 előtte igaz hitbe meltoltaffec te miattad meg erői ülni, Kynec

vr itten felele, En valaztottam iőy en hozzam a fetetfegőkbelől 
az en nag codalatos velagoffagombaD, es ammit en tőlem kertel 
az advan vagon te nekőd, feyet le haytvan a tőrnec illetefe 
feyet tettétől el valazta. Tahat az ő tettéből nag illat őtlec ki 

íomint nőmős balfamommal be rekeztőth korfot megtőrtecvolna.
629 Es e nag edős illath mindőnőketh |j meghata, hog codalcodvan 

mongacvala, Hog minemu dolog Ion ez nag illat, Legottan 
neminemű őrdőngös megzolala kealtvan, Ne acaryatoc codalni 
ezőn, Mert zent hith ázzon vitetic criftufnac eleibe, es mehhei

is rofaknac veraghi kőzzőt helhőztetic, Ennec vtanna veuec a 
remenfegőt, es be vetec [eg ego tyzes hordóba ieltelenne meg 
egnie, De ez hordonac langa ki őtleec pogan nepnec focfagaral

630 ho- И loth a lang oth ezőr embőrt egete meg, Zent remeníeg 
monda, En zűlem mith ymaggac, Auag mit keriec, Ha im latom

20 en iegöfömet i artvan iraft en zömöm előth, kér’ mit acarz mert 
valamit keerz§(!) mind megvagon nekőd advan Kynec ahna felele, 
Leahom keryed azt, Hog valarninemw embőr te iegőfődnec neve 
diceretiert te kenodrod(!) meg emlőkőzendic, igaz remenfegbe

631 őrőcke megmaradjon, es micoron lel- j| ke tettétől elfog távozni, 
25 Tahat ackoron minemu binbe vetkőzöt embőr legőn, femmi'kep-

pen karhozattra ne vetteffec. Ez zerrel tőn ymadfagot az zent 
remenfeg, Kynec felele criftus, En zerető lmgom meghalván 
vagon atte ymadfagod. es ez zerrel hakat vagac, es helheztetec 
ő neiine melle. Annac vtaima Ziz zent zeretet igőn nagon ofto- 

soroztatec, Kynec keferűfege ziuet áltál iara, es el amula ö ahna
632erőfit- К ven bizlafa vala, mondua/t En io leahom batorfagoft 

mivelkőggel, mert itten il'enöknec otalma kik ő benne hiznec. 
Ez vtan az ő keth kezet tőbe el metec Tahat zent zeretet 
monda, En apaftalom zent Pál Engőm tanitoth monduan Az 

35 ifteni zerelm mindőn nauaíat, es vezedeímeth bekefeggel elvifel 
es el tűr Es hog ez zenth zeretet nag vig (!) keduel allana Adria-

633 nos paranco- || la hakat vágni Imadcozec zent zeretet, es monda, 
Vram iefus criftus ki vág ez zent zeretetnec feye, es tüze, en-
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gedged hog valaminemu embor te neved tiztóffegeiert en ke
nőmről meg emlekózőndic, ayandocozvan legón 6 halalanac 
előtte zent zeretetnec mivelkodetiuel, Kynec vr itten meg halla 
ymadfagat, es fel vitetec menorzagban angaloc miat Es Ö ziz 
veraghi teltet || temetec az 6 keeth nenne, mellet. Mindeme534 
leana etzőr f mind zent fofiazzonnac ielónenec, monduan 
О zeretó ananc mennecbe me! nag dicófeg tegódet war, De zent 
fofia azzonnac ez lathas miat nap zinbe valtozec 6 orczaia, 
Yghog Adrianos, es mind az 6 vele való nepec vg alittyakvala 
bog azzon iften volna, zolvan Adrianos kérdi vala edóffeget hog ю 
mi volna ez latas, ki felele, monduan, Ez lathas mennei jj Mert 635 
latam az en három leanomnak erdómit, Kiket te meg kenzatal,
Es innectova coronakcal varnac engomet, Es a keraloknac keralat 
onzolvan, Ki naggal eröfb, es nómófb te tóled, es mind romai 
vrafagnal liatalmafb az keral Atte focfagu kenzafodnac vtannau 
engóm meg coronaz Tegódet kediglen őróe karhozattra veeth, 
Adrianos ezt hog hallotta volna Igón meg haragvec, Parancola 
az ő ruhaiabol mezitelen |j foztania, es tizenkét maroc vezzöuel 636 
vtet verni miglen mind elzakadoznanac, es az Ő tette meg ha- 
fadozyon. Annac vtanna elós vafocbol alcotot zert cenaltata, es 20 

rayta iartata mind addig mígnem az о lab ay пас упа, es ere 
elzakadoza, Annac fölötte vas veróuel ő feyet verethee hog az 
ő aga velóie orrarol ki iarvala, De zenth Sofia azzon enne nag 
kennac keferűfegeben indulatban vezteg alia, Monda || Adria- 637 
nofnac О te zegen, ez kenoc engomet en iftenomnec igon kelle- 2 5  

metoffe teznec, Mert próféta mongia, Yram itten akaratommal 
áldozom tenekód, es vallom te zent neuedeth Mert io vág en 
vram iften iefus Ez monduan a tőmlóczben rekeztetheec, holot 
mi vronkat iefuft eriftuft lata nag fenóffegben meg erőfitven 
ftet, es meg monda neki vronc iefus hog meeg nag foc kenokat, 3 0  

es keferüfegóket || ó neueiert kel zenvedni Az vtan micoron a 638 
tőmlocz tartoc a tómlőczbe lattanak volna, tahat az ö tettet 
halva megleleec, es hog Adrianos ezt hallottavolna be vettethe 
az ariiek zekben, Mafod napon hog Adrianos zekiben iltvolna, 
Zent Sofiazzon angaloknac. miatta feltamada es legottan elmene, 35 

es allapec Adrianos cazarnac eleibe, és hog latta volna vtet 
megli iyede, es monda Minemű őrdőngós azzon vág || thee, hog 680 
meg holtai vala, lm efmeg meg eleuenülthel Zent fofiazzon
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monda Az en feltamaztom idueffeg es eleth iefus criftus kiben 
en hizec, Tahat vettete vtet eg fenő viuzzal forro ego kemen
cebe, es tüzet nagh beufeggel vettete alaya, De vrnac angala 
le zalla, es a kemence kozepit meghivefitte, mint az zel a 

5 harmatoth <(le)> a földre fuya, Adrianos bog halla vtet a kemen- 
640ceben vigadni, es Hog a tűz neki nem artana || Onnag ki 

vetethe, es nege vagatha, es az ebeknec vettetbe, De barom ziz 
lean az 6 teltet egben gűyte, es őzue zerze, es angaloc iővenec, 
es zent fofiazzonnac teltet feltamaztac, Legottan vr iftennec 

10 balatb ada bog mivel о neki mafodczor eletőtb <(adot)> volna Az 
időben Adrianos iarvala, es mulatvala az olazkapu vcaiaba zent

641 Ianos es zent pal martiromoc zent egbaza mellet Holot || elől 
lele Adrianoft zentb egbaza mellet zent fofia azzon, Kit bog 
lata, Vg iyede, bog egez batb oraiglan eg zot fém zolbatotvala

i5 Olha bolt eienen voltvolna De bog elmeie boz’a iőtvolna Ad
rianos vtet meg kereftete, De minec előtte efmeg megfoctac 
volna ez criftus hitire fordult azzonokat a bitnec alhatatos vol- 
ta[e]rol meg erőfitte, es nag fokacat meg bezelle minemű dolgokat

642 az angal meg ielőnte vteth |j megfogván viuec adrianofnac 
20 eleiben, Holot a kenzoc mereggel mint halaira itatac, Zent fofia

azzon veue a mergőtb mint nőmős venerekőt, es meg iva min- 
dőn fereim nekil, es femmit neki nem arta Myg holvalra kel- 
<(n)>enec tőmlőczbe vetek Holot iduőzitenc az eyel nag velagoffaggal 
neki ielőnec nag ifteni edős bezedőckel vtet meg vigaztala, es 

643megmonda neki, Hog fokacat ő erte || lezőn zenvedő, Holvalra 
kelven vitetec adrianos eleiben, Kynec monda adrianos О bo- 
dogtalan azzon allat emmit te thez őrdőngőfieggel teződ, mert 
ez nincen embőri allatnac ad van, De ifteni batalm Nem tűddé
bog atte elmednec vakfaga megfőzi őrőc eletődből, О romai

3ovitezőc ez velagnac kellemetőfi, es iob reze, meí nag zemerőm 
644tynectőc Hog eg őrdőngős górőg azzonniallat tytőketb || mind 

meg gőz, es megzegenit, Halvan ezt palladius neuű fő embőr
adrianofnac fő tanacozoya, ki zent fofia azzowt ő fogfagaba
házánál tartotta vala, monda О cazar te, es atte tanachid vat- 

3 5 toc mind elmetőc nekil, Ki tehetne mind ezőket kiket ez azzon 
predical Immár fokán a romayac iol megefmertec, Te kediglen 

645 nem akarod binnőd, tuggad azt bog valamit fofia || mond az 
mind bizon, es tekelletős, legottan a cazar fordulván reaya nag
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haraggal, es ó neki nakat vagata, es zent fofiazzont a tyberis 
vizebe vettethe, es a holt telt fel labadvan Ky vza a papanac, 
es egebeknec fokaknac lattara, De vrnac angala le zalla, es 
zent fofiazzonnac a iob kezet foga, es fel emelven monda. Sofia 
zent haromfagnac neneben kel fel, Ki legottan zömeit || fel 646 
nita, es zentbaromfagnac neueben mint elözer predical vala 
criftufnac 6 hitit, Latvan ezt a cazar vtan romafagnac feyedelme 
febellius neuű bog zent fóliázzon efmeg eleven predical vala el 
codalkodvan monda О minemű iften ez zent fofianac iftene, 
mel igón vtet zereti, hog mivronc vteth femmikeppen megnemio 
ölheti, özue göyte ö nemzetit, Keruen vtet bog megkereztelne, 
Legottan pa- || paual megkerezteltetbe, es zamavala betb zaz647 
embör germök nekil, es azzonnallat nekil, Hog adrianos ezt 
hallotta volna, Kezde melet verni, es nag fel zoual monda, Iái 
iái minemű zegen, es naualas embör en vagoc, hog en eg görög 15 

azzonnallattol meg gözetöm, Kűldven hamar erte hozata eleibe 
eg iftbe, ki beu ónnal telies forvala megkötözvén be vettethe.
Es micoron ez iftbe fekönnec, Monda || zent Sofia azzon Mennei648 
keraí erőfic meg engömet Kynec monda Adrianos Vagoné egeb 
keraí en tőlem. Ffelele zent fofiazzon Vagon, De nem olyan 20 

mint the, Ammennei keraí orzaganac nincen vegezetj, De te 
tőled tizőn ötöd napig el veti<e^>tic te keralíagod. Ffelele Adrianos,
En meg latom, es megfogata febellinoft mind hoz’a tartozónál 
nakat vagatba Zent fólia azzon micoron volna enne nag kenba 
II kealta febellinofnac, es boz’a tartozoknac batorfagoft mivel- 649 
kődegetőc(!) megerőfilven ty ziuetőket, mert im el iőnec ty elő- 
töcben angaloc attű lelkőtöc venni Kynec felele a cazar, te 
navalas binben fekőz megfem zőnől meg egebeket megcalnod,
Es onnét ki vetethe, es labaynal fogva őztörőre fel akaztatha, 
es az ő bufat contyarol le faractatba, hog az ynat megh olvaf- so 
hattac volna, Holöt harmad napig fűgge, es || meghala, A cazar 650 
parancola ő teftet az ebeknec vetni, Neminemű azzonnepec, 
Kiket ö criftofnac bitire tanitotvala, eyel felveueec, es eg iambor 
hazahoz viuec, ki ő neki vtoliara tarfa lön ő kennaba De neged 
nap foc iambor azzonoknac előtte, es bolot zent Pifpőkőc vala-вб 
nac vr iften vtet feltamazta Iuta efmeg Adrianos cazar eleibe.
Es monda Adrianos Soc bozzukat zenvettem el en iftenőmert ez 
II gonoz erdőngős ázzon ember miat, Azért vegetöc ki fogait, es 651
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ki teryeftec kezeit <(elvagiatoc)>, es el metec emleit, es az ő contith 
mind eltőryetőc Talam iges meghal. De hog mind ezt meg 
tőttecvolna, meghala, De vrnac angala efmeg feltamazta Ezt 
romayac hog lattac volna, hog menezer feltamadot volna, meg-

5 kerdec vtet kicoda vtet annizor feltamaztotta volna, Felele nekic, 
Az iften ki feltamadatnac, es őrőc eletnee vra yíenőket, es ege-

652 beket foca- || kát hog meg mondotvolna, tőb honnem harmicz 
keth ezőr embőr criftofhoz fordula. Annac vtanna Adrianos igőn 
meg haragvec, es legottan tőrrel áltál űttethe, annac vtanna

ío nakat vagatha, Ezt a kerezt'enőc bog latac, Legottan Adrianofnac 
tamadanac, De Adrianos elottec elfntamec, es о futtába ördög 
nakat zakazta, es meghala. Ffordulanac e kerezfenöc zent fólia

653 azzonnac teftehöz, theven jj nag líraimat. Tahat iöve hét angal, 
es vtet a földről fel emelec, monduan Immár te kenodnac vege

is Tagon, Azért elevenül meg, es yr iftennec aldomaft, es azoknac 
kik tegödet zeretnec Tahat azon angaloc kezebe meg eleuenűle, 
Legottan ezt monda, Romai iamboroc algatoc az vr iftent, es 
velem őzue őneki vallaft tegetőc, mert mű velőnc ő thőn irgal- 
maffagot, hiyac hamar Mathyas papath ki a kerezten hitnec

654 atfa Ezt a papa halvan hamar el || Ívta, es monda zent fofia 
azzon Afam aggad nekőm őrőc eletnee zentfeget, Legottan papa 
nag tiztőffeggél zent eghazi zernec zentfeget neki zolgaltata. Es 
hog vrnac aldot zent teftet hozza vöttevolna, Yr iftenhőz tőn 
jmadfagot, es monda Yram iefus eriftus ki en három leanimat,

25 Hitőt, remenfegőt es zerelmet bodog vegezetre, es engőmet io 
vegezetre hozal, tegödet lerlec(!) en vram terőmtem menneknec,

655 es főldieknec, es ten- || gőrieknec vra, es keraloknak kerafa, 
hog valaminemő embőr en halálomról, es kenőmről, es leanim- 
nac halálokról meg emlőkőzendic, Auag valami zolgalattal tiz-

8o tőffegöt theiénd es mű hozzánc ayetatofí'aggal leyend, es kőnőr- 
gend te zent iftenfegődnec ö .nag irgalmaffaga miat meltoltaffec 
meg hallani Akar zegenfegben, akar fogfagba akar minemű 
naualaba es haborufagban, es vezedembe (!) legőn, Te vram iften

656 leg II fegedfegős zabaditoya, Tahat vr iften felele, Meg vagon
86 halvan te ymadfagot, Azoc kik nekőd tiztőffegőt the<(i)>endnec

megleznec halgatvan Iőyel en valaztottam en hozzam Immár 
eleg legőn atte kenőd, többet nem zenvecz Tahat nag focfagu 
angaloc elkezdec a vigafagos enekőt kit zent gergőr papa zer-
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zöth, es meg vegezuen papa о tefthet nag tiztöffeggel mind 
három leanival ozue meg kanonizala Az vtan iőuenec conftan- 
tinapoliac, fel veuen az 6 zenth jj teftöket, es viuek be con- (157 
ftantinapolban bodog ázzon nevőn rákot zent eghazban hel- 
heztetenec, Holot mind addig mig nem a torokok conftantinapolt 5 
meg veuec viadallal, es nag kilomb <(kilomb̂ > őodackal vr iften 
meg tiztöfithe, De görögő knec, es egeb - nemű gonoz kerezt'enö- 
kert, es fel kerezt'enoknec 6 bynökert e zent teftoket es egeb 
zamtalan zentőknec teftith a tőrököc faarba louoc laboccal 
ínegnomodaac, Irtac ez könvet iften- || nec ziletefe vtan, ezorß58 
kilencz zaz nolcz eztendobe Amen D i c e r t e f f e c  az vr  i f t e n  
os 6 z e n t  a n n a  m a r i a  m i n d ö n b e n .  es 6 r ő к к б n 
б г б е к е  A me n  15° 8. M a r i a  e g y p c i a c a  e l e t  e.

Yala neminemű zent eletbeli zent apatur, Kynec vala 
neve zent Zozimas Eg időben kelletec neki menni az erdőben, n  
lata neminemű mezítelen embőrt futhni ki a napnac hewfegetöl 
igűn meg feketödőthvala, Kit a zent futván || kőuetvala, Akara659 
megtudni hog ki volna, Ki felele neki, es azt monda, Kegelmes 
zent atyam Zozimas mire fuez en vtannam En vagoc eg mezí
telen azzonallat, ki te hozzad nem meroc mennom De aggad 2o 
nekom eggic ruhádat kiuel fedgem be magamat, es orometoft 
veled bezelloc zent atyam Zozymas el codalcodec rayta bonnat 
az 6 neueth tudna, Az halvan neki vethe eggic rubaiat, es || 
az zent Zozimas terdre efeek 6 labanac előtte, Kérvén vtet hogßGO 
6 rea aldomaft vethne, Zola az azzon, es ezt monda zent atyam 25 

az áldomás vetes te zent atyafagodboz illic, Azért alg meg 
engűmet, mert te pap vág. Azt balvan zent Zozymas, bog 6 
tudna az 5 papfaga felöl, nagon codalcodec rayta, Es kere vtet 
iftennec zeretetiert, hogmeg aldana vtet, Az zent azzon fel 
emelven kezet, zent zömevei mennecben tekente, es fohazkodvan 3 0  

monda, Kegel- |j mes iften algameg teftöncket lelkőncket, HogGGl 
6 zent zolgalatfara gorfoc leheffonc Nézvén zent Zozymas az 
azzoniallatoth, tahat a földről keth fengel felyeb ab Azth latvan 
zent Zozymas, gondola 6 benne, hog 6 volna kefertet. Maria 
egypciaca zent lelöe áltál meg efmere az 6 gondolatt'at, monda 3 5  

neki, zent atyam Iften neköd megbocaffa, hog engömet kefer- 
tetnec alittaz Nem vagoc zent atyam kefertet De vagoc eg 
rementelen bi- || nos azzoniallat, Halvan azt zent zozimas nag 662
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ayetatoffaggal felele neki. es konorge neki iftenert, hog meg 
mondana neki ki volna. Zola az zent azzon neki, es azt monda, 
Zent atvam, en vagoc egyptombeli Micoron vronc criftofnac 
halala vtan volnec tizenkét eztendei leanzo Ióuec alexandriaba.

5 es oth valec eg parazna, Auag eg bynos azzoniallat. Ez kar-
663 hoztaknac vta<(a)>n lakozam a bynbe tizőn oth ezten- || deig, Eg 

idonee coraban micoron Гос kerezt'en menne gálákon ierufa- 
lembe. enes el menec velóc, Micoron akamec be mennom a 
templomba a tób kerezfenóckel Es alia eg teft mellem kith en

io nem latoc vala, es kitola az ayton, es nem akara engóm be- 
bocatni, Azt haromzor teve ennekőm En azt latvan es meg
gondolván hog az en bynómnec focfagaert nem loth méltó be 
mennom az zent templomba Nag keferűfeggel kezdec íirnom, oth

664 К latec eg marianac kepeth ki az о zent, ki о zent.öleben fiat iefoft 
is tartyavala le theue 6 zent öléből, es terdre efec ő zent fianac előtte,

es ezt mongavala, Kegelineffegős fiam iefus, nam kőzőnfegös ana 
zent eghaz mond engömet irgalm hero bodog ananac bog az legec 
Irgalmaz a binős azzoniallatnac, Latodé mel ziue zerent keer, es fir 
Iefus azt halvan, zent ahhat bakon őlele. es meg apola. es monda 

20 neki, en edős aham, Legőn vg miképpen te irgalmaffagod
665 akarya || Es oth bailee eg neminemű zooth, ki meeg azt monda 

Azzoniallat, men iordan . vize áltál, es oth iduezűlz. es tarcz 
penitenciat bynődről Es en ki iőuec a teniplomnac haylakabol, 
es hog megőcvala a pyaezon, talala eg embőr, Kit en nem

25 efmeröcvala, es ada nekőm három penzth, es a három penzőn 
vök három kyneret, Onneth elmenec yordan vize áltál, es iőuec 
ez kyetlenben ith tártvan penitenciat negven heth eztendeig

666 сак К a három kenerrel e koráig eitern, es az vita zent afam 
embört nem lattamvolt hanem cak tegődet maft latlac, De ker-

30 léc tegódet zent afam, hog ymag if tent en ertem bynos azzoniallatert 
es kerlec tegődet zent at'am hog eztendw ez hufvet napian hozzad 
nekőm ez helre eriftufnae zent teftet, Accoron te zent kezeidtől 
hozzam vennem, El valanac egmaftol, Be telven az eztendő 
hufveth nap'a el viue neki eriftufnae Zent teftet a helre ||

667 Latvan thahat az zent atiat, Lezalla, es terdre efeec nag firaf- 
fal. es ayetatoffaggal veue hozzaia criftofnac zent teftet. Efmeg 
kere vtet hog hozza ioné eztendő meg az napon Es fogada 
zenth Zozimas hog el ióné, Be telven eztendő az nap, es el
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iőue, es lata az zent azzonnac kezeit egbe fogvan, es zömeit 
be hvnvan a föltől fel alvan három fengel, legottan le bocat- 
kozec Latvan tabat megholt, es nagon kezde azon firna az zent 
iambor, es nem meri vala az zent azzonnac || [a három ke-60S 
nerrel e koráig eitern, es az vita ze] teltet illetni, De firvan 5 

a földen terdön alvala. Tekente a földre tahat meg irtac 
a földen Zozima, te temeffed el ez maria egypciacanac ö zent 
teíteth. Es kezde firna, mert nem vala fém kefij Auag valami 
allat kinél neki coporfoth auag feert cenaltvolna, es nag ha- 
marfaggal el iőue eg igőn haragos orozlan, Ivi az ö kőrmőuel 10 

hamar eg feert afa legottan elmene nag hamarfaggal onnaten 
zent zozimas nag firaffal, es ifteni őrömmel || terdön alvan el- 669 
temethe az zent azzonnac aldot zent tefteth. Amen

Forfeus pifpöc micoron iozagban, es kegőű'egben fenlenec, 
Ytolfo napyanac ideyere iutvan lelket elbocatha, Es latba keth 1 5  

angalt hog kik hozza kőzelgetnec vala Harmadicat lata hog 
előtte fenös tőrrel, es feyer vertei megenvala, Annac vtanna 
halla az őrdőgőknec reuafit es yvőltefőket, Elől vegőc es habo- 
rufagot, auag hadat kezdenec vele. Micoron immár elhalattac- 
volna, megfordulanac, es tizes nillal |j vtet, lövöldözni keztec-670 
volna, De az angal előtte megőnvala a vertei, es a tüzes idlakat 
megfog’avala, es legottan meg olttyavala Tahat az őrdőgőc az an
gal oc]<(nac^ ellene mondanac, Hywfagos bezedőket gakorta mondot 
es azért kenzas nekil, es ferelm nekil nem kel a bodogoknac 
előtte élni Monda az angal nekic, Ha thu bynőket ellene veten- 2 5  

dőtöc kicin bynőkert el nem veez Tahat az ördög monda || Ha 671 
iften igaz ez embőr nem iduőzül, Mert irvan vagon, Ha meg- 
nem fordulandotoc, es olanoc nem leztec mikent kicinkeek nem 
mentőc menorzagba kynec az angal meg mőuetven felele Bo- 
chanat gonhatovl vala, De embőrőknec zokafat meg tarta, kynec 3 0  

az ördög felele Miképpen vőth gonoffagot zokafabol Azonkeppen 
vegőn gőződelmet a felfegös birotol A zent angal monda Itel- 
teffönc iften elöth, Hog az angal || haborkodnec, ellenfegi meg- 672 
tőretenec, Tahat az ördög monda A m[iy]el zolga tugia vranac 
akarattyat, e s  nem tezi foc feböckel very Kynec az angal monda 3 5  

Mith nem teíefitöth be ő vra akaratfanac, Kynec az angal 
monda Aleytom bog mindönőkről penitenciat tartót volna, Az 
ördög monda Eleb kellőtvolna kerefni a penitenciat lakodalmat,
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Es annac vtanna gymőlcet venni, Az angal felele, Itelteffönc ||
673 iften elöth, De az ördög efmeg felkele a vyadalra es monda Eg 

iftent alittocvala igaznac, hog mindon nemi bynert ki főidőn el 
nem mofatic őrökké háttá azt kenzani Ez embőr kedeg nemi-

5 nemű ruhát eg vfuraftol vön, es arról ingen fém kenzatoth, 
Hol vagon azért iftennec igaffaga, Kynec az angal monda Vez- 
teg’etőc, mert iftennec titkon való tőruenit nem tuggatoc, mert 
valamig a penitencia remenkőttetic iftennec irgalmaffaga kőuet

674 К embőrt, Az ördög felele De ith penetencenec femmi bele nin- 
ic cen, Kynec az angal monda Ifteni tőruenöcnec melfeget nem

tuggatoc micoron lezen Tahat az ördög a forfeus pifpőc lelket 
oth ol igön vére (!) hog micoron eleiben vitetőt volna minden- 
coron a verefegnec iele meg tetőt, es a verefegöth iftennec en
gedeti miath a ruhanac valtfagaert veue, Mas ördög monda

675 Meg vagon nomorufaga Yid oda holot öőt meg || gőzheffőc, 
ZereKed rokonidath miképpen ten magadat, Felele az angal 
Ez embőr ő rokoni kőzőt ioth mivelkődőt Az ellenfeg felele 
Nem eleg az hanem miképpen őn magat zeretendi kynec az 
angal felele, Az zerelmnec gymölce nem egeb, hanem iol íni-

20 velködni, Mert iften ad mindőnnec ő mivelkődeti zerent Monda 
az ördög Miért iftennec bezedet őrőmeft be nem telyefXittötte,

676 azért karhozando hog ez alnocfagos fereg vyna, az zent || an- 
galoc gőződelmefőc lőnec Monda efmeg az ördög, Ha iften nem 
alnoc, es ő bezedenec be nem telyefittöfe vtalatos ez embőr

25 ken nekil nem lezen, Fogada hog ez velagnac ellene mond, 
О kedeg zerete e velagot az ellen meeg monduan vagon[e’ Ne 
akaryatoc zeretni ez velagot. fém azocat kik e velagban vannac 
Az zent angal felele, Nem zerette maganac azokat kik ez ve-

677 läge, De zerette || elfafarlani embőröknec Az ördög felele Akar 
30 miképpen zeretteffec <(ha)> iftennec parancolatfa ellen vagon Az

zent angal az ellenfegöket meg gözven Mafodzqr az ördög 
alnocfagos vadolafocra fordula, mondván Meg irvan vagon, ha 
nem liyrdetenditőc Talno] azoknac ö[l] alnokfagat, ő veret te kezedből 
kereföm ki, ez nem hirdetőth a bynöfőknec igaz penitenciat, 

36 Zent angal felele Micoron a halgatoc vtalyac a bezedőt, a ta-
678 nittonac iielve || ees meg bantatic micoron latfa hog a predi- 

cacio meg vtaltatie, Meid a bőlcnec e zokafa, micoron nine 
ideye veztegleni tud őrdőgöknec mindőn nemű ellene monda-
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focban igón fölötte nag had, es vetekődes lón mind addiglan 
mig vr iftennec akarattya miat az angaloc gőzódelmefőc lónec, 
es meg gőzven ellenfegőket, nag mondhatatlan fenóffeggel ez 
zent embőr meg kőrnűlkóztetec, Eggic az angaloc kőzzűl mi
kent К beda monga, Monda neki Tekenczedce ez velagot, Te- 679 
kente, es lata eg fetetfegós vólget, es neg tüzet az egbe kik 
neminemű falca főidőn valanac tőle, Momda neki az angal Ez 
nag neg tűz kik ez velagot meg gyotiac, Eggic hazugfagnac tüze 
micoron embőróc fogattac a kerezt viz főlót, Hog őrdőgnec, es 
mindőn nemű kevelfegenec ellene mondnac Azt be nem tele- w 
fittic, Maas tűz kevanatotfagnac tüze Micoron ez velagi kazdag- 
fagot incab zeretic honnem || a menneyeket, Harmad tűz, en- 680 
gedetlenfegnec tüze Micoron rokoninac lelket hiwfagos marhákban 
fertenyie meg felnec, Negyed tűz, Kegőtlenfegnec tüze Micoron 
alatta való zegenőket foztania, es ó nekic calardfagot tenni is 
femmie alitnac, es velnec Annac vtanna a tüzek egben kőzel- 
getven egge lónec, es hozza kózelgetnecvala felven az angalnac 
monda, Yram a tűz hozzam kozelget Monda || az angal, kit 681 
nem geryeztóttel nem eg te benned mert a tűz mindónt Ó 
mivelkódeti zerent kefert Annac vtanna allelóc teftebe bocat- 20 

tatec, Eokoni kedeg a teftőt firatiacvala, kit holtnac alitnacvala,
A forfens pifpőc kedeg neminemű ideig ele, es io mivelkódetben 
ö eleteth diceretőft meg vegeze Amen

I f t e n  t e f t e  fel  e m e l e f e  c o r o n
IDuezleg ez velagnac velagoffaga Atyanac igeye, bizon 25 

hoft}Ta, elő tefth, telyes iftenfeg Bizon embőr, Aue m aria: || 682 
Sent maria, iftennec zep anna, mindőnhato atyanac valaztoth 
zerető zep leana Iefnfnac ó fianac zepfegós zileie, zentlelőknec 
zep iegófe, zentharomfagnac zep zőuetneke Angaloknac zep 
azzona, zentóknec zep vigafaga, zizeknec zep gónge Menorzag-so 
nac zep fenőffege Mennei vduarnac zep ekőffege, Yigafagnac 
zep keralne azzona, Bvnófőknec zep fenőűege, es halattaknac 
zep hyedelme Segel minket mindőn iora, es otalmazmeg min
dőn gonoztol Amen Л

Y r n a c  N e u e b e  k e z d e t i c  az i r a s .  es h y u a t - 683 
ta t i e  z i z e k n e c  со r ó n a  i á n  a c. es m a g a  r a z t  a t i c  bo- 
d o g f a g o s f o n  у m a g  e r ö t t ö n c  z i z  m a r i a

/
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Aythatoffag, es zyzeknec gőngenec hyvattatic ez iras, Amme 
okáért magaraztatic bodogfagoíon Annae okáért halgaffatoc 

. mind tű vr iftennec zolgalo zizei, es leani ha akaryatoc meg 
tanulnia, es megtunnya miképpen, es mizerrel elth legon az 

5 edös iefufnac 6 edos zileye az ziz maria a templomba. Es
684 touabba mindón w || eletebe mintb ő celekődöt legon. Es ime 

en titóketh meg tanitlae reaya, auag kedeglen azokra, Annac 
ocaert micoron az vr mindónhato itten atya volna. Ez velagra 
ez edőffegős ziz mariath, es daykalkottanac volna ő vele, az ó

10 zűlei barom eztendeiglen, Ennec vtanna egetómbe fel veuec 
vtet az ó zylei, Tudna mint zenth iobacin, es zent annazzon

685 hog ftet aldoznaiac, es zentolneyek a templomba az || zizeknec 
köziben vr iftennec zolgalattfara, Annac okáért micoron vrnac 
templomanac eleibe iuttanac volna о vele Tudnamint, A dicő-

i5 fegos ziz mariaval, íme iftennec zolgalo zizei, es leani codalatos 
dolog meglen cak barom eztendós leanzo, A ziz maria es íme 
mindőn emberi fegedfeg nekil a templomnac о tizen ötli gara- 
dyccban mel garadicokon meglen az öreg embörőkes nag dolog

686 vala nugodas nekil fel mennye || Mel dolgokat latvan A tem- 
20 plomnac ö feyedelmi, Tudnamint, az ziz maria felöl codalkoznac^

vala ö rayta„ Es touabba vala mindönöctöl codalatos vala kik 
ez dicőfegös ziz mariat latiac vala, Es annac vtanna Tudnamint 
az áldozat meg leven, auag elvegezuen meleket zoktanak vala 
tennie az о töruenben. es íme mind ezök meg leven Adac, es 

25 zentöltetec vtet az zizeknec köziben, es otb maradvan ez dicö-
687 fegös. es gengefegös ziz mária. Tudna- || mint a templomba az 

zizeknec közötte eyel. es nappal megmaradvala az ifteni dice- 
retökben, Es touabba e dycöfegös z iz  m a r i a  ky  ca k  b a r o m  
eztendöz. ( ! )  l e a n z o  m e g l e n  ollygön beyertuul(!) iarvala, es

30 eertb erkűlcul vmmagat tartya vala, es ol tekelletöffeggel zol 
vala, es iftennec diceretibe megmarad vala, bog vgmond nem 
alittatnevec bog ez d i c ö f e g ö s  zi z m a r i a  v o l n a  k i f d e d  
l e a n z u ,  de nag,  es ol  m i n t h  harmicz eztendös az ő nagh

688 tekelletös zentfegős eletynek || okáért, es touabba ezönkeppen 
35 maradvala meghys az zent ymadfagba. О annac okáért dicö

fegös azzoiiom ziz Maria mel igén nag atte erdömöd az vr 
mindenható iftennec előtte О annac okáért mint tű vr iftennec 
hiw zolgalo zizey, es leani igeközietők köuetni az ziz mariat ha
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akartoc meg zentoltetnie es akartoc о vele őrőcke vigadnia az 
örök orzagban Meíet zerzot vr iften. az vtet zeretőknec, Azért 
mongia zent Pál apaftal eg lenele- || be, bog embor nem latta, 689 
es fii nem hallotta, es сак embőrnec ziuebe fém zallot minemű 
bodogfagot zerzot vr iften az vtet zeretőknec. 5

Z y n e c  b у ne  t i z e n  n о 1 c z E l f ő

Gonoz gondolat 
Bynbe való generkődes 
Gonoz kevanfag
Yizza való akarat ю
Hitetlenfeegh
Ayetatlanfaag
Ketőlkődees
Zegenöknec megvtalafa
Nemzethöz való kevanfag is
Éktelen való vigafag || 690
Beketelenfeg
Iozagnac meg vtalafa
Albatatlanfag
Keep mutatas „ 2 0

Iozagnac zegenlefe
Maganac való erthes
Yrafagnac kevanfaga
Hyw dycőfeeg

Z o l a f n a c ,  a u a g  n e l n e k  ő b y n e  l i u z o n  n e e g  25

Káromlás 
Zwgodas 
Magamenthes 
Hamis hith
Haragoffag зо
В agaim aff ag |j 691
Hazugfag, Ruth bezed 
Hizelkődes Igrecfeegh 
A tkozodas
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Zömbe fenógetlies 
Yetekődes
Iozagnac meg möuetefe 
Gonoz tanach

б Haborufag zerzes
Zo vifeles 
Hyr zolas 
Magas hányás 
Tytok meg ielönthes

io Zertelen való veztegfegh
Zertelen való igereth 
Zertelen való fenógetlies 
Hevolkoclo bezed 
Sok zolas jl

692 E l h a g a f n a c  ö b y n e  h ú z ó n  h e e t  xxv i j

Iftenröl nem gondolkodny
Iftent nem feelny es nem <(zeretny)>
Iftennek halat nem adni 
Io mivelkódetóth iítennec nem tulaydonitany 

so El múlt bynröl nem bancodni 
Malazthra való. nem zerzes 
Malazttal nem élni, es vtet megnem tartani 
Itteni hyhlefre magat megnem tartani, Auag megnem te-

ritenj
26 Tulaydon akaratfat itteni akarathhoz nem eggefittenj 

Zolofmara, Auag ymadfagra nem igekózni
693 II Az ymadfagokat kikkel tartozic, Auag felfogatta, Auag 

itteni paranéolat.bol köteles reaia azokat elhanni es elmu<(latnjy
Iftennec teftenec vethelet, es az zent gonaft eg eztendöbe 

3o elhanny Magat megnem elmerni, es bintöl megnem fegelmezni, 
lelöknec ifmeretivelLg] nem gondolni

Eghazakhoz, es predicaciora nem fyethny 
Kefertetnec ellene nem allani 
Hagyot penitenciat el halogatni

so Minth hamarab kellene megtartani, es touab halaztani
Baratodnac iauan nem örülni, es gonozarol nem bancodni
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II Bozzufagot megnem bocatni Hitőtli baratodnac megnem 
tartani, Yethkózóket megnem feddeni, Habomfagokath megnem 
laffittany

Tudatlanokat nem tanittani
Zomorukat nem yigaztalni 5

Es io Intefoknec nem engedni

0 t h e r z e k o n í e g h  Ez  v t a n  k e l l e n e  b u t u  ze r ént  
t yz  p a r a n c o l a t l i  Az v t a n  b e t l i  b a l a l o s  b y n

Az v t a n  k i l e n c z  y d e g e n  byn  S e n t  l e l ő  k n e e  
e l l e n e  v a l ó  ha t l i  b y n  I t t e n  r e  neég(!) k e a l t o  b y n e k 10 

eyel ,  e s n a p p a l T e f t y h a t h  i r g a 1- || m a í f a g о k, L e 1 к i '.4)5 

l i a t h i r g a l m a f f a g o c  N’o l c z  bo d o g f a  góc.  Z e n t  l e 
lő к 11 e c h e t h  a y a n d o k a  E g h a z i  h e t h  z e n t f e g b e k  
H i t h n e c  t i z e k e t h (!) a g a z a t l i i

Aue falutis hoftia fily dei caftaque (!) matris Nam te fide 15 

apprehenfo, finceriter plenequc credo Iduőzleg iduobegős hoff a 
iftennec tiztha ananak fya, Mert tegődet hytbben latblak, tiztan 
es telyeffeggel bizlek Nam tu es meus faluator, tociufqztó re
demptor, qui es natus nimpha dei, qui in cruce expabum eft 
Mert te vag en iduozitom mind ez velagnac megvaltoya, bizoii 20 

II iftennec zent fia, ki a kereztfan fezultethek Bum faperdos 0 ß 
verba finit, Nil de pane remanebit, fed eft verum corpus xpí, 
quod incruce ymolatum eft Mikor a pap az igét el vegezi nem 
alhat kynernek alhattya hanem lezőn eriftus tefte, ky a kerezt- 
fan aldoztatbek. Beum meum te collaudo animo te magnifico, 25 

trinitatj recommenfo, verbo ifto quo abero En iftenóm tegőd 
dicerlec, lelkűmmel en fel magaztallak Zentharomfag diéertebec, 
es К ez ige mia aldoztabec. 07

A - ve fa - lu - tis ho - fti - a fi - ]y de - i

ca - fte que matris nam te fi - de app-re-hen - fo
N Y E L V E M bÉ K T Á K . rX Y . 19
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fia - ce ri - ter pleneque ere - do.

Idvóz leg iften - nek zent an - na mennei zent

tekenc minket kegő - fen, bog za - ba-dul haffonc

az te - wól - gó vt - - tol.

Bodog ziz maria, iftennec zent anna, tanich minket tar
tania iftennec paraneolatith, es halalatoft minket neki zolgalni 
Mennei malaztoth a felfegos orzagbol te ziz ^ana^> maria ner* 

699 minekonc || bocanatoth, es zent fyleideth hayead ala nekónc 
5 0  m a r i a  Nery minekonc malaztoth mert anna vág a malazt- 

nac Ne vés minket el tőled, mert mű nekőd konorgőnk, zent 
iftenneknec(!) valaztot zent anna Yr teromte adamoth, ki ol nagon 
vetbkőzek a parancolatotli megzegee, mert az álmát meg ewe 
Az vtan tegődet teromte anadnac meheben zentlőlee Myattad 

io világot meg mert zamkivetőth wala, Pokol aythat meg tbóree 
bynőfóket onnat ki lioza, annac vtanna menorzagba fel viuee. 

70 И Aldotli the vag maria az zentharomfagtol, kerőne azért tego-

а - yandok, es eg - get - len eg ma - lazt,
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det tizticmeg minketh ammi bynöncböl, Mert the vag irgalm 
nero kegős ziz maria Azzonoknac közötte az zenthöknec fölötte 
te vág criftofnac zent anna, mert vifeled iftennec fiat, mert atte 
mehödböl teftöt fogada vr iften Segedfegöd miatb atya fiw zent 
lelöc aggon nekönc malaztoth, hog iteletnec napvan minketh 5 

megne atkozyon, de minket iduözihön Amen Io  d o l o g  ez || _

m

Mi - fe - ro - rum pi - a ad - iu - trix et

me • fto - rum om - ni - um te <dû > con - fo - la - trix

re - pa - ra - trix e - fto mi - hi do - mi na

au - xi - li - a - trix at - que cu - ra - trix.

II Arcus meus male vexatur, morbo lupi venenofi fic 702 
fauciatur cruciatur non eft per quem medete<(v)>r feu leuetur, atque 
curetur Rogito te rofa virginum, que diceris gráciofa mater 
omnium flebilium Interpella pro languore tuo filio vt curario 
morbo Ipfe reum effe nofco, et hanc penam condignam mihi 
vendico fed fupplico commenda me filio tuo vnico regi celico 
A reatu purget animam corporifqwe conferat piam medelam 
det gráciám, per || quam ex hoc adipifcar indulgenciam vitam 70«> 
eternam M a g a f  aga(!)  e z u

19*
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Blnófőknec kegős fegedfeg, es mindón nomorultaknac vi- 
gaztaloia meg vytoya, Leg ennekóm azzonom io fegedfegőm, es 
io vruofom Mert en teftóm nagon kenzatik fene farkafnac fe- 
beuel, fephefultetic, es gőttretic, ninéen kitói gogittafiek fém 

5 fegeltetfek, es vigaztatfec Kerlek tegőd zizeknec rofaya ki mon
datol mindonőknec malaztos aiinanak firalmafoknac, efedózyel 

04 corfagomert || iefus fiádnál gogyhon meg engőm*

* Itt végződik a codex e lap után még egy, Toldy kiadása idején 
azonban még négy üres levéllel, a három utolsót tehát azóta tépték ki, 
mint azt a levelek bennmaradt részei is mutatják.



LÁZÁR ZELMA CODEX.





Bodogazzonnak ti(z)tesfeghere való Ima(r)chagh Valami- 1 
nemo ember Bodogazzonnak triítoínak zenth zwl(ey)enek ez 
Megh irt ko(zon)etet Mynden napon (myg) el [. ..] meg mongya 
(. . .) Myelotth az о lelke (teí)teböl el válnék va(gy) (meg)halna 
annak eló(tte) (har)minch Nappal (meghyele)nik zyz Maria (em- 5 

bori) teltben Azt mongy(a neki) |j (o) en zenth fyamnak vereuel 2 
megh váltót fyam. kezől hozza halálodhoz mert ez garloíagus 
világból ky kel Múlnod, es femmit ny (!) fely Merth en the. ve - 
ledh vagyok es teghedh legellek, j (l)dwezlegh zenth Har(o)míag- 
nak Leyanya. (Idwe)zleg zenth leieknek (yeg)eííhe. Idwezleg ту ю  
(u)runknak iesuínak (krií)toínak zenth Anya (Idwez)legh Ange- 
loknak У Hvga. Idwezlegh pat(ri)arkaknak íogadaía. Idwezíeg 3 
proíetaknak ygerethy: Idwezlegh ewangeliítaknak Meítliere. Id
wezleg Apostoloknak tanytcya. Idwezleg(h) Martiroknak Bator(y- 
toya) Idwezlegh coníellorok(nak) viraga es zepíeghe. (Idwez)legi5 

zvzeknek tyzteííe(ghe)Jldwezlegh elevenek(nek) vigaítaloya: Id- 
wezle(gh) Halottaknak megh(jel) || entoye. Velem Legh Mynden 4 
my (!) nyomorolagomba. es nagh bánatomba Maria Ieíus Crií- 
tólnak zenth Anya En Ayettatoí Azzonyom Irgalmaz nekem The 
zenth Markodban (ay)anlom Az en lelkemeth|(Íd)wezleg en Azzo- 20 

nyom (ir)galmassagnak Anya. Dycholegnek anya. Zenth eghaznak 
Anya. Kegeísegnek Anya: es Bwchannatnak anya. Idwez || Id- 5 
wezlegh en Azzonyom iítennek reytet Ha<y)>loka: Menyorlagnak 
kapuya. zentleleknek zenleghes Пау1ака. Idwezlegh en Azzo
nyom : Aranyas. aldot. edes. zentharomlagnak Lakóhelye. Erek 25 

kegelmesegnek Lakóhelye: Idwezlegh en Azzonyom zyzeknek 
tyzteííeghe: Nepeknek zeretetes Azzonya. Angeloknak Azzonya 
И Idwezlegh en Azzonyom nyomoroltaknak Anya. Germekeknek 6  

emleye. Nomoroltaknak vigaíaga. Idwezlegh en Azzonyom yir- 
galomkertnek (!) kwth feye: Byneknek Bochyanatya, Lelkeknek3o 
Hyedelmee Idwezlegh zyz zenth zyle Idwezlegh zyzeknek Artat- 
lanlaga Ielennen alvan iítennek zenth zynenek előtthe: Emié-
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7 kezzel az en garlofagomrol: Idwezleg || Bodogfagus: Idwezlegh 
edeffeges. Idvezleg Irgalmaffagus: es kegelmefí'eges zyz Maria: 
Agy nekem eroffeget (!) en ellenfegemnek ellene Nylwan es tyt- 
konvaloknak ellene konyórgők Neked:JfO Bodogfagus: 0 edeffe-

5 ges: 0 kegelmeffeghes^: 0 irgalmaffagus^ zyz Anya maria Az
8  zentfeges zyleteteden kyben Myndennek terem- || teyet germek 

kepeben zvledh Hogh leg Bwnöfőkön kegyelmes yt es mydenoth : 
Es az zenth kereftfanak neuedicheretyerth kyn Az My vronk 
iesus criftus teged el ayanla Az h5 zerethő tanoytwanyanat

10 zet(!) Ianofnak Mondwan. Yme neked Anya. Kerlek tegbed en
9 zeníeges Azzonyom. es edes zepli zyz : Az the zenth || fyadnak 

Xeueyert my vronknak lefufnak Kriftofnak Hogy eíedezyel my 
erettonk Bynefekerth yelennen en ertem Myndennemö zykfe- 
gemnek es navolamnak Ideyen: es tefthy waglr lelki nyomoros-

i5 sagomnak zwkfégeben Ámen

B o d o g a z z o n t o l  es  z e n t  I a n o f t o l  А у e t a t u s
l Ol ma r  cli ag^) jj О zeplőtelen zyz maria es erekke Meg aldot Vr- 

iftennek felfeges zyleye es iftennek kelemetes Temploma zent- 
leieknek Tytökhaza. Menyorzagnak kapwya: kinek Myatta. vr-

20 iftennek vtana mynd ez világ Megyen. Haychad le the kegelmef
11 fyleydet en meltatlanfagus || kőnorgefemre es Legh ennekem 

mindennemö dolgomban kegelmef fegetfegem: О Bodogfagus zent 
Ianus Criftofnak kelemetes Baratya. Idwezleg ki azon Idwezetenk 
kriftos Iefuftol zyzzbee valaztatal es egebek kózöt Inkab zeret-

12 tetei es Menyey [tyktl tytkokval Myndeneknek feletliee || Ayan- 
dekoztatai: es vriftennek dicbőfeges Apoftolo.aja es ewangeliftaia 
valaftatal: Tliegedet kerlek idwezeyteknek zenth Anyával ege- 
tembe. Hog Méltó leg(h)> ennekem fegetfeget Adnod vele özwen. 
О Menyorzagnak dragalatos nemes köwey Maria es zent Ianus

13 0  két fenlo zowetnek || Vr iftennek Elotten Alván ty fenyeKeg- 
teknek myatta Tawoztaffatok en Byneymnek llomaloffagat Tw 
vattok Az ketli nemef zyzek. Kykben mi menyey Atyánk о 
zenth fyanak Mi vronk kriftos iefufnak Myatta zerze Maganak 
hazat. Kikben Atyaiftennek' eggetlen egfya. Tw Nagh zenthfeg-

llteknek es zyzeffegteknek erdemeyerth || 0  nagh zerelmenek *)

*) Nagyobb, de szintén csak fekete betűkkel.
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meltofagat meg eroffeythe Az kereftfan fywgwen vg Monda eggi- 
teknek. Azzonyalat íme the fyadh Annakvtana Maitoknak íme 
the Anyád. A zeit Az nag zentfeges zeretetnek Myatta kivel Az- 
koron Az itteni zeretet Anyaia es fywia zerze. ezzervel egbe 
zerkeztete Tvnektek en navolyas Bwnős || ez Napon Ayanlom 15 
en Lelkemeth es teftemeth, hog mynden oraban es Minden 
zempillantafban Mind kiwol es Belolvalo- eletemben erős őryzok 
es kegyes esedezok ertem: vriítennek előthe meltoltafíatok len
nie. Mert eroffen byzem es ketfegnelkwl vallom Hogy Az thw 
Akarattok iftennek Akaratya. es Az tlnv nem Akarattok || Isten-16 
nek Nem Akaratya Azért valamit tolle kerendetek ketfegnelkwl 
megb nyeritek. Azért tw nagh meltofagos Hatalmabagtoknak 
ereyevel nyeryetek ennekem mynd teltemnek lelkemnek Idwef- 
feget es thw dwchőfegeg nagfagtoknak. myatta Az vigastalo zent 
lelket Latogaffa meg en zywemet. es Meltoltafsek la- || Lakozni*) 17
............................engem et................................en fertozete. . . . .
............... tyzteycbon.............................. gval meg e .....................
. . .  ni es Atyafyvy zeretetben Thokelletetfegvel (!) Alliatatoűa 
tegyen Es ez világból ki Mviasomnak vtanna Az ő valoztottinak
[kJ oromebe (!) vighen Az kegelmes v(igaz)tal o) | | ......................18
. . . .  a z to z to ............................... tyaval . .. ........................ es or-
zago l.........................kkol orokke (!) ............... ... amen

**) Ez ymachyagoth kel Akoron mondanya mikorth az ol-
tary zenthfegőth fel mutatbyak || Uram i e ............................... 19
m enyorf............................abol a l .............................. nek kebe
............................be ees a b .............................. gaffaghan . . . . .
. . . vallal ees a ......................... fzenth veredet.........................
ky ontadb tegödetb............ tofon kérw(nk) hogy a z ..................
nek 5 napyan alias . . . .  iobudh felől es legywn(k) méltók ah зо
fz o t...................jóuethők e l .............................. aldotty ky . . . .
......................И . . .............................. megh v a - ............................ 20
vylagnak............................ őrőke Am en . . . . . . . . . .  maria *)

*) Az itt következő öt levél (17 -26. 1.) annyira meg van rongá
lódva, hogy a szövegnek több mint a fele, sőt néhol a háromnegyedénél 
is több hiányzik az egyes lapokról. A rajtok lévő szöveg egy része kü- 
lömben az előzővel együtt alább, a 210—228. lapokon úgy is ismétlődik.
A veszteség tehát nem nagy.

**} Második kéz.
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............................ való a u i ........................ yagh Gaude ......................
iftennek an n y a ............ télén zyz maria . . . . ky . . angyaltól
. . . .  teth fogadal . . . ol ky fzwleth az o ro k ......................
fenyefíegeth......................... őrwly i í te n - ...................................ya

21II the magad . . . ......................... kwl í z ........................................
. . D ycyer..................................... to th ..............................................
nak f z .................................. my e r ........................................erth
.................................. my v r ........................................... criftoín . .

io *) K ouethkó............................... ah bodog............................
. . . o ta lm a.................................. ayan . . .

22 * 2) 0 A fz ............................... ah the | j .....................................
n v a ló ........................................ h the y r ...........................................
k eb e ......................... ... on n a ...................... ... ak [nap]

i5 ......................... ... . . . n the . •.................................. e e s ...............
......................... agyoni............................on r e ..................................
. . .  es v g y a ..................................... e n d o n ...................................... .
e e s .........................................e le th o ........................................ ek . .

23. . . e k ................g t h e ...........................................offe- |j fóthnek
•io е е ................ nek m y a t.................................. chyelekó-

d e í ............................ tetfenek ее ........................ ah the ees . . .
................ . akarathya ......................... en fzwkfegóm......................
Amen3) К

24 4) . ................ z i c a z v r i í - ..................... e к es ve r e -  . .
•25. . . . . n e k  h o z z a ....................e f e r o l  va-  . . . . a t f a g h

................fägos es órók m in - .................. riften: yme iaru- . . .

. . . getlen fiadnac................if tolnak zen t............... ... . nek zent-
fegere................... en kor eletnee................elmes irgal- . . . . .

25.............eyehóz || vak orok feneffegh ..................gotfagahoz: ze-
30 g e n y ............ es foldnec v rahoz...................dichőfegnec kiralia

. . . . .  nak okáért kerem . . . . .  meffegedet hog’ m e .............
meg giogyttanod a z .............fagomat: meg m o ............... nőd do-
hoffagi m ................velagoffitanod a z ...............gamot: meg kaz-
dagit . . . .  az en zegenfege................fedezne . . az en . . .

Cursiv írással.
2) Ismét az előbbi írással.
3) Itt végződik a lapnak körülbelül a közepén a második kéz írása.
*) Harmadik kéz.
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. . . . gemet h o g .................. | | ..................... tegedet kiraliocnac 26

.............: es vralkodocnak...............oly nag bechyulettel . . .

. . . legel: oly felemmel................tettel: oly hittel es tiz . . .

. . . .  es aitatoífaggal............ ekezettel es alazatotfa..................
demlek tegedet hozzam ............ : miképpen illethi . . . .  felfe- 5

ges es nagfagos . . . nedet . . alkolmas es yd . . . . ; ek gie.- 
riezd fel v ram ............... az zeretetet: a z ..................... eg : es
iozagot...................alaztokat |j öregbithed: lelkemnek es tefte- 27
met (!) ydueffeget aggyad myd (!) meg vram az the orzagidat 
es zaly l e : hog te hozzad egietemben eggieffuluen(!)the veled 10 

egietemben eg lelek legiek: О tizteletes zentfegh kerlec hog te 
miattad mynd ellenfegym el tauoztaffanac bynek meg bochataf- 
fanak es minden gonozok te ielen voltodnak miatta ky rekeztef- 
fenek io igieközetőt a . . az erkólcheket meg fe . . . . en 
minden en chele(kedete) || met az the bekeífegedben zerezzed 28 
meg. Az en ertelmem vy velagoffaggal meg velagofitaffek: ke- 
uanfagom fel langagion réménfegem meg erőffiteffek es en 
elethem meg iobbitaffek es ennek vtanna en halalom io képén 
lehetfen

M a f o d i c  i m a t f a g h  En vram iefus criítus irgalmai-2» 
fagos attya: kerlek telies zyvel: hog minden en by(nó)met meg 
hochahad: ez (ielen)valo eletben ag kent || azokért: es az pnr- 23 
gatorramra más kenth ne tarch : о meg mondhatatlan kegeffegw 
iften: kinek erőffege veghetetlen: mert the naladnelkul bynek- 
nek ellene nem alhatok oly igen meg eröfych engemet: hog 25 
touabba halálos bynt foha ne tegiek : es őrdőgnec minden ke- 
íyrtetit: matol fogua meg gyozem eletemet gondolatimat heze- 
dimet es cheleködefimet mindeneftulfogua meg .igazgaffam || es 30 
engemet eletemnek végén meg őryz’ hog az ördög nekem teuel- 
gefth ne aggion :. es ezenképpen ketfegben ualo efefben ne vi- so 
teffem: 0  kútfő zarmaztatuan zeretetőth: tegied az en elmemet 
zabadoffa mynden teremtőth állattól mely en elmemeth ő hozza 
vohatnaya.: es az the zeretetettel (!) meg banthanaya: hog az the 
zeretetedben haznalyak maftan kegiek || es halalomnak ideien 31 
méltán tegedet hozzam vegielek es ezenképpen az en lelkemets5 
teftnek fakyabol ky foztattath vigied az mendenhato atyanak 
örökbe való palotayaban az zent haromfagnak zynenek nyluan 
v;ilo latafara Amen
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О irgalmatfagnac kuthfeye ky íoha nem zőnel fel forrany 
yuel es (!) may napon es adyat az en kor lelkemnek az the 

32 teltedet ayta- || toffagal hoziaya venny: es az the dragalatos 
veredeth meg ynnya nem hog igaz vagioc de maga bynes : mert 

5 nem zykfeg az vruos az egeffegbelieknek: de gonozvl theuők- 
nec: О byzon zereteth kyben vagion őrok bodogl'agh 0 en lel
kemnek remenfege vegied el tőlem : en alnacíagimat: hog tizta 
leiekei erdemtekbe mennem az fenteknec zenthehőz Tegedet var 
az en zyvem teliefych be az en keuanfagomath mellet en || 

31 belem bochattai miképpen the magad akartad tyed vagiok en 
criftus ne hág engemeth ydegennek: az the iogiod engemeth 
myndenkoron elől végién es mynden[ko gonoztul meg oltal- 
mazion : 0  en vram iefos criftus ywy el kinek ellene en nya- 
ualias vetkeztem feled az en byneymet kykert ky ontottad az 

is the dragalatos zenth veredet: ywy el edeffeges iften aggiad ne-
3 4  kém őrök vduőtfégnék etketli yőy el || zeplőttelen oftya zabadych 

meg engemeth az őrőke ualo halaitól: yőy el koroknak vruofa : 
yőy el bőytelőknek etke: yőy el vram latogafd meg ez hazath 
the neued zenteltetteth,: yme en yőuek hozzad kyt telyes zy-

20 vemmel keuanoc kybez telies elmemnek igiekőzetyuel fohazko- 
dom kyt telies mvnd belfőymmel meg őlelek kynek zect teltet 
es veret keuanom hozzam vennem ennek okáért hog m enőéi
kor en bennem lakozial és őrőgbe engemeth el ne hagy: Amen ||

35 Az k o m u n i k a l a s  v t a n  v a l ó  h a l a  a d a f o k h  Ha- 
25 lakat adok en neked zeit atyam őrők mendenhato iften ky'en-

gemet byneft méltatlant the-malaztodnak myatta; es nem er- 
, demymnek teteliert meltoltattal meg elegitened az my vronk 

iefufnak dragalatos tefteuel es vereuel: kerlek tegedet hog ez 
zentfeg ne légién nekem [hitnek] karhozatomra de ydüehegőmre:

36 légién n e - 1| kém hitnek feguere : es yo akaratnak kotorgartya (!): 
légién bvneymnek meg hyulafa: kyuanfagnak es torkoffagnak 
ky rekeztefe: touaba légién zeretetnek tiztafagnak zegenfegnek: 
bekeíegnek: alazatotfagnak: engedelmeífegnek es mynden ioza- 
goknak es telies zentfegnek neuekődefe: latando es láthatatlan

só ellenfegymnek chalardfagymnac (i1! ellene erős otalom: en yndu-
37 laty?nnak teftieknek es lelkieknek tekelleteffeggel va- |] lo nyu

godalma : es chak the magodba erős ragazkodas es en vegemnek 
bodog el vegezefe: es kerlek tegedet hog az meg mondhatatlan
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lakodalomra engenieth meltathlan byneft meltoltaffal vynned: 
holot termen magath vág az the zentydel byzony velagoffag
telyes meg elegytes: tekelletes vigafag: őrök bodogfag es őröké
való orom AMEN ||

Ez i m a t f a g o t  a k o r  ke l  m o n d a n y  m i k o r  e m b e r  
f e l  ke l  a g i a b o l  r e g e i  Halakat adok neked vram iefos crif
tus ky engemeth meltoltattal ez eyel mégőrizned : kerem az the 
kegies kegielmeffegedeth vram hog engedied nekem ez yőnendö
napot ezkepen el kőltenőm az the zent zolgalatodban mynden
alazatoftagal es ertelmeffegel hogy kellemetes zolgalatot teheffek 1» 
theneked Amen ||

E z i m a t f a g  m o n d a n d ó  m i k o r  e m b e r  m e g i e n 39 
a g у a b a n Halakat adok neked vram ky meltoltattal engemet 
ez may napon meg őriznőd kerem az the kegielmeffegedet ke- 
gieffeges vram hog engegied nekem ez eyeth : igh tizta lelekuelis 
es teftuel hog reguel fel keluen tehettek neked kellemettes zol- 
galatoth AMEN || О kegieffeges vram iefus criftus tekench ream 40 
méltatlan zolgalo leanyadra az the irgalmas zemeyduel kikel 
tekented petert az tornaczban: maria magdalenat az lakodalom
ban az toluayt az kereztfan es engegied ennekem: hog peterrel зз 
az en byneymet méltán meg fyrathaffam: es maria magdalena- 
ual tekelleteffegvel tegedet zereffelek es a toluayal az mennyey 
II paradychomban tegedeth őrőke hathaffalak (!) Ámen ' 41

Ez es az k o m u n y k a l a s  v t a n  u a l o . : Halakat adok 
neked vram iefus criftus menden the yauaydrol kikel engemet гъ 
byneft zerettel: fokakal nagyokai es meg mondhatatlanokal:
О en edeffeges vram iefos őrőmeft halakat adnék neked ha 
tudnék es ha méltó volnék es ha eleg vol- || nek eleg méltó 42 
reaya: ilien meg mondhatatlan yauaidert: de nem tudok méltó 
fém vagiok eleg fém vagiok erre: mert ha zazzor es ezerzőr az зо 
en teftemeth halarra adnam ilien chodalatos iozagokert: vgy 
mynd femmit nem tennek: Annak okáért kerlek tegedet vram 
iefus az the kefervfeges ken zenueddefednek myatta es az the 
kemenfeges koronazafoderth es az the kegietlen halálodért es az 
the nag irgalmai- || fajodért: hog irgalmaz az en lelkemnek az 4*1 

ky menefeben: es agiad nekem the kegies malaztodat: hog 
tegedet meg elmerhettelek es zeretheffelek: telies en zyvemmel: 
telies en lelkemmel es telies mynd belfőymmel fele barátomat

301
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mikepew magamat: vram ihs xps agy nekem: egienes hiteth 
erős remeníeget: es tekelletes zeretetőth : alazatoűagat: bekefeget:

4 4  tiztaíagot: es engedel- || metfegeth : es egyeb iozagokat: kikuel 
kellemetes lehellek az the felíegődnek előtte es az the kezeid-

5 ben aianlom az en telkemet: ez zeníegnec (!) m iatta: yobythaí- 
lara eletőmet yőuendőbe magamat bynectől oltalmazkaííam: el- 
mnlandokrul bankodhatfam es annak vta/ma agiad az the zent 
orzagodat Amen ||

4 5  *) o l u a s t a t i k  ez i r a s  az d y j c h ő j c h ő s s e g ő s  zi z
í o  z e n t  m a r g i t  a z z o n n a k  e l e t i r ő l  es k e n  z e n v e d e s -

s e r ő l  m i k e p e  n v e w e az m a r t i  r o m s a g n a k  k o r o n a -  
i a t  es v a l a k i  ő n e k i  z o l g a l e s  t i z t ő l y  ő t e t h  a i t a -  
t o s s a g g a l m i n d e n  k e e t í í e e g n e c w l  l e g i t í í e g h l e z ő n  
о п е к у  h a l  a l a  п а к  о r ay  a t  (!) es m i d e n  (!) ő t e  ly es

46 e 1 e t у b en  kő v e t k ő z i k  j| Dichősseghes zyz zent marghit 
azzony: neueztetik neminemy dragalatos kőről mely kő hywat- 
ta'tik: margaritanak: mely feyer zynel ekes iollehet kisded es 
igen nagy iozagos: ekkeppen bodogh zent margit azzonyees vala 
feyer tudniamint az zizesseghnek m iatta: kysded az alazatossag- 
nak miatta ez kőnek iozaga penegh : mondattatik lenni: vernek

4 7  У ky ontassanak ellene:• az zywnek zenuedeílenek fanyarusaga- 
nak ellene: es az leieknek meg erőssitessere ekepen az bodog 
zyz zenth margit azzonyes valla: az iozagot: az 6  verenek ki 
ontassanak ellene: az alhatatossagnak m iatta: mert az 6  .inar-

25 tiromsagaban ken zenuedesseben Ion alhatatos: az ő zyweben
48 való zenuedefnek ellene: tudniamint: az ördögnek keíertejtith || 

tit az gyezodelömnek (!) miatta: mert az zent margit azzony: 
meg győze az ördögöt: es az leieknek meg erőssiteffere batori- 
tassara : az tudomannak miatta : mert az ő tudományának miatta

3 o sokaknak lelket megbatoritta. es erős sitté : es az criftosnak hitire 
teritte : kinek eletit az teotinos newö embőr meg ertwen meg

4 9  ira : ezon képén : olwaftatik vala az ziz zent margit j| azzonyrol 
mert vala az dichősseges zyz zent margit azony antiochia va
rasából való teodosiosnak leanya ki vala az sidö (!) nemzetben

35 patriarcanak leanya: es ez ziz zent margit azzony adattateek

) Negyedik kéz.
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az daykanak es mikoron fel kezdet volna neuekődni: iutwan 
ertelrnessegre meg kereztólkődeek : annakokaiert egy napon : mikor 
imar volna tizzen óth eztendős: es mikoron: az tőb zizekkel 
az inhoknak chordaiat őrizneie: ez olibrins || feiedelöm kezdet 50 
volna azon el m enni: es ily zepseges leanzot meg zenilelwen: 5 

leghottan az 6  zeretetire fel geryede es az 6  zolgait hamarfagal 
6  hozza bocliatta mondwan menyetőkel * es fogiatok meg otet: 
es ha zabad embőr leyend: tudnia mint ha valakinek nem ie- 
gyesse: óteth en hozzam vezem felefegől es ha leány en ma
gamnak bwyakepen vallom:-annakokaiert mikoron zemelye ze-.io 
rent elő hozattatot volna || kezde kérdezni ez olibrius feyedelöm 51 
otet az 6  nemzetfegerol: es az ö neueről: es az 6  alapatyarol 
rendiről: az zent margit azzon penegh felele: monda őnon: 
magat nemes nemből valona (!) lenni es neuet monda rnargit- 
nak es kereztyen nemből az az kereztyenek monda magat [lej 15 

lenni: kinek olibrius mouda bizonyawal ez keet elsők: igazan 
iletnek tegődet: de mert nemesnek efmertetől: es zepfe-1| égős (!) 52 
kőről margaritarol neueztetől margitnak: de az harmadik nem 
illik te hozzad: hogy ily zeepsegős leanzo az megfezwltet valya 
iftenől: kinek zent margit azzony monda honnat tudod az crif- 20 

tuft meg fezwltnek lenni: ef monda : az olibrius az kereztyenők- 
nek kőnywőkből tudom ezt: kynek zent margit azzony monda: 
annakokaiert mikor oluaftatik az criftufnak kennya es dichöffege : 
mely ty К zegyensegtőkre vagyon es gyalazatotokra: vgy hogy 53 
egyet liigyetók es az mait meg tagagyatok: mikoron ez zent 25 

margit bizonitana ef erőffiteneie : az criftuft megfezwltnek lenni 
az valchagőnkert (!): de maga moftan őrőkee elnee ezt erőffi- 
teneye meg haragwan az olibrius paranchola hogy otet az tő- 
lőtzben(!) vetteiúek : kőuetkőzendő napon peneg: ő hozza || hiuat-54 
tata es monda ő neki te nyaualyas leanzo kőnyőryly az te 30 
zepsegődőn: es imágyad az mi ifteninket: hogy tenekőd iol 
legyen: kinek monda az zent margit azzony: az imadyat (!) me
lyet az főid es az tengőr rettőki es minden terőmtőth alatők (!) 
felyk : kinek olibrius monda ha nem ha engedz ennekőm: de 
az te tettedet el zaggattatom: kinek zent mar- || git azzony 55 
monda: az cristus őnőn magat halaira atta en erőttem: es 
annakokaiert az criftusert keuanok meg halni: az kegyetlen 
olibrius paranchola otet liayanal fogwa az őztőryre fel kötni: es

30:3
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oly kegyetlenül kezde előzői* veretni vezzőwel: ennekvtana vaf 
gherebennel meg foztani az Ő teltet vgy hogy az ő tetemerői

56 «tetemerői» az ő telte lee || fozlot vala mint mondyak zent iras 
beli doctorok hogy az ő oldala kőzzot (!) meg látták az ő belső

5 rezet: az az tideie es maiat mind az ő belit es az ő vere az ő 
teltéből akkepen folt ky miképpen az ky folyo kwthfee: sirnak 
vala penegh azok kyk oth ualanak es ezt mondyak vala: о zep- 
segős margit azzony bizonyawal igen bankődőnk (!) es lironk te

57 raytad hogy || az te teltedet ily kegyetlenül meg gyötőrwen lat
ié ywk о mikepen: el vezted az te zepsegődet: az te hitetlense-

gednek m iatta: de maga ahvagy chak moítan hygy hogy towaba 
ely : kiknek zent margit monda: о ty gonoz tanach adok ta- 
uoziatok el en tőlem: mert ez teltnek győttreííe kenzassa az 
leieknek idweffegere vagyon : es monda az olibrius kegyetlen ||

58 feiedelőmnek о te orcatalan eb es telhetetlen orozlan: te az 
telten hatalmat vallaz : de az lelket az criítus meg tartya ennek 
vtanna ótet le vetete: es vettete az tőmlőczben : mert az ő or- 
cayat bee fedezy vala sem nézheti lathatya vala ez ily nagy ver 
ontaít zemewel: es mikoron imar az tőmlőczben (!) vettetőt volna :

20 chodalatos fenelleg oth fenlek hol oth mikőron (!) volna zent |j
59 margit imatkozek vrhoz hogy az ellenssegot ki ő vele viaskodit(!) 

lathatando keppen meg mntatnaia : es ime ugyan oth jelőnek 
egy kegyetlen rwth farkan ki mikoron őtet meg akarnaia m arni: 
zent kereztnek jegyet vette es legottan el enyezek: az őrdögh

25 elmeglen hogy ötét meg chalhatnaia embőri zemelyben jelőnek
60 el változtatta őnmagat melyet lattvan jmatfagra a- | ada || ada 

önön magat es mikoron fel kőit volna az imatfagrol: az ördög 
iarula ő hozza es kezet meg fogwan monda elegek legyenek 
imar tenekőcl melyeket tőttel imar zynyel meg en rólam : zyz

во zent margit azzony kegyeglen meg ragada az ő feyet es vette 
az főidre : es az ő job valla felől az ő nyakara vette az 6 labat 
es monda neki vesd le magat te őrdőgh az azzony altatnak

61 laba: ala jj a la : az őrdög kegyeglen kyalt vala mondwan: о 
bodogh margit: meg győzzettettem te m iatad: ha valaminemy

35 ifyw meg győzőt volna ah val nem gondolnék de ime ez gyen- 
geffegős leanzo miat meg gyözettetem ezt inkab bánom: mert 
az te atyad el az te anyad en barátim valanak-[az] mert azok

62poganok valanak: es az dichoffegős zyz kenzeryte |j őtet hogy
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meg moudanaia^ miért jóth volna: es kichoda mondotta volna 
neki hogy oda joion : hogy őneki tanachot adna : hogy az feie- 
délőmnek jnteffere о engedne : kenzerite touaba hogy meg mon- 
danaia miért hogy az kereztyenőket: ily fokzor keíerteneie : ki 
felele mondwan опеку termezetzere??t való gylőffegöt lemi (!) 5 

vallani az jo kereztyenőlinek ellene es hogy Ő tolok gyakorta || 
el őzettetik mert keuanom el hitetni en-peneeg megh [ÍJ nyó-63 
morodwan az alhatatlanfagnak m iata: miért mert irely az em- 
bőrnek [bo] bodogsagat melyet 6 elveztet ef fólia meg nem 
nyerheti: es az bodogfagot egyebekrőles inchőlkodik el vezteni: 10 

ef ezt monda az őrdögh hogy az falamon az ő lialalanak vtamia 
veghetetlen fok ördögöket rekeztőt volna egy neminemi_ hordó
ban У es mikoron az edenből az ördögök tyzet bochatanak es 64 
az embőrők vgyan: oth alitananak nagy fok kinchet lenny az 
hordot el tőrrek es az ördögök ki menven az eget mind bee tői- 15 

tek : ezőket az őrdögh meg mondwan az bodogffagos zyz az ő 
labat fel emele es monda пеку fus el te nyawalyas es az ördög 
legottan el enyezek annakokaiert batorffagos lez[őn]<lőn)n : mert 
vala mely az feiede- j lmet||lmet megh győzte vala : minden keet- 65 
fegnekwl hizi vala hogy az zolgates : meg gyözneie : kőuetkőzendő 20 

napon kegyeglen egyben gyluen az nepeknek biray eleykben 
vittetteteek az iyj bodogfagos zyz zent m argit: es hogy aldoz- 
neiek ő kegyeglen az iftenőknek áldozni meg vtalawan (!): [ott] 
es az ő teftet ego jzögekkel eghettetik vala: vgy hogy || m in-66 
deliek cliodalkoznanak : hogy mikepen : ily gyengeffegős leány 2 5  

ily nagy kenokat el zenuedhetne ennek vtana egy nagy kadath 
telyes vízzel: ah zyz zent margit azzont meg kőtőztetwen vet- 
tete az vízben: hogy az keet ellenkődő kennak miatta az ő 
kenya keetzer inkab nagyoban neuekődneiek: de az föld alat 
meg hafíadwan || el fylyede es mindenőknek lattara az bodogli 67 
zyz z] ferelőmnekwl meg marada es ky mene ez latwan akko
ron öth ezőr fyrfiak hinek az criftufban: es az criftusnak ne- 
ueiert fee vagafnak ítéletit veuek es martiromfagnak coronai[at'iat 
nyerreek az olibrius: feiedelem fehlen ezőn hogy mind az fok 
nepek el ne terittetneienek ternenek || liamarsaggal paranchola68 
hogy az bodog zent margit azzonnak feiet venneiek: ez dychöf- 
fegős zyz kegyeglen kerwen az hóhért hogy adna valami keues 
időt hogy imatkozneiek ön magáiért es az ötét haborgatokert:

N Y ELV EM LÉK TÁ R . XV. 20
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meeg azokertes kyk az о cheleködetierel meg emlékeznek es 
őnekyk kywalkepen való fegetfegh haláloknak oraian: ennek ||

69 vtanna lön zozat опеку az menyorzagból (!) hogy meg halgattatoth 
volna az о könyörgéssé (!) mindenekért kik az ő kenzenvedefie-

5 röl meg emleköznek es 6 neki aitatossaagal zolgalnak eí minden 
magzat zylö azzonialat ky őneki zolgal íerelömnekwl zyly az

70 magzatot ennek vtanna fel kelwen bodogfagos zyz az || imat- 
sagrol monda a bohemek atyamfy ved fel az te fegyverődet es 
veddel az en feiemet: ky vagwan az 6 feiet legottan egy vagaf-

io fal el vaga es el effeek az bodogffagos zyznek az ő feye es 
ekepen vöwe az martiromsagnak koronayat: zenvede kegyeglen 
ez zent zyz kent zent iakab hawanak ötödik napyan : ekepen 

Tlvewe az || martiromsagnak koronaiat es az őrök bodogfagot kitli 
agyon minekwnkef atya fyw zent lelek mind Őrökkwl őrőkee 

is amen
o l u a f t a t i k  i t h  e gy  p é l d a  az zi z m a r i a n a k  ky 

i e l ö n t  b e t e t i  e n  n a g y i r g a l m a f f a g a r o l :  vala egy nagy 
nemes embőr ky minden koron az ő bazas tarffawal vallanak 

72 igen zorgalmatofíok || az zyz marianak tyzteletős zolgalatyara es 
20 vala nekyk ilyen zokaffok hogy minden innep napon az zyz 
• marianak tizteffegere fok zegenyőket táplálnák vala mert min

den innepnajion vgyan kohnyany (!) főzetnek vala az zegenyök- 
nek : és mikoron közelgetnenek egy ielös bodogli azzonv nap- 

73iához: ime az |j őrdögb ven emberi zemelt abrazatot fel es 
25 mene az embőrnek ky vala nagy nemes es nagy vr mene ő 

hozza az őröőgh es monda, ezt опеку hogy ő igen io zakach 
volna: meg zegődeeg ő vele az nemes, embőr hogy [vJ főzne az nap 
az zegenyöknek nagy fokkat пеку igerre es mikoron iutottanak 

74volna az ielös napra: holwal fel |j keluen az őrdögb k}̂  valtoz- 
so tatta valla őnőnmagat embőrry zemelben es nagy tyzzet rákká 

az kobnyan : fel kelle kegyeglen reggel az nemei emberes az ö 
liazzaf tarfawal es menenek az zent egyházhoz hogy az zyz 
marianak tyztefíegere aitatofíaggal miffet hallanának : vala ke
gyeglen az nemes embőrnek egyetlen egy fya ky meeg az agy

iéban alum?evek.mikoron jj az ördög meg- irrellőtte volna az jót 
kyt teznek valla az aitatof nemei' embőr az ő hazai' tartavai ez 
okaiért változtatta valla emböri kepben m agat: ef vgv ment vala 
az embőrhőz mert az őrdögb minden ionak lire! irellöie: mikoron
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az nemef embór az ó hazai tarfawal volna az miffen es az kyf- 
ded gvermók fel ferkent volna kezde || nagyon fyrnia el az dayka 76 
vénén ötét fel öltöztete ef futa az gyermok az kohnyara es ra- 
gada otet az zakach az ördög meg foyta otet ef von a egy nyafra 
(!) ef meg fyte es az 6 ruhayat vette az tyzben ekkepen el 5 

enyezte önönmagat es ot hagy (!) meg fylwen az nyaffon az 
gyermököt: kezde az nemef azzony házzá fyetni es hogy meg 
latnaya j| ha mindenek kezek volnának az zegenyoknek etelökre : 77 
mikor házzá itot (!) volna fiette az kohnyara: latta az о egyet
len egy fyat az tyznel az nyaffon: legottan el kefferödeek es 10 

foga az о fyat nagy firuan ef zerze egy almariomban mikoron 
mindeneket meg zerzet volna az zegenyoknek (!) házzá jöue az 
ő vraef de maga fenkynek ezt nem || ielönty vala mit zyueben78 
kefergene es femmi zomoruffagot nem mutat valla de az zyz 
mariaert nagy örömei zolgal vala az zegenyoknek (!) ef mikoron ie 
meg elegöttenek volna el ozlanak ef annak vtanna jöue három 
zegeny azzony allat: kérnék vale az zyz marianak tyzteffegere 
ennik vallót: örömeit fogada ezöketef az keferuef azzony || de 79 
maga az zyz marianak tyzteffegeyert femmi kefervffegöt nem 
mutat vala fern zyueben fém orcayaban ef örömeit kezde azok- 2 0  

nakef zolgalni ef az egyk nem kezde femikepen enni de kerri 
vala az nemef azzont hogy опеку fylt hwft adna enni az peneg 
menti vala magat hogy nem volna mert mert (!) meg öttek 
volna az elöt vallók de kenalya || vala ötét azt monduan kér- 80 
lek edes hwgom egyel az kegyeglen nem ezyk vala de kéri vala 2 5  

hogy talam volna valahol almariomaban el toth fylt liwf: az 
kegyeglen igen menti vala magat hogy nem volna mert ahmit 
(!) oda töth vala az 6 egyetlen egy fyat femmikeppen nem 
akarya vala ky jelönteni de chak akar vala az ö kefer- |j uef81 
zyueuel az zyz marianak könyörgeni: ef mikoron ily fokzor 3 0  

kerte volna az zyz marianak tyzteffegere nen (!) lön mit tenni 
el mene az ö fyaiert kyt az ördök meg fitöt vala hogy be hoz- 
naya kezde nagyon firni ef meg zolala az gyermok az alma- 
riombol ef monda mit akarz edeí anyam meg nitwan az ö 
zyleie az almariomót ef meg latta tahat az || ö fya ekeffen fel 82 
öltöztetöt volna ef eine ezt meg latuan az ö edef annya bee 
fyette hogy mondaia (!) ez nagy chodat: ef nem tallala öth az 
három zegen azzonialatot kynek egyk val (!) az zeplötelen zyz

20*
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maria ky meg ada eleuenón az gyermőkőt az 6  annyanak ez 
azzonyef el chodalkozzek ezzon (!): hogy nem talala őket az 

83aztalnal eí leghottan |j hine ezt hogy az zyz maria volt volna 
az ky ah keppen kér vala ennie: ef ezt ekkepen meg bezzelle az 

5 о vranak kyt meglen az nem tud vala eí ezt niluan oluatfwk 
zent iraffnak zeryben: mikepen irattatik az zyz mariarol irt 
choda teteinek kőnyweben eí ennek vtanna keetzer nagyob 

84hiwtfeggel zolgalanak az zyz marianak ef Ion őnekik || igen nagy 
fegetfegők ekepen bizzonfagal hihetywk hogy igen irgalmai az 

lozeplőtelen zyz maria: annak okaiért miéi kőnyörogyőnk (!) az 
zyz marianak hogy etfedezzek az 6  zent fyanak előtte es nyerye 
mineku/ikef (!) az őrök hodogfíagot mind őrókwl őrökké amen ||

85 o l u a í t á t i k  e g y  p é l d a  az d i c h ő í í ' é g ő s  zyz z e n t  
k a l a r a  a z z o n y r o l  az ő e l e t i b e n  Mikoron ez bodogh zyz

i5 zenth kalara azzony kózelgetne az ő lelkenek megh adatfara 
tudniaminth halalanak oraiara ah vagy ideiere vgy minth eynek 
efelen zep ekes feier ruhában őltőztetőt zyzeknek nagy zep íe- 
reghe bee menuen es. arany coronat az ő feiőkben vitfeluen : 
mely zizeknek közötte egy ekefb es zepfegőfb tudniaminth az 

2 0 bodogh zyz maria: vala oly fene! vgy hogy az eynek fetetfeghet
8 6  terytte ah vagy tőwe miképpen az fenes nap : eí mely || bodogh 

zyz maria iarulvan az zyz zent kalara azzonnak ágyához: es 
zeretetötfőn önnön magat le haytwan: es edetfegős apolatfal 
megh apolwan es megh ölelwen: es ime az bodogh zizek 'cho-

25 dalatos zepTegős paplannal az bodogh zent kalaranak teltet bee
87 fedezek es az 6  agyai [hal] || hazat megh ekeffeytek es ezőn- 

kepen az ő lelkee nagy örömmel es bodoghwl mene az criftus- 
nak eleiben: oo annakokaiert kereztyen lelek vedd ezödben 
mert ezőnkepen tőrtenhetyk te nekődes az te lelkűdnek ky mu-

3 o latfanak ideien: láthatatlanképpen es annakokaiert kőnyÖrőgyonk(!)
8 8  az mi edel vronk iefus criltusnak || hogy meltoltatfek el bo- 

chatni az bodogh zyz mariat az zent zyzekkel a halalonknak 
oraian es ö velők egyetőmben vehetfwk az őrök bodoghtfagoth 
örökkwl Őrökee amen o l u a f t a t i k  e g 3  ̂ p é l d a  az c r i f t u s -

3 5 n a l  v a l ó  k e l l e m e t ő s  z o l g a l a t r o l :  vala egy neminemy 
89aitatos embőr ky || gyakorta kery vala ezzon (!)-az if tenth hogy 

ö nekky meg jelőnteneie hogy minemy zolgalat volna о пеку
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kellemetófb ei' embőrnek haznalatoíb annakokaiert jelőnek 5 
neki vronk iefus viffeluen egy igen nagy kerect (!) fatli az ő 
liatan es felele 6 neki f ezt monda az en kereztőmet viffelyed 
es az monda о пеку: miképpen || viffelhetöm vram en az te 90 
kereztödet: felele es monda ő neki vronk iesus ziuedben az te 6 
zywedben viffelyed zinetlen való meg emlekózetnek könyőrulet- 
nek (!) m iatta: zayadban kegyeglen viffelyed az aitatos hala 
adasnak es imatfagnak m iatta: fyledben penegh viffelyed iften- 
nek igeienek es 6 ken zenuedetferől való hallatnak miatta tudnia 
mint prédikációt hallany || alazatossaggal es ifteny zeretettel: 91 
es teftódben viffelyed tudnia mint teltnek fanyargataffa miat es 
binnek el tauoztatassa miat ha ez felywl megh mondottakat 
tekelletöffon (!) embör megh tartva melyeket ime vronk önön 
magha ielőnte: tahat minden keetfegnekwl lehet nekwnk rémén- 
fegön (!) az iftenben kerywk azért mi edes vronk iefuft agya is 
az Ő malaztyat hogy viffelheffwk az ö zent kereztit az ö iften- 
l'egenek tiztötfegere es minekwak lelkw- || nknek iduefíegere 92 
mind örekwl öröké amen pater no.ster aue marta

o l u a f t a t i k  egy  p é l d a  az d i c h ő f f e g ő f  z e n t  a l 
be r t  p i f pe k r ö l  ky f e l e t e i g e n  e r ö f f e n  ef  na gy  i f t e n i ^ o  
k e u a n f a g g á l  a k a r y a  v a l a  t u d n i  m i n e m y  z o l g a l a t  
v o l n a  k e l l e m e t t ö f b e f  k e d w e f b  az f e l f e g ö s  m i n 
d e n h a t ó  vr  i f t e n n e l  || es az ö i d w e f f e g e r e  h a z n a - 93 
1 a t о f b egy neminemy napon ifteny hylefböl (!) es iftennek 
nagy kegyelmes voltából: mikoron egy neminemy napon miffet 25 

zolgalna ah vagy mondana es mikoron ezt fokzor kerte volna 
hogy jften meg jelönteneye о пеку minemy zolgalat volna ő 
nala kellemetófb es опеку idweffeg- j| gőfb az miheben az of- 94 
tyat megh zentöluen tartuan az ő kezeben az jftennek zent 
teftet: monda ez igékét о en edes vram iesus criftus en tegö- зо 
det le nem tezlek az en kezeymből felel' nem emellek hogy 
tegődet imadyanak embörök : hanemha elözör megh mondandód : 
minemy zolgalat kellemetófb te nagy felffeged-1 nek || nek es az 95 
en idueffegömre haznalatoíb : ky haluan zozatot monduan опеку 
tudniamint az dichőffegös zent albert pifpeknek hogy tyz jelofss 
(!) dolgok vannak albert: melyek enneköm kellemetöhök ef te- 
neköd idweffegödre haznalatoffok: elfő ez hogyha ez te eletőd-
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06 ben adandaz chak egy pénzt az en zeretetőm- || ért ennekőm 
kellemetőíb neked haznalatoíb lionnem mint vállánál egy igen 
nagy arany hegyet zeleít es temerdekőt mikepen az fold oly 
magaffat hogy az eghet erneye es azt zeghenyőknek oztogattat-

5 nad az en zeretetomert az te halálodnak vtanwa mafodik az te 
raytad loth (!) bozzwffagot az en zeretőmert bekeffeggel el zen-

07 wednod en nalam kedwefb ef teneköd || idwefíegődr<e)> haznala- 
toíb honnem mint minden ez főidőn, való erdőnek vezzővt te 
teftődön mind el zagatnad harmad ez hogy vygyazny az imat-

io Tagban ef en bennem őrülni (!) vigadny es valami keueffe[d]t 
az al<(o)>mban el zakaztani almot el tauoztatni az en zeretetomert 
nekőm kellemetőíb es tenekőd haznalatoíb: honnem mint bo- 

OSchattanal tizenkét j| vitezőket az zerechőnoknek hitotlenoknek (!)
ellene hogy hadakoznának mind ő velők mind ő eletőknek tel

is yes ideyben az az mind őrőke ef venneyek az martiromíag<nakV 
nak coronayat: Negyedyk dologh ez látogatni korokat ef ő velők 
bánni irgalmaffagot velők t.enny ef zaradokokat (!) vton iarokat 

00 hazadban haylekodban be fogadny az en zeretetomert || ennekőm 
kellemetőíb es tenekőd haznalatoíb honnem mint bőytőlnel vy- 

2 ozel kenyérrel negywen eztendeigh: őtődyk ky vonny hozni felee 
barátodat az tewelgefből ez ennekőm kellemetőíb te nekőd haz- 
nalatofb honnem mint «ha» ez világnak nagy rezeth el járnád 

löOmezzit íabbal j| mind az te verődnek ky ontaffayglan: hatod 
dolog ez hogy tawoztas el minden idegőn ah vagy mainak ite- 

25 letit es idegőn iften hittelt ,es valamit hallaz ah vagy latz nem 
jónak lenni 'forditchad- teryohed jobra nekőm kellemetőíb: es 
te nekőd haznalatoíb honnem mint az elmelkődeínek miatta 

10! feli ménnél rnm d.|| hetedik eghiglen : heted jozagh tennen- 
magadert kőnyőrgenőd hogy tenekőd meg bochafíam[d] az te 

so byneydet es tenekőd az en malaztomat ky ontfam ef adyam: 
ez en nalam kellemetőíb ef - tenekőd haznalatoíb; ho/mem 
mint ha az en [a] anyam ef mind az angyalok ef mind az en 

№  zentym kőnyőrgenenek te j| erőtted Nyolcad jozagh ez hogy 
minden koron valy remeníegőt es bizodalmát chak az egy if- 

35 teliben ez ennekőm kellemetőíb es te nekőd haznalatoíb: 
homiem mint ha egy ozlopot feell alatnak az főidről vgy hogy 
az eghet illetneye : minden felől eles fegy verőkkel es beretuak- 
kal be kőrnikoztettet (í) es ő rayta az te teltedet mezyt- |elen ||



télén mindeneitől fogwa el zaggatnad es az te veredet ky on- 106 
tanad Kylecedik (!) jozag ez hogy minden ez földy zorgal'ma- 
toll'agot el tanoztal eí chak en bennem mindenkoron örulny (!) 
es en rólam zorgalmatofínak lenni ez enneköm [hj kellemetöíb 
eí te nekod liaznalatoíb: bonnem mint ez főidőn te tulayd- 5 

II on kezeyddel annit munkálkodnál bogy abból mind ez vila-104 
gon való zeghenyőket meg elegythetnel Tyzed es vfcolío. jozagb 
ez bogy ah vagy chak egy könyw bwllataft firal't tégy az en 
kenzendundeíTomnek (!) meg emlekőzetyert el az te byneydert 
ky ontanál ez enneköm kellemetöí'b || keduesb : es te neked 105 
liaznalatoíb honnem mint ha annet íirnal es annye kőnvuet 
hwllatnal ez időzerent valókért mikepen az tenghőrnek vizze 
ab vagy «ha» az te halálodnak vtanna valakik íirnanak vgy 
annera hogy az ö könyw hwllataffókból chenal- j| nanak egy 106 
igen nagy kaad förödőt es ekkepen íirnanak te eretted ezőknel is 
haznalatosb tenen magadnak chak egy könyw hullatafíod firaí- 
íod az en kenzenuedeffőmert es az te tulaydon byneydert eze
ket monda edes vronk ieíus zent albert pifpeknek az zent mií- 
íen К monduan ekkepen tégy es örökké elz amen 107

K ő u e t k ö z z y k  ez i r a s  az d i c h ő f í e g ő s  z e p l ő t e - 2 0  

l e n  z у z m a r i a n a k  k y w a l t k e p p e n  v a l ó  к e í e r'w H e 
g y r ő l  j e 1 ő f b e n az ö t h k e í í e r w f  l é g y r ő l  m e l y e k  
k e f e r u e f b e k  l ő n e k  az t ö b b  у k ő z z ő t  Vala egy nemi- 
nemy zent jámbor ky leiekben halla az mi edeí vronk iefuft j| 108 
zoluan az ö edes zyleyeuel es kerdezuen ötét arról hogy melyek 2 5  

voltának volna ez világban опеку nagyob kefíeryííeghy: es felele 
ez bodoghíagos zyz maria monduan őth jelőfb kykben en na
gyob keferytfeget zenuettem ez világban: nagyobbak mind az 
töb kefíeryffegőknel kyk őnnekóm (!) voltának kefer- || uefbek 100 
annakokaiert mondya vala ezt az edes zyz maria az ő edes fia- 30 

пак criftus iefusnak: monduan en edes fyam iefus elfő keffe- 
ryffegőm nekőm ez lön eh világon mert mikor fimeon proffeta 
az templomban proffetala es monda ezt hogy tegődet nagy ke
gyetlen eí zyrny halallal ölnek || megh az te valaztot nepeyd j [0 
tudnia mint az fidök (!) ef vgyan oth irta megh eztef mikor 
monda hogy az en zyuemőt áltál folya az banatnak kefferyí- 
fegnek faydalomnak tőrre fegywere Mafodik kefíeryffegom (!) lön
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mikor tegódet el ueztelek es harmad napegh nagy keíTervíí'eggel
111 keref- I selek j| [ha] Harmadik kefferwffegőm lón mikort tegódet 

hallalak meg fogotnak es kótóztetótnek lenny az kegyetlen fi- 
doktól (!): Negyedik kefferyffegőm lón mikoron latalak en edes

5 fyam az kerezt fara fel fezzytwen mezittelenól: Ötödik keffe-
112 ryffegom II lón mikoron tegódet az koporsóban latalak hogy 

helyhóztetnek vala: ennek vtanna monda edes vronk iesus az 
ö edes zyleyenek az zyz marianak mondwan: valaky tegódet az

11-1 első kefferyhegódert idwezlend egy miatyankal es egy || idwez- 
legy marianal adom en опеку minden ő byneyről való tőredel- 

io meffegőth es meg efmeretőth tudnia mint penitenciara való te
reit az ő byneyert touaba ha az mafodik kefferyffegődert vgjan

114 ezzőnkepen tegódet ezőn imatfaggal jj idwezlend adom en 
. опеку minden byneynek bochanatyat: az harmadik kefíeryÜ'e-
godert ha ezonkepen (!) idwezlend egy pater nofterrel es egy 

i5 aue mariawal: adom en опеку az iozagokat dichőffegőt koronát
115 melyet az bynnek miatta el veztőth | volt || touaba ha az negyedik 

kefferyífegődről ezőn keppen idwezlend tahat adom en опеку az 
malaztnak ayandekat es éltetőm ah vagy etetőm őtet az ő halalanak 
előtte az en teftőmel melyet ha valaky méltán hozzaya vezen

116* az az II tiztan mind leiekben es mind teltben vezen őrök ele
tet maganak mint az zent pales ezt mondya az korintombeliek- 
nek irt elfő leuelenek mafodik rezeben mondwan vegyetők es 
egyetők mert ez az en teftőm vizont ez ellen vgyan azon zent 

117 pal ezt mondya j| monduan ky kegyeglen ezzy es izya méltatlan 
3S iteletőth ónőn maganak ezyk es izzyk: touaba ha az őtődyk 

kefferv fi égődért ezonkepen az egy miatyankal es egy idwezlegy 
mariawal idwezlend tegódet en edes zylem tahat megli jellőnőm 

Щ еп опеку az ő j| halalanak. ideyen es fogadom őtet en hozzam 
.so ef vezóm ótetli az őrök eletre hogy orzagolyon en velem es te 

veled egyetőmben mind őrőkkwl őrőke amen ime' mel}' igen 
kedues az mi edef vronk iefus criftufnal valaky tiztőly az ő 

110zyleyet az zyz | mariat || o l u a f t a t i k  i t h  ez i r a f  az h a 
l a i n a k  me g  g o n d o l á i  f á r ó l  Igön hamar 1 ezőn te veled ez 

35 dologh annakokaiert laűad mikepen tenen magadon vallód: 
mert ime ma embőr vagy es holnap jngenfem j elő női mikoron 

120 kegyeglen ez el vettetercdig (!) az te zemeyd- ||~nek előle igen 
hamar el múlik elmedbőles annakokaiert [о] о te kémény es
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nehez embőry zyw ky chak ez [il] iellőnualokrol gondolkodik 
es azt ali mi jőuendo (!) azt jnkab előzői- meg nem latya ab 
vagy gondolya: ekkepen kellene tennen magadat tartan [a] nőd 
minden dolgaydban || chelekődetidben es gondolatidban mike-121 
pen ha mindiaraf ezőnnel meg bálnál: annak okaiért ha jo es 5 

tizta lelky elmeretőd volna nem igen félnéd az halait: bizzo- 
nyaual job volna el tauoztatni az bynőket honnem mint el 
futni az lia!alt: annakokaiert ha ma nem vagy kéz az halai! z]- 
lioz mikepen lez holnapon keez melyet nem tudz ah vagy 
tudod ha ered ah vagy nem mert az || holnapy nap igen biz-122 
zontalan azért mikepen tudod azt hogy ha valhatod az holnapy 
napot vagy nem mit háznál fok irleygh élni mikoron igéén ke- 
ueffet jobbulok megh az az eletönket meg nem jobitywk: az 
hozzw elet nem : mindenkor jobbit meg de jnkab gyakorta bynt 
zerez vaylia chak egy napon volnánk jól ah vagy io nyayafko- is 
dalban ez világon annakoka- | iert j| iert fókák az meg tereire 123 
meeg jobbittafra eztendőket zamlalnak : de maga gyakorta igen 
kecliin az meg iobbitafnak iőuendő volta azért ha igen nehéz
nek lattatik meg halni netalam meeg annal vezödelmefb fok 
ideyglen éln i: bodogh embőr az ky midenkoron viffelne az ha- 2 0  

lalnak ő oraiat az ő zemeinek előtte es az halaihoz önnön ma
gát minden napon zerzy: annakokaiert ha lattal || valamikoron 124 
meg halando embört: tahat gondolyad ezt mert tees vgyan azon 
vton vagy menedő: es mikoron latod ezt holwal lenny alychad 
tenen magadat eftwet nem ernőd: es eftwe leuen ne merez- 2 5  

ködyel tenen magadnak az holwalt valaztani de maga igyekőz- 
zel mindenkoron [kéj] keznek lenny : ef ekkepen ely hogy foha 
tegődet az halai ne talalyon vgy mint keez nem volnál de min
denkoron I] légy kéz az halaihoz: fókák igen hamar es hertelen 125 
meg halnak: mert az orat melyet nem alitanal ah vagy nem зо 
alitatik embőrnek fya el jöuendő az az criftus vronk es mikoron 
az vtolso óra el iöuend fokát másképén ertez mind te telyes 
el múlt’ előtődről es igen bankodol hogy ily tunya reft voltai 
az időnek jóban való el költefről (!) jelősben melyet heyaba es 
gonozwl el költöttel: 0 0  annakokaiert || mely igen bodogh es 126 
bőlch az olyan embőr ky igyekőzyk olyannak lenni moftan az 
6 eletibe hogy mineminek kevan találtatni halalanak oraian: ad 
kegyeglen ez ilyen igyekőzet nagy bizodalmát es bodogwl megh
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halni es ez világnak tekeletős megh vtalaffat es buzgó keuan- 
íagot az jozagban való haznalaft fegyelömnek zeretetit peniten- 

127 cianak munkayat egez es gyors- || es io erdemes engődelmessegőt: 
maganak tulajdon megli tagadaft: es kynek kynek minden el- 

5 lene való el viífeleft es haborussagnak el zenuedeffet az edes 
vronk iesus criftusnak zeretetiert byzzonyaual fok iokat tehetz 
miglen vagy egheffegben de maga ha megh korulz nem tudom 
mit tehetz : azért keueffek jobbitatnak meg az korííagbol vgyan 

128ezonkepen (!) kyk j| fok zarandokfagot iarna«k» igen ritkán lez- 
io nek zenthe ne akard bizni jőuendőben az te idweffegödet az te 

bara<(ti)>dra es feele barátidra mert igen hamar el feletkőznek te- 
rolad emborok(!) honnem mint alittanad: job moítan ide<(ie)>n 
magadról gondolnod ef valami jót előted bochattanod ho»nem 
mint egyebeknek íegethfegökben remenfegődet vetnőd azért ha te 

129 nem vagy j| moítan tennen magadért zorgalmatos kycboda lezőn 
te [re] eretted jouendoben (!) zorgalmatos mert az moítani idő 
igen dragalatos : de jay ky vezedelmes haznalat<(lan)> [képén az 
időt el költeny melben erdemlheted volna hogy őrökké élnél: 
jouel [es tudnia mint az halaira es mikoron egy napot ab 

20 vagy egy orät eletődnek meg jobbitaíra (!) kewanz ezt nem tu- 
180 doni ha meg4j| nyerlietőd: annakokaiert mine nagy vezödelőm- 

ből tennen magadat meg zabadithatod es mely nagy felelőmből 
meg zabadittathatol ha moítan mindenkoron leyendez íelelmes 
es az halairól ketíegős az az halálodnak [vtannaj ideyen es 

25 előtte akarz kéz lenni es teetíegben (!) nem eíny annakokaiert 
181tanuly moítan ekkepén elny hogy hálálod- | nak orayan || inkab 

vallhas örömet vigafíagot ah vagy vigadny honnem mint felni: 
azért [tany] tanuly moítan meg lialny ez világnak hogy akkoron 
kezgyi zdy] élni az criftuífai: tanuld meg moítan mindeneket 

3o meg vtalni hogy zabádon folyamial az criítufhoz famargaíd meg 
az te tettedet moítan az periitencianak miatta hogy valhaí bi- 

182zonfaggal való byzodalmat az criftuífai oh te |j [balgad] balga
tag eztelen kaba embőr mitt gondolod tennen magadról ezt 
hogy fok ideygh elny mikorou egy napotes nem valhatz hatorí- 

35 fagotton: mely igen Íokkan megh chalattattanak eí az 6 teítök- 
ről rementelenfegwl ky vonattatanak ef el veztenek minezer 
hallottad ezt az mondok hirdetőktől mondwän: mert imez 

188 fegyw[ezlernek miatta el effot: imez el |j meryttetőt viznek miatta
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ef jmez maga!' beiről ala effőt es az о nyaka ki zegöt ef imez etel
nek miatta meg fuladot imez iategnak miatta eletyt el vegezte es 
nemely tyznek miatta nemely [í] vafínak miatta nemely dogh (!) 
halainak miatta nemely tolnaioknak miatta el vezzöt el' mindeneknek 
ekkepen loth [al] halai az 6 végok es emhőroknek(!) eletök mikepen 5 

II az árnyék hamarfaggal el mnlik ky emlekőzyk megh te rólad 134 
halálodnak vtanna es kychoda imád te erőted halálodnak vtanna : 
annakokaiert tari' (!) tarch megh dragalatos atyam fya azt ahmit 
moftan meg tartandó vagy es ah mi penitenciat moftan meg 
tardhatz : mert nem tudod mikoron meg [halhatz] halz es nem 1 0  

tudod mi köuetkőzyk történik tenekod halálodnak | vtanna || 
annakokaiert miglen időd vagyon gyönch (!) kazdagfagokat me- 135 
Ivek meg nem halnak az az gyoncli (!) termen magadnak meg 
halhatatlan kazdagfagokat mikepen mondya edes vronk az euan- 
geliomban monduan gynchetők (!) kynchet magatoknak az meny-15  

orzagban holot [faj lem az roídameg nem ezy ef az orwok ky 
nem affak es el nem vrozyak || es az te idweffegodról (!) el val-13(1 
uan femmit ne gondolv ha nem chak azt ah mi az vriftenne 
ezőkröl chak gondolkodyal ef zerezy barátokat tennen magad
nak az iftennek tiztőletős zenty kőzzwl ef az 6 cheleködetőket 2 0  

kőuetven hogy mikoron meg fogyatkozás?dől ez jelön való élet
ben tahat azok tegődet fogadyanak vegyenek az |j örök haylek- 137 
ban tarchad tennen magadat ez földőőn mikepen zarándokot es 
joueuent (!) melyre femmit nem var ah vagy zykfegh ez vilagy 
gondrol es tarchad zabádon az te zyuedet az iftenbőz es őhozzá 25  

feel egyengettwen [mert] mert ninchen it megh maradandó va- 
rafod oda kőnyőrögy ef oda fohazkodyal naponged (!) || firatnak 13S 
miatta egyengeted tennen magadat az iftenhöz: hogy az te 
lelköd erdemletteffek halálodnak vta??na az felfegös mindenható 
vr iftenhöz megh hodogulvan e 1 zent képén ő iftenl’eghe eleybenso 
batörfaggal iarulni kvt agyon nekőnkes megh nyerhetnék az örök 
bodogfagot atya fyw zent lelek telyes zent haromfag mind őrokwl 
örökké (!) amen ||*)

*) A következő, eredetileg üres 139. lapon lévő későbbi befirkálá- 
sokról 1. az Előszó XXXIII. és XXXV. lapját. Utána az ötödik kéz írása 
kezdődik.
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uo I t  o l u a í t a t i k  i g e n  zep  a i t a t o s  i m a t c z a g h  m i 
k o r o n  v o l n a  az a l u e r n a  h e g y e n  es zent mihalnak negy- 
wen napiath bővtölneye.. egy regei mikoron oth imatkozneek 
czodalalos jíteni edefíeget erze nagyoban hogymint annak előtte 

5 es lata az menyorzagnak magaífagabol le zallani 6 hozza meg
141 tvzefíylt fera- || ifin angyalt tudnia illik fene! zarnyat valuan 

eí az hegy lattatik vala geryedőtnek lenni eí azt lata el kőzel- 
getni az feraffin angyalnak zarnya alat latba angyaloknak fok- 
fagof Tereget ef azok közőt latba az meg íezylt criítuT ieíuít ef ezón

10 igen el chodalkozzek el kőnyőryletőffegnek keTíeryfTege meg jndita
142 ötét eí az ő elme- || iet az ken zenuedőt criítofon touaba ily őrömet 

valla az ő malaztof latafíarol el mikoron titok bezedeth jelöntötte 
volna опеку vegezetre monda опеку zerezd meg magadat fe- 
rench mert czodalatoí miuelkődetőt zerzek en te benned eí zent

is ferench monda опеку te tudod vram mert keez vagyok minden
143 the paranczolatidra tahat az || mi edes vronk criftuT efuT(!) ky ter

vezte az ö job kezeth el teue az ő job kezere zent ferenc 
atyánknak kynek meg illeteffere legbottan zent ferenc atyánknak 
keze meg meg febheteek ef az ő kezeben nagy faydalmat zen-

20 ueduen nagy zozattal fel kyalta monduan о en vram iefuf crif- 
tuf ezt meg monduan le effeek az földre ef ekepen meg febhet 

1441 -uen ef el czo- || czodalkozuan nezy vala criftof vronkat kinek 
monda vronk iefuf kely fel ferenc teryezd ky az mai kezedetef 
ef ezőn képén tőn az bal kezenef megbent le effeek az főidre 

25 ef fel kyaltuan kynek monda efmeeg vronk iefuf: kely fel fe
renc zerezd meg magadat- ö efmeg monda en edef vram iefuf 
keez vagyok ef vronk iefuf tőue az ő labat zent ferencnek || 

145labaira ef meg febbetuen hirtelen feggel fel kyalta ef legottan le 
effeek az főidre vegezetre efmeg monda vronk iefuf опеку fe- 

30 renc kely fel hogy vegezyem el the benned az czodalatoffagot 
melyet zerzettem: ef bodog' zent ferenc monda vram iefuf ky 
zenuedhet el ily nagy faydalmat kynek monda vronk iefuf mith 

146 tőttel volna akoron hogy ha || veretfegőket ef twyf coronazaffo- 
kat areeel vereffeket pőkdőffefőket ef egyeb nagy kenokat me- 

35 lyeket en embörökert zenuettem ef mind fel vőttem valyon el 
zenuedhetted volnae te ezöket annakokaiert fel kelle bodog 
atyank monda: mit paranczolz vram iefuf jn r kéz vagyok .crif
tof vronk Így] gegyeglen (!) meg ölele ötét ef az ő oldalát
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helyhőztete ef teue bodog || zent ferencnek oldalához ef leghot- 147 
tan reya nyoma es reya peczetle az febet az ö oldalara tahat 
zent ferench fel kialta ef monda о en edes kegyelmes iefofom ef 
leeffeek ottan a főidre mikepen bolt eleue (!) ef criftuf vronk 
el envezeek onneton ef fel men az menyorzagban bodogh zent ь 
ferenc atyank az főidőn fekywek mind kilenced orayglan tahat 
az II frater leo oda jőuen latuan őtet le effőtnek lenni fel emele 148 
ötét alituan hogy az nagy [zend] zenuedetöffegtöl fogyátkozot 
volna olyan igen el ef az oratol fogna zent ferenc az zent fe- 
beket viffele az ő teften jóllehet titkon minere tehete el viffel- 10 

uen titkolya vala 0  azért bodogfagof zent atyank о dyczeffegőí 
criftufnak zolgaya viffelnen az the febeyd- J nek miatta || tegődet 149 
kérőnk annakokaiert tegődet dyczőffegős ze?/t ferenc atyank bogy 
effedózyel mi eröttőnk vriefof criftufnak előtte hogy az te érde
mednek miatta adyon minekönk malaztot ef reuid időben az 1 5  

őrök bodogfagot mind örokwl őrökee amen

*) It könetközyk az zent Brigida azzonnak tizen ötli imat- 
faga kiket vr || -ónk criftufnak fezylety élőt zokot vala mon-1)9 
dani aitatossaggal mely tartatik az zent pal egyhazában: monda 
az zent Brigida azzonnak valaky eztendeig ez imatfagokat aita- 20 

tossagal meg mondangya az ő nemzetiből tizen öth leikők za
bad wlnak ky ef tizen őth bynös ter fky Jpurgatoriombol meg 
II penitenciara: es tizen őth igazak alnak meg az igaz alapatban löt 
ennek felete ő maga jut az tekeletőffegnek garadiczara ef binei- 
nek byzony meg efmeretire ef tőredelmeffegre eztef mondva ky 25 

ez imatfagot meg mondangya halalanak előtte tizen ötöd napon 
adom пеку az en zentfegös teltemet hogy nehéz’ek (!) őrőke ef 
itatom az en zentfegőf verőméi hogy ne || zomihoz^ek oroke (!) {!>? 
ef az en győződelmes [verőmnek] kereztőmnek (!): tezem ö 
eleyben minden ellenfegynek ellene ef halalanak ideyen az en 3 0  

zent atyamai jőuők ő hozza ef vezem az ő lelket kegyeffőn ef 
vizöm az örök őrömbe ef oth kywalt keppen való italt adok ő 
пеку az en iftenfégőmnek bórából kit egyebekkel nem tezek ha 
nem czak azokat kik ez imatfagot meg mondyak touaba meg *)

*) Innen egész az első imádság kezdetéig, a 144. 1. végén, vörös 
betűs írás.

t
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153 otalmaztatík gonoz kefertetől az őth erze- || kőnfegben ef her- 
telen halalal meg nem hal ef minden byney meg boczattatnak 
el' valamit iftentől kerend ef az zyz mariatoI meg nyery ef az 
fellő karban helyhoztetik ef valakiket reya meg tanitand erdő-

б inőt őrőke nyer ef neuekődik: o r a c i o

О i e f u f [ő r ő kJ tegőd*) z e r e t ö k u e k  őrök edeffeg : 
iefnf vigaffag kv minden ez vilagy őrömet felywl múlod bynőf-

154 fők- jj nek edeffegők ef zeretetv mert tenekőd győnyőrwffeg 
embőröknek fyawal lenned ez világnak vegefele embőry allatnak

íoidweffégéiért k ö u e t k ő z i k  az e l f ő  i m a t f a g h

О v r a m  iefuf ky embörre Щ emlekőzzel meg en edef 
vram iefuf criftuf az te zent prédikációdról ef faradfagidrol ef

155 epeffe- || gydről kyt te zent tettedben mi erőttőnk vallal jelőí- 
ben az te diczeffegőf kenodnak ideyen ky vala jfteni elmedben

is öröké meg zerezwen emlekőzzel vram iefuf az te zenagy (!) 
keffervffegőf zomorufagodrol melyet az te dragalatoí ef diczőf-

150 l'egőf te zen (!) mezzelö edef- jj *) **) zent mezelő edes zadal valal 
mikort azt mondád zomorw en leikőm mid (!) halaliglan holot 
te zent leikődet valad keznek embőr idueffegenek (?) valchagara

20 es a te zent' teftödet es veredet az vtofo vachioran te tanitwa- 
nidnak orztogatad (!) -es ö labokat megmofad es ede[d]fen őket 
megvigaztalad te dichőffeges kenodnak keez voltat nekik meg 
hirdeted emlekőzel meg vram iefus te nag (!) rezketefidről es 
bánátidról -kiket zenuedel a te gőniőrwfeges teftődben a te zent

25 kereztődnek kinianak előtte mikor a három rendel való imatfa-
151 godnak vtana vereo | veritekőket |j hwlatal a te tanituanidtol el 

arultatal te valaztodtad fydo nepeittől meg fogatatal hamis ta
noknak miatta vadoltatal három bíróknak miatta hamiffan ytel- 
tetel a tenen «magadnak» valaztot varaiban f у dóknak nag ieles

3o inepen nag pentőkőn te ifiufagodnak nemes virágában Ártatlan 
itiltetel vala Meg fogatatal Zőrnen ees rettenetösfegel huzatta- 
tol vala tazigaltatol vala őkleldeztetől vala Arcból hagiapaltatol

158 vala tenen ruhatol megfoztta- | tál vala || Vala es idegőn ru-

*) Barna téntával az előbbi kitörült szó fölé írva.
**) Itt a liatodik kéz veszi át az írást.



bad (!) öltözttetel vala niakon vérétől vala te zent zemedet es 
orchadat be fedőzik vala bolot keges ihüs arehul verettetel 
niakon verettetel itteni mezelő zadat őkőlel verik vala Te an- 
geldizw zent zinedet ondokfagos es bidös nialakal pőkdőfik vala 
te itteni dichöffegős zakaladat zagatiak vala te zeplőtelen Gén- 5 

gefegős teftődet kőozloplioz kőtőzwen kegetlenwl verik vala 
Tywis koronával koronazak vala te zent leiedet Nad eeftapal 
verik vala es kiwlőmb kylőrnb zemermes kenokal zagatta j tol 
vala У Azért kerlek en edefegős vram Iefus ki ez napon a te 159 
zentfegős fezwletődnek előtte főidre le ettem efedőz[őm]ven bog 1 0  

ez dicliöfeges felliwl meg mondot kenodnak emlekőzetert agiad 
nekem edes vram lliüs en balalomnak íydeien] előtte bineim- 
nek [bochanatiat telleffegős keferwfegel való meg banafat Tizta 
gwnaft telles elegtetelt es minden bineimnek meg bocliianatiat.*) 
Amen Idwezleg edes vram iefut xftus Irgalmaz ennekőm bineí-15  

nek, P a t e r  n o f t e r  a-ue m a r i a  ||

M a í 0  d i к i m a t f a g 160
0 Ilius Angeloknak zabadfaga es genőrwfegnek paradichoma 

emlekőzel meg edes vram ihws A rettenetosfegröl(!) es zomorufagrul 
kyket zenuecli vala mikor a te ellefegid (!) mikepen kegettlen oroz- 2 0  

lan ok tegőd kőrniöl fogának ragadanak rantogatanak hagigalanak 
kormokéi zagatanak es ege'b nemö halalatlan kenokal tegödet 
zomoritanak en edeffegős vram Ihüs mid (!) a bozzufagos beze- 
dőkert kémén vereíego- | kertli || kemenfegős gőtrelőmert kikel 161 
mind a te ellenfegid tegőd gitrenek (!) kerlek teged hogy faba- 2 5  

didi meg engömet minden latbato ees lathatatlan ellenfegimtől 
es agiad nekem te zarniadnak Arnika alat öreők Iidwefegömnek 
otalmat Meglelnőm * Amen. Idwezlegh edeffeges vram iehus Crií- 
tus irgalmaz eneköm binesnek pater noster Auemaria.

H a r m a d i k  I m a t í a g  3 0

О I h ü s  ez világnak teremtöie kv kerezt fanak ky | niatol 
II meg zeőrniö nem eiel (!) emlekezel meg edes vram Ilius ate 162 
keferufeges kinodrol es zerelmedről kit zenwecli vala mikor a
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*) Innen a lap végéig apróbb folyóírással. Ép így a következő 
imádságokban is a *-gal jelölt helytől kezdődő záradékok.
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te clichofegós (!) kezeidet tompa vafzegekel előzer a kerezt fahoz 
zegezek es ate diwchofegos (!) labodnak zegezfere (!) mikor nem 
volnál Alkolmas о akaratiokra te zent kenodra nagiab kint ad
nak es te zent febeidre nagiob febeket tőnek mikor nagh kc- 

5 getlenfegel es kemefegel (!) te zent tagaidat a kerezt ' fanak 
163altaliara | ees || hozwfagara annera el hwzak es Ih] fezitek bog 

te zent tagaidnak minden ize megzakadoznak keges es edes 
vram Ihüs xptüs ebeli nagb keferwfegős kinodnak emlekőzetieret 
kerlek tegőd agiad en ziwembe te zent felelmődet es zer[elmő- 

io dót’etetődet bogii tegődet zeplőtelen zolgalbafa[nak lak őrőke 
amen * Idwőzleg edesfegős vram iefus xptus irgalmaz enekőm bi- 
nősnek pater noster Aue maria n e g e d i k  i m á t  f ag  0 I h u s  
ménéi vruo[?]s emlőkezel (!) meg a te nagh zerelmes kínodról 

ÍC4 kit zenuedel mikor kereztfanak magofagara | főidről || fel emeltetel 
is mit (!) te tagaiban (!) megh zakadozal es te zent tagaidnak 

heben égik feni marathata megh vgh hogy te zent kenodhoz 
fém egh kin nem haffonlothatnek mert talpaiul fogua te zent 
teítődben edes Ihüs eph férni nem vala demaga en vram Ilms 
ez il nogh (!) kenődről meg nem emlekőzel mert te melh nagb 

•20 irgalmafagodat mutatád holot te zent atiadat ellenfegődert ima- 
dad moDduan éri zentfeges atiam bochafd meg nekik mert nem 

Kiítugiak mith feznek es te nagb irgalmállagodért ; ees || kenodnak 
emlekőzetiert agiad nekőm keges Ihs hogh ez te keferwfegős 
kenodnak emlekőzeti legőn nekőm minden bineimnek bochia- 

25 natia Amen * Idwezlegh [z] edeflegős vram Iefus xptus Irgalmaz 
enekőm binesnek Ö t ö d i k  i m a t f a g [ k ]  k ő w e t k ő z i k

0. I l i us  őrök feneffegnek tikőre emlekőzel meg a te nag 
keíerwfegődrwl kit latal te 1 elf égős iftenfegöd[n ejnek tiuköreben 
hogli te nagb dichőfegős kínod es hálálod gonozoknak es kar- 

166 liozandoknak nagiok (!) || vezedelmőkre volna hala adatlanfagok- 
nak miatta nagh biliben kemenfeges lakozafokert 0  mel nagb 
a te irgalmafagod en vram ihüs ki mi raitunk vezedelmes bi- 
nefekőn kőniörwlel kerlek teged en edes vram iefus anagh ielef 
irgalmafagodert kit a kerezt fan figuen temagad vallad a tol- 

85 uainak monduan neki eznap velem lez. paradchomban (!) hog 
tegőd keges Ihüs en balalomnak ideien [en balalomnak1 e velem 
irgalmaffagot kine (!) miatta en te dichőfegős zent zinőd lat- 

167haffam meg vigaffagal | a menyey j| paradicbomban amen * Id-
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wez leg edeffegós vram iefus criftos Irgalmaz ennekem binesnek 
pater noster Aue maria h a t o d i k  i m a t f a g  0  I l i u s  zerelmes 
király es keuanatos barat emlekőzel en edes vram Ihus ate nag 
keferwfegeről (!) kit zenvedel mikoron mezítelen a kereztfan 
figel mid (!) te barátid es eímeroid te ellenód tamadanak fen- 5 

ki'kjt eó kózzulök (!) vigaztalok (!) edesfegös ihüs nem lelz vala 
hanem cliak a te zerelmes ziwledet ziwz -mariat | te nag || kefe-168 
rwfegós epefegódón hiufegost (!) te zent kereztfad alat aluan kit 
te tanitwanidnak aianlad monduan azzonialat ime fiw te neked 
a tanituanak kedek ime ania neked kerlek teged vram Urns ate 1 0  

nag epefegódert ki te zent zwlednek ziuet Teőrkepen nag kefe- 
rwfegel meg folia hogh kőnerwl en raitam bineofen es kerlek 
tegöd edes Ihüs hog minden zomorwfagos niaualamban mit 
teft zerint es | lelók zerint || valóban legh enekőm vigafagos 169 
hyedelmem őreke Amen * Idwezleg edeffegós vram Iefus xptüs 1 5  

Irgalmaz ennekóm binofnek pater noster Aue Maria Am en H e
t e d i k  I m a t f a g  О I h ü s  meg fokhatatlan es mertekletetlen (!) 
kegelmefeg ky mindíen] te ziwednek kewanatos zerelmeuel a 
kerezt fan figuen mondád a zoth zomehozwan azaz embőri 
alatnak idwőffegeth kewanom kerlek tegód en zeretó vram Ihus 20 

my j zywnknek || keuanfagat tekellied minden io miuelkődeti"ó]re 170 
tefti keuanfagnak geried[ö]etos zomiufagat ez wylagnak zerelmet 
te zent malaztodnak hhvfegel (!) megolciad Amen * Idwöz legh 
edeffegós vram Iefus xptus Irgalmaz en nekóm binesnek pater 
noster Aue maria N i o l c h a d  o r a t e ’o О I h ü s  ki vagh ir- 2 5  

galmafagnak melfeges kuth feie kerlek tegód ate diuchöfegós 
febeidnek melfegeert kinek melfege oly igen nag vala hogh te 
zent ziue í det || Chiontotad velődet mind megh háttá vala enl71 
nagh bineimnek melfegeből zabadich meg keges Ihüs es te diw- 
chófegős febeidnek melfegeben el reiech miglen te zent orchad-so 
nak haragoffaga el múlik hogy en vigaffagos oroméi (!) te zent 
orchadnak zepfeget lathaffam. Amen * Idwózlegh edeffeges 
vram Iefus xptüs irgalmaz nekóm binőfnek k i l e n c h o d i k  
i m a t f a g

О I h u s  ki vagh ziuőknek edeffege es elmeknek nag | gő- 3 5  

nőrü Л rwfege echetnek et epenek eő nagh keferwfeges kinaert 172 
kit mieretünk halálodnak Ideien zenuedel el nielveen kerlek te
gód keges Ihüs ebeli kenődért hogy en halalomnak Ideien agiad

N Y E L V E M L K K T Á Il. X V. 21
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neköm te diuchofeges (!) zent teítódnek méltán való hoziam 
vetelet hogh ki legön en leikömnek vigafagara es iduőn’egőmnek 
haznalatiara Amen. * Idwöz legh edes vram iefus xpös irgalmaz 

173enneköm b[.]inösnek pater j noster Ane maria ||

5 T i z e d i k  I m a t f a g  ez
О I h u s meniei kiral ki vág elmeknek vigafaga es iozaga 

emlőkőzel megh a nag keferwfegós zomorufagodrwl kit zenuedel 
te zent halálodnak Ideien mikoron sido nepek tegedet kerezt 
fan figotted (!) bozwfagos karomlo bezedőkel illetnek vala de te 

io en edes vram Ihüs nag keferw[fe]kön hwlatafokat tyzvala hogh
174 te zent atiad ; kiuel |j egh valal ifteníegödben tegodet el hagiot 

vala mondwan ezzokat en iftenöm mire hagal el engőmet mert 
iolliet (!) vram Ihüs bog foha a te meniey zent atiad tegöd 
el nem hagiot demaga a te nag kinodnak lattatiaert ez világi

is nepőknek vg efmertetik vala kerlek tengőd  keges Ihüs ebeli 
nag keferwfegós kenődért hog en halalomnak ideien engöígmeth 
el ne hág en vram es en iftenöm amen * Idwözleg edes vram 
iefus xpüs irgalmaz neköm Binefnek pater noster Aue Maria |

175 T i z e n e g e d i к ' i m a t f a g
20 О I h u s kezdet es vegezet minden igben iozagos kenet 

emléközei meg vram Ihüs xpüs mikent te zent emböfeget (!) 
talpattul foguan te kediglen i!) nagh kemfeges (!) kinra bochatad 
zinetlen kediegh (!) vram Ihüs a te fokfagos febeidnek felöfe- 
gert hog éri bizonfagos zeretetömel te nagh zeles poronchola- 

25 tódat örizheffem tellies ziuemel. es minden erömel es id j wöfe- 
176gömet (!) II vallafara amen * Idwöz leg edeffegös vram Ihüs xps 

Irgalmaz eneköm hinösnek pater noster Aue Maria

T i z e n  ke t t ö d i k  i m a t f a g  
О I h ü s  idwöfegös egefegnek iege «(e ŝ zeretetriek kötele, 

ooemlöközel vram Ihüs ate zantalan (!) nag kinodrul ki oly igen 
fok vala hogh te teftödben kegetlen fidok férni nemw epet nem 
hattanak vala tétedtől fogua mind talpiglan zagatanak vgh hogh 

177 te dragalatos zent veredbe mind bee j verefiwlel || eh te dicho- 
feges (!) zamtalan kenődért kit mind te zeplötelen teftödbe[. n 

35 miértünk (!) zenuedel es a nagh montthatatlan (!) zeretetert

3 2 2
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keges Iei’us mit kelet volna mieretwnk tennöd es nem totted 
volna Byzon mindenben te nagh bőfeges retetöd (!) mwtatad 
nekwnk azért kerlek keges lhüs liog mind te dichöfegos keno- 
dat ate zep es dragalatos verődnek | Tintaianal || en ziuem'ben 178 
meghirad te zent kenodat zeretetodet en mikepen kőneeben en 5 

kőneeben (!) oluaffam es ziwnetlen halalomnak Ideiglen mind 
őrőke nekőd halat adhafíak Amen * Idwoz legh edefíegös vrani 
ieíus xpüs irgalmaz enekőm Binesnek pahr noster ane Maria

T i z e n  h a r m a d i k  i m a t í a g
O l h u s  e r ő s  o r o z l a n  h a l h a t  atlan es giozhetetlen (!) 10 

király emlekőzel meg vram lhüs a nag keferwf égődről kit te 
halálodnak id | eien vallal |j mikor tezent kenodnak fokfagw nag ke-179 
ferwfege tegodeth megh tekelle liolot mind teftodnek lelkűdnek 
ereie te nag kenős korfagodert megh fogiatkozek azért te keges 
leiedet halálos keferwíegődben le figezted mikor az zot mondat (!) 15  

meg tekellőtenek azaz embörialltnak (!) idwőffege ebeli keferw- 
fegős zerelmődert kerlek tegőd zerelmes lhüs hog en halalom
nak ideien es vegezetöm mikoron leiend es mikort en leikőm 
halainak gioría | Tagos || zomor\vfago<ab)>|b]an leend irgalmaTía-180 
godat velem teged hog elleíegőnek (!) zőrn<T>wfeget ne lafam 2 0  

Btemenfegőmet tebenned veheííem hogh őrőke te veled .es te 
zentidel lakhattam amen * Idivez legh edefíegös vram Ihs xpüs 
irgalmaz enekőm binefnek -pater noster Aue Maria

T i z e n n e g e d i k  o r a t i o
0  l h ü s  felfegős atianak abraza es eőneki min oltanak fel- 2 5  

fege emlőkőzel nemes vram lhüs az aianlaf[a]rol mert te zent 
lel- I ködet[nek] || atiadnak aianlad mondwan atiam en leikőmet 181 
te kezedbe aianlom es el zakadoza a te zent teftöd nilwan való 
te nagh meel febeidnek keferwfegel mi valchagwnert (!) te ir- 
galmaffagod nag kialtaffal te zent leikődet ki bochatad hog mel 30 

kiáltás vram lhüs te zent itteni hatalmadnak vala iege ez te 
dichoffeges (!) es dragalatos halálodért kerlek | zentőknek || ke-182 
ges kiralia hog batorích meg engemet erős angeloknak miatta 
hog en ellenfegömnek ördögnek ez világnak es tettnek ellene 
h]alhaffak ez világi biwnnek meg halyak tenekőd elliek enső 

halalomnak ideien en leikőmnek ez zamkiwett<(e)6t es zaran-
21*
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dokhelrol (!) fogadiad en edes vram Ihüs te zent lakodalmad
nak bizonfagos es vigaíagos oromben (!) holoth munkának terhe

183 végezik es te dicliofegednek (!) zepfege faradat- | lan || kewan- 
fagban tekeletik őrekőn őreke Amen * Idwóz leg edeffegos (!)

5 vram iefus xpüs irgalmaz ennekőm binosnek páter noster Aue 
Maria [ T i z e d i k ö t ö d i k ]  tizenötödik ( o v a t i o }  T i z e n ö t ö 
d i k  i m a t f  ag*)

О I h e f u s bizon es gimmőlchös zolő (!) wezző emlöközel 
vram Iliüs te zent werődnek hwlafarol kit nag bőfíegel mi ere- 

íotwnk ki eőttel mikoron kereztfanak faitoiaban tenen magad id- 
uőffegnek bora[t]t te draglatos (!) zent werödet ky | facharad ||

184 es az sido vitezőknek ő lanchaia te zent oldaladon nag melfegwő 
febet nita honnan ez wilagnak biwnet hyedelőmre forditad es 
nagh bőfegel mind te zerit ziwed es derekadbali diwchőfíegos (!)

i5 zent werőd wizel eleg mi idwefí'egwnknek iegere nekwnk adad 
vgh hog te zent verődben egh cliep feni marada te derekadban 

18) kit mi idwöfí'egwnkert ne- | kwnk || ky nem öttőtel volna az 
időben vram Ihüs te dicliőffegös genge tetted meg hirwada es 
derekadnak zep vere minden erekben el apada te zent chon- 

•20 tódnak veleie meghzaradan<[a]>к minden te zent embőrffegőd a 
magas kereztfan figwen zomorwfagos giazba öltözék bogii keges 
iehns hog keges Iliüs olynak ielennel mit (!) mirafanak nialaba 

188 azért nag kefer- [ fegős (!) || kenődért dragalatos zent verődnek 
hwlafaert kerlek edes Ihüs fepheffedmeg en ziwemnek te • zent 

25 zerelmödnek lanchaiaval hog te zent kenodon es halálodon való 
firalom eiel es na^p^pal leheffön es legőn nekwnk elő kinerwnk 
es terich minket mindeneöftől fogwa te hozzad hog en ziwem(!) 
mindenőftől fogwa te hozad hog en ziwem tenekőd legőn kelle- 

187 metos (!) lakodá- { lom || niaffagom legen iozagnak tekeleti eben 
30 elete<4ii/nek vegezeti legön oly io oly diwchoffeges .(!) hog öröké 

teged dicliőffegben lathaffalak es minden te fok tetelidről mind- 
aha firalmas halat adliaffak te liozád fohazkodw<T>am es nag 
feretetnek ieget őröké ziwemben tarfchafíam hog en halalomnak 
vegezetikoron te keges irgálmaffagodal neköm fegetfeeg j meg ||

*) E két szó a lap külső szélére, fölülről lefelé haladó soi;ban
van írva.
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fogatkozik kit te zent atiadal eelz es orzaglaz őrőkwl öröké 188 
amen *) Idwőz leg ed eff égős vram iefus xpös Irgalmaz en neköm 
Pater noster aue maria ez az i m á t  t a g n a k  e l a i a n l a f a

V r a m  I h ü s x p ü s  elő iftenek zent fia te rettenetös 
kenodnak dicliőííegnek es dragalatos zent halálodnak tiztelendö 5 

dichőfegere aianlom keges Ihüs ez tizeneőth pater nostert efmeg 
anne Aue mariatwal (!) ez fellwl | megh || mondot imatfagal \Sí) 
eőzző <̂ kyert)> kyrlek mindenható atia iftennek zent fia en edes 
vram iefus hog engemet te méltatlan biwnes zolgaloleianodat 
katerinat meltoly meg odoznod es zabaditanod en biwnőmnekio 
kőtéléből kikel en germekfegömtöl íogwa ez oraigh wetkőztem 
volna te zent poroncholatodnak ellene ez may napon tach (!) 
es wőriz (!) engóinet en vram Ihüs te zent zolgalatodban hogh 
en tegodet végig felelmes zeretetel zolgalialak es tek- | eletöfeg- 
ben*) II Maradiak vegfő napomnak ioban vegezed es e zam-102 
kiwetőt garlofagos es niawalias világból ha kymulom en edes 
remenfegeőm Ihüs engömet niaualias biwnőft ne teg rezetlenne 
awag idegön fiw<T>a a t(!) meg monthatatlan dichőfíegődben es 
a te bodogh zent zinednek latoi kőz<Y>zwl ne rekez ky es a te 
zent orzagodnak kapuiat ne ted be előttem en edes vram Ihüs 20 

ne vefel engömet [vlniaualiaft te zent j zinődnek j| előtte de te 193 
nagh irgalmaffagodal irgalmaz en nekőm mert tudom azt hog 
a te nag irgalmaffagod minden en miwelkődetimnek es bineim- 
nek felette vagion Amen.

H a e k ő u e t k ő z ő  k i u f d e t  i m á t  f a g o t  a f e 11 w 125 

m e g i r t t i z e n e ő t  p a t e r  n ő i t  é r t  ez i m a t f a g h  v t a n  
i g e n  d i c h i r e t ő s  m e r t  i g e n  er  d o m e s  es i g e n  i l l i k  
h o z z a i a  o z t o n  az a i a n l a f a t  az v t a n  m o n d a n a k  me g  
de n e m  l e h e t  m é r t  n i c l i  (!) m e g i r u a || **) Oluaftatik ith 194 
az iraff es az jmatczag az aytatoffagnak malaztyanak megnye- 
refferől: . 3 0

О Vram iefus criftus en iftenőm minden en jowaim te

*) Itt egy eredetileg üresen hagyott levél következik, melyre ké
sőbbi írással az előzők tartalomjegyzéke van rávezetve.

**) Innen végig ismét az ötödik kéz írása.
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vagy ef kiczoda vagyok en hogy merezkodyem tenekőd zolnoni 
en vagyok te zegenke zolgaczkad ef megh vettetót fergheczke

195 fokkal Л jnkab zegheny ef vtalatofb honnem mint tudnám ef 
merezkődnem mondanom de maga emlekozyel megh vram mert

5 ferurnj vagyok ef femmit nem vallók: ef femminek jo nem va
gyok czak the vagy vriften az jo ighaz ef zent: the mindeneket 
teh,etc: mindeneket adz: mindeneket be telyeffittez: czak az

196 by- К nöft óreffőn ef heyaba el hagywan: emlekozyel meg vram 
az the nagy irgalmaffagodrol ef tolczed bee az en zyuemet az

io the malaztoddal ky nem akarod heyaba ef ireffön lenny az the 
miuedet ef te czelekodetődet: fmikepen viffelhetőm el ennen-

197 magamat ez nyawalyaffagof eletben hanem- |j ha czak az the 
irgalmaffagod ef az the malaztod engomet meg eróffitend о en 
vram iefuf ne akaryad el. teritteny az the orcádat en tőlem ef

i5 ne akaryad mézzé halogatni az the meg latogataffodat ef ne 
akaryad elvonny az the vigaztalaffodat: hogy ne legyen az en 

198lelkom tenalad mikepen az fold || viznekwl о en vram tanicz 
meg engomet tennoni az the zent akaratodat tanicz meg engó- 
met te zynednek előtte méltán ef alazatoffon nyayafkodnom 

•20 mert the vagy az en bőlczeffegőm ky byzonfagban engomet meg 
efmerz ef meg efmertel minek előtte ez vilagh lenne : ef minek 

199előtte en ez világra zylettetnem amen || o l u a f t a t i k  a z z e p -  
lő t é l é n  zyz ma r i a d n a k  m e n y e  у ö r ö m é r ő l  ez i r a s  
k ő u e t k ő z y k  z e n t  t a m a s  e r s e k n e k  a z z o n y o n k  zyz 

2c m a r  i á h o z  v a l ó  n a g y . a } Tt a t o s s a g a  ky n a p o n g e d  az 
zyz m a r i á n a k  ez f ő i d ő n  v a l ó  ő r ö m é r ő l  v a l ó  k o r o 
n á t  m e g m o n d v a  v a l a  me g  j e l ő n e k  a z z o n y o n k  

260 zyz II m a r i a  о п е к у  m o n d v á n  e z t  z e r e t ő  f y a m  e z ő k  
e n n e k ő m  i g e n  k e l l e m e t ő f f ő k  me l j ' e l  e n g o m e t  n a 

so p o n g e d  t y z t é l z  de h a  az  en  m e n y e y  ő r ő m e y m r ő l  
me g  e m l e k ö z  <£> n <(d)> e l n e k ő m e z k e d w e f b . e f  n e k ő d  
i d w e f f e g ő f b  m o n d a  z e n t  t a m a f  er  f ők  a z z o n y o m .  
zyz  m a r i a  a z t  en  m e g h  n e m  t u d h a t o m  h a  n e m  ha  

201 en- К g ő m e t  me g  t a n i t t a z  r e y a y a  es e k e p e n  azzo-  
s s n y o n k  zyz  m a r i a  m e g  t a n i t t a  r e y a y a  k ő u e t k ő z y k  

Őryly en nemes azzonyom edes zep zyz maria az zyzeffegnek 
viragawal ky ielőss tizteffegel felyöl múlod angyaloknak fenyef- 
fegges feyedelömfegyt es meltoffagoddal az zentőknek ekeffegős
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zamit aue maria || m a f o d i k  i m a t s a a g l i  óryly en nemes202 
azzonyom maria vriftennek dragalatos iegyefíe mert miképpen 
fenyetfeegh adatik ez világra az naptol vgyan ezőnkepen teef 
azzonyom zyz maria megh vilagoffitod az bizzony bekeffegnek 
orzagat ah te fenyeffegödnek telyef voltaual eí feneffegeuel amen б 
aue maria || h a r m a d i k  i m a t f a g h  orily en nemes azzonyom203 
maria jozagoknak fenyeffeghős edenye kinek akaratya kezőn va
gyon : minden menyey vdwar mert tegódet bodogffagoft ef ke- 
gyefíegöí't vr iefus criftufnak meltofíagos zyleyet az diczőííegben 
tyztelnek eí diczernek aue maria n e g y e d i k  j m a t í a g h  j|204 
óryly en nemes azzonyom maria vriftennek dragalof zyz anya 
mert czak te erdemlel anya letiny az nagy felfegófnek ef mel- 
tohagofnak hogy az kegyes zent haromfaghnak zeky melle 
mindennel kozelb helyözteffel amen aue maria ö t ö d i k  j m a t- 
f ag  óryly en nemef azzonyom maria || akaratnak es zeretetnek205 
egyeffegeuel hogy legyen az te akaratod valamit kerendez az 
edeffeges iefuftol amen aue maria

h a t o d i k  j m a t í a g h
óryly ennemef azzonyom maria zegeny nyavalyáitoknak 

anya mert ez világnak atya adót tegódet tiztólóknek ez világban 20 

alkolmaf iutalmat || ef az menyeknek orzagaban az bodogfagnak 200 
zekyt amen aue maria

h e t e d i k  i m a t f a g h
óryly edeí zep zyz maria batorfagos légy ef bizonfagoí: 

mert az te órómevd meg nem zynnek ef meg fém keueffódnek 25 

de őröke[e] meg maradnak ef virágoznák mind órwkwl broke 
amen aue maria || 207

ez z e n t c z e g ó s  i m a t c z a g o k n a k  el  a y a n l a s a
En leikőmnek remenfeghe vriftennek vtanna oh en edes 

azzonyom zyz maria azon ayanlasban ef azon hitben melyei 3 0  

tegódet az te zerető edef fyad az mi edef vronk iefuf criftuf az 
önnön valaztot tanítwanyanak zent Janóinak ayanla: en ef te- 
neköd у ayanlom ma ef minden napon az en lelkömet ef az en 208 
teítemet ef ez teltből en lelkőmnek ő ky mulaffat: ef ky inula- 
fanak orayat ef ő  fel tamadaffat: en edef azzonyom zep zyz 3 5
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maria kerlek effedőzyel en erőttem binetfert az te zent fyadnak 
előte el nyeryed byneymnek boczanatyat el az vigaztalo zent 
leieknek malaztyat | amen ||

209 a y t a t o s  i rmát  s ag  az z e n t f e g o s  a n n a  a z z o n y -  
5 г о 1 I d u e z l e g y  m a r i a  malaztal telyes vr vagyon te veled
az te malaztod legyen en velem aldot vagy te azzony állatoknak 
közötte ef aldot legyen az te anyad zent anna azzony kytól

210 eredetbynnek zeployenekyl ky zarmaztal о bodog£fagos || zyz 
maria mert te tőled zyletetót ieíus criftus elő jftennek fya ky

ío mindeneknek vre ef terőmtőye amen aue maria später noster

az z e p l ő t e l e n  zyz m a r i a n a k  i d w e z l e t i r ö l  k y t  
k e l l  m o n d a n i  az zyz  m a r i a n a k  o r o m e r e  m i k o r  i d 
w e z l e  ő t e t  z e n t  g a b r i e l  ef  ez i m a t f a g  m o n d a n d ó  
e f t w e  ef  h o l w a l  c z e n d i t e t k o r o n  h a r o m z o r  |j

211 e l s ő
0 diczeffegős irgalmaffagnak kiralne azzonya idwezlek ef 

kőzőntlek tegődet az idwezlettel kywel idwezle tegődet zent 
gabriel arkhangyal ef idwezlőm az te tyzteletős ef zentfegős 
mehednek temploma (!) kyben nywgwek az en vram ef iftenőm :

20 ef fogadyad az igét edef zyz maria mely tenekőd zent gabriel
212 ark- И hangyáinak miatta vriftentől kyldettetőt ef boczattatot aue 

maria
m á s o d i k  i d w e z l e t

О diczessegős irgalmaffagnak kiralne azzonya közönöm az 
te zyzeffegős zywedet mely vala tyzta kebel minden bynnek zep-

26löyenekyl: fogadyad az igét edef zyz maria mely tenekőd bo-
213 czattatot vrtol zent gabri- || el arkbangyalnak miatta kywel 

tegődet idwezle ef közöné mondwan idwezlegy malaztal telyes 
vr vagyon te veled aue maria

h a r m a d i k  i d w e l e t  (!)
30 О diczessegős irgalmaffagnak kiralne azzonya közönöm az 

te nemef lelkedet meg ekeffittetet minden jozagoknak dragalatof
214ayandekiwal ef malaztokkal fogadyad edef zyz maria || az ighet 

mely tenekőd kyldettetőt zent ghabriel arkhangyalnak miata 
vristentől amen aue maria о diczőfíegős zyz maria [e] о edef-
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í'egős zyz maria if termek zentfegőí zyleye eÜ’edezyel az te zent 
fyadnak előtte eí nyeryed byneymnek boczanatyat ef az őrök 
bodogfagot amen

a i t a t o s  j m a t s a g h  k i t z e r z e t  z e n t  g h e r g ö l y  es 
e n g e t t e  m i n d e n  p e n i t e n c i a  t a r t ó n a k  ef  i g a z a n  5 

me g  g y o n t n a k  ef  ez me g  m o n d a n d ó  t é r  d e n  || t é r - 215 
d e n  a l u a  o t h  p a t e r  n o s  t e r r e i  es ó t h  a u e  m a r i a -  
u a l  az k e g y e s  c r i f t u s n a k  k e p e n e k  elő te es e n n e k  
v a g y o n  t i z e n  n é g y  e z ő r  e z t e n d e y  b w c z w y a  m e l y e t  
ba  v a l a k y a y t a t o s s a g a l  m e g  m o n d a n g y a  k ő u e t - 1 0  

к ő z i к
О en edes vram iesus criftus imádlak tegödet az kereztfan 

fygwen ef tyf koronát az te feyedben viffeluen kerlek tegődet en 
vram iefuf criftuf hogy az te kerezted zabadiczon jj meg en- 21l> 
gémet az gonoz angyaltól tudniamint az ördögtől pater nofter 15 

ane[.] maria
m a f o d i k  i m a t s a g

О en vram iesus criftus imádlak tegődet az kerezten meg 
febhetwen ecettel ef epeuel itattat kerlek tegődet hogy az te 
febeyd legyenek az en leikőmnek meg zabaditoy mind őrőkwl2o 
őrőke amen pater nofter aue maria h a r m a d i k  i m a t f a g  
0 en vram iefuf criftuf kerlek tegedet az te nagy kefferuef -Jj 217 
kenődért melyet en erőttem nyaualyasert zenuedel az kerezt 
fan nagyoban hogy mikoron az te draghalatos nemes lelked ky 
mene az te zentsegős teftődből kerlek irgalmaz az en lelkőmel 25 

az ő ky meneffenek ideyen amen pater noster aue maria

n e g y e d i k  i m a t s a g h
О en vram iesus criftus imádlak tegödet az koporsóban 

helyőztetuen : es di*a- || gha kenettel megh kenettetuen: kerlek 218 
tegődet en vram iesus cristus hogy az te zentsegős hálálod le-30 

gyen enneköm őrök eletőmre amen pater nofter aue maria

Ö t ö d i k  i m a t s a g
О en vram iesus cristus imádlak tegődet: le zaluan az 

pokolra ef ky zabadituan az fogfagbelieket linbofbol kerlek te
gődet edef vram iefuf ne boczaff engő j met j| oda bee menny 2Id
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pater nofter aue maria h a t o d i k  i m a t í a g  0 en vram iesus 
criTtus jmadlak tegodet halottaybol fel tam ad w an: ef az meny- 
orzagban fel menuen: ef óluen atya iftennek jogyan: kerlek 
tegodet en vram iefnf irgalmazy en velem bynoffel pater nofter: 

5 aue maria
h e t e d i k  j m a t f a g

220 0 en vram iefuf criftuf jo paztor az igazakat tarcz- || ad
meg: ef az bynőffőket igazyczad meg ef minden hyw halottak
nak leg3T irgalmas: ef légy irgalmai ennekom bynöfnek amen 

i o  pater nofter aue maria

*) Bo d o g l i  a z z o n n a k  t i z t e s s e g e r e  v a l o  a y- 
<(t̂ > a t  os i m a t f a g  v a l a m e l y  e m b e r  b o d o g h  a z z o n y  
t i z t e f f e g e r e  ez me g  i r t  i m a t f a g o t . e f  k o z o n e t o t  
m i n d e n  n a p o n  me g  m o n g y a  m i g e l  m i h e l t  az 6 

2211 e 1 к e t e f t e t o l  e l v  j a 1 i к || a h v a g y  m e g h  h a l  a n n a k  
e l ő t t e  h a r m i n c  n a p p a l  az zyz m a r i a  о п е к у  me g  
j ё 16 n i к e m b o r y  a b r  az a t b a n  ef  a z t  m o n d y a  о п е к у  
о en  z e n t  f y a m n a k  v e r e u e l  me g  v á l t ó t  f y a m  к e- 
zw 1 у h o z z a  [m ert] h a l á l o d h o z  m e r t  ez g y a r l ó  v i 

l i á g b ó l  к у k e l l  m ú l n o d  es s e m m i t  ne  f e l y  m é r t é n  
t e  v e l e d  v a g y o k  m i n d e n k o r o n  ef  t e g ö d e t  me g  
f e g h e l l e k :  k o we t - k ö z y k

222 I d w e z  l é g y  z e n t  har omf agnak  leyanva: jdwez légy 
zent leieknek iegyeffe jdwez légy: mi vronk iefuf criftyfnak 

25 zentfegőf anya jdwez légy: angyaloknak hwgha: jdwez légy 
patriarkhaknak fogad alfa jdwez légy prófétáknak jgherety : jd
wez légy ewangeliftaknak meftőre jdwez legv apoftolóknak ta- 

223nitoya: jdwez légy martiromoknak batoritt- | oya || iduez légy 
confefforoknak viragha es zepseghe: jduez légy: zyzeknek tiz- 

30teheghe iduez légy eleuenoknek viaztaloya (!) jduez legv ha- 
lotaknak meg jelontoye velem légy minden nyomoruffagomban 
zyz maria iefus criftufnak zent anya: en aytatos azzonyom 
nyerv irgalmat en nekom binofnek az te zent fyadtol mert az 

224 te zent markodban ayalom az en || lelkomet: iduez légy en 
as azzonyom iftennek el reytot havleka : iduez légy en azzonyom

* )  A z  1 — 9 .  l a p ó n  l é v ő  i m á d s á g g a l  p á r h u z a m o s  s z ö v e g .
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irgalmaffagnak anya diczőffegnek anya zent egyháznak anya 
kegyefíegnek anya ef boczanatnak anya : idwez légy: iduez 
légy menyorzagnak kapuya zent leieknek zentfegöf haylaka: 
jdwez légy en azzonyom aranyai aldot edes zent haromfagnak 
lakhelye (!) el örök kegyelmeffegnek || lakó helye: - jduez légy225 
en azzonyom zyzeknek tizteffeghe nepeknek zeretetős azzonya: 
jdwez légy en azzonyom nymorultaknak (!) anya gyermeküknek 
emleye: kefíeruefföknek vigaffaga iduez légy en azzonyom re- 
mení'egnek kwtfeye : bynőknek boczanatya lelkűknek hiedelme : 
jduez légy zyz zent [1J zylle jduez légy zyzeknek artatlanfa-||ga226 
jellőnnen aluan jftennek zent zynenek előtte emleközzel meg 
az en gyarloffagomrol: jduez légy bodogíagoí iduez légy; edef- 
fegőf: iduez légy irgalmaffagof eí begyelmeffegöf zyz maria: 
agy enneköm eröffegot en ellenfegőmnek ellene nyluan eí tit
kon (!) valóknak ellene könyőrgők te nekőd о bodogfagoi' о is 
edeffegőf о kegyelmeffegös о irgalmaffa | gos j| zyz maria az te 227 
zentczegos zyleteteden kiben mindeneknek terőmtóyet gyermok 
kepben zyled hogy légy binőssőkőn kegyelmes ith ef minden
koron (!) ef mindenyt ef az zent kereztfanak neuenek diczere- 
tiert kyn az mi vronk iesus criftus teghődet el ayanla az 6 20 

zereto tanitwanyanak zent ianofnak monduan jme nekőd anya 
kerlek || teged en zentczegős azzonyom edef zep zyz maria az 228 
te zent fyadnak neueiert az mi vronk iefus criftufnak hogy 
effedezzel mi erőttőnk binőffókert: jelofben en erőttem minden 
nemy zykfegőmben ef nyomoruffagamban ef tefty ah vagy lelky 2 5  

nyomorufagomnak jdeyen mind őrökwl öröké amen

■“l ez i[ ..] i m a t f a g  a k k o r o n  m o n d a n d ó  m i k o r o n  
У az if t e n n e  к z e n t  t e f t e t  f e l  m u t a t y a  az p a p  О en 229 
vram iesus cristus ky az menyorzagbol ala zallal atya iftennek 
kebeléből az zyznék meheben: ef az kereztfanak magaffagan3o 
mely febeket vallal: es az te draghalatos zent veredet mi erőt- 
tönk ky ontad tegődet alazatoffon kérőnk hogy az jteletnek ő 
napyan allaf az te jogodrol ef legyőnk méltók (!) az zoth || *)

*) A 18. lapon jelzett s a két következőn írt, de nagyobbrészt el
pusztult imádsággal, tehát a második kéz írásának egy részével párhuza
mos szöveg.
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230hallania: jöuetők el en atyamnak aldotty az őrök orzagban ky 
nektők meg vagyon zereztetuen világnak kezdetytől fogwa mind 
örökké amen : pater noíter aue maria

*) d i c z ö f f e g ö s  zyz  m á r i á r ó l  el' d y c z ö f f e g ö a  
s z e n t  j a n о Г a p a  1’t á l  ei' e u a n g e l i i '  t a r o l  v a l o a y t a t o f

231 j m a t f f a g h  || 0 zeplötelen zyz maria es öröké meg aldot vr- 
iftennek felfegős zyleye: el vriftennek felfegős ef kellemetös 
temploma zent leieknek titokhaza menyorzagnak kapuya kinek 
miatta vriftennek vtanna mind ez vilagh megyen: kérőnk hay-

10 czad le az te kegyelmes fyleydet en méltatlan kőnyörgefíőmre
232 ef légy у ennekőm mindennemy dolgaimban kegyelmes feghet- 

fegöm : 0 bodogfagof zent janof criftufnak kellemetös baratya: 
jdwez légy ky azon criftuf iefuftol zvze valaztattal ef egyebek 
kőzőt jnkab zeretettel: ef menyey titkokwal mindeneknek felete

is meg ayandekoztatal ef vriftennek diczefíegöf apoftolaya ef euan-
233 geliftava: valaztattal tegödet |j kerlek iduezitőknek (!) zent 

anyuval egyelőmben hogy méltó légy ennekőm fegetfegőt ad
nod vele őzue: О menyorzagnak dragalatos nemes könywey. zyz 
maria ef zent janos О keet fenlö zöuetnek vriftennek előtte

•2o alnan tauoztaffatok el <(en)> byneymnek homályoffagat: ty vattok 
az két nemei’ zyzek kykben mv menyey atyánknak ő zent fya-

234 ual ef mv || vronk iesuf criftufnak myatta zerzee maganak hazat 
kykben atyaiftennek egyetlen egv fya jöue: ty nagy zentfegtők- 
nek ef zyzeffegtöknők erdemeiert ő nagy zerelmenek meltoffagat

2s meg eröffytte az kerezt fan fygwen vgy monda jme te fyad 
azzoniallat: annak vtanna az maitoknak ezt monda jme te

235 anyad azért az nagy zentfegőf zeretet- | nek || miatta kyuel 
akoron az ifteny zeretet anyawa ef fyvva zerze ezönkeppen egybe 
zerkőztete tínektök ketten en nyaualyaf binöf ez may napon

3o ayanlom az en leikömet ef teftömet: hogy minden oraban mind 
kywöl belől való eletömben eröf őryzők ef kegyes effedözök

236 eröttem legyetők vriftennek előtte mert erő- || ffen hizöm ef 
ketczegnekwl vallom hogy az ty akaratotok jftennek akaratya ef 
az ty (nem ) akaratotok jftennek nem akaratya azért valamit

3 3 2

*) A 9—16. lapon lévő s a nagyon m egrongált következő levél túlsó
(e k iadás 18.) lapján  végződő im ádsággal párhuzam os szöveg.
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tőle kerendötök ketczegnekwl meg nyeritek azért ty nagy mel- 
toffagoí hatalmafi'agtoknak ereieuel nyeryetők ennekőm teftőm- 
nek eí lelkűmnek idweffeghet ef az ty diczöffegőf nagy- || fia- 237 
gotoknak miatta az vigaztalo zent leieknek meg latogataffat • az 
en zyuemnek ef meltoltaffek lakozny en bennem ky engőmets 
bynnek minden fertelmeffegheből meg tiztiezon zentfegős jozag- 
wal meg ekeffiezön jfteny ef atyafywy zeretetben tekelletőssegh- 
vel albatatoffa tegyőn ef ez világból ky mulaffomnak vtanna az 
ő valaztotinak örömökben vigyen || ef az kegyelmei' vigaztalo 238 
beufeggel malazt ozto zent lelek ky atyanal el fywal orzagol 10 

mind orökwl öröké amen

o l u a s t a t i k i t h a z i r a f  az h a l a i n a k  g y a k o r t a  
me g  g o n d o l a f f a r o l  ef  z y n e t l e n  e m b ő r n e k  k e l l  az 
h a l a i n a k  o r a y a t  z y u e b e n  v i f f e l ny*)  ||

Igen hamar lezen te veled ez dologh ah vagy ez czelekö- 230 
det annakokaiert laffad mikepen annakokaiert valyad es tarczad 
fennen magadat: mert ma ember vagyon ef holnap ingyen fém 
jelönyk: mikoron kegyeglen el vetetedendyk (!) az zenieknek 
előle bizonyaual igen hamar el mulyk az elmebőles о embory (!) 
zyw- II nek kemenfegös tompaffaga: hogy czak ez ielönvalokat 240 
gondolya: ef róla gyakorlatoffaggal elmelkodyk : az jőuepdökre 
kegyeglen jnkab nem ifgigyekőzyk ef előzőr azt meg latny ef 
öreya igyekőzny: ekkeppen kellene fennen magadat minden 
gondolatidban ef czeleködetidben tartanod mint hogy ha ezennel 
volnál И meg halando bizonyaual ha jo lelky efmeretőd volna 241 
nem igen telned ah halait: bizonyaual job volna az binőket el 
t luoztatnod: honnem mint az halait el futnod azért ha ma 
nem vagy keez az halaihoz mikepen leez holnap kéz mert az 
holnapy nap bizontalan ef mikejjen tudod ha az holnapy napot 
ered У ef valhatod fmit háznál fok ideyglen. elny mikor ily 242 
keueffet jobbitywk meg minen magokkat (!) ef eletönket az 
hozzw elet nem mindenkoron jobbit meg de jnkab gyakorta 
binth zerez ef nemz : о bizonyával czak egy napon iol meg 
terhettönk volna ez világban : fok eztendők zamlaltatnak az meg 
tereire de gyakorta igen || keues az meg jobittafnak gymölcze:243

ЯЗЯ

*) A 119 138. lapokon lévővel párhuzam os szöveg.
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azért izonyo es rettenetős meg halny netala (!) vezedelmef fok 
ideiglen elny bodog ernbőr az kv mindenkoron az <o)> hatalmam
nak orayat mindenkoron valya az о zemeinek előtte ef az ha
laihoz őnwőn magat naponked zerzy: azért ha lattal valami- 

214 koron embort meg halny gondolyad mert |j teef vgyan azon 
vton vagy el menendő : eí azon kell nekődeí el mennőd ez ha 
levelid holual latandod holual: alvczad tennen magadat eftuet 
nem ernőd ef ha latandod eftne lenny: tahat ne merezkődyed 
tennen magadnak az holualt tulaydonitani mert nem tudod ha 

245holualt erőd vannem annakokaiert mindenko- j ron légy || ron 
légy keez: es ekkepen ely hogy foha tegőd az halai keeztelen 
ne talalvon: igen fókák hamar ef hertelen halallal meg halnak: 
mert mely oraban nem alityatok embőrnek fya el jőuendő: 
temondanod (!) finikor tudniaillyk az vtolso oran mikor el jőuend 

240 az halainak m iatta: fokát másképén kezdez értény mind |j te 
telyes eletődnek el mulaffirol ef igen bánod ef kefferyled hogy 
ily turtyan ef reften el költötted lieyaba hazontalanwl az időtli 
mely időben czak egy napon oly peuitenciat tarthattál volna 
hogy jduezyltel volna о mely bodogh az olyan embőr ky rnof- 

247 tan ez eletben igyekőzyk olyannak lenny mineminek || keuan 
• talaltatny halalanak orayan : bizonyaual ad kegyeglen nagy 

bizodalmát bodogwl meg halny ez világnak tekelletőskepen való 
meg vtalaffat jozagban-való liaznalaínak buzgoffagos keuanfagat: 
fegyelőmnek zeretety penitencia tartásnak munkaya engliödel- 

248men'egnek keez ef gyors volta önön- || maganak tulaydon. aka
ratlanak meg tagadassa es kinek kinek mind haborussaganak 
el viffelesse az criftofnak zeretetyert bizonyawal igen fok jókat 
tehetc miglen egheffegben vagy de ha korfagban effendől nem 
tudom minemi joth tehetc jgen keueffen jobulnak meg az kor- 

249 fagbol vgyan ezőnkepen ky-(k)> fok || zarandoksagot iarnak igen 
ritkán leznek zenthe towaba ne akary byzni az the jo barátid
ban es az th (!) fele barátidban fe veffed az jöuendökben az 
the idueffegodet mert igen hamar el feletkőznek te rólad embő- 

2->9rők honnem mint alittanad ah xagy gon- || dolnad job moftan 
35idejen tennen magadhoz látnod ef valami joth te előtted elől 

el bo<(c^zattanod honnem mint valakiknek feghetfegőkben re- 
menfegődet vetnöd annakokaiert ha nem vagy tennen magadért 

251 moftan zorgalmatos tahat kiczoda lezen jőue- j| ndőben te
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erötted zorgalmatos moítan az idő igen dragalatos de iay ki 
igen vezedelmes bogy ez időt ily haznalatlan költöd es heyába 
el mulatod melyben erdemlhetne (!) bogy öröké ely el jö bogy 
egy napot ah vagy egy orat az || meg jobbittaffert kerz eí nem 25*2 
tudom ha meg nyerhetöd annakokaiert /'draglialatoí atyamfya 5 

mely igen fok eí nagy vezedelömböl meg zabadithatod tennen- 
magadat eí mely nagy felelőmből zabadithatod meg magadat 
ha moítan || mindenkoron leez felelmes ef az halairól ketczegös 2 >3 
tanuly annakokaiert moítan oly módón elny hogy az halainak 
orayan inkab merezkődyel örylnőd honnem mint felnőd : tanuly 10 

moítan meg halny ez világnak hogy akkoron || kezgy elny az 251 
criítufíal: tanuly moítan mindeneket meg vtalny hogy akoron 
nagyob zabádon meheff az criítoíhoz íanyargaífad meg moítan 
az the tettedet az penitencianak miatta hog<(y)> у akoron vallia (!) 
bizonfaggal való bizodalmát || oh the balgatagh kaba ernbör 255 
mith gondolod tennen magadat fok ideygh előnek lenny , miko
ron czak egy napotes batorfíagofíon ne valhaí oh mely igen 
tokák meg czalattattanak eí rementelenfegben az ö teltekből || 
ky vonattattanak íminezőr hallottad az mondóktól mert amaz 25(> 
íegywernek miatta el eífot el vezzőt: amaz kegyeglen vizben el 20 

merylt eí nemely magaíí helyről ala eífot az ö nyakat ky zeghte 
eí amaz etelben meg íuladot ef amaz || iacodwan el vegezte 257 
eletyt nemely tyznek miatta nemely vaínak miatta nemely dögh 
halainak miatta nemely tolvayoknak miatta el vezőt. eí ezön- 
keppen mindeneknek veglie halai ef embőröknek eletek mike-1| 25 

pen az árnyék igen hamar el mulyk fkyczoda emlekőzyk megh 254 
te rólad halálodnak vtanna ef kiczoda jmad the erőtted tarcz 
tarcz ah vagy tégy tégy moítan draghalatos atyamfya ah mit 
tehető mert nem tudod || mikor meg lialz ef nem tudod hogy 2 dl 
my kóuetkőzyek tenekőd halálodnak vtanna miglen időd vagyon зи 
győtcz tennen magadnak meg halhatatlan kazdagfagokat az the 
idweffegődröl el valwan femit ne gondoly hanem czak || ah me- 2tHl 
lyek az iftene azokat gondolyad zerez moítan temagadnak tiz- 
teletőí barátokat az iftennek zenty közzwl eí az ö czeleködetőket 
köwetuen hogy mikoron meg fogyatkozandol ez eletben tegödetsc 
foga<d)>gyanak eí vegyenek az őrök haylek- j ban || ban tarczad 2 111 
tennenmagadat mikepen zarándokot ef jőue<(ue)>nt ez földön 
melyekre íemmit (!) nem var ez vüagliy dolgokról tarcz zabad
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zywet eí az iftenhőz fel egyengetet mert ninczen ith meg ma-
262radando varaffod oda kónyőrógy oda || fohazkodyal naponked 

ef firaffal fel egyenghetteffel hogy az te leikőd erdemletteffek az 
te halálodnak vtanna az vriftenhőz bodoghwl menny kit adyon 

ö minekőnkef atya fyw zent lelek telyef zent haromfagli mind 
őrőkwl őröké amen ||

263 o l u a t a t i k ( ! )  i t  az i r  a s . az Í t é l e t r ő l  es az [pi 
h i n n é k  k e n y a r o l

M i n d e n  the dolghaidnak tekenczed meg az veghet ef rni- 
ío képén allaz az zorof itelő bírónak előtte kynel femmy eltitkol - 

nan ninczen ky ayandekokal meg nem enghezteltetyk fém magba-
264II menthesseket bee nem vezőn de ah mi ighaz azt ithely о nya- 

walyaffagos es eztelen kaba binős mit felelz az iftennek minden 
the gonozfaghidnak tudoianak ki ezőn közben rettegöd moftan 

is az megb haraghwt embőrnek zynet hogy mit előzőr meg nem
2651atz tennen- || maghadnak az iteletnek napyan mikoron fenky 

mainak miatta megb nem mentethetyk ab vagy gyalaztathatyk 
de kykymind meg elegőduen lezen önnön maganak az ö terhe- 
uel moftan az the munkád gymőlczőf az the firaffod foganatot :

266 ef fohazkodaűod meg balgatan- || do te bánatod ef tőredelmef- 
fegőd elegb tetell ef meg tiztulo az bekeffegőf embor ky fogadya 
az bozzuffagokat ez vall nagyot ef batorfagof meg tiztulaít jn- 
kab bankodvk egyebeknek gonozfagyn honnem mint az 6 rayta 
lőtb bozzwűagon ky az ö. ellene valókért őrőmeft jmatkozvk ef

267 az ő zywe: || bői az bineket meg boczatya ky nem keffyk egye
bektől boczanatot kerny ky igen kynyen meg enghezteltetyk 
bonnem mint meg baragzyk ky őnnőnmaganak gyakorta erő- 
zakot tezen ef az ő tettet vetty mindeneftőlfogwa az ő lélke-

268 nek igaya ala ef erre igvekózyk naponged : azért job || moftan 
3o az byneket ky tiztittanv ef az vetkeket le vaghny .honnemmint

az jőuendő tyztulafra tartany : bizonyánál minnenmagonkat meg 
czalywk <(aẑ > zertelen való zerelőmnek miatta melyet az teftliőz 
vallónk: mit eghet egyebet az tyz hanem czak ez te byneydet:

269 mineuel jnkab mofta<(n)> magadnak || nagyobban keduez ef az 
bő tettet kőuetőd: annal nehezben firz ef győtretől ef nagvob

allatzeren való egheteft zenuedz: valaminemy iagyaban az em- 
bör vetkózőt azon tagvaban nehezben győtretyk: otb az restök



tunyák eghő eztennókkel jngattatnak ef az torkollak ehfeggel 
eí zomywífaggal gyötrett- || etnek: oth az tefty buy aff agban 270 
élők eí az tefty keuanfagnak zeretoy eghő zurkkal eí bydef 
kynkówel meg őttettetnek ef miképpen az dyhőf ebek az nagy 
faydalomnak ef kennak miatta az iregyők orditnak: oth femmy 5 

bin nem lezőn mely az ő tulaydon kenyat nem valya: oth az. 
keuelyők mi- || nden gyalazattal be telyefődnek ef az fősuenyők-'l 
nyaualyaffagof zeghenfeggel zykelkődnek r|oth lezen egy óra ne- 
hezeb az kenban honnem mint ith zaaz eztendők az kefferyffe- 
gős penitenciaban oth femmit (!) nywgolom ninczen ef femmi10 
vigaztalaffok ninczen az karhoztaknak: de ith nemiko- jj ron ’27‘2 
meg zynyk az munkáikétól ef az ő barátihoz folyamik ef valami 
vigaztalaft (!) vezen mert oth egy byneí nynczen hogy ky kennekwl 
volna: annakokaiert légy moftan zorgalmatoí ef bankodwan az 
the bineydről hogy az iteletnek napyan légy batorfagof az bo-15 
dogokkal mert akkoron az igazak || alnak nagy batorfaggal az 278 
ő ellenfegőknek ellene: kyk Őket kefferghettek ef háborgattak 
ith ez főidőn: akkoron az iteletre al ky ith moftan őnnőnma- 
gat alazatoffon vettőtte embőrőknek itelety alaa: akkoron nagy 
bizodalmát vall az zeghenv ef az alazatof es rettegh minden-20 
felől az kewely : akkoron lattatyk |j bőlcznek lőtt lenny ez vi- “74 
lagban ky az criftuffert tanult [ez] balgatagnak ef vtalatofnak 
lenny: akkoron meg kelletyk minden haboruffagnak bekeffeggel 
való zenuedeffe ef minden alnakfagh [meghd] bee fogya az ö 
zayat: akkoron Őryl minden aytatof ef erdemlettetyk minden'25 
zerzetóf akkoron || inkab őril az megh győtrőt teft: honnem “75 
mint ha mindenkoron győnyőryffégőkben taplaltatoth volna : 
akoron fenlyk az alavalo öltözet: ef meg fetetyl homalyoffodik 
az lágy ruha ef lágy öltözet űakykoron jnkab diczertetik az ze- 
genke haylek honnem mint az aranyas |j palota: akoron jnkab2<í> 
íeghel az alhatatos bekeheegh honnem mint mind ez vilagby 
hatalmatfaag: akoron nagyobban vigad az egy igy engődel- 
meffeeg honnem mint mind ez vilaghy pompaffagh: akoron 
jnkab Őryl az tizta ef jo lelky efmeret: honnem mint az nagy 
bőlczeff- К eghöf tudományok: akoron nagyob mertekőth nyom- 1 * 
az kazdagfagoknak meg vtalatfa: honnem mint mind ez fölcly 
fok kyncz: akoron jnkab örylz az aytatof jmatczagon honnem 
mint az győnyőriffegös meg elegődeffen: akoron jnkab nagyobín

a z  í t é l e t r ő l  é s  a b ű n n e k  k í n j á r ó l  3 3 7

N Y ELV EM LÉK TÁ R . XV. 22
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278 örylz az veztegtfeguek meg tarta-||fían honnem mint az hozyw 
bezzellelfokön: akoron jnkab jobbak leznek az zent mivelkódetök 
honnem mint a fok zep ighek akoron nagyobban kellemetőf 
lezőn az zoroH elet el az kémény penitencia honnem mint mind

5 ez fóldy gyonyőryffeghők tannly moítan kewefben zennedny
279 hogy oztan ak- || oron az nehezektől megzabaditatthatfal: elö- 

zőr ith bizonytczad megh hogy mit zenuedhetc annakvtanna 
ha moítan ily keueífet el nem zenuedhetc Imiképpen zenued- 
hetod el tahat az örök kent: ha moítan ily keczyn ken habo-

io rutfagh ily beketellenne tezón mit tezon tahat az örök j ken ||
280 jme bizonyaual nem valhatc keet oromeket gyónyóryífegben 

lenny it ez világon eí annak vtanna orzagolny az menyorzag- 
ban az criftoűal ha mind ez may napiglan mindenkoron tiztef- 
fegokben eí kewanfagokban elte<V>l volnayf mind azok ímit

281 hazwaltanak volna tenekod ha jmmar || alhatatlaníagban tőr- 
tenneek tenekod meg halnod annakokaiert mindenek hiwífagof- 
íok az iftennek zeretetinekyl: es czak опеку zolgalny: mert 
valaky az iftent telyes zyweuel zerety ez ilyen embór íem a 
halait: íem ah kenth : íem az iteletót: íem az poklot nem fely

282 mert az tekelletós zere- || tét batoríagoí jarulaft tezen az iften- 
hóz: kyt kegyeglen megeí bynth tenny gyönyörködtet (!) nem 
czoda ha a halait eí az iteletóth felye: de maga jo hogy ha 
meeg mikor az zeretet' tegodet vizza vonzon az gonoztol de ah 
vagy czak az őrok kennak felelme meg rettenczőn ky kegyeglen

283 iftennek j| feleimet hatra .vetty fok ideyglen az jóba meg- nem 
alhat eí maradhat de az ördögnek töryben hamarfaggal effvk 
kytől az felfegőí iften min dönt meg otalmazyon íminketef amen

01waftaty<(k)> ith az ira (!) embőrnek önnön maganak ala- 
zatoffon meg értéiről eí hogy mait nem kell jtelny íem ragal-

284mazny I bezeddel j| Minden embőr termezetzerent kewan tudny 
eí bőlcznek lattatny de az tudomány iftennek felelmenekvl mit 
hoz embőrnek eí mit háznál vgy mint azt mondan<(a)>ya fem- 
mit nem : byzonyaual job az alazatof parazt egy igy embőr ky

285 iltennek zolgal honnem mint az kewely bölcz || doctor ky őnnőnmagat 
35 el hagywan el tunnyaluan nezy ah vagy gondolya czak az égnék 

forgafíat vgyan ezőnkepen valaky magaban fel fualkodot eí kewely 
erokődyk ma<(a)>ft haborgatny keíiergetny czelekődetywel eí be-
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zedy wel vtalatof iftenek előtte mert iíten azt mondja minden va- 
la<(ky)> fel magaz- || talandya ónnőn magat: meg alaztatyk mert 286 
pokolra vettetyk ala az keuelíeghert annakokaiert mondya ith 
az iraf valaky jól őnnónmagat megh efmery Ónőnmaganak vta
latof lezón ef nem igyekózyk ma<a,/ft megh bantany fém be- 5 

zedenel fém tetemenyewel mert őnnón magat alytya mindenei 
II alab valónak ef vtalatotfnak lenny -fém gyónyőrkőttety<(k)> 287 
[ed] ef diczekódik embőrőknek diczeretyben miért mert ha tud
nám mind azokat melyek ez világban vannak ef zeretetben 
nem volnék mikepen feghellenének mind azok engomet <[meg)> м 
iftennek előtte vgy mint azt mondanaya femit<^kepen)> nem mert 
ab ky engomet meg ite- || lendő minden en czelekődetimről 288 
mert minden en zolaffim ef czelekódetym ő előtte iellőn vannak 
kynel: femmi el nem titkoltatbatik: zynyel meg annakokaiert: 
az felette való tudomannak kewanfagatol: mert oth talaltatyk 15 

nagy feflótczegh ef czalarczagh: az bőlczek ef tudoffok őrőme- 
tőben kewannak lattatny: ef bőlczeknek || mondatny vgyan 289 
ezőnkepen az keuel<(y]>ókef akarnak mindenektől tizteltetny es 
egyebekén hatalmat venny ef vralkodny ef egyebeket hamiffan 
nyomorgatny ef őket haborgatny ef ő reyayok iregykődni: ef az 20 

ő elő menteket irily<(k)> kyert az olyanok vezyk az jftennek 
fentenciayat mikoron ez mondatyk || ő nekyk menyetőkel en290 
atyamnak atkozty az őrök tyzre, ky zereztetőt őrdőgbnek. ef'az 
Ő angyalynak. mert am azt mondya a az vriften az euangeliom- 
ban valaminemy mértekkel merőd atyadfyanak ef fele barátod- 2 5  

nak vgyan olyan mértekkel merettetyk tenekődef annakokaiert 
fókák К vannak melyeket tudny: azért igen keweffet ah vagy 291 
jngyen femmit nem haznalnak az leieknek idweffegere: ef igen 
bolond kaba balgadagh(!) az ky egyebekre igyekózyk honnem mint 
azokra melyek az ő idweffegenek zolgalnak az fok ighek fokeo 
zolaffok nem elegittik meg az lelkét de || az tizta lelky efmeret292 
nagy bizodalmát ad az iftenhőz: ef az jo elet hywőffitty meg 
az elmeth mineuel jnkab jobban tudz ef többet tudz. annewal 
jnkab nehezebben Ítéltétől belőle hannemha zentyl elendez vele 
azért nem az mainak haborgataffa az zentyl való elet de az 3 5  

alazatotfaggal || való ef zerettettel való elet tezen embőrt kelle-293 
metőffe: annakokaiert ne akary fel [v] magaztaltatny valamy- 
nemy meftőrf égből ah vagy tudoma<[n)>ybol: jo varro vágyé ne

22*
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keuelkődyel vele: mert ne talam az tóth az vyo<(d)>ban 6tód ef 
towaba nem varhatz ah vagy jo deyak vágyé ef jo <4raff)>oluaffo

294 vágyé К ne keuelkődyel vele mert ne talam az kewelfegert iften 
el vezy zemed világát: ef minden egyeb tudományddal ne ke-

5 welkődyel mert embőrt czodakepen meg ver iften: de inkab 
fely az tenekőd adót efmeretőkről ef tudományokról: ef hogy 
az ténekőd adót ayandekőt (!) ef malaztot el ne vezeffed:

295 ef ha Л lattatyk tenekőd hogy fokakat tudz ef ighen jól ertez 
mindeneket: eztef tudyad mert bizonyaual fokkal többek vannak

ío melyeket the nem tudz ef nem ertez: annakokaiert ne akary 
magaffan ef nagyon értény: de jnkab az the tudatlanfagodat 
valvad: mi<(er)>t kewanz te valakynek eleyben vettetnőd mi- [|

296 koron naladnal tudofbak talaltaffanak ef jnkab bőlczek az tőr- 
uenben: annakokaiert ha akarz valamit haznalatof keppen tudny :

is ef tanulny: z ere ff nem tudny -ef femminek alyttatny mert az 
kewelfegből akar embőr bölcznek lattatny: azért zereff nem 
tudny mert ez az felfegőf ef haznalatof lecke őnnőnmaganak

297 byzony К meg efmerety ef meg vtallaffa : embőrnek önnön ma
gáról femmit nem tartany ef alittany: ef hogy egyebekről min-

20 denkoron jól ef magaffan értény: byzonyawal ez nagy bőlczef- 
fegh ef nagy tekelletöffeegh: annakokaiert ha latandaz valakyt

298nyluan vetközny ah vagy valaminemy nagy bynt ef || nehezzet 
tennv: demaga azért ne akaryad tennenmagadat annal jobnak 
alittany mert nem tudod miglen alhatc az jóban mind nyayan

25 gyarlók vágyónk: de the fenkit naladnal gyarlobnak ne alycz: 
annakokaiert mert minden- valaky magaban byzyk hamar el

299 effyk azért mondya az derek iratf || egyt (!) monduan: ha ze- 
gyent akarz vallany: hyddel magadat fualkodyal fel vond ky 
azzonyallaty tőrödet nyelued el boczatwan: ma<(a)>ft meg gya-

30 lazwan bezzeddedel nyeluedel ef ottan keez zegyőn vallót embőr 
vagy kynek bizonfaga az zent iraff

300 Oluaftatyk ith az iraf az zeplőtelen zyz marian- || ak 
bwczw veteleröl az ő zent fyatol mikor az ő zent fya mene fel 
jerufalemben hogy az hwfwety barant meg enneye ef az vtan

35 zenwedne mert jmar el jött vala az ő zenuedeffenek oraya
Nagy czötőrtőkőn holwal leuen be mene -az bodogh zyz

301 maria az ö zeretó fyahoz az iefufhoz ef le etfek || az ő zent
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fyanak elette ef monda опеку nagy firaffal: о en draghalatof 
fyam ef en zerelmef zywemnek vigaztaloya valami mondaffom 
vagyon ennekóm the nekőd: о en dragalatof fyam ef en jftenóm 
ky engómet terómtóttel kerlek tegodet maragy meg en velem ah 
^vagy czak)> ma az en vigaztalaffomert ef az en zywemnek || 5 

vigaztalaffaiert hogy egyetómben legyónk egyt az hwffwetty ba- 302 
rannak meg eteleben: felele az edeffegof fyw ef monda: jól
lehet en draghalatof anyam kellene ennekóm engednőm tenekod 
kyre [..] en tartoznamef mert te tőled vallom az embóry tef- 
tó t: de maga jnkab kell az atya iftenek engednóm kitol en 10 

vallom ef vóttem az iftenfegőt j| ky ekkeppen zerzette ef el 303 
rendelte hogy oth zerezyem meg az hwfnetot hogy oth egyem 
meg az hwffuety barant mert el jót az meg valtafnak ideye 
mert jmmar kózzeel vagyon az óra melyben en te tóled el va
lóm 0  en dragalatof anyam te jól tudod kyczoda vagyok [m.] 1 5  

mert jftennek fva vagyok ef te ennekóm minden || azzony ala-304 
toknál nagyoban valaztattal anyawl the ennekóm mindenkoron 
nagy [halatof voltai] halalatof voltai. О en zeretó anyam hol
napi napon oly halait zeimedők hogy mind az angyalok el czo- 
dalkoznak rayta о zeretetóf anyam 0  draghalatof zylem. laffadao 
ez teftet kyt ez világra zyltel ef naponked [na] tápláltál az hol- 
napy napon telyeffeggel || mind el zaggattatik az en orcam 305 
dohof nyalakal el pókdőftetyk ef zaggattatik ef mind egyeb 
jzonyo kent zenuedók ef n<[y]>akon veretóm: ef arceel_veretóm 
. . mely igheket ith halla . . zyz maria ef bezedeket . . onta25 
az zyz maria ef nagy kónyw hwllataffokat ef firaffokat: ky onta 
ef akepen bwczwt von ó tóle о ernbór ez kegyei anyan- jj ak306 
banatyt ef kefferyffegyt ez may napon az vton kyt zenuede kell 
viffelnőd tenekod ef az te zywedben hogy kónyőrylyőn te ray- 
tadef az zyz maria te ef könyöryly zywedben ó rayta ez таузо 
kefferyffegen az vton az te zywedben amen
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E l k e z d e t i k  z e n t  ag i  f t a n  p i f p e k  r e g n l a i a l  
i g é r ő l  i g e r e :  n e m e i  z e r z e t e s  a z z o n a l l a t n ( a k )  egg  
l e u e l e b e n ;

E z e k  v a n n a k  k i ke  к (!) paranczolo[n]k hog meg tar- 
cliatok: ti kik monoftorban [lakozkok] lakoznan vattok <(lakoz- 5 

tok^. Eló'l'z?) kiért egbe gvlekezuen vattok <(gvlekeztetek)>: bog 
[hazban] hazatokban eggeffegel lakozz’atok: es (eg] eg lelketek 
legen f eg ziuetek iftenbe: Se mond’atok valamit tulaidon tie
teknek : de menden köz legen tinektek; Es oztaffek feiedelm. 
azzontol <(azaz prioriffatoF) (mende)nteknek eiet es ruha nem 10 

egenent mendennek: mert nem me(nd) egenlö<Yegen)ent]> , [ha- 
zonra vattok] egefiegbe <(eröbe)>- vattok: de mendennek, mint 
vkfege [leiend i  <(fueri i }  lezen;1) Mert vg olualTatok az apof- 

tolok tetemenebe, hog menden köz vala ö nekik es oztatik vala 
mendeniknek, mint zvkfege adga vala; kiknek valamiek^ volt 15 

világiban, midőn bel iőttek az monoftorba: [cjzabadon akariak 
azt közzé lenni; kiknek kedig nem volt [az monoítorba azt] ne 
liereüek azt a monitorban: kit meg kiuől íem lelhettenek; de 
maga ő [erőtelenf] koríagoknak ^garlofagoknak)> az mi zvkős 
adgak: meg ha ő zegenfegek micort kiuől volta<(n)>k, xak az 20 

z u]vkfegekre valót lem lelhette volna; demaga azért ne alahak 
magokat bodo[k goknak"2) miért «oly» eletöt, es őltőzetőt lelté
nek, meliet kiuől nem lelhettenek «volna»,3) fe emeliek fel [ad] 
agokak (!) miért taríalkodnak azokual, kikhez kiuel vepni nem 
mertek volna: de fel igekezz’enek zvuőkkel. es ez földi hivfagot25  

ne keretiek, «hog» ne kezgenek monitorok kazdagoknak inkab 
haznoffa lenni hognem zegeneknek: ha kazdagok ott meg alaz- 
tatnak. zegenek kedig ott fel fualkodnak; de eimeg azok kik

J) Előbb áthúzva, aztán alápontozva.
2) A 0  betű a /i-ba bele van javítva.
3) A lap szélén.
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valaminek lattatnak vala világiba ne utaliak meg 6 sororit kik 
az zent tarfafagban zegenfegből iőttenek, Tót inkab zorgalmaza- 
nak <4anolianak^> nem kazdag nemzeteikének méltó voltáról: 
de zegen fororoknak taríafagarok (!) dichekedni; fel fe emelkő- 

5 genek ha koz elettre valamit 6 iozagogbol attanak, «Ге» О kaz- 
dagíagokrol incab (fej keuelkeggenek miért őket monoftornak 
rezeltett(ek)] rezeltettek: mint ha ő velek világiban elnenek; 

A l i a  q u i p p e  que  сип  que  i n i q n f t a s .  Egeb demik akar 
mel’ kegetlenfeg, gonoz mielkedetekben vaflalodik hog az gonoz 

iomielkedetek «meg» legenek, de «az» keuelfeg meg io[tetemen 
vtan] tetemeseket «es» lefel: hog [elvezz’enek] az io tetemenek 
el vefzenek. E t  q u i d  p r o  d e f t  d i í p ^ r g e n d o .  S mit háznál 
zegeneknek oztani es zegenn’e lenni, ha naualas lelek keuelb_ 
lezen kazdakfagot meg vtaluan : hog nem mint volt őtet biruan r 

i s O m n e s  e r go .  Azért mend eg leiken t_eg zvent elietek, es tiz- 
telietek ti [bennetek] keztetők iftent egmaí'ban: kinek templomi 
lettetek; O r a f t o n i b u s  i n f t a t e .  Imadfagot tegetek meg 
zerzett idjekőn es orakon; I n  o r a t o r i o ,  Imádó liehen <(az 
eghazbaé fenki egebet ne mielkeggek hanem azt az merre al

so kották, honnan nevet es vott, hog ha valakik, meg zerzett hóra 
kiuol, [lej mjdőn vreffegek leiend imádkozni akarnak : ne lege- 

2 nek [«nekik»] bolgataol . . . .  nekik bantool^) || Psalmis et 
Impnis etc. Zfoltarral es [enej egieb enecleffel micoid ilte(nt) 
imad’atok: az forogion ti ziuetekben mit mondotok zatokkal. 

25 E t n o l i t e  c a n t a r e .  Se akariatok enecleni: [azt] ha nem 
mit oluaftok hog eneclő legen; (Amm)i kedigen nen (!) vg va- 
gon(!)iruan hog enekeliek: ne enekeli<(te>ek; Ca ( r n e m)  \  ef- 
t r a m  Tetteteket zeledehetek [etelnek es italnak1 bóitel,■ es 
etelnek italnak zenuedetehegeuel: menere (eg)effegiek engedi:

3o Miden kedig valameli kőzzőletek[ek] nem bőitől(het).............
ebédnek horaia (kiuol) vala mi elefeget ne végén; hanem mi- 
d(őnbeteg)leiend; C um  a c c e d f i t i s  a)d m e n f a m  Micort 
aztalhoz mentek mígnem (on)nan fel keltők : az mit (ti) nektek 
zokas zerent oluafnak (b)Őgefnekvl es vetőkedes^^) nekul (h)al- *) **)

*) Itt a lap alsó széle ferdén úgy el van vágva, hogy az utolsó 
' sornak csak e két végsó szava olvasható.

**) А к helyett eredetileg у volt írva.
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gaffatok, hog ne xak zatok (veg)en étkét: de meg fiietek es [be 
vege] <balgaffa)> iftennek igéiét. Q ue i n f i r m e  (sunt )  e 
p r г f t i n a c o n f u e t u d i n d .  Kik erőtelenek eleztebi zokafbol 
ha kvlőmben tartatnak elettel. nem kell egebeknek neheznek 
lenni: fém hamifnak tetni, azoknak kiket egeb zakas tőtt 5 

erőibe; N ec i l l a s  etc. Se alahak az «erőfbe(k)»*) bodobgak- 
nak (!) azokat, [mert] miért veznek eletekre [mi] nemit, kit nem 
veznek ők: de incab magoknak őrölienek mert tehetik, [az] 
«am» mit amazok nem tehetnek; E t  f i e i s  q ue v e n e r u n t  
Es ha azoknak kik gengeb életből iettenek az monoftorba va- 1() 
lami elefeg, ruha, ag, lepel, adatik, ki erőfbeknek es azért bo- 
dogbaknak nem adatik, gondolni kell azoknak kiknek olian 
elefeg ruha ag lepel nem adatik, menere az gengebek es erote
lenek ő világi eletekről ez kemenb eletre le zallottanak: iol 
lehet meges [6] az erőfbeknek mertecleteffegere nem iuthatta-15 
nak; N ec i l l e  d e b e n t  con t u r b a r  j. Se haborog’anak 
<(zomorolianak]> [meg] ő ziuekbe, hog latt’ak őket [etelbe] «va
lamit» eletre többet venni, nem arra hog tizteltetnenek de 
«hog» tvredelmel zenuettetnek, [hog] ne törtenniek zidalmas 
vizzafag: hog [m] az monoftorban holott menere [lehet] tehetik 20 

leznek muncas kazdagok, [hog] ott legenek genge zegenek; 
S a n e  q u m a d m o d í m .  Bizonnal miképpen betegek zvkőfek 
hog keuefebe elefeget vegenek hog meg ne nehezvlienek, vgan 
az betegfeg után vg tartaffanak hog hamarab meg iogolianak: 
meg ha ez [vigal] világi ménnél alabualo zegenfegből iőttenek2 5  

leiend es, Igaz vgan mint [ha [regi] elebbeli genke zokas atta 
volna az [g] kazdagoknak azt, [az] «am» mit adott ez vi kor- 
fag ez zegeneknek, de midőn az eleztebi ereieket meg eppeit- 
he[tenjdik terienek az bodogb zokafokra <(azaz mertecleteffegre^* 
ki iften zolgalo leanit <(leanokat)> attól incab ekefeit[i] mint 3 0  

keuefebbel zvkőfök, hog ne tarxa őket [immár eteknek gőnőrő- 
fege immár meg [giogio] iogoluan, kiket «zvkfegek» (?) fel emele 
betegöluen; Azak(!)alahak magokat kazdagbaknak: ki (!) az ke- 
uefeb eleinek tvrefebe leien(dne)k**) erőfbek; Mert iobb keuefbe *) **)

*) A lap szélén; az utolsó betű csak sejthető, de a hiány csak egy 
Á betű lehet.

**) A (dne) ki van vakarva.
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zvkvlni, honnem többet lenni. N on f i t  n o t a b i l i s .  Ne legen 
tettetes <Teles)> őltezettők: fe kiuannatok ruhánál kelleni, hanem 
erkólchel; Ne legen ti nektek of vekon íedelőtők hog alól az 
czepeznek halozasa<(tta^> meg teffek; . . . .г) |

3 Q u o d  f i  a l i q u a ,  Hog valamef foror neki adott marhat 
el eheztend: vrozafnak iteleteuel karhoztaffek; I n d u m e n t a  
у e j t  r a. Öltözzetek apaczafeiedelm akarata zerent meg moftaf- 
fanak, akar ti tőletek akar ruha mofoktol: hog(!)tizta ruhának 
[nag] felotte való kianfaga «belől» meg ne zenfiefőt^e. az lelket: 

í o l a u a c r n m  ec i á m  c o r p o  r u m  Telteknek mofafa es [ferdö- 
nek] feredefnek gakor volta ne legen: de az idő közben, kibe 
zokas ferdö adaffek; kit kedigen corfagnak zv<[k]>íege ketheleneit 
[me hozza ne] reá hog meg fereggiek: hozza <(mezze)> ne bá
lázzák ; F i a t  s i n e  m u r m u r e  legen morgás nakvl, [vr] oruof 

is tanalchaual, az mi egeffegert ualo, vg hog meg Ha nem akarna 
«es» az foror, feiedelm azzon parancholattiaual meg tege: 
ammit tenni kell egetfegerfc; ha kedig az foror akarna de talam 
nem alkozik: Ö kiuanattianak ne engeggenek; Mert nemicort 
meg ha artana e s : hizi hog haznalion ammi edefkettet; D e- 

2 o n i q и e f i l a t e n s  e f t.- ha kedig az ferelm tefben(!)titkon vagon, 
iften zolgalo leananak ha mondanga [hog] mié féri ferzik ket- 
fegnekvl higgenek, de maga [ha] ammi edefkettet ha háznál az 
ferelm[nek2) meg vigaztani] vigaztafara, auag nem, «ha nem 
bizonofok benne»3) oruoftol kérdezzek Neqn^ e a n t  ad  ba l -  

25 ne as  Se ferdőbe ne mennenek fém egeb herre, harcimnak 
keuefben Nee i l l a .  Az ez kinek naualaia volna vaía Ъоиа 
menni, ne azokual mennen kikuel ő akarna de kikuel feiedelm 
azzon [p] mondanga, ta?-tozzek mennj E g r o t a n t i u m  с и г а  
[koroknak gondia] korokual «való» bánás, akar corfagnak vtanna 

3o eltetendőknek,4) akar meg hideglelés nekvl, vala mi erötelen-

x) A lap külső szélén lent alulról fölfelé más kézzel írva: iohh 
keueje alatta lenni, hon nem felette. A következő levél hiányzik.

2) Előbb fereimet volt írva s az utolsó három betű fölé van javítva
a nek.

3) E négy szó a lap belső szélére van írva s kereszt utal rá a 
szövegben.

4) Az utolsóelőtti betű fölé egy l van írva, de a szóvégi к nincs 
törölve.
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íegbe naualgokpak1 2) vala kinek hagaffek bog 5 kerie az pin- 
czeből, kinek mire zvkfeget latand’a S i u e  a n t í m  qne  c e l 
l a r i o  Akar kedig kik pinczen, akar ruhacon akar kenueken, 
tíztől «felvettetnek»-) zerzetteknek zugodafnekik (!) zolgalianak 
at’iokíiainak az fororoknak C o d i c e s  c e r t a  h o r a  kenue<3set)> 5 

melden napon egg bizon oraba kerienek, vdö kiuel kik kerendik 
[nekik] ne [adaffekj veheffek, V e f t i m e n í n  verő.  Znhakat (!) 
kegig (!) es farukat midőn [ken] zvkefeknek kelletendnek, Ne 
halazz’ak adni, kiknek ezok őrizeti alatt vadnak, l i t e s  a u t  e m  

pertek auag fern egg ne legen «koztetok»(!)auag mint hamarabb 10 

meg Tegezzetek, hog az harag gulőfegre ne nőiení!)es gerendát 
tegien zalkabol e s  lelket [golgal gel к  oil a tegen, Neqwe en int  
ad f o los,  Mert nem chak férfiakat illet az iras, «ki» vgmond, 
ki gvlőli atfafiat, golkos, de férfiúban, kit iften előzer teremtet, 
azzonallat e s  parancholatot vett Qu e c i i n q i t c  c o n u i c i o  va-15 

lamel foror őzző zitkozodaffal, vág átokkal, auag meg bvnnek 
zemb<(r)>e v]zemre vetefeuel maft meg fertend, emlekeziek eleg- 

tetellel mint hamarab meg vigaztani am mit tőtt, es az ki meg 
feru<V>lt poroitas nekvl meg bochatnj, Si a u t e m  in u icent  
ha kedigen egmaft meg fertendik, egmafnak vétkét tartozzanak 20 

meg enged/rj, ti imadfagtokert, kiket bizonnal mint [gakortab 
teztek] incab gakorlotok attól incab zente tarchatok, M e l i o r  e s t  
a u t e m  Iobb kedig az foror ki iollehet gakorta haragra kefer- 
tetik de maga fiet meg kernj hog meg bochaffa neki az kinek 
őfmerj hog vetett, hog nem mint az, ki kefőben haragozik, es 25 

bochanat kerefre nehezeben haiol; ki nem akar megbochatnj 
fororanak ne remenfe, hog imadfaganak haznat vege Q ue 
a u t e m  n u n q u a m  Az mef foror kedig fouha nem akar kérni 
bochanatot, auag nem lelkeient kéri h octal an (!) . . . .3) jj

Azért ogiatok magatokal(!)kemen bezedőktől, kiket h a |  
zatokbol ki zalaztandotok, ne [z]röftelietek azon zabol oruoffagot 
mondani kiből febők lőttének (!) Qu u m  a u t e m  né  е е / / i t  as  
d i f c i p l i n e  Micort kedigen meg tan о italnak zvkfege erkől- 
cheknek fegiefebe, titeket ketheleneit kernen zokat mondani, ha

J) Itt is úgy, mint az előbbi jegyzetben.
2) A lap belső szélére írva, de a szövegben utalási jegy nélkül.
3) A kézirat alsó széle le van vágva s így egy sor hiányzik.
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őfmeritek hog azokba [rnenket] menteket el múltatok, Nem 
vattok ketelenek, hog alattatok valóktól bochanatot kerietok(l), 
[hog arra, hog] «ne» az alatt[akj valo<V>nal midőn <(micort)> nag 
<[felette)> alazatoffak (!) tartatik, [azzal] birodalmnak [meg] ha- 

5 talma meg [zegetik] <[ne)>*) zegeffek S ed  t a m e n  De maga 
bochanatot kell kérni iftentöl ki őímeri azokat es kiket igaznak 
felette meg fegtek mene io akaratual zeretitek N on a u t e m  
c a r n a l i s ,  kedig nem tefti de lelki zeretetnek kell közöttetek 
lennj Mert ammit zemermtelen teznek* azonallatok azzonallato- 
kon rutol pachkoluan es iaczoduan [de], nem chak őzvegeknek 
es criftofnak illetlen zolgaloleaninak, kik zent zandegban van
nak, de főt meg hazas azzonallatoknak es hazafolando zvzeknek 
[es] fém kell te?mi. P r e p o f i t e  t a m q и am  feiedehn azzonnak 
mint adatoknak engegetők tifteheget tartuan hog ő benne if ten- 

is nek ne vehetők, [z] fokkal incab eghaz biro papnak ki menden- 
teknek gongat vifeli Y t e r g o  c u n c t a  Azért hog ezeket meg 
tarchatok, es ha mit benne meg nem tartandotok, hog heiaban 
el ne muliatok, de hog meg logolion es meg fegieffek, feiedelm 
azzont [igen]**) illeti igen <?elieb)> vg hog az eghaz biro papnak 

aomond’a ki veletek gondol, ammi ő modiat es ereiet felől mulia 
I p / a  vero,  q ue v o bi s  p r e e f t ,  Az azzon kedig ki nectek 
feiedelmetek ne alalia magat hatalmai vralkoduan, de zeretettel 
zolgaluan bodognak, Tifteffegeuel emberek előtt feidelmetek 
legen nectek, féléiméi iftennek előtte, lábatok alatt legen «le» 

25 teriezkődue[n], C i r c a  о m я e s. [Mendennek on (!) magat io 1 e- 
temennek adga példáiul], Mendenhez on/!) magat [io] peldaiol 
adga io tetemenbe, Meg feggen nugalmatlanokat (!), megbatoro- 
han [felől felekőnőket, hozzaia végén corokat, tvrő legen щеп- 
denhez D i f c i p l i n a m  l i b e n s ,  Difciplinat fegelmet örőmeft 

3o <(zabadon)> végén on(!)maga, mafnak, felelmefe[n] adga, de <es)> 
jól lehet monnaik zvkes legen, de maga inkab kiuanna «azt» 
hog zereffetek hog nem felietek, gondoluan mefldencor hog 
ocot adandó lezen ti ertetek iftennek, Azért inkab engeduen 
nem chak ti raitatok, de főt ő raita es kőnőrőltök ki kezőttetek 

35 mig magafb helőn [ul] vl, addeg nagobb vezedelmben forgodik,

*) Utóbb áthúzva.
**) A sor fölé írva s utóbb áthúzva.
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D o n é t  d o m i n u s  Adga vr itten hog meg tarchatok mend 
ezeket zerelme]̂  mint lelki zepíegnek zeretői, es xcnak io illa- 
taual <(zagauaV>, io naiaffagbol illatozok, nem ug mint [zolgalok] 
vnők [töruen] kernen tőruen alatt de mint [ze] zabad fiák lea- 
nok malazt alatt eluen. Y t a u t em vos hog kedig ez kőiiuex- 5 

keben miképpen egg tükörbe magatokat meg láthattatok hog 
feledekenfeg mia, valamit el ne muliatok, • egczer hetbe nectet (!) 
meg olnaftatíek E t v b i Es hol magatakat lelenditek, am mi 
iruan vagon, hog meg töttetek,1) adgatok halat vr iltennek, ki 
men den ionak adoia oztoia, holott kedig valakitek latandia hog ю 
nala [valami] ezekbe nem <(vetek)> leiend, bankoggek az el
m ú l t r ó l ,2) ogga magat ióuendőtől, i t te n t ............ 3) 5

Ad C a n o n i c a s  h o r a s  Midőn az fororok Orara es az 
graciafra eghazba mennek, es ki iönek, az eghaz aitaia elott(!) 
fekegek, Senki magat hozzaia tarfohtani ne merie vág valamit 15 

puranxolni; Ez it valamig lezeri ez penitenciaba vrat ne végén 
Bekelefre te iöien, Se iriak vág iegezzek otet(!)vaia mi zolga- 
latra zent eghazba: te hagganak neki vala mi obedienciat 
P r i o r i f i a  verő,  De hog rementelenfegbe ne ettek, pnoriffa 
ilien bvnben valóhoz veneket «kvlgen» kik inxek ötét hog bv- 2 0  

net meg zanna izgattak ötét tvredelmeffegre, kőnőhek f о u e a n t 
ötét raita könöroleffel(!), onzoliak eleg tetelre, fegeliek eff efe- 
dezeffel, kiknek segedől legen az egez corment, ha о benne 
ielenendik méltó alazatoífag, smeg ne tagadga az ki fo vele 
irgalmaffag tetet, [de] «es»4) ha tetit (!) neki meg vionnan ve- 25 

reffek az felöl mondott keppen E о d e m mo do p e n  i t  e re  
d e b e a t  Ezen keppen tarxon penitenciat ha ki kit itten ne 
aggon vág kitől itten veggen tefti bvnben efendik, kit nehezeb 
gőtrelmre itelönk, es menTen[nel] egebnel inkab [vtalo] vndok- 
lonk Ez iliennek el vehetik velomat,5) mig ez penitenciaba 3 0  

leiend, ha kedig ez ilien bvn titok leiend, titok tudakozafíal idő 
zerent es zemet zerent, méltó penitenciat tarxon, ha kedig

fi A kéziratban levő jelzés szerint ez utóbbi három szó az előtte 
álló négygyei felcserélendő.

fi Az r alatt eredetileg z volt.
fi A következő sor a lap alján le van vágva.
fi A lap belső szélén.
fi Az 0  fölötti, m-et pótló vonalka törülve.
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valakik egg gonoz zandekual, vag egbe Intézettel, vag(!) gonoz 
eggeffeguel, pr/oniffa eilen vagi')feiedelmi eilen «niluan» fei ta- 
nmdandnak, felöl mondotkent turxanak pgnitenciat, Es toabba 
mig élnék, о zeneknek vtolfo béliét tarxak, Es Capitulomba

5 zauok ne legen hanem xak önön magok vadolafaba, Se ö 
nekií( )valami obedienciat ne hagganak de maga ha nekik«nek» 
nem gonoz zandekual de bizonnal prioriffa ellen vala mi pa- 
nazza leiend, kit nem illik fém kell el z e n u e d n i  tvrni, 
elözor(!)őtet önon(!) köztök menden alazatoffagual es ifteni zeneim el

10 inxek hog magat meg fegge : ki ha gakonta való inteffel magat 
megfedni el mulatand’a, vag(!)vtaland’a, prouincialifnak vág vi- 
caniofanak meg ielenxek D e g r a u i f f i m a  c u l p a ,  I g e n  n e 
h é z  b u n  n ö 1 XXI  c a p  i l u l u m  (G) r a u i f f i m a  c u l p a  
Igen nehez bvn, annak [fegelmetlenfege] «feglietetlen fe ge%*) 

löki [nem fel] fém bvnt nem fel.tenni, feni penaiat nem akaria 
[ve] fel veni, Azent ha ki ilien leletendik, Az fonorok nuhaiat le 
vehe es ő tanfafagoktol meg valiek, es kvlön való hen'e be re- 
kezteffek es elien az etekkel kik az nehezeb bvnent fölöl moud- 
uan vannak Ad c o n n e c t i o n  cm a u t em t a l i u m ,  Ilieneknek 

2o «kedig» meg fegefene legenek [merni]<(nemi)> a l c o l m a s  kéz 
heliek, kikben nem xak az mondott fegelmetlenök <(feghetetlen- 
nök)> de főt az meg dögl[e]tök, es kikhöz bizonhal ganoíag 
vagion, bog el futnak, • auag antandok zemeíbe vág marimba, 
Be nekezteffenek, Bizon «hog» ettől kiffeb bvnekent, hagliatfak 

25 nemicon nekiknek bog azon «mondot» liefen lacozzanak ideiglen 
[meg] el valuan [luan] az többitől, mint tetit (!) io<[b)>nak lenni 
De A p о f t a t i s e t f u g i t i u i s ,  Z e n z e t e  h a  g o t t a  к n o l e s  
b u d o f o k n o l  X .X II c a p  i t u  I и т ||

6 (S)j a l i q u a  а р  of  t a (tau  е nit) ha vala mef ionon zen- 
30 zetet el hagánga azonnal atkozott legen, ki fentenciat ki mon

dónk. ez [zenzeffel]**) zenzefbe, ki atokbol meg ne oldozhaífek 
hanem xak zerzet mefte?’etől vág [o] ön pnouincialifatol, ha ki 
zerzete meg hagafaba vág elfutamafban meg fogatik, es akaratfa 
nekvl meg hozatik, az penat tvniő, kit az fegelmetlenőkrő <(feg-

35 hetlenőknől)> [ha] el vegeztőnk ha ki kedig elfutó akarattaual

*) A lap külső szélén.
**) Törlés jeléül aláhúzva.
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meg terend, irgalmaffagot keruen femmikeppen be ne vetefíek 
mind örökké, Ielennen ha tefti bvnnek teteleröl bizonnal gano- 
fagos leiend, hanem Meftert vág prouincialift ezen megkerdnen, 
es az <'ez)> eíetőt meg ielentuen, vala mi okért nemicor egebet 
itelendnek Cum  a u t  em f u e r i t  Micort kedig be' veiendö le- 5 

zen, öuig mezitelen vezzekuel ieien az capitulowba es földre le 
efuen vénát tegen kerien, Es mend az‘ felöl mondott penaual 
kit mondottonk, az nehezebb bvwröl, es az tefti bűnről es az 
gonoz zandekozafrol, götreffek, de maga az ott meg entezött 
irgalmaffagban «végén» többet uag keuefebet hamarban vág m 
keföben, az elebbi veteknek köuetefe zerent, es az bvnrol(!)valo 
banatnak iege (!) zerent, De C r e a c i o n e  p r / o r i f f e ,  p r i o 
r i  f f a t é t é i r ő l  X X I I I  Capi tn/nn?.  (M) A g i f t er vei  p r i o r  
p r o  (u i n ci al i s) .  Mefter vág pronincialis [hozza lábon] aggon 
priorihat holott eddeg ilien zokas volt, hanem tahat tudakozás 1 5  

zerent. vág (!) köz igeret zerent, vág köz ihlet vág akarat zerent 
valaztaffek prioriba, tőruen «kenv»nek «Tőruenkőnvnek»*) m e l
den eimesfeget vag vilongafat el haguan, Es mefter vág prouin- 
cialis vág vicarins erre ielenn-en zerzett, ha neki tetit (!) ötét 
meg сояfirmalia, Conuent kedig kikéri az valaztott prioriffanak20 

con firmáéi о iát, az valaztoknak neuet es zamat meg iria, ha ke
dig eg hónapig nem valaztandnak, hat mefter vág prouincialis 
zerezzen omuentnek prioffat, Az fororok kedig profeffioiok vtan 
fnem előttö erezteffenek prioriffa valaztafara De i n f t i t u t i o n c  
s u p p r i о r i f f e, S up  p r i  о r i f  f a t  e t e 1 e r Öl XXI I I I  c a p i - 2 5  

t и la m (P)Rioriffa Ezes fororoknak es proúincialifnak vag(!)ő 
vicariofanak tanalxaual, zerezen fupprioriffat, [ki] kinek tizte 
lezen hog zereteteft lábon es gondolion az cónuentel, Es [eb] 
egebekbe (1) menere prioriba meg iegzendi neki vág ereztendi 
haganga, Menden napi capitulomba meg ne kealtaffek hanem во 
nemicor nagob vetkert, mint prioriffanak tetit (!), prioriffa ke
dig meg halua vág leteue, Azon Supprioriba, ő képét tarxa 
Ővizette telieffeguel, mig nem prioriffa valaztvan lezen es confir- 
malua es hon <(az)> hazba, lezen, [auag]**) <(hanem)> ha mefter 
vág prouincialis vág vicarins kilömben zerzendi [De C u r a t r i- з;

*) A lap külső szélén.
**) Törlés jeléül aláhúzva.

N Y E L V E M E É K T Á R . XV. 2 3
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c i b и s f o r o r o k u a l  g o n d o l o k  r o l  v a g  l a n o k r o l  XXV 
cap  i t u l u m ]  De c i r c a t r i c i b u s  XX Y c a p  i t u l u m  
(P)Rioriffa tanalxal iegezzen, két ezes forort kik zerzet zeretök 
kik legenek igekozok es zorgalmatoiok, foro(ro)knak [tetemene- 

5hez tel] tetelehez es maga vifelefehez, Es az completa vtan f 
nappal es ||

7 v a lam i...............................................................................................*)
kiknek valami okért történik be menni, az kellendökröl reuiden 
es keues bezeddel. I t e m  í‘i o p o r t e a t  Efmeg ha kelletik 

10 fororoknak foglalata belől valami zvkfeges mivnek lenni, be me
hetnek, az miuefek prouincialifnak vág vicariuínak aldomafaual 
Es hat pnoriffa es snppn'oriffa, es, procurator foror, vag egeb 
három2) az idefbek kőzzöl erre zerzettek, zolhatnak az miefek- 
nek, de vg hog [k]3) fáz eggik ketteitöl meg hállaffek, Egebek 

is kedig femmi móddal ne zolianak nekik, hozzaiok fe mennenek, 
Efmeg ha valakinek vg történik meg korolni hog vr vetelnek 
zokott heíere nem [mehet] lőhet, ha vrat kelletik neki adni, az 
pap Camfaba ftolaual őzző «őltőzuen» criftns teftet tizteffeguel 
[viuen] be vige, előtte. mermen két foror zőuetnekkel: harmad 

so foror zentelt vízzel, neged .harangal, Es keferiek (ötét)4) az meg
éltek cőzzől nekik az infirmariaba, főtt az beteg(ekne)k vrat 
aggon mint az ordinariumba vagon meg iruan, ha k(edig) vala 
mei foror annera meg betegőlt hog őtet kelletik (meg) kenetni, 
hat az pap fel őltőzuen mint az communiora [vagon] m(ondot- 

25 to)nk, zent kenetnek olaiat vige két zolgaloual kinek eggik egg 
kis kereztet vigen az mafik zőuetneket, es az infirmariaba m ei
nen es az egezz conuent elöttő proceffioual mennen, Bel menuen 
kedig az pap infirmariaba mond’a, Pax huic domuj, azaz be- 
kefeg ez haznak. Es az többi legen mint vagon az ordinariumba 

3 o meg iegezuen, de maga vg hog az xőpőuel való meg tőrles 
priorihatol legen, vag [attól] az forortol kinek ö. haganga. 
CauendMm eft De maga meg ogak hog kennen be menefek meg

*) E lap felső saéle egyenetlen vonalban el van szakítva, a mi által 
a kezdő sor tönkrement.

2) A latin -rum szótag szokásos rövidítőjelével.
3) А к betű nincs egészen befejezve.
4) A ( ) közöttiek vízfolt alatt halványan, de még ölvashatólag tet

szenek föl.



ne l'okaíolianak [immár holott]1 2) vr vetelert hol kenetef{ert) nag 
ok nekvl de monnaik őrző legen, Micor l(edig) communicalni 
es meg kenetni [6zz5 kelletik] «mend»3) kelletendik valaki(t), 
hat legen mint monduan vagon az bemenetről, Mas zolgalo es 
lehet melleie ki az zent kenetet vige vág vitele, Es előzőr legen 5 

az communio fáz vtan az meg kenes Es ez efetben [mend] az 
connent mendencor az infirmariaba «meg» maraggon mignem 
el végezik az keneft l)e  c a p i t u l o  t e n e n d o ,  C a p i t u l o m 
t a r t a t r ó l  XXX c a p i í n l u m .  (F)Ini tis Matutinis, Veterne 
meg leuen tartaffek Capiíttlmn, vág príma után vág tercia után 10 

f mife vtan, ha mife [tercia vtan] prima vtan [d] mondatik,
Nemicor kedig el es [hagha] hadhattak ha prioriffanak teccik, 
Conuent Capitulomba hog be megen, az léccé oluäfo mond’a 
meg az [holdot] holdnak [napal] nap’at es mit az kaién [daru
ból] daruimból kel mondani, f az hetes mond’a vtanna az 1 5  

preciofat etc. annak vtanna fororok le vluen az oluafo mond’a 
el az leccet vág az zerzefből, vág az idei ewangeliumbol, Előzőr 
lube dominet monduan es aldomaft veuen ahheteftol, vgmond, 
Regularibus difciplinis, vág Di(uinum)3) auxilium, midőn ewan
geliumbol oluas Es áldozat leuen halattak'ért) || 20

(monda az ki)*) Capitulomot tart'a: Benedicite, es meg 8 
feleluen, Dominus, mend le haiolianak, D e i n d e  r e c i t a t i s  
Az vtan alamifnat vág egeb io teteit eleue monduan es imad- 
fagba aianlvan aianlokat mond’a az pr/oriffa az Retribueret, 
oztan az conuent mond’a Ad te leuaui, [de profundis kirieleifon] 25  

glória, de p?*ofundis, requiem, kirieleifon xpéeleison, kirieleison 
pater noster, Ez három vertei, Oremns p?*o domino papa, Saluos 
fac terű os tuos et ancillas tuas, Bequiescant in pace, kiket az 
hetes mond’on ez barom collecíaual Omnipotens fempiterne dens 
qui fa cis mirabilia, Pretende, fidelium deus omnium etc. Егзо 
vtan vlienek le az [ap] fororok Tahat az ki fő [mo] meg mond
hatta riuiden ha mit áz fororoknak tizteffegere vág meg fege- 
fere latandia hog átkozik, Annak vtanna mond’a az ki fő, 
Tegenek veniat akkik bvnefnek alaifak magokat, legottan kik

b Törlés jeléül aláhúzva.
2) A lap külső szélén.
3) A levél alsó szöglete le van szakítva.
b E szavaknak csak némi nyomai látszanak.
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magokat bvnőfnek ófmerendik le teriezkoduen vénát [tegenek 
kerienek Az vtan, az Noniciakat meg halgatuan ha az capitu- 
lomba leiendnek meghalgatandok, es Ok ki mermen, Egebek 
fel kelienek] keluen alazatoffagual bvneket meg jmdojj^ik, es 

s meliknek bvne of leiend bog méltó meg fegni kezeha. magat 
meg veretre kit tegen (!) capitulorn tartó vag «az» kinek 6 ha- 
ganga Az Capitulomba kedig fororok ne zolianak hanem xak 
két okért, mint Ónon bvnet vág egehet monduan egg igöol, es 
[fe feiedelmnek] feiedelmenek xak kerdefere feleluen Egg kedig 

iö aluan es zoluaa, mas ne zolion, Senki meg kealtaft ne tegen 
xak ganofagert ganofagbol, El'meg fenki ne vadolion bahamai
ból hanem meg rnond’a az zemeit kitől liallotta. Azon keppen 
oga mendenik hog gonozt kit más felől hallott inasnak meg ne 
mond’a hanem meg moiid’a kitol hallotta, Bvnőket meg haluan 

is mond’ak ez ^salmmt laudaté dominum omnes, ez verfel: Oftende 
nobis domine, Domine exaudi, es Collectaual Acciones no/tras, 
Capitulomnak végén mond’a pnoriffa Adiutorium nof/rum in 
nomine domini, f ig meg ozol az Capitulum, Micor bvnekról 
nem tartatik cap rí/dum, hat mond’ak el am mit kell mondani 

so az kalendáriumból, es az prm ofat akar az karba akar az capi
tulomba, [e] ez felöl mondott móddal, Az io teteinek eleue 
mondafatol meg valua, es az hozza ragaztott imadfagoktol meg 
valua, De can  c e f f i p ne d o m o r  um , h a z a k n a k  e n g e  d e- 
t i r ö 1 X X X I  C a p  i t u  lu m  ( I ) N h i b e m u s  f и b р е п а  

25 exeo mu n i e &t í lo n i s  Meg tiltiuk átok alatt bog senki 
(azon foror'azon ne torekeggek titkon vág niluan. tuduan hog 
valamel ház fororoknak rakattaffek, vag rakatua predicator«ok» 
zerzet(benj«enek» (frateknek] hagaffek*) (li)anem előzőr «azou» 
genmde capitulomnak engedeti[uel] legen, Azon fenehtek alatt 

eozerezvk bog fonha (’) semmi nemo efetbe valamef ház zerzet- 
nek (g)onga ala ne vetetlek, • hanem ez világi iozagbol eleg 
iőuedelmel az fororoknak zvkfegere Senkinek fe adaffek ez kőn- 
uexke meg irn/a**) vág meg látni, mefternek vág prouiz/cialifnak 
aldomafa nekvl, A men M e g [v e g e z i k] v e g e z n e k  z e n t  

35 d a m u n c u s [a p] f o r o r i n a k  z e r z e f  i. 1474.

*) Eredetileg adaffek. volt írva s ebből lett a h hozzáadásával és a 
d-nek ffre  változtatásával hatjafféle.

**) Csak im a, az n második lába fölötti ponttá1.
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es monda, no artatlanfag ha fol netted az en zent fiam-1 
nak prokatorfagat. hog iol reiaia igekozel (!). hog el ne uezelfed 
igédét, elöue hiua annak ocaert az angalokat monduan. No mit 
mondotok az en zent fiamhoz, meg kelle halni auag nem. kik 
mind naian azt bizonit'ak mert altaliaban meg kellene halni, б 
mert ha meg:, nem halna, hat foha meg nem épülhetne az 
memíei nduar:, Ennek utanna eímeg eleue hinata az embori 
nemzetót limboíbol. előzőr alia elóue adam at'ank monduan.
О a t a mendenhato aldot wr itten tudom mert femmi tanac || 
nem kellene te fólfegódnek. mert te nallad uagon mindón tanac. 2 
es bolcefeg. annak okáért meg bocaba ennekóm az en edes 
uram criftoz (!) iefus de maga bizon meg keel altaliaba halni 
ó fólfegenek es akertben keel meg fogattatni mert enes akertben 
t ó t t e m u a l a  az tholuaifagot es az wrfagot. annak ocaert faan 
keel meg hatan mert eluegezte az wr iftennek elualtoztathatalan(!) ie 
akarat'abol hog e n g ó m e t m e g  valcon mind az en magzatimal. 
kik hittó к es uartok az wr criftofnak embórre letet es amikepen 
on ky nyouitottam (!) uala kezemet az almara ugan |j

bizonitom mondabomat [. fejlele erre az artatlanfag mond- 3 
uan en es uallom hog igaaz az en edef uram iefus criftoznak (!) 20 

mondába, demaga meeg fém elegódóm meg ezeel. mert ug 
uagon meg irua ezechiel próféta kónuenek tizón nolcad rezeben. 
hog nem zenuedi affyw ó atanak alnokfagat fém az atya a 
fywnak gonobaganak kenat. d e u a l a m e f  lelök uetkózik azon. 
haal meg annak okáért. En azt mondom az artatlan vr iefuf- 2 5  

nak kepehen bog foha femmikepen nem köteles az halaira, 
mert ó foha nem vetkőzót. hanem adam. azért adam köteles az 
halaira mind w magzatiunk es az || edes xpüs meg maragon 4 
Ennek ellene monda az zeretet. En kedeeg azt mondom, mind 
egeez embori nemzetnek kepeben hog altaliaba meg keel halni, so 
£ meg bizonitom mondabomat okobagauaL mert az edes iefuf-
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ban nagon tökelletős zeretet. es atökelletes zer<V>tet az kóueti 
hog embör felebarátaiért halaira veffe lóikét, miképpen ezt 
önnön magais meg monda Es meg uagon im a zent ianos euan- 
geliomanak tizenötöd rezeben. azért foha femmikeppen egeb nem 

5 lehet benne, hanem meg keel halni. 0  en edes vram aldot 
iefus. 0  edes zyz marianak zilötte. lám mindönök cak atte hal-*)

*) Itt megszakad a szöveg.

■' • < 4  ' •  .

J a v í t a n d ó k :

Az 5. l, a lapszélen 29 h. 20. A 6 . 1. 1. sorában ynelkvl 
h. Yynelkvl. A 18. sorban ydegen h. ydegen. A 9. 1. 25. sorá
ban erős h. erős. A 16. 1. a lapszélen 6 h. 69. A 24. 1. 21. sorá
ban nvythody h. Nvythody, a 22. s. azonnak h. Azzonnak, a 23. 
s. nvythody h. Nvythody és andras h. András. A 223. 1. * élő- 
czímében á l h a t a t l a n s á g á r ó l  h. á l l . . .  A 269. és 271. 1. élő- 
czíme h. sz. e l e k  é l e t e  olvasandó.
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