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I. Azon legendárium, mely EXCELLENTIÁD ön kí
vánságára és pártfogása alatt itt először lép világ elibe , az 
úgy nevezett „Debreceni Codex“ben foglalt hat kézirat else
jét teszi. Hírből ez rég ismeretes. Sinai Miklós, a debreceni 
ref. collegium egykori könyvtárnoka saját kezű beirása szeJ 
rint a könyvtár azt 1753-ban nyerte ajándékul Keresztúri Sá
muel tógás deáktól; s ö maga hajlandó volt az egésznek ko
rát a XV. század elejére tenni. Első, ki róla sajtó utján em
lékezett, Weszprémi István vala, még a múlt század vége 
előtt. Ez híres biographiai munkájában 1781. ismertette már 
meg foglalatát, s legalább az első kéziratot, mely legendáriu
munkat tartalmazza, az irás és papiros mivolta után szinte 
a XV. századba, különösen Zsigmond király korába —,Cor- 
nides 1787. Sinaihoz írt levelében már épen a XIV. század 
végére tette, részint a nyelv 1 2), részint az irás jelleme után 
Ítélve3 4). Ezzel tartott Kazinczy Ferenc is J). Horvát István 
végre 1519-nél nem előbbinek tekintette, miután az ugyan

1) Succincta Medicorum Hung, et Transilv. Biographia. Cent. ait. 
Pars posterior. Vind. 1781. 192—198. 1. jegyz.

-) L. Kazinczy Ferencnek a Debr. Cod. elibe írt előszavában, 
Horvát Istvánnál, Tud. Gy. 1836. VII. 106. 1.

3) L. Vindiciae Anonymi, Buda, 1802. 202. 1.
4) Az általa kiadni szándéklott codex címlapján, 1. Horvát 1st-! 

váunál az id. k. 104.1.
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azon kötetben foglalt Katalin-legenda J), ennek egyik helye 
szei’int, azon évben készült, s „idősebb nyelvet állít elő“ úgy 
mond, a kötet egyéb darabjainál 5 6): mely utóbbi észrevételt, 
a codex ötödik kéziratában álló Passióra nézve épen nem 7), 
de legendáriumunkra nézve sem írnék alá. Ama Katalin- 
legenda t. i. csak nyelvjárásánál, az élesb hangzók feltűnő 
előuralkodtánál8 9), fogva ridegebb, idegenebb tőlünk , nem 
archaismusai, sem nyelvének szövedékével : e tekintetben a 
legendárium, habár irálya szabályosabb és simább a Katalin- 
legenda ügyetlen és darabos nyelvénél, ószerübb, s méltán a 
Mátyás kora első tizedeibe teendő.

Egyébiránt e mü, mely ép korában hihetőleg az egész 
egyházi évre kiterjedt, de most már „gyümölcsoltó Bódog- 
asszony napjával“, tehát martius 25-kével megszakadván, az 
egésznek épen egy harmadát tartalmazza, a többi hozzá kö
tött darabokkal semmi összefüggésben nincs: amiért itt csak 
ezen önálló töredék közelebbi ismertetésére szorítkozom.

II Mi névtelen legendáriusunknak, ki kétségkívül fe- 
renci barát volt, forrásait illeti : Weszprémi azt hitte, ő mun
káját Temesvári Pelbárt Pomeriumából szedegette összeí!); 
mit Péczely József, az akadémia számára az ö felügyelése 
alatt készült másolathoz vetett utószavában, szinte hihetőnek 
ta r t10). Mindkettő tartózkodva nyilatkozik („forte“ ; „úgy

5) Kiadva általam a Katalin-legendák közt, Pest, 1855.
L. az imént id. h.

7) Kiadva általam a Ke'gi M. Passiókban, Pest, 1856., hol nyelve 
után azt a XV- század közepére teendőnek ítéltem, 1. X. 1.

8) Ö ö helyett e ; ü helyett ö, i.
9) „Vitás SS. in universo hoc codice Ms. nostro contentas non 

ex decantatissima illa Jacobi Januensis de Voragine Historia Lombar- 
dica seu Legenda SS Aurea dicta, Vlmae absque anno per Io. Zamer 
in fol. impressa, aut Viola SS. absque loco ed. anno 1482 in fol. publi
cata, depromtas esse : verosimilius forte, ut nostra fert opinio, ex Os" 
waldi Pelbarti nostri Temesvariensis (Weszprémi itt, más irodalomtör
ténészeinkkel együtt Laskó Osvaldból és Temesvári Pelbártból egy sze
mélyt csinál) Pomerio Sermonum de SS. compilatas esse, quum ne Ca
talogus quidem SS. Petri de Natalibus Veneti, Lugd. 1508. in fol. edi
tus, aut alii, simile quidpiam referant“. Weszpr. ai id. h. 197. I.

10) Sinai ellen, ki azt a XV. száz. elejére teszi, ezt jegyezvén 
meg : „Az egész kézirat, foglalatjából, előadása módjából Ítélve, iigy
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látszik“), mi igen felületes egybevetésre mutat. A dolog nem 
így van. A névtelen magyar szerző sokszor egyezik ugyan 
Pelbárttal a legendákban : de Pelbárt is másunnan írja ezeket 
át, még pedig többnyire az Arany Legendából, és gyakran 
szérűi szóra, de feldarabolva azokat, több prédikációba is be
osztva , s magyarázatokkal s tanulságokkal átszőve. A mi 
szerzőnk is főleg az Arany Legendát követi, majd szorosan, 
majd azonban kihagyások, változtatások, sőt oly pótlásokkal 
is, melyek Pelbártnál nincsenek: mihez képest több irótkel
lett használnia, s inkább egybeszedő , mint fordítóként járt 
el. Tizennégy a legendák közöl beszéd-alakban van ; ezek 
textusaiban is gyakran találkozik szerzőnk Pelbárttal, vala
mint a beszédek elrendelése módjában ; de találkozik mind
ezekben szintúgy a pesti névtelen gvárdiánnal A1), sőt kora 
homiliáriusaival általában ; s ez tévesztette meg a nevezett 
debreceni tudósokat. Gondos összevetés meg fogta győzni 
őket szerzőnk függetlenségéről Pelbárttól, mert egészen kü~

látszik nem egye'b mint a sz. Ferenc sz erzetebeli, temesvári születe’s, s 
a XV. század első feliben nagy hírű szónok Pelbárt deák nyelven kiadott 
ily című munkájának : Pomerium Sermonum Sacrorum magyar kivo
natja Ezen vélekedést látszik megerősíted az is, hogy sz. Katalin életi
ben nyilván einlíttetik „Pelbárt atyánk.“ Ugyde Pelbárt említett gyüj - 
teménye először Hagenauban csak 1475-ben látott világot. Nem lehe
tetlen ugyan hogy elébb mintsem nyomtatásban megjelent volna, már 
kézben forgott, s az alatt készülhetett belőle ezen kivonat ; de még így 
sem a XV. sz. elején, fel kellvén tenni, hogy még az is időbe telt, míg 
Pelbárt s munkája annyira ismeretes lett, hogy ezt kortársai közzül 
többen leírni, s kivonatját készítni érdemesnek tartanák. Hihetőbb 
tehát, hogy a már nyomtatásban, közkézen forgó munkából, és így csak 
a sutiad vége felé, 1475 után készült s vonatott ki a kérdés alatti kézirat“. 
Mire megjegyzem, hogy Pelbárt azon munkája, melyhez legendáriu
munk, foglalatjára s előadása módjára nézve, igen is, analog, de nem is 
több : nem az 1475-ben megjelent Sermones de tempore (ez a Péczely 
által idézett munka igazi címe), hanem az 1489. először megjelent Ser
mones de SS. Hogy Pelbárt nem a XV. sz. első, hanem második felében 
virágzott, már Weszprémi jegyezte meg Czwittinger ellen, s én egykorú 
tanúságul a krakai egyetem matriculáiból kiemeltem már (írod. Tört. 
H. 88-§.) hogy Pelbárt 1463-ban Krakóban baccalaureus lett.

**) A Gemma Fidei, Biga Salutis szerzőjével, kit eddig szinte 
összetévesztettek Pelbárttal.
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lönbözöleg használja fel ugyanazon textusokat,- a mysteriu- 
mokat, a dogmatikai fejtegetéseket és scholastikai bizonyító 
módot, mely az említett szerzőket jellemzi, mellőzve, mindig 
erkölcsi tanulságokat vesz célba ; a szentatyák s egyéb te
kintélyes egyházi Írókból ritkábban vesz át helyeket, s bár 
néha ugyanazokat, másszor viszont másokat ; s általában 
észrevehető népszerűsítő igyekvése, melyben a magasb theo- 
logiai miveltséget nélkülöző barátok és apácák szükségeit 
szerencsésen tartotta szem előtt.

III. Fő becse azonban szerzőnknek reánk nézve a 
nyelvben van. Kevés emlékünk maradt a régi időkből, mely 
ily kerekmondat-alkotást, az idők és módok, különösen a ré
szesülők és ragozott határozatlannak, használásában ennyi 
szabályosságot, ily csínt a hogy és való kihagyásában, s ily 
tiszta, a deáktól ennyire független, magyarságot tüntet fel : 
bár a foglaló mód deákos vonzatát ő sem tudta egészen le
rázni. De ha régi nyelvünk képét, mikép azt az elébbi idő
szak (a Lajos és Zsigmond kora) emlékei után más helyt vá
zoltam l2), szem előtt tartjuk, ennek gazdagságát különösen 
az igeragozásban itt többé fel nem találjuk. Egyedül a tol
dott ragozást leljük szerzőnknél még teljes virágzásában, de 
mely különben is csak a XVI. században enyészett ki. így 
gyakoroltatik általa nem csak a feltételes mód jelen idejének 
egyes harmadik személye, mindaz átható igék határozott formá
jában, péld. mondanája, kérnéje, mind az ikes igéknél : lak- 
néjek, imádkoznéjek (laknék, imádkoznék ö); hanem a többes
ben is : 1. szem.: txmnójok, érdemienöjök (tudnék, érdemle- 
nök), 3. sz.: hallhatnálak, megszolgáltatnájak, kövez nejek 
(hallhatnák, megszolgáltatnák, köveznék ötét v. őket). Az 
igék s a nevek birtokragozása többes első személyeiben, a 
nyílt formât (o, ö) az utóbb általánossá lett tompa helyett (u,
ii) állandóan alkalmazza : kívánónk, mi velőnk; íartj ok, 
kérdjük ; mondhattok, tehetjük ; lássok, köves sok ; láttok, tet
tok ; tartanonk, kételkednünk ; uronk, hitünk; nál ónk, bennünk, 
velünk stb. A részesülő jelen helyenként még e-vel formálta- 
tik o helyett : idvezite, esse (essö eső). A sziszegő képzőn igék

12) A M. Nemz. írod. Története I. k. 71. §-ában.
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többnyire, de nem mindig, áthasonítlanúl veszik fel a j-és ra
gokat : ótalmazya, vonsya, tartoznék, imádkoyonk stb. A su
perlativus külön képzőjének nála sincs még híre : majd a 
comparativ pótolván azt : nagyobb, inkább, 7. 1., mint a fran
ciában névelővel erősítve mind máig; majd ugyanez men- 
íó'Z-lel nyomosítva kasználtatik (1. a Szótárt) : elöfordúl ugyan 
a leg előrag mint nyomosító egy igehatározó előtt : legazonnal, 
de nem sehol mint a harmadik fok képzője. Igen nevezetes 
az „egyik“ névmásban az i&-nek birtokragkép használása (a 
bínösöknek egyiáhöz 101., az ördög egyik 202.), hol tehát az 
ik rag teszi még a birtokot, mintha mondanék : a bínösöknek 
egyéhez). Ezeken kívül a szer sorosztó rag változatlan 
maradása mély hangú törzsökök után: sokszer, másszer, hat 
szer stb. ; a vei segítő rag még igen gyakori át nem olvadása: 
kevánságval, közönségvei stb ; a hangugrató képzők hangzót- 
lan használata (birodalm ai, fejedelmködvén, fejedeZmmé, té- 
kozZván), s némely phonólogiai sajátságok emlékeztetnek még 
azon időszakra, mely az ó nyelv jellemét még sokban meg
tartotta. Az utóbbiak közzé mindenek előtt a szelletek és ki- 
hangzások nyomai tartoznak. Amazok tudvalevöképen a régi 
halotti beszédben találják legerősebb kifejezésöket ; de he
lyenként más emlékekben is előfordulnak, főkép a gyenge to
rokszellet (h), leghatározottabban mindazáltal a Bátori bibliá
ján kivid debreceni legendáriumunkban, bár teljes követke
zőkkel itt sem. Mégis fontosabb a dolog, hogysem annak 
rendszerezését, habár csak figyelemgerjesztésül is, meg ne 
kisértsük.

1. Mindenek előtt a névelő s a mutató és visszavivö 
névmásban, valamint a hangzóval végződő határozók, vi
szonyragok és kötszókban is, elég sűrűén megtaláljuk úgy, 
hogy azt jóformán szabálynak vehetjük ; tehát :

ah, s ennek összetételeiben, mint : ahra, ahról, ahkoron, 
ahmint, ahféle stb. ;

eh, s ennek összetételeiben, mint : ehre, ehről, ehképen, 
ehben, éhből, ameh, imeh stb ;

kih, mih ; sinkih ;
beh, leh, kih, s összetételeik és származékaikban: behhi- 

vatá ; lehfeküt (lefektet), kihirtá ; tömlődbe1* ;
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reh: hitireh, térdönkreh ;
váh, véh : borrá'1, aláh, kévésé*1, fele'1 (felé); még szár- 

mazékban is : aláhzatosság ;
de'1: dehmaga;
ma*1, messze*1 :
neli, seh.
Továbbá 2. oly szók végén, melyeknek ragozását az 

ajakszellet (v) szokta közvetíteni: péld. jó*1 (joua, java), ösz- 
szetételben is: jóhvolta; lóh (loua); feh (utóbb már csak: fő, 
honnan nem csak: főbb, hanem főuebb is); jő'1 (jöuök ; egy 
helyt ajőszh: jőhsz helyett bizonyosan leírási hiba).

3. Néha az i, ú, ü képzők után is feljegyeztetik : mai'1, 
éjjeli'1, egyházi'1; szomorú'1, minemü'1 ;

4. Néha az ínyszelletet (j) pótolja vagy nyomosítja : 
éh (éj); újh ;

5. Kihangzás helyén is áll, péld. férfi'1 (férfiú);
6. Legállandóbban a harmad személyi, egyes számú 

személynévmás (őh) veszi fel a maga ragi állapotában, mind 
nevek mind igék után, névszerint :

a) Mint személy és birtokrag a, e, i, é alakban : péld. 
városa*1, hivatala11, rejájah ; neve*1, képe'1, születése'1 ; előtte^ ; 
úré*1 ; sőt ha a birtok ragoztatik is : halálahról, hivatalahval :

b) minijeién idői rag i alakban : inti*1, Ítéli'1;
c) mint félmúlti rag a e alakban, még pedig a határo

zatlan és határozott formában : valah, állah, mene*1, szerze'1 ; 
tartáh, jegyzé*1, esmeréh, stb ;

d) a múltban : akarta'1, kérte'1 ;
e) a feltételes módban : volna11, csenálna*1, lenne], ; sőt 

a toldott ragozásban is : mutatnája*1, öletnéje*1 ;
f) a részesülő jelenében és jövőjében, eredeti ö alakjá

ban : égő*1, tevöh, vöhlegény (vevő legény), törendő], ;
7. Végre más rendbeli véghangzók után, ha csak el

vétve is, mint : teh, mine'1 (mennyi), no'1 ! fejteni'1 ; fa'1, mun
ka*1, cellácska, Dorottya*1. Hogy az ilyekben is nem volt egé
szen érezhetlen, mutatja a soporlaot accusativus, mely söpör
lek volna, ha a szellet nem tollhibából maradt volna ki abból.

Mind ezekben rendszer nyomát lelünk, de mely már 
elhalaványodásnak indúlt vala : innen is a szellet felrakásá
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nak elhanyagolása a régieknél: bár ezt annak is tulajdonít 
hatni, hogy az épen csak is szellet volt, milyen a görög spiri
tus lenis, rég elvesztvén azon keménységet, melylyel a Ha
lotti Beszéd korában, azaz a XI. század kezdetén, még bír
hatott. S hogy ennek dacára csak ennyi gonddal is felrakta 
azt a debreceni legendáskönyv szerzője, az finomul észlelő 
hallásának ép oly jeles tanúsága, mikép gyakran tisztán ety- 
mologiai helyesírása őt a nyelv körül gondolkozó főnek mu
tatja. (Az ilyek : járáhs, ihres, oly1*, mik különben is ritkák, 
kétségkívül tolihibák).

Említettem a kihangzások nyomait is, bár ezek már 
ritkák, mint a XV. században általán. Ilyen az o a joh főnév
ben, az ionkább igehatározóban, miknek elseje nyelvjárásiig 
ili, emez ma csak inkább ; az u az i^nak igében, mely utóbb 
ajakszelletté keményedvén adta az „ivának“ félmúlti formát; 
az ü a fekiit igében, mely kihangzás nélkül fék  adja az újabb 
fektet míveltetőt; az e ezekben: szüzei, mennyei, mely utóbbi 
szó mindmáig fenmaradt, kivételnek tekintve, mig amaz im
már váltig kiavúlt.

xsem kevesbbé érdekesek szerzőnk egyéb hangtani sa
játságai. Mellőzve az ö-t, melylyel a közép e helyett igen 
sünien él ; meg kell említenem azon a nyílt és közép e közt levő, 
rövid éles e-t, mely, valamint a nyújtott éles é a nyújtott «-vei, 
úgy ez a rövid közép i-vel váltakozik. E negyedik e-t már 
Czuczor is felismerte az es: is, esmeg: ismeg, ede : ide, ett: 
itt, /leány : hiány s egyéb számos szavainkban ; melyekhez 
legendáriusunkból ezeket adhatjuk : hév olkodás, hertelen, 
keván, mend (a mentői azaz mendtől szóban), verág, vellám, 
vcrradólan, ergalmas, csenál ; továbbá a határvető eg ragot, 
ezekben: addeg, napeg, mely ma, az egy mindég kivételével, 
melyben hosszú éles e-nek hangzik, állandóan i-vel ejtetik és 
iratik ; és az igékhez forradó, névmási eredetű ek} az általá
nos ik helyett : kezdetek, mutattatek stb. Hogy ezen negye
dik e szerepel a minden, se, sem, egy, mennyiszókban is, mu
tatja ezeknek a nekik, mint mondatott, viszont megfelelő i-  
veli használata szerzőnknél, ki többnyire így írja azokat: min- 
dinik, simi és simmi, sinki (ma is sincs-et mondunk és nincset, 
ahonnan e tagadó szókban az i-t kell eredetinek, sőt egye
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nesen gyökérnek tartanunk, n-nel megtoldva : in, mely az ín
ség, ingyen, az elavult mgyensem, mgyemmajd-ban is sze
repel), mini, miniszer, ma mennyi, mennyiszer, igyenös : egye
nes stb. Egyébiránt nem csodálhatjuk, ha azon gyengéd ár
nyéklatnál fogva, mely a rövid e-ket egymástól elválasztja, 
ama negyedik e néha amazok párhuzamos hangzóival cseré
lődik fel : így a sehol, sehova, gyertyá-ban o-val (sohol, soliova, 
gyortya), az esmer, minden-ben ö-vel (ösmer, mindön). Jel
lemző tulajdonsága pedig a negyedik e-nek, hogy, míg a nyílt 
és közép e magas hangzóinkhoz tartozik, e negyedik, vagyis 
a rövid éles e, úgy mint a hosszú éles é, közös, azaz mind a 
két hangzó kategóriával egyesül, mint a felhozott példák né
melyei, s mások is, mint vella, Estván, deák stb mutatják.

Láttunk tehát egy harmadik i-1 i s , melyet a rövid éles 
i irányában nyílt mek neveznénk, melynek sajátsága az, hogy 
o ö-vel váltakozik : mely változásra legendáriusunknál ily 
példák fordulnak elő : hamos : hamis, porongat : pirongat, 
alamozsna : alamizsna (ahova mintegy fordítva, a régi tfvisk 
is tartozik, sőt e szóban az is eredeti formája kétségkívül ös : 
tövös, t. i. minek tői, tűi vannak, s mely i-nek természetét 
nyelvünk hangjainak legfinomabb észlelője Czuczor, nem rég 
méltán koszorúzott hangtani értekezésében, szinte felismerte 
már). Ide való a sitét, kmnyen is, mely a mai mívelt nyelv
ben ö-vel hangzik: sötét, könnyen; míg régente snyelvjárá
s i ig  ma is, az üt sem veti meg : sütét, künnyen, mint emezt 
legendáriusunk is írja).

Van végre egy ezzel rokon nyújtott í  hangzónk is, a 
mennyiben az egyfelül ó’-vel, másfelül ü-vel váltakozik : 

bin, bőn, bűn 
szíz, szőz, szűz 
közzíl, közzöl, közzül,

s melyre legendás könyvünkben szinte számos példa ta- 
láltatik.

Minden esetre nagy figyelmet érdemelnek hangzóink 
egymáshozi és ragozási viszonyai ; s főleg középkori emlé
keink azok, melyek, összehasonlító vizsgálat mellett, e rész
ben bő adatokat szolgáltatnak hangzóink körét számos finom 
árnyéklataikkal kiegészíteni, és egyfelől sok kivételt kié-
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nyészteni hangtanunkból, másfelől nyelvjárásaink különféle, 
sajátságainak, melyek az irodalmi nyelv mellett közönsége
sen kiejtési korcsokul tekintetnek, tudományos jogosultságát 
kimutatni.

E tekintetben legendás könyvünk nem az utolsó forrá
sok közé tartozik.

Kiemelem még, hogy a régiek nem idegenkedtek any- 
nyira, mint a maiak, a hangzók torlódásától. — Legendáriu- 
sunk írja: ajtóa, hía, híák, míel stb, hol ma csak ajtója, híja, 
híják, mível ejtetik és iratik.

A mássalhangzók körül alig van mit kiemelnem azon 
összehasonításokon, assimilátiókon kívül, melyek a köz aj
kon ma is közönségesek ; a régiek Írásában pedig csak az 
etymologiai regulátor híának tulajdonítandók : monnak : 
mondanak, tunni : tudni, kannája: hagynája, honnemmint : 
hogynemmint, meghűlvén, megirigyelvén helyett, melyekből 
látjuk, hogy a d, g, gy, hangok a reájok következő n l-be be 
szeretnek olvadni.

IV. Adom még szerzőnk helyesírása főbb vonásait. Az 
egyes hangok , melyek a régiségben különbözöleg szoktak 
leiratai, nála így adatnak vissza :

á, ritkán aa-val : aad ; többnyire csak a-val ;
e, gyakran ee-vel : holnapeeg, eel ; de korántsem ál

landóan ;
i  és *: többnyire i-vel, gyakran y-nal : yed, fya, ky;
ö és ö: o: prdpngps, tor;
u és ú : a szók elején rendesen -r-vel : vy (új), vristen ; 

középen és végül : u ;
ű és il: u , ú, w, co-vel : kiuul, iduçzwl, elkoílL ;
c : ez, tz : orcza, nioltz ; idegen nevek és szókban több

nyire c: Venöce, Francia, penitencia, sentencia, lekce, 
prédikáció ;

es : L : Lak, boLat, alL ;
gy: gi : giogiul, nagi ; néha gy : mongya; i előtt pusz

tán g : ke</igh ;
j  : többnyire i : iar, iog, aitatos ; de gyakran y is ; yoh 

igeye, olay ;
ly : többnyire li: meli, olimint; néha Vi: tel’ies, tiztol’ie;
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ny : ni: nier, niúz, azzoni; i előtt puszta n: nil, nit; 
sz : z : zent, zarándok, vizza, egeez ; 
ty : ti : kereztien, lathattiok ;
V : a szók elején rendesen u, és csak néha u  : uala ; kö

zépen és végül «, to : V iue, buuaba, newe ; de v is : byvta ; 
z : z ; és s meg zs mindig hosszú f.
A kettőzött mássalhangzókat meglehetős pontossággal 

rakja fel, bár nem hiányzanak az ilyek: inkáb, töbet, kisseben, 
kereztiençkel ; a kettős vég t sokszor tb-val iratik. Az ly és 
ny hangok (li, ni) i előtt puszta l, »i-nel vannak : kirali, feni- 
teek, mindamellett lágyítva ejtendők ; ellenben mássalhang
zók előtt és a szók végén többnyire lágyítatlan iratnak s két
ségkívül ejtendők is (a kényelmesen szóló nyelv szerint): ki- 
raine, bizonsag, erzekçnseg ; de viszont lágyítva ha megket- 
töztetnek vagy hangzó követi : kiraliok, azzonnial.

A szók leírásában középkori Íróink a szófejtésre, ma
gától érthetőleg, nem ügyeltek. E tudomány nyelvünkre 
nézve még nem létezett. Éhez képest legendáriusunk is leg
inkább csak az ejtést tartotta szem előtt. így írt tehát : tesd- 
ben, zigedben, igegben, menniegben, imatkozik, monthatni, 
mongya, tugia, attanak, egesseg, kiralsag, tarL, haborgacz, 
kçnv, azzonnak, bizonsag: s különösen a lágyított mással
hangzókat a szók végén s hol egyéb mássalhangzókkal ta
lálkoznak, nem könnyen jeleli meg, míg magánhangzók előtt 
rendesen kifejezi (bizonios, azzonia) stb. Némely helyeken 
azonban tisztán etymologiai írásmód is lep meg, mint péld. 
ezekben : bekeseg, zizeseg, setetseg, egi-zer, mas-zei’, tuldul 
(túdúl, tódúl) stb. A s kötszót állandóan összeírja a rá kö
vetkező szóval, péld.: sengpmet, samaz, sielpsben (s jelös- 
ben). Az igehatározókat nem kapcsolja : meg korula, el 
mene stb.

V. A K risztina-legenda, mely e kötet második da
rabja, Jankowich Miklós gyűjteményével jelenleg a magyar 
nemzeti múzeum sajátja. Egy, negyedrétben nagyobbka új 
barát betűkkel csinosan írt, külön címlappal ellátott, huszon
három levélből álló kis codex, melynek utolsó levele hiány
zik. A codex kétségkívül a XVI. század elejéről való, mit 
graphikáján kivül fejlettebb helyesírása is mutat, mely itt elő-
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szőr tünteti elő, bár nem állandóan, az éhezést. Első, ki 
Jankowich közléséből felemlítette ez emléket (1803-ban az 
Antiqq. Lit. Hung. I. köt. 28. 1.), s használta is, nyelvtaná
ban, Révai volt. 0  „Magyar Literaturá“jában l3) a többi előtte 
ismeretes legendákkal együttl4) a szentpálos Bátori László
nak tulajdonította, mint a kiről magáról emlékeznek a forrá
sok mint legendairóról. Azóta középkori irodalmunk szá
mos maradványa merült fel, s ezek összehasonlító tanulmá
nyozása immár biztosabb támaszpontokat nyújt a régi nyelv 
korainak megkülönböztetésére. Ezek nyomán én, a Margit, 
Domonkos és Krisztina-legendákat sem a Bátori korába 
vagyis a XV. század közepére nem tehetem, sem a Bátorinak 
tulajdonítandó bibliai könyvek fordítóját nem tekinthetem 
Révaival szerzőjüknek. A Krisztina életének magyar írója 
kétségkívül a Jagellók korából való : annyira nincsenek sem 
nyelvtani formáiban, sem a használt szókban, régiebbség nyo
mai. Eredetiét vagy teljes kútfejét e legendának nem vagyok 
képes kimutatni. Venerabilis Beda, Surius, a Martyrologium 
Rom. igen röviden, Ar. Legenda, Antoninus Florentinus, Ri- 
badeneira bővebben, de korántsem ily bőven beszélik azt el. 
Hátha e kibővítés, mely csak előadási, a magyar szerző sajátja ?

VI. Bár, mint mondám, ez emlék már a középkor vég 
éveire esik, s archaismusokban nem gazdag : tanulságos még 
is, különösen az igemódok és idők, s a ragozott infinitivus 
használatában. Nyelvjárási sajátságai közzé tartozik főleg a 
ragozás és képzésben a nyílt hangzókkal (ó ö) élés a tompák 
(ún)helyett: nevő,szivő; gonoszól, örökkői ; rajtonk, nekönk ; 
nyójt, győjt; fordól, járói, őröl, teröl ; sírtonk, veszönk; a diph- 
thongozás : alajt, terejt, indojt, szabadojt, tanojt (innen a paran
csoló módban : szabadóh, tisztóh; de van : feszít, segít, sza
badít is, s innen szabadíh) ; az ó'-zés : mestör, tött, ött (evett), 
hitöl ; de van gyetrelm is ; továbbá : í helyett é : kén, te- 
ként ; i helyett e : mend, kegyó ; ü ü helyett í i : bin, szile-

13) Tud. Gyűjt. 1833. II.
14) Révai mindössze csak sz. Margit életét, remete sz. Pálét és 

Elekét a Peer-codexben, sz. Domonkosét és Krisztináét ismerte. L. az 
imént id. h. 81—86.

b
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tik. Ha ezek ellenére viszont í-zésnek nyomait is lelünk : 
beszíd, setít, igível: ez össze nem illőséget kétségkívül a lei- 
rók gondatlanságának kell tulajdonítnunk. Hogy ezek nem 
csak helyenként s akaratlanul becsusztatják nyelvjárásukat, 
de néha egész darabokat, tehát tudatosan, áttesznek a ma
gokéba, azt némely, több codexben előforduló, azonos dara
bok összevetése bizonyítja. A diphthongozásnak érdekes 
példája melléknévben a mezítelen. A segítő rag (vei) ajak
szelletének át nem hasonulását: számval, dicséretekvel ; más
felől ennek a fordító ragban (vá) teljes elnyeletését : méltóá, 
egyenlőé (mint ma is ezekben : elé, felé) ; az era övn névképzö 
hangzóvesztését : gyetrelm, veszedelm ; a részesülő e képző
jét : idvezite ; a középből képzett szenvedő ez egy példáját : 
indultatik (mely azonban más és nagyobb emlékekben gya
kori ), valamint az ajakszellet használatát e félmúltban : vörd 
(vöd) a grammatikus érdekes tudomásul fogja venni : míg az 
írónknak előkelöleg saját kettőzött szenvedőit : kérdez/eííe- 
tett, megfeszíttettetett mint az egyéni ízlés dúslakodását épen 
csak is tudomásul. Irálya szerzőnknek folyamatos és könnyű, 
a deákosságok, melyek minél régibb valamely emlék, annál 
sűrűbbek 15), nála ritkák; a „hogy“ kötszót szereti kihagyni, 
s e kihagyást néha ékesen intézi 16).

VH. A helyesírást illetőleg, az egyes hangok kifejezé
seit adom:

Az á többnyire », néha, bár ritkán aa : adaa, harom- 
saag ; gyakrabban, s a halotti beszéd kivételes példáján túl, 
először leljük itt v alakú ékkel jelelve.

Az é szinte többnyire csak egyes és jel nélküli e-vel 
iratik ; de kettőssel is : tiztelneed ; helyenként a másod e 
apostroph módra alkalmaztatik : meeg ; nem ritkán ismét v 
alakú ékkel.

Az ö és ö : o.

15) Szembeszökő csak egy van, a cod. 8. 1. álló : „Mindazáltal is 
jól szólál, nem tudván az igazságot“ e helyett : Jól szólál, mindamellett 
hogy nem tudád az igazságot.

16) Különösen csinos az egészen magyaros ragozott infinitivus 
közbejöttével e hely : parancsolj engemet jönem tehozzád ez ke'sál- 
kodásban !
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Az u ú nem csak a szók elején, de közepén is, v, itt 
néha w: vronk, violán (újolan), aggijvnk.

Az ü ü : to, gyakran a to felett egy fekvő s felfelé nyíló 
o látható ; az ü néha w-vel adatik, mely felett ama v alakú ék ;

c : ez : ucza, tomlçcz, acz, ijmacz, hijhacz, (adsz, imádsz, 
híhatsz);

cs : eh: chak, chuda, kijchijn ;
gy : y \  Ob gy '■ ang’al, eg’, eg1, vagi, Vgyan, faggyú, ke- 

g^tlen, ymaggiad ;
j  : i, y  : iarom, olaia, temien, mondya, tey ; 
ly : ll, lij : segel', hel'heztet, olijminth, helyen ; 
ny : n', ny : lean'od, ann'a, nyaias ; i előtt a lágyítás el

marad : nyta, bizonyt ;
s : a szók elején és közepén f, végül s ; 
sz és z : z : uez ;
t ; végül mindig th, csak elvétve h nélkül ; 
ty : t \  ti, ty : at’am, alappatt’ath, beftie, beftye, attija ; 
v : u, v, w: vala, uilag, veueen, eleue, hy vz, new o, awag’. 
Az etymologiai írásmódnak még semmi nyoma.
VIII. A kötet végéhez vetett szótárak nem csak a ne

hezebb, s magyarázatot követelő, hanem minden érdekesb 
szókat, képzéseket és ejtéseket mutatnak fel.

IX. A Krisztina legendát közvetlenül a nemzeti mú
zeum codexéből adom, s először, valamint a debreceni le
gendáriumot is, s ezt szinte egyenesen a debreceni collegium 
régi kéziratából, mel} nek szíves közléséért annál melegebb 
köszönettel tartozom a tisztelt tanári karnak, mert a debre
ceni könyvcsarnokban százöt év óta zár alatt őrzött kincset, 
a tudomány érdekében példás és megbecsülhetetlen bizodal
ma szerint , most először engedé a Tiszán átvándorolni 
— hozzám.

X. EXCELLENTLAD pedig fogadja tőlem kegyesen a 
nemzet előtt hirdetett hálámat, amiért középkori nyelvemlé
keink körüli igyekvéseimben segítve, régibb irodalmunk s 
nyelvünk története forrásait ismét egy kötettel méltóztatott

b*
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gazdagítani. Csak ily n e m e s  áldozatkészségből vehet, olva
sói, s még inkább vevői kisded száma mellett, tudományunk e 
szaka gyarapodást. De leljen bőkezűségéért EXCELLEN- 
TIAD azon öntudatban pótolékot, bogy a nemzet tudomány
szerető s nyelvének becsületét ahító része ez ajándékokért 
még akkor is áldva fogja emlegetni, midőn mi többé már nem 
leszünk. Serum est hoc praemium, sed certissimum, et non ob
noxium invidiae (Révai).

Költ Pesten, O c to b e r  17. 1858.

TOLD Y FERENC.



A DEBRECENI

LEGENDÁS KÖNYV.

TOLDT, RÉGI M. L IG . V. 1





Kezdetik úrnak nevében észtén.. által való s z e n- 
t ö k n e k  é l e t ü k r ő l  való tannság az idvözülendők- 
nek lölki használatosságokért.

S előszer a s z e n t  A n d r á s  a p o s t o l r ó l ,  uronk- 
nak első tanítványáról.

N a g y  d i c s ő s é g  e m b ö r n e k  az  ő u r á t  k ö v e t 
n i e :  Ecclesiastici XXIII. Ez igéket bölcs írja egy könvériek 
huszonharmadik részében; mely igék jóllehet közönségvei 
mondatának mindön keresztyénökröl, kiknek nagy tisztösség 
uronk Jézusnak életét, elkiilcsét es szent tanúságát követni ; 
demaga fehképpen mondhatjok ez igéket bódog szent András 
apostolról, kih eh földön élő embörök közzül mentői első tanít
ványa lön, es az ö elkülcsének követője, s a keresztfának szen
vedője; kikből tanuságotád nekönk-es a mi édös anyánk keresz
tyén anyaszentegyház, hogy mi-es, kik uronk Jézusnak hitét es 
nevét felvettük, hívön kövessök az ö elkiilcsét es szent tanúsá
gát, imez három okáért : előszer, mert ö is tisztöl minket szent 
atyjának es az angyaloknak előtte ; mert am úgymonda, szent 
János irta az evangéliomnak tizenkettödik részében : Ha va
laki enneköm hívőn szolgál, tisztöli ötét az en atyám , kih 
mennyekben vagyon : olymint mondanája : Méltó ahra, hogy[2 
. . . ah teljes szent háromság szeresse11 öt . . .  es dicsöségvel 
tisztölje. Másodszer kell követnönk uronk Jézust szent András 
apostollal, mert a kik ötét követik, mindönkoron malasztnak 
velágosságában élnek. Am önnönmaga mondá, szent János

1 *
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megirá1* az evangéliomnak nyolcad részében : Ah kíh engömet 
követ, nem jár a bínöknek setétségében , de valja az életnek 
velágosságát. Harmadszer, mert uronk ezért jöveh ez velágra^ 
hogy az idvösségös életnek módját nekönk megmutassa. E hre 
mondja szent Ágoston doktor : Az édös Krisztusnak teljes élete 
eh földön, melyet visele az embörségben, elkülcsöknek tanú
sága vala, mert mindön cseleködése mih tanuságonkra lön. 
Imeh azért mely nagy dicsőség es használatos embörnek az 
édös Jézust követnie az ő jó elkülcsében es szent tanúságá
ba! Mely igék mellé háromról leszön tanuságonk : elö- 
szer egy kérdésről, másodszer az ő életéről es mártirom- 
ságáról, harmadszer egy példáról. Az első tanúság mellé 
kérdik szent doktorok : Tartoznak-eh akeresztyénök ehre hogy 
mindön cseleködés(ek)ben kövessék uronk Jézust, avagy nem ? 
A kérdésnek oka imez a többi között, mert am idvoziténk 
mondja, szent Lukács az evangéliomnak tizennegyedik részé
ben írja: Valaki nem viseli az ő keresztét, s engömet nem kö
vet, nem méltó enrejám, azaz en dicsőségömnek es istensé
gemnek látására. De ez ellen vagyon imez ok . . .  *) |3 nagy szent 
volna, es igen idvösségösöket predikállana. 0  tanítványa lévén, 
szentül él vala; s egyszer mikoron uronk Jézus, azután hogy 
keresztölő János megkeresztölte volna a Jordán vizében, járna 
ott, a mely helyre gyakorta megyön vala szent János, látván 
uronkat monda mind a népek előtt : Ihon vagyon az istennek 
báránya, ez a ki ez velágnak bínét elmossa11 ; ez a kiről mon
dom vala, hogy saruja kötelét sem vagyok méltó megoldanom. 
S hallván ezt szent András, es látván hogy ujjával idvözi- 
ténkre mutata, egyik tanítványával szent Jánosnak ez András 
ottan uronk Jézus után kezdeh mennie, s elmenvén idvoziténk 
előttök, egy kévésé azután hátra tekinte rejájok, s monda: 
Mit kerestök ? Amazok feleiének mondván : Mestör, hol lako
zol? olymint mondanájak: akarnánk te tanítványid lenni. S 
monda Krisztus uronk : Jövetök el, es lássátok. S vivé őket a 
házhoz, hol szállást tart vala, es az napon vele maradának, s

*) Itt egy levél ki leven szakadva a codexből, az első tanúság vége 
3 a másodiknak (sz. András életéről) eleje hiányzik.



SZENT ANDRÁS ÉLETE. 5

megesraerködének vele. A másik szent János evangélista vala; 
de az ő nevét alázatosságból nem irák meg. Az napon idvözi- 
ténk nömös tanúságokat adah nekik, s regvei meg házokhoz 
bocsátá ; s amazok, miérthogy halászok valának, halászni me
nőnek. Annakutánna mikoron egyszer a Genezaret tengör vi
ze11 mellett prédikálna idvöziténk, a nép rejája tuldula, hogy 
el ne11 nyomodnájak. Simon Pétör Andrással ott mossa vala 
hálóját, s uronk Jézus az ő csóno|4kokban, vagy halászó hajó- 
jókban szállván a partról, onnét kezdéh a népet tanítania, s 
azután vízben vettetvén hálójokat, nagy sok halat fogattata 
velők, s ahkoron mind János s mind Jakab, András es Pétör 
látván eh csudát, követék uronkat a szállásig ; de meg házok
hoz ménének. Harmadszer mikoron ah Galileának tengörén 
halásznának ketten, Pétör s András, hivá uronk Jézus öket  ̂
mondván : Jövetök enutánnam, es immár ennekutánna az em- 
böri lölköknek halászivá teszlek. S amazok hálójokat es ha- 
jójokat s mindön jószágokat elhagyván, követék ötét, vele 
járván mind addig, míg ez velágból kihmúlék. Es az ő szent 
tanúsága szerént élvén, s uronk Jézusnak mennyben meneti 
után az szent apostolok eloszolván ez velág szerte, eh szent 
András Akhájábán prédikálta, es sok pogánokat téríte az uronk 
hitire, es mind az országot beHölté szentegyházakval. S miko
ron egy nömös ifiu, atyjának s anyjának ellenök, ö tanítványa 
lett volna ; azok, miért nagy nömössek valának, a mely házban 
szent András szállást tart vala, felgyúták, hogy a szent apos
tol mind az ifiúval, ö fiókkal, es a több tanítványival ott ég
nének. S látván ez szent András a tüzet, parancsolá a nömös 
ifiúnak , hogy a ház héjára menne, es egy ampolna vizet ad
ván kezében meghagyá neki, hogy az lángra öttenéje. Kit 
megtevén|5 az ifiú, azonnal megoltá a tüzet; s mikor lajtorjá
kat támogattanak volna fel, hogy az ifjat nyakkal vetnéje(k) on
nét alá, nagy hertelen megvakulának, es közzülök sokan meg- 
térének. Az ifiúnak kegyig ő szülei ötven napoknak allatta 
kihmúlának ez velágból. Ennekutánna menvén Niceának tar
tományában, ott-es sokakat téríte a hitre, es a hét ördögöket, 
kik eb képében sokakat megölnek vala a népek közzül, kih- 
üzéh a tartományból, es a halattakat feltámasztván, megke- 
rösztölé, es uronk tanítványiváh tévé. Az Egeásnak feleségét,
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kih római dús leánya vala, a Maximillát-es megkerösztölé, es 
ott nagy sok tanítványokat gyüteh. Mikoron az Egeás ú r , a 
császárnak képeh, futott volna Patras nevű városban, ezön 
való haragjában kezdéh a keresztyénöket ah bálvánimádásra 
készöríteni : kit látván e szent András , hozzája menvén igen 
megfeddé, hogy ö emböröknek bírája lévén, az ö mennyei bí
róját nem akarnája megesmernie. Kit az Egeás hallván, hit- 
ságnak mondáh, miérthogy ötét a zsidók, kih ezöket hirdette 
volna, keresztfára feszítve ölték volna meg ; de mikoron nagy 
igasságokval szent András bizonyítanája uronk Jézust akaratja 
szerént ezöket szenvedöttnek lennie emböröknek idvösségökért, 
a tömlőében tetetéh, de ameh a h nép akarván az Egeás tiszt
tartót lehvágnia, lehtörék a tömlőének ajtóját, hogy elszabadí- 
tanájak ötét. Kiket a szent apostol tanítván a békeségre, el- 
esendesíté öket.|° Regvei kegyig eh szent Andrást kihhozattat- 
ván a tömlőéből, es harmincat szolgái11 közzül hozzája állat
ván, nagy erőssen veretteté istápokkal ; s annakutánna fclfe- 
szíttetéh a keresztfára, nem vasszegekvel, de kötelekvel vonat - 
tatá a keresztfára, es aval kötözteté hozzája; mely kereszt
fán két napig élvén, tanítja vala a környüle álló népeket az 
idvösségnek utára. S fenyögetvén a kösség az Egeást, miért 
eh szent ártatlan embört mindön bíntelen vesztötte volna ehké- 
pen, megiede, es eljőve, hogy a szent apostolt lehvennéje a 
keresztfáról. Mikoron azért akarván leáldoznia hozzája nyúl
nának, megzsugorodik vala az ő kezök; ah keresztyénök kez- 
dék oldoznia, de imádkozván úrhoz eh szent apostol, hogy el- 
vennéje békességben az ö lóikét, azonközben nagy vellám 
környülvevén fél óráig az ö lóikét, a velágosságba megadá 
úristennek. S az Egeás mikoron házához térne, ördög buvék 
öbeleh, es földhöz vervén megölé ötét. Kit látván az ö egyetlen 
egy atyjafia, megkeresztölködék mind házabeli népéhvel egye- 
tömben. Az szent Andrásnak testét drága kenettel megken
vén a szent Maximilla asszony eh mai napon nagy tisztösség- 
vel eltemeté ; de annakutánna Konstancinápolyba viteték idő 
fordulatjában mi uronk Krisztusnak tisztösségére. Mely igen 
jóh legyön eh nömös szent apostolnak szolgálnia’, meg- 
mutatik imilyen|7 lettdologból: Vala egy pispök,kih nagy 
ajtatossággal tartatik vala eh szent András apostolhoz, kit
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ördög nagy mestörségvel irigységből, miért jámbor vala, 
testi bínben akara csudaképen ejteni ; kinek szívét mi- 
koron gonosz kevánságval immár megsebhette volna, könyö
rülvén szent András ez ö ajtatosán, szarándok képébe az ajtón 
kezde csergetni kiviil, behkeretözvén a pispökhöz, s monda az 
asztal fölött ördög az asszonyállat képében: Tegyönk kér
dést tőle, s ha megfejti, bocsáttassa beh kegyelmed, ha ke
gyig nem tudja, bolondot nem kell ide bocsátaniah. S mind 
jóvá hagyák eh tanácsot, s rejáh vetéh az ördögre a pispök 
a kérdéstételt, s amaz feladá mondván: Kérdjék ezt tőle: mit 
tett úristen nagyobb csodát kisded állatban eh földön ? Fé
léié11 szent András a követnek mondván: Embörnek orcáját, 
mert mind ez velágon-es alig lelhetnénk két emböröket, kik 
mindönbe hasonlatosok volnának egymáshoz ; ezért is nagy 
csuda az embörnek orcája, mert az érzékönségöket inkább úr
isten mind őbenne helyhöztette. Kit hallván a pispök, s mind 
a kik az asztalnál ülnek vala, jóvá hagyák ez feleletöt, s mon
da11 az ördög : kérdj önk mást is tőle, próbálj ok meg jobban 
e'1 szarándoknak bölcseségét ; kérdjök azt, hol magasb a föld 
az mennyországnál? Felele a szarándok, mondván : A tüzes 
égbe, mert ott uronk Jézusnak teste, mely földi állatból va
gyon, miért a szűznek véréből terömteték, ki a földből teröm- 
tött Ádámtól szaporodék ; mert ö mindön egeknek fölötte ma- 
gasztaltaték az atya istennek jogjára. Eh feleletöt]8 is mind jóvá 
hagyák hogy hallák ; s monda az asszonyállat : Tegyönk har
madik kérdést is tőle , s osztán méltó leszön az bebocsá
tásra, ha ahra-es rejá felel- S ah kérdés imeh legyén : Mine föl
dön vagyon a mennyország eh földhöz ? Monda szent András 
ah követnek : Menj el, s mondd meg annak , kih ez kérdést te
szi11, hogy ö tudja ezt jobban, mert ö megmérte11, mikoron on
nan lehesék. Mondd meg uradnak, hogy ah ki együtt eszik 
vele, nem asszonyállat, de ördög. Hallván ezt a követ, igen 
megiede s megvivé a pispöknek a választ. Amaz ördög ottan 
elenyíszék elöttök, ah pispök kegyig magában térvén, nagy sí
rást kezde tennie, hogy ígyen csalatkozott volna, es bocsána
tot az úristentől kérni, s ennekutánna a szarándokért küldte*1, 
hogy felhivatnája, de immár ő is felment vala mennyország
ban. A pispök kegyig böjtöt parancsola mind a népnek, hogy
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könyörögvén a jó istennek, megjelöntenéje kih volt volna a 
szarándok, kih ötét ez veszödelömböl megszabadította volna; 
s ime egy éjjel, mikoron imádkoznéjek, megjelönté az édös 
isten, hogy szent András volt volna; kiről a pispök az úristen
nek es a szent apostolnak nagy hálákat adván, ajtatosban 
szolgála szent Andrásnak, es okosban élvén, vévé az Örök bó- 
dogságot, kit engedjön nekönk-es atya, fiú, szent lélek.

%



SZENT BARBÁLA ASSZONRÓL VALÓ
TANÚSÁG.

J ö v e l  en  v á l a s z t a t t a m ,  n y u g o d j á l  m e n n y 
o r s z á g b a n :  a m i t  k é r t é l ,  m e g a d a t o t t  t e n e k ö d :  
ez igéket mondá édös uronk Jézusa bódog szentBarbála asz- 
szonnak halálának órá|9ján, mikoron imádságot tett volna az 
úristenhöz az ö nyakát elvágásnak előtte. Mely igékben meg- 
jelöntetik az istenben való kijelönthetetlen nagy szereteteh di- 
csöségös szent Borbálához, es mind a tiszta embörökhöz, ki
ket hív es vár ö szent felsége az örök nyugodalomra ez sira
lomnak völgyéből ; mert am önnönmaga mondá az úristen 
szent János evangélistának : Ah kih meggyőzi ez velágon tes
tét, nem keresvén az ö kevánságát, es ördögöt, nem enged
vén az ö kisztetinek, es ez velágot, nem űzvén az ö gyönyö
rűségét, ennek adok en enni az örök életnek es nyugodalom
nak fájából. Ezt megmutatá teteménynyel ah szent Barbála 
asszonban, kivel meggyőztetvén mind e három ellenséget, s 
még a pogán fejedelmet is, hivattaték uronk Jézustól a mennyei 
vendégségre es nyugodalomra a fölül megmondott igékvel. 
K i n e k  é l e t e  k ö v e t k ö z i k  i m m á r a n .  Eh nömös szűz 
szent Borbála támada Nikomédiának városában, Maximiánus 
császárnak idejében, mikoron Marciánus nevű fejedelöm tisz
tül tartanája császártól a tartománt. Ezöknek idejökben vala 
Nikomédiában egy pogán kazdag nömös embör, kinek Dios- 
korus vala neve ; ehtol fogontaték es adaték ez velágnak aszüz 
szentBorbála, kih felneveködvén, csudálatos szépségvei kezdeh 
fénlenie, es nagy bölcseségvel. Atyja kegyig féltvén az ö 
szépségéért, hogy, ha firfiak között laknéjek, valami módon 
megcsalatkoznéjek , egy magas tornyot rakattata neki, szép 
házakat benne, e szent Borbálán) 10ak, hogy ott laknéjek vén 
asszonyokval es leányival, míg valamely nagy úrnak házasíta- 
nája. Azon toronyba csenáltata egy szép boltot is, hol aranból 
s ezüstből csenált istenét imádnája es tisztölnéje. Ek szent



in SZENT BARBÁLA ASSZONRÓL VALÓ TANÚSÁG.

Borbála kegyig mind üt esztendős korától fogva gyűlöli vala 
a hálván istenüket, az édös Jézusnak belső ihléséből gondol- 
tatván az ö Ibikével, hogy emböri kézzel csenált állat nem le
het isten, mert az istennek véghetetlen hatalmúnak kell len
nie, kih enne sokféle állatokat tudott terömteni ; minekokaért 
eh szent szíz a nagy istent imádja vala, kih ötét es földet meny- 
nyet szerzötte. Ahnakutánna megértvén isteni jelönetből, hogy 
az isteni felség, szömélyében három volna, es egy lölki állat, 
es mind a hitnek ágazatit, melyeket kellehne az üdvözülen- 
döknek hinnie, es hogy ah vízben való megkeresztülködés szük
ség volna a mennyországban valónak : lehszálla egy napon a 
csergetegnek vizében , ki foly vala a toronnak alatta, es imád
ságot tevén úrhoz, kéré ötét, hogy a vizet megszentölnéje, s 
háromszer elbúván ah vízben, megkeresztölé önnönmagát atyá
nak es fiúnak es szent lélöknek nevében. S ezután meg fel- 
menvén a toromban, es a'1 hálván istenöknek boltjában, mind 
orcel pökdösé őket. Ennekutánna megértvén isteni jelönetből^ 
hogy a jó istennek eh volna akaratja, hogy szüzeségben ma
radna, jóllehet sok urak kéreték házasságra, nem tudván]11 
hogy keresztyén volna, de simmiképen nem akara ehre en
gedni, hanem nagy ajtatosságban, alázatosságba es ergalmas- 
ságba szüzén szolgál vala istennek. Egy napon, mikoron a to
romból leszállóit volna : látá hát atyja itt alatt egy fördöhá- 
zat esenáltat, s két ablakot hattak rajta ah mívesök, s ő a 
szent háromságnak nevében harmadikat is csenáltata, s a 
márvánkövön szent keresztnek jegyét vonván, azonnal bele 
silyede a szent jegy, mintha vassal metütték volna kih rajta ; 
annakutánna felmenvén az ö atyjának bálvány istenihöz, mind 
eltöréh őket, s az ezüstit es az aranyát s drágaköveit uronk 
Jézusnak neveért mind szegényüknek osztogatá. Mely dolgo
kat megértvén az ö atyja, felmene a toromba fegyverével, 
hogy ugyanottan lehvágja, de imádkozván e nömös szűz úr
hoz, kétfelé válék a köhfal, es kiveté a hegytetőre az istennek 
lölke ötét. Kit látván az ö atyja, s utánna menvén : mikoron 
keresnéje a hegyeken, nem kezdé meglelhetnie. S ugyanot
tan, két pásztor ihokat őriz vala ; s azokat kezdé kérdözni : 
ha láttak volna egy leánt ? Az egyik megeskvék , hogy nem 
látta volna, hogy elszabadíthatnája eh szent Borbálát ; ah má-



sik kegyig ugyan megmutatá ujjúval, s azonnal a pásztor 
mind az ihakval egyetömbe kővéh változának, s mind ez ideig 
ahképen vannak. Meglelvén azért a Dioskorus e nömüs szüzet, 
üstökön ragadá, es nagy erössen vervén s hajánál fogva von
ván a városban, adá önnön kezével a Marcianus fejedelömn|12ek 
meggyötrendöül a keresztyén hitért. Kih mikoron megkérdözte 
volna, ha a megfeszítött istent imádnája, es a szent Borbála11 
mondotta volna, hogy azt, mert csak ö volna az isten, s a po- 
gánoknak istenük mind ördögök volnának, parancsolá a feje- 
delöm, hogy mezítelen felakasztva hajánál fogva nagy erősen 
megostoroznájak, es nagy erős színfoltokkal a megtaglott 
testet törölnéjek, ként kénra akarván adnia. Ezután levéteté 
az ösztöriiröl, es tömlőében vitetvén, kalodába veretteté ez 
nömös gyenge szüzet: de uronk Jézus éjjel nagy fénösségvel 
neki jelönvén ah tömlőében, megerősíté ötét, mindön sebeit 
meggyógyítván, es sérelömből megszabadítván. Más napon 
meg kihhozatván a Marciánus ötét, es látván hogy szebb volna 
mint annakelőtte, monda neki : Látdék ! mint könyörültek az 
istenök rajtad, mert im meggyógyítottak : imádjad azért immár 
őket, hogy élj. S mikoron mevetnéje a hálván istenöket, lá
bainál fogva meg felfeszítteté es gerebenökkel az ö szent tes
tét szaggattatván, égő fáklyákkal kezde az ö oldalát égettetni, 
s meg annakfölötte vasverövel mind adzég veretteté az ö fe
jét, míg a vér nagy böségvel kezdé az ő orrán kihfolnia ; en- 
nekutánna mind két melyét elmetteté, es mezítelen hordoztatá 
a város szerte ; de mikoron imádságot tett volna úrhoz, neki 
jelönék úr|l3nak angyala, es nagy szépen felöltöztetvén meny - 
nyei ruhában, mindön sebeit meggyógyítá es két melyét meg- 
adá. Kiket látván a fejedelöm, megdühödvén a haragnak mi
atta, parancsolá hogy elvennéjek fejét, mely szent szüzet ve- 
vén az önnön atyja1*, kihvivéh a hegyre, hol megfogta vala, es 
önnön kezével élvévé fejét, s legottan- tűz szállván leh az 
égből, megemíszté őtet, s a szent Borbálának testét egy ajta- 
tos keresztyén eltemeté ott Nikomédiába, de azután Konstan- 
cinápolyba viteték, s onnan néminemű nömössek Venöcében 
hozák, es helyhözteték ah keresztös barátoknak kalastromá- 
ban,Bódogasszony egyházában, mi uronk Jézusnak dicsőségére, 
kih él es országol mindöröké Ámen.
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SZENT MIKLÓS PISPÖKRÖL VALÓ
PRÉDIKÁCIÓ.

Ó m e l y  i g e n  j ó  a f i r f i ú i  e l k ü l c s ü n e k ,  mi 
k o r o n  i f i ú s á g á t ó l  f o g v a  v i s e l e n d i  ú r n a k  ig á 
j á t :  ez igéket inondá a szent Jeremiás próféta Siralomról 
szerzött könvének harmadik részében ; mely igékben mindön 
emböröknek, firfiaknak s asszonyállatoknak, vénöknek es 
ifiaknak, kisdedüknek s nagyoknak ajánlja úrnak ö igáját, 
megutáltatván velők a gonosz ördögnek igáját, es ezvelágnak, 
kit jaj mely nagy sokan vonznak mastan embörök közzül. 
Mert im látjok ezt, hogy ördögért, azaz a bínökért, s ez velá- 
gért mely sokan mineh munkát tesznek éjjel s nappal, es mi- 
neh fáradságot szenvednek mind kisdedségöktöl fogva : de az 
úristenért csak keveset sem akarnak szenv|l4edni. Ezökről 
panaszol az úristen szent Gergőinek szája által, mondván : Eh 
velágnak szeretői erössek ez földiekben, deh kórok a mennyei
ekre, mert eh velági dicsőségért halálig kevánnak munkálkod
nia, de az örökévaló bódogságnak reménléseért csakkevés ideig 
sem akarnak munkában lenni; eh velági nyereségért mindön 
bosszúságot elszenvednek, s a mennyei jutalomért egy kicsin 
bosszubeszédöt nem akarnak elszenvednie. Nem vala ezök 
közzül való a bódog szent Miklós pispök, mert ő még születésé
nek napjától fogva az úristen igáját voná, mikoron ahtul fogva 
mind halálaiglan böjtölé a szerdát s ah péntököt, mindön törvé
nyében az édös istennek szeplőtelen maradván. Azért imeh 
mely igen jó embörnek úrnak igáját viselnie, mert az úristen 
felmagasztalja eh velágon is ezöket, ah malasztnak bőségét ad
ván nekiök, s a más velágon nagy kihjelönthetetlen dicsősé
göt. Ezt jelöntik kih a fölül megmondott igék, k ik  m e l l é  
h á r o m r ó l  l e s z ö n  t a n u s á g o n k :  Első, néminemű kér
désükről, második szent Miklósnak életéről, harmadik egy 
példáról. Az e l s ő  mellé kérdik szent doktorok előszer : Mi
csoda az uronk Krisztusnak igája? kiről a mi édös uronk pa-
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rancsolatot ada mondván : vegyétek fel az en igámat , vagy 
vegyétek reátok az en igámat, es tanuljatok entölem, mert ke- 
gyös vagyok s alázatos szivü? Felelnek ehre szent doktorok, 
s úgy mondnak, hogy az éd| 15ös uronknak igája az új törvény, 
melyet ö szent felsége az evangéliomban kihjelönte, mely fon- 
dáltatik es áll az uronk Krisztusnak keresztinek viselésében; 
mert am önnönmaga mondá, szent Lukács megirá az evangé- 
liomnak tizennegyedik részében : Ah ki nem viseli az ö ke
resztét, nem méltó örejája. S eh mondatik igának, mert miké
pen az igában két-két barmot szoktanak befognia a szekér
nek vagy taligának vonására, ezönképen uronk Krisztus ke
resztinek igájában lélök szerént kettőt kell behfognonk : tes
tünket es lölkönket, a bizony keresztnek es az isteni malaszt- 
nak szekerének vonására, kin juthassonk a mi édös uronk 
Krisztus Jézushoz, kih immár országol embörsége szerint is 
mennyországban. M á s o d i k  kérdés imez : Miképen kell 
uronk Jézusnak keresztfáját viselnénk, azaz ö szent igáját? 
Felel önnönmaga uronk ei>re, mikoron mondja : Vegyétök reá
tok az en igámat. Nem mondja alátok, vagy mellétök, deugyan 
azt mondja, hogy rejátok, mert sokan vannak a keresztyénök 
közztil, kik dicseködvén a keresztyénnek nevével, kih nagy 
szabadságnak dicsősége, hagyák magokat ah bínöknek igája 
alá nyomni. Némelyek eh földi telhetetlenségnek miatta, ezoket 
keresvén csak, mint a vakondakok, kik mindönkor a föl
det túrják; némelyek a kevélységnek miatta, kik ez velági 
tisztösségöt annera kevánják, hogy mind lölköket s testüket 
örök tűzre adják; némelyek a bujaságnak miatta, kiket 
ördög ah testi bínnek miatta szinte inökké tett: ezok]lcnek az 
úristen annera szerzötte a kénokat, minere a gyönyörűségben 
voltának : ez ilyeténök nem viselik őrajtok uronk Krisztus
nak igáját, mert lenyomta őket a testnek, ez velágnak es ör
dögnek igájok. H a r m  a d i k kérdés imez : Minemü jegyök- 
vel esmerheti11 embör m eg, ha az uronk Krisztus igáját 
vonzja avagy nem ? Uronk Jézus Önnön édös szájával felele 
ehre , mikoron mondá: Tanúljatok entölem, mert kegyös 
vagyok, es alázatos szívű, s ehképpen nyugodalmat leitök a 
tű lölkötöknck : mely igékben négy kerekeket avagy négy je
gyűket ada, kikből megesmerhetjök, ha az édös uronk jármát
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vonzjok, vagy kiét? Első az engedelmesség ; ha engedőnk az 
isteni parancsolatoknak ; ezt kijelönté nronk ez igékben, kik
ben mondá : Tanuljatok, mert a bizony tanítványoknak enged
niük kell az ö mestöröknek , mert eh nekül sem a békeség, 
sem az idvösség nem lehet; ezokaért monda uronk Jézus, a 
szent evangéliomba megirattatott : Ha akarsz életre mennie, 
tarts parancsolatokat. Ez első jegy megvala szent Miklósban, 
mert ö soha nem tőn ellene az úristennek. Második jegy az úr- 
istenhöz való egyesülés es barátság, kih szeretetnek mondatik: 
ezt jelönti, a mikoron mondja : Entölern, ki állatom szerint 
szeretet vagyok, melyet megmutattam emberré lételömben 
éröttetök kénszenvedésömrael es halálomval. P̂ hrc mondá 
uronk az ifiúnak, kih megkérdő ötét ahról mit kellene tenni, . . . .
. . . *) I'7 ajánlván az ö lóikét,kihmúlék czvelágból uronknak 
sziletése után mikoron háromszáz negyven liárom esztendőbe 
írnának, e mai napon; es eltemetvén ötét, az ö koporsójából 
olaj foly kib, melylyel ha valamely kór megkenettetik, meg- 
gyógyul mindön kórságából. Fekszik Venöcében, más tan 
kilömbkilömb csudákkal fénlvén mi uronk Krisztusnak tisz
tességére, kib él es országol örökkül öröké Ámen. Ügy legyön !

*) I t t  is  h é za g o sa  codex.



SZENT AMBORUS DOKTOR ÉLETE.

Ah szent Amborus doktor eh mai napon teteték pispökké 
Mediolánomba, római szent egyháztól. Ez Amborus vala ro
mai dúsnak, a nagy Amborus úrnak fia, kih a romai uraknak 
választásából Franciát bírja vala, s ugyan ottcin születteték 
eh szent Amborus, kit ahmeh mikoron ah dajka lehfekütött volna 
a mulató palotába bölcsőjében, s agyermök, száját megnyitva, 
alunnéjek, azonközbe egy raj méh szállá rejája, mind orcáját 
s mind száját ellepvén, s úgy zcngedöznek vala mintegy kop
tárban vagy kosárban ; mely méhök ösztön felkelvén róla, oly 
nagy magassan felemelküdének az égben, hogy alig foghatja 
vala meg az emböri szöm. Kit látván az ö atyja-es, megied- 
vén rajta, mondah feleségének : Ez gyermök nagy embör le- 
szön jövendőben. Kih immár eljárván, kezét mind anyjával s 
mind nénjével, mint látta vala a keresztyén papoktól, megcsó- 
koltatja|18 vala, kiben az édös úristennek bölcseségös hoz
zánk látása jelöntetik, kiből elvégezte vala, hogy ötét még 
pispökké volna teendő. Mikoron azért Romában, immár fel
serdült korában, tanácsadásra választatott volna az uraktól, 
miért nagy deják es eszős embör vala, látván a császár képe az 
ö elégvoltát mindönre, küldő ötét két országnak birodalmára, 
Ligurgiába es Emíliába. S mikoron jutott volna Mediolánom- 
ban, tahát kihmúlt a pispök ez velágból, ki eretnek vala, s a 
több eretnekük ismég eretnek pispököt kevánnak vala : a ke
reszt yénök kegyig ezt nem akarják vala; minckokaért elvége- 
zék, hogy megvínának egymással. Kit megértvén szont Am
borus doktor, miért eh város is ö tiszti vala, közikben mene, 
es oly bölcsen, oly okoson szóla előttök, hogy a megbusúlt 
népet ottan igyenösségre hozá. S azonközben egy csöcsömö 
gyermök, kih nem régön lett vala, kezde anyjának öléből ka
jáltam , mondván : Az Amborust válaszjátok pispökké. Kit 
mikoron mind igyenlő akarattal választottanak volna, azonnal



i ß SZENT AMBORUS DOKTOR ÉLETIh.

követüket küldének a császárhoz, hogy a választást megkon- 
firmálnája. Kit megértvén szent Amborus, jóllehet még ako- 
ron pogán vala, demaga elfuta a választás u tán , es akarván 
Ticenom|19ba menni, tahát Romának kapuján vagyon regvei, 
s bemenvén titkon Romába, elrejtözék Leontiusnak házába. 
De mikoron a császár megkajáltatta volna mindönütt, hogy 
feje s jószága vesztébe kihtartozjék jelönteni, valaki tudnája 
hol volna, az Amborust ; kimondák ötét, es akaratja ellen ké- 
szöríték engednie a választásnak, es megkeresztöltetvén ma
gát, nyolcad napon pispökké szentölteték. Ki mikoron négy 
esztendő elmúlva Rómába ment volna , tahát anyja kimúlt ez 
velágból, s egy köszvénös ruháját illetvén, ottan meggyógyula. 
Megtérvén Mediolánomba, a császárné-asszon, miért eretnek 
vala, nagy sok bosszúságot tetet vala eh szent embörön, s 
mikoron az Arriános eretnökök vélnéjck, hogy a császártól 
szánkivettetnéjck , egy eretnek , kih nem messzeh lakik vala 
szent Amborushoz, szekeret csenáltata neki, hogy ahba vitet- 
néjek a szánkivetésnek helyére; de esztendő belelvén, az 
eretnek a császártól azon szekérbe vettcték szánkive ; eh 
szent doktornak kegyig szentségös voltát kajáltják vala még 
az ördögök is, mondván az ordöngösökböl, hogy istennek 
szerető szente volna c szent Amborus. Am egyszer, mikoron 
predikállana, rejá gyülének sokan az eretnekük, hogy e mi 
hitünket ugyan előtte szidalma|2üznájak, de látván az fe é re t
nek, hogy egy angyal állana mellette, es fülébe súgnája am e
lyeket ö mondana, megtére, es a keresztyén hitöt, kik annak- 
előtte háborgat vala, azután erössen ótalmazja vala. Egy ör- 
döngös eretnek elöhivá az ördögöket, hogy igen verettetnéje 
szent Amborust velük. Mondának az ördögök: Nem tehetjük, 
mert még csak az ő háza ajtóára sem mehetünk úgy gyút'1 
meg az ö ajtatosságának tüze. Am egyszer, mikor a császár
né-asszony nékit fogadott volna rejája, hogy éjjel megölnéje 
urozva e szent Amborust, s amaz elrejtőzött volna, s kezét 
immár felemelte volna, hogy e szent embörnek fejét elven- 
néje ; azonnal megasza keze, s nem tcheté a mit neki hattak 
vala. Kit hallván sokan az eretnekük közzül, megtérnek vala. 
E h nömös doktor nagy sok könveket szerze, es miséket, szo- 
lozsmákat, melyek az ő egyházába mind ez ideig olvastatnak;
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ö térité meg szent prédikációjával az eretnekségből a nagy 
szent Ágoston doktort. Kimúlását még nagyval annakelőtte 
meglátá, es az ő atyjafiainak megjelönté, s husvét napjának 
estin éjfeli előtt nagy ajtatosságval, keresztképen tevén az ő 
kezeit es imádkozván, kihmúlék ez velágból, s mikoron az ő 
szent testét az egyházhoz vitték volna, veternyekoron a meg- 
keresztölt gyermökök látl21ák pispöki dicsőségös ruhába öl
tözve, s úgy mutatják vala anyjoknak mondván : Ahon a 
szent Amborus pispök ! Némelyek csillagot látnak vala az ö 
teste fölött. Husvét napján nagy mise után eltemeték ötét a 
kápolnában, melyet önnönmaga csenáltatott vala az ő kopor
sójában, kinél mindön kórságból embörök megszabadúlnak 
es ördögök embörökből kimennek, mi uronk Jézusnak tisz- 
tösségére, kih országol atyával es szentlélökvel öröké Ámen.

TOLDY RÉGI M. LEG. V. 2



M e g s z e n  t ő i é  a f e l s é g  ős az ő h a j  l ó k  át.  Ez 
igéket szent Dávid király mondá, s behirták a zsoltárkönyv
nek negyvenötödik dicsíretiben ; mely igékben megjelente
tik, hogy miképen az oltári szentség nem tartatik hanem csak 
megszentölt egyházban az ö felségös tisztaságáért ; ezönké- 
pen az istennek fia öröktől fogva elvégezvén, hogy a mi em- 
böri természetönket felvennéje, egy szömélyben egyesítvén 
az emböri természetöt az istenihöz, illik vala, hogy a méh, 
kiben ennek kellene lenni, oly tiszta lenne mindön bíntől, 
nem csak tétemén szerént valóktól, de még az eredetbíntől-es, 
kiben egyebek fogöntatnak Adámnak bíneért : hogy ilyen fel
ségös úrnak haj laka mindön terömtött állatnál tisztább lenne. 
Azért jól mondja l22a királi szent próféta az elkezdett igéket : 
Megszentölé a felségös isten az ő hajlakát ; azaz az ö szent 
anyját eredetbín nekül fogontatá, hogy méltó lenne örejája ; 
mely igék mellé háromról leszön idvösségös tanuságonk : 
Első ahról miokaért szerzé anyaszentegyház, hogy eh mai na
pon asszonyonk Mária lölkének terömtését es az ő szent tes- 
téhöz való egyesítését, ki fogontatásának napjának nevezte
tik, illené mindön keresztyén embör? Felelnek szent dokto
rok ehre, hogy három okáért : Előszer a bódog szűz Máriáért, 
kinek az úristen birodalmat ada a mi idvességönkön, kih ez 
mai napon fogontaték, azaz lölkösítteték meg a szent Anna 
asszonnak méhébe, s megtartaték, hogy az ő löllce ne esné- 
jek a bínben, kiben egyebek esnek , kiből a keresztségnek 
miatta tisztúlnak meg, es nem annakelőtte-es ; megszentölte- 
ték mindönöknek fölötte, hogy a tisztaságos istennek méltó 
anyja lehetne. Másodszer szerözteték ez mai innep miéröt- 
tönk, hogy nagy édös hálákat adnánk az úristennek ki11 eh mai 
napon kezde jelös gondot viselnie a mi idvösségönkről, te-
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römtvén ez mai napon a szeplőtelen szüzet, kitől az ő szerel
mes fia ah mi embörségönket fel vala veendő, bogy aval mi- 
éröttönk eleget tenne az adósságról. 0 mely nagy hálaadásra 
vágyónk ezért kötelesök, mert szent Bernáldnak mondása 
szerént: nem méltó úristennek több ajándokára, ki hálálat- 
lan az őtöle adattakról. Har 123madszer a mi használatonkért, 
mert kétség nekül valami tisztösségöt mi az isten anyjának 
teszönk, mind magának tulajdonítja es sokféle lölki haszná
latosságok követköznek belőle. Ehre mondja szent Bernáld 
doktor : ah bódog Mária megnyitá mindönöknek kebelét, hogy 
az ő malasztjának teljességéből mindön embörök vennének: 
foglyok váltságot, kórok vigaszást, bínösök vigasztalást, iga
zak több malasztot, angyalok örömet, az istennek fia em- 
börségöt, es mind a teljes szent háromság dicsőségöt. O 
azért ki igen méltó a bódogságos Mária mitőlönk a tisztös- 
ségre es a böcsöletre ! Nem ok nekül illi anyaszentegyház 
enneszer azért esztendő által az ő szent innepét, hogy mine
vel nagyobb ajtatossággal vitetönk eh nömös szüzhöz, enne- 
vel nagyobb malasztját érdömlenőjök az úristennek.

Ah második tanuságonk legyön a haszonról. Minemü 
hasznok követköznek ehböl embörnek, hogy hiszik a szeplő
telen szűz Máriának eredetbín nekül való fogontatását, es il
lik eh mai szent innepet az ő szeplőtelenségének tisztössé- 
gére? felelnek szent doktorok, sőt használatosságát jelöntik 
ennek. Első az bizony töredelmesség, mert valaki megértvén, 
hogy az istennek anyja mindön bíntől ártatlan volt, s ő ke
gyig sok bínöket tett az úristen ellen, megesik szíve , es ha 
hívön kérendi a bódog Máriát, töredelmességöt nyer az ő 
szent fiától neki, es bíneinek bocsánatját. Második haszna, 
mert valakik e mai innepet ajtatosságval illik, |2i mindön szük- 
ségökben megsegéllettetnek, miképen sok lettdolgokkal meg- 
bizonítá ezt az úristen. Harmadszer , mert a fejedelmek, kik
nek eh szent innephöz ajtatosságok vagyon, az ő tisztösségök- 
ből es méltóságokból szégyönökkel leh nem vettetnek, akar 
parasztok, akar egyháziak legyenek; ezért mondja szent An- 
selmus doktor : Valaki fejedelömségben avagy tisztösségben 
vagy, tisztöljed eh mai napot, s egyebekkel is tisztöltessed, 
mert ha ötét szived szerént szeretőd, soha gyalázattal a te ga-
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rádiósodról leh nem vettetöl. Negyedszer használ eh mai in- 
nephöz való ajtatosság a temerdök asszonyállatoknak, mert 
az ö méhökben való magzat megőröztetik : mindönök fölötte 
kell azért a magzatos asszonyállatoknak a szűz Máriának szep
lőtelen fogontatása napját ajtatosan illeniök, es bizony töre- 
delmességgel, igaz gyónással, oltárhoz járással eh mai nap
hoz készülniük, es bizodalmát az isten anyjához vallaniok, 
hogy őket megsegélli, es a gyermökvesztésnek kárától meg- 
óltalmazja. Ötödik haszna vagyon, kih ez mai napon illih, 
mert azt a szeplőtelen szűz, halálának idején nem hagyja el
veszni, mert hatalom adatott őneki, hogy mindönöket idvö- 
zíthessön, valakiket akar, s jelösben az ő ajtatosit, miképen 
megmutattatik imilyen lettdologból es példából : Vala három 
atyafiu, kiket egy nömösembör valami gonoszságokért öröksé
gekből kihveszte ; minekokaért amazok tolv|25ajsággal kezdő
nek élnie, s nagy sok gonoszságot tesznek vala. Mely dolgot 
hallván a vitéz, miért tiszttartó vala , rejájok gyüle, s a ket- 
teit megfogá s felakasztá, a harm adik elszalada, ki1' búvába 
nagyval több apróságot teszön vala, mert a tiszttartót is 
halálra keresi vala ; demaga igen félvén hogy kézben akadna, 
meggyónék : kinek mikoron mondotta volna a barát, hogy to
vábbá ótalmaznája magát, felelvén a tolvaj úgy monda : Nem 
lehet, hanem meg kell az en atyámfiai halálát torolnom, ha 
tehetőm ; demaga a bódog szűz Mária innepinek estit meg- 
bőjtölöm vizzel kenyérrel, hogy gyónatlan es oltári szentség 
nekül ne hagyjon kihmúlnom. S monda a konfessor neki : Jó, 
de nem használ simmit, hogy a bűnnek szándokába vagy. S 
amaz tolvaj elmene előle. Az nömösembör, miért tudja vala 
hogy sok helyön leselnéje őtet, rejá kiddé egyszer szolgáit, 
ahol megkímlötték vala*, hogy megfognájak, s miért meg nem 
adá magát, annera eltaglák, hogy még ah beli-es kiomlott vala, 
s leejtvén ösztön, konconkéd el akarák hánni ; de megszólal
ván , nekik monda : Héjában munkálkodtok, mert ha mind 
elkoncoltok , sem halok adzig meg, míg papot nem hítok , s 
meg nem gyónom s oltári szentségöt nem veszök. S amazok 
papot kíván , mihelyön ezöket megszerzéh, ottan kihmúlék ez 
világból nagy idvösségösön , k it)26 engedj Ön nekönk is atya 
fiú szent lélök Amen.
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EZ A SZENT LUCA ASSZONY ÉLETE

Eh nömös szent Luca Siracusanom nevű városbeli nö- 
mössek közzül való szűz vala ; mely Siciliának tartományába 
vagyon. Mikoron mind ez országban elhírhödött volna a 
szent Ágota asszonnak szentségének es csudatételének híre, 
es sokan eh szent Luca asszon városából mennének az ő ko
porsójához szarándokképen ah Kathanom nevű városban , hol 
e szent Ágotának teste fekszik vala, ki negyvenöt mérföld 
vala a Sirakusanom nevű városhoz : monda szent Luca az ö 
anyjának : Szerelmes anyám, igen sok hiedelöm leszön a 
szent Ágota asszony koporsójánál. Látdék ! immár négy 
esztendője múlt, hogy simmi urvosságval a vért rajtad meg 
nem állathatjok ; menjönk el mü-es a több szarándokokval, 
könyörögjönk neki, s megsegélhet az úristen előtt. Monda az 
ö anyja neki, kinek Euticia vala neve: Menjönk el bátor, 
szerelmes leányom. S mikoron oda jutottanak volna, egy- 
nehán nap után misehkorra ah misére ménének , es történék, 
hogy a misében az evangéliomot olvassák, tahát kiben jelön
tetik, hogy tizenkét esztendőig való vérkórságból az asszony- 
állatot uronk eh földön jártában megszabadná- S monda 
szent Luca: Higyjed ezöket, en édös anyám, es ajtatosságval 
járj a szent szűz Ágata asszonnak koporsójához, kit hameg- 
teendesz , csak imádkozj ónk, megszab adúlsz. S mikorona 
misének utánna mind kitakarodtanak volna az egyházból a 
népek, ők ketten a koporsóhoz menvén, sokáig imádkozának, 
s ej27 zönközben álom jőve szent Lucának szömébe, kinek a 
bódog szűz szent Ágata gyöngyös ruhákban es ékösségökben 
megjelönék angyaloknak közepöttök, es monda: Szerelmes 
öcsém Luca ; ím a te hitöd meggyógyítá a te anyádat ezön 
órában, mert kellemetös úristennek a te szüzeségöd; es 
miképen ez en városomat hírőssé tette enéröttem, ezönképen 
a te városodat is teérötted megékösíti sok csudatételökvel. S
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ezt megmondván, elenyíszék előle. S felserkenvén, látáh ta- 
hát : megszabadult anyja a vérkórságból, s monda: En édös 
anyám, ím meggyógyultál, azért a kinek érdömeért megada
tott az egészség, uronk Krisztustól, ahra kérlek, bogy a mit en- 
velem akartál anni az en szüzeségömnek megrontójának, ha 
hozzá mennék a kinek adtál, add annak, a ki engömet szűzen 
terömtött es megtartott, s ne nevezj immár enneköm továbbá 
firfiat, mert uronk Krisztusnak jegyöztem magamat. S monda 
az Euticia sz. Lucának : A te atyádtól maradtat, ki tegödet 
illet, ez ideig megőriztem, hogy meg nem kissebbiílt ; az 
enimet kegyig te jobban tudod: várd meg halálomat, s a 
jószágból tedd azt a mit akarsz. Szent Luca ezöket hallván, 
monda : Edös anyám, a mit halálod után adsz úristennek, 
ahra adod, hogy veled el nem vihetöd ; de mikoron mast 
adod, ez igen kellemetös az úristennek. Megtérvén annak- 
utánna a Sirakusanom városba, mindön örökségöket árossá 
tevén es eladván, az árát szegényüknek osztogatják vala 
nagy bőséggel, kit mikoron meghallott volna a firfi, kinek 
szent Lucát adtah|28 vala , mert immár jcgybeh vala, monda 
az Euticiának , szent Luca anyjának : Mi dologért míveli ezt 
a Luca? monda a szent Euticia : A te mátkád azt mondja: 
nagy hasznos örökségöt es kazdagot le lt, s azt akarja meg
venni. S ím ez bolond elhivé hogy földi örökségöt akarna 
venni, s jóvá hagyá a dolgot; deh mikoron immár simmi 
örökségök nem maradott volna, bevádolá a Paskasios feje
delemnek eh szent Lucát, hogy keresztyén volna, es a romai 
császároknak törvényök ellen élne. Kit megfogaíván az úr, 
kezdé ehre készöríteni, hogy áldoznéjek az ő isteninek. A 
szent Luca kegyig monda : A bizony es szeplőtelen áldozat, 
kit igen kedvel az úristen, ez , hogy a szegényöket éltessök 
es ő szükségükben megsegéljök. Monda a Paskasius úr : 
Ah te örökségödet eltékozlottad a paráznáidnak, s úgyan szó- 
lasz mint a parázna. Kinek mikoron eh szent Luca monda- 
nája: Soha még sem testömnek, sem lölkömnek nem esrner- 
tem megrontóit ; monda az úr : Kicsodák a testnek es lélök
nek rontói? felele szent Luca: Tü vattok, kik a testnek 
gyönyörűségét jobbnak vélitök a mennyeieknél, es bálványo
kat imádtattok a népekkel. S monda a Paskasius : Noh meg-



SZENT LUCA ÉLETE. 23

szönnek a csacsogások, csak a vereségre jussonk. Kinek 
mikoron mondotta volna szent Luca : Az istennek igéi meg 
nem szönnek ; nagy haraggal monda az úr : Tahát te isten 
vagy ? Felele szent Luca : A kik tisztán élnek , szent lélök 
lakik öbennök 5 s ahra mondám, hogy az |29 istennek igéi el 
nem fogynak. S monda az úr : Ingyemmajd a bordélyba vi
tetlek, s kiüzetöm ott a szent lölköt belőled, mikoron szü- 
zeségödet elvesztőd. S monda szent Luca őneki : Nem förtözik 
meg a test, ha az akarat rejája nem enged; ha akaratom 
nekül engömet megrontandasz, két korona adattatik enneköm. 
S azonnal mind a városbeli förtelmes ífiakat oda hivatá, es 
megparancsolá hogy az undok es éktelen házhoz vinnéjek , s 
mind adzig se hannájak, míg meghalna e szent Luca. S mi
koron el akarnájak immár az éktelen ífiak vinnie, annera 
megnehezíté ötét a szent lélök , hogy meg sem mozdíthaták, 
jóllehet ezörnél többen valának. S annakutánna sok iga bar
mokat fogának rejája, s kezeit lábait megkötözék, de még 
sem indula ; minekokaért igen megbusúlván ezön az ú r , s 
magát megszégyönivén, nagy sok fákat hordata környüle, 
hogy ugyanottan megégettetnéje, s affákat olajjal, szurk- 
kal es egyeb kövérségvei kezdé öttöztetni, hogy a nagy se- 
bös tűzben egy óráig mind porrá lenne. De az tűz simmit 
neki nem árta , hanem környüle mind elégvén a fah, monda 
eh nömös szűz : Kértem az en édös uram Jézustól, hogy el- 
halaszja valami kévéssé az en mártiromságomat, hogy a hí
vőknek szivökből a kénszenvedésnek félelmét kihvenném. 
Látván az Paskasiusnak baráti, hogy igen keserögne , miért 
nem tud vala mit immár rajta tenni, kétfelöl, háromfelöl is 
torkába üték a tőrt, de azért a szólásnak ajándokát el |30 nem 
veszté, de monda : lm megadaték a keresztyénöknek a béke- 
ség, mert Maximínos császár megholt, es Diocletiánust az 
urak Rómából kihüzék, s a birodalom tőle elveteték , es úr 
engömet eh városnak patrónául adott. S azon órában a római 
uraknak embörök ott terömék nagy seregvei, es a Paskasios 
fejedelmet megfogván, Rómába vivék, mert rejája irtanak 
vala a tisztből, hogy a jövedelmet eltékozlotta volna ; s tör- 
vént szolgáltatván re já , fejét vevék. Ah bódog szűz szent 
Luca kegyig a helyről, hol áll vala, el nem indula, s meg
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sem hala, míg a keresztyén papok oda menvén , uronknak 
szent testét neki nem adák. S legazonnal hogy hozzája vévé 
az oltári szentségöt, megadá lóikét úrnak, mikoron Krisztus 
uronknak sziletése után írnának háromszáz tíz esztendőben, 
es ott Sirakusanom nevű városba temetteték el ; de ösztön 
idöh jártában a keresztyén császárok Konstantinápolyban hoz
ták vala; mast kegyig Venöcében tisztöltetik uronk Krisz
tusnak tisztösségére, ki él es országúi örökül öröké Ámen.
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Ah szent Lázár pispök, kit uronk Jézus negyed napon 
halattaiból feltámaszta, Mártának-es Magdalnának atyjokíia 
vala, uronk Jézusnak hív tanítványa vala, s ez velági |31 ura
ságban es örökségben hatalmas vala. Atyjának Sirus, anyjá
nak Eukaria vala nevök. Eh szent Lázár uronknak halála 
után az szent apostoloknak társok vala ; ö is pinkösd napján 
vévé a szentlölköt a több apostolokval es tanítványokkal 
tüzes nyelv képében, s annakutánna minden örökségöket 
eladván, prédikál vala a több apostolokkal ; de mikoron szent 
István protomártirnak halála után a hív keresztyénöket a 
zsidók Jeruzsálemben igen háborgatnájak, ötét is mind hú
gaival egyetömbe, miért királi nemből valának, a szent Maxi- 
mínossal es a Celidoniussal, ki vakon sziletött vala, s egye
bekkel sokakkal, ah zsidók egy hajóban küldék, es evezük, 
kormános nekül szállíták a tengörre, hogy mind oda vesz
nének. De az úristen megótalmazván őket, jutának Marsiliá- 
ban , es predikációjokkal mind az országot megtéríték , s az
után az egyházi népek s a község ötét tizennegyed eszten
dőben igyenlő akarattal pispökökké választák Marsiliának 
tartományába. S minekutánna szent Mária Magdalna, az ö 
húga , pusztába ment volna, eh szent Lázár Marsiliában ma
radván, nagy bódogul es jámborul birá ah népet. Soha azután 
nem mevete, hogy feltámada ; mindönképen a szent aposto
loknak es uronknak életök szerént jár vala , s nagy kemény 
életöt viselvén, karácson napjának előtteh nyolcad napon kih- 
múlék úrba ez velágból, |32 es viteték istennek országában, 
kit engedjön minekönk-es atya hu szentlélök Amen.



SZENT TAMÁS APOSTOLRÓL VALÓ
P E R D I K Á C I Ó .

Hozd ide a teh kezedet, es bocsásd oldalamba, es ne 
akarj lenni hitötlen, de hív: ez igéket szent János írja az 
evangéliomnak huszad részében. Mely igékben uronk Jézus 
megmutatá mindönképen az ö bizony szeretetit hozzánk is, 
szent Tamás apostolhoz-es, kinek mondá ez igéket feltá
madásának utánna nyolcad napon. Megmutatá a szeretetöt hoz
zánk, mikoron ez egy idvözülendö lélökért Tamásért az ö öt 
mély sebeit megmutatá, kiről elámélkodván Aranyszáju szent 
János felkajált s úgy mond : Gondold meg a mi édös idvö- 
ziténknek kegyelmességét, miképen megyön a tanítványok
hoz , es mutogatja az egy hitötlen tanítványért az ö sebeit, 
ennek megjelöntésére, hogy a lölköt, melyet ö szent felsége 
drágalatos vérével váltott meg, mind földnél mennél jonkább 
szereti ; s ehre mutatá meg az ő oldalán való nagy seböt, hogy 
megjelöntse, mert szive szerént szereti a mi lölkönket, ha 
akarj ok vennie, ezért, hogy mind kezein s mind lábain való 
sebeit is megmutatá, akarván jelönteni, hogy nem csak be
szédével , de ugyan igazán es téteményével szerete műnket, 
úgymint mondanája : Lássátok, mely szivem szerént szerette
lek tűtöket ; ím mit tettem éröttetök, minemü seböket vettem 
fel éröttetök. E hre monda szent Tamásnak uronk Jézus : 
Hozd ideh a te kezedet, |33 es bocsásd oldalamban, hogy meg- 
esmervén ne maradj e hitetlenségben, kibe vagy. Mely igék 
mellé háromról leszün tanuságonk : az első leszön néminemű 
kérdésükről ; a második ahról, hogy mindönönknek kell ezön 
erökönnönk, hogy követhessük szent Tamásnak hitét es uronk 
Jézushoz való szeretetit ; a harmadik tanúság életéről legyön. 
Az első melléh imez három kérdést lássok meg: előszer, ha 
szent Tamás uronk Jézust látván a megdicsöült testben, hi- 
vé-eh ötét isten fiának lenni a feltámadásnak utánna, minek-
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előtte illette volna az ő sebeit ? Ah kérdésnek oka vagyon, 
mert úgy mondott vala a több apostoloknak, kik látták vala 
ötét feltámadásának napján, s megmondták vala ezt Tamás
nak, hogy addig ő nem hinnéje, míg a szegeknek helyét ke
zein nem látnája, s ujját a Sebőkben nem bocsátnája. Azért 
jó ezt megtunnonk, felelnek szent doktorok ehre , hogy mi- 
helt látá szőrűéivel uronk Jézust, ottan hivé ötét bizony isten
nek lenni ; minekokaért úgy monda uronk őneki : Miért látál 
engömet, Tamás, az en elébbi ábrázatomba, hül az en istensé- 
gömben ; demiért kétképen akar vala isteni kegyelmezésből 
miéröttönk ehről bizonságot venni : látással es illetéssel, hogy 
mi szívónkból mindön kétségnek oka elvetetnéjek, ahra mon- 
dáh, hogy addig nem hinnéje, míg a seböket nem illetnéje. 
Második kérdés imez : ha szent Tamás apostol, minekutánna 
látá uronk Jézust, es hivé, illetője meg annakfölötte mind az 
öt mély seböket is ? Felelnek ehre is , hogy illeté , nem ön
nön |3imagáért, mint szent Ágoston mondja, mert ö immár jól 
hiszi vala, de a mi hitünknek erösb voltáért. Ehre mondja a 
szent Leó pápa , húsvéti prédikációjában : Szent Tamás , mi
koron szent es hív apastol volna, uronk Krisztus Jézus testé
nek tagjait megtapogató feltámadásának utánna nagy hívön, 
nem ahra hogy őbenne kétölködnéjek, de hogy mitőlönk 
mindön kétölködésnek es hitötlenségnek okát elszakasztanája, 
mert igaz elég vala az ö tulajdon hitéért látnia, a kit jól es- 
mert vala, de miéröttönk cseleködé ezt , hogy meg is tapo- 
gatnája, ah kit lát vala úgy, hogyha mi azt mondanójok, hogy 
látása megcsalatkozott, nem mondhatnójok hogy illetésében 
megcsalatkozott volna. Harmadik kérdés imez : Ha uronk 
Jézus az öt mély seböket feltámadásának utánna olyan mélyen 
tartá-j-e meg az ö szent testében, mint a keresztfán figgvén 
valának rajta; vagy kegyig csak a testszinön , mint a sebök
nek helye? Felel szent Tamás, hogy olyan mélyen es szélö- 
sön, demaga sérelöm es fájdalom nekül, s nagy dicsőségnek 
ékösségével, mert a sebök mennyei dicsőségnek csodálatos 
szépségével fénlönek. Sem kegyig ezért mondhatjok , hogy 
eh seböknek megnyílásáért egész teste nem volna uronk Jé
zusnak, merta dicsőségnek szépségéért, kivel az ő szent teste 
megajándékoztaték , mind nagyobb ékösségvel fénlik, hon-
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nemmint ha az seböket egészszen megéppülve valla 135nája. 
Hogy kegyig mélyek legyenek az édös uronknak sebei, meg- 
mutathatik mind szentirással, okossággal, s mind példával. 
Szent Írással : elöszer mert uronk Jézus az evangéliomban 
úgy monda Tamásnak : Hozd ide kezedet, s bocsásd be olda
lamba, es ujj ódat a szegeknek helyébe. Az okosság-es ezt mu
tatja. mert vagy szent Tamás uronknak parancsolatjára kezét 
oldalábabocsátásujját a Sebőkben, avagy nem: ha aztmond- 
jok hogy nem, tahát ottan megértjük hogy őneki engödetlen 
volt, s nem malasztot érdömlött de ként ; ha kegyig engedőit 
uronknak , s oldalába bocsátta kezét, s ujját kezeiben es lá
baiba, nyilván megesmerjők, hogy mélyök idvöziténkön az 
öt mély sebök. Ezönt jelenti a példa is, mert ha mélyek nem 
voltának volna, s nem volnának mastan-es ah sebök, héjába 
mondta volna uronk Jézus Tamásnak : Hozd ide kezedet, s 
ujjodat-es bocsásd a Sebőkben. Nagy hálákat adjonk azért a 
jó istennek es mi uronk áldott Jézusnak, kih a mi szeretetön- 
kért a minemü seböket halála napján felvön, hogy feltáma
dása után is megtartá az ö megdicsőült testében, mert imeh 
azokval könyörög szent atyjának éröttönk, hogy minket is 
megbódogítson a szent Sebőkért, kiket hozzánk való kegyel- 
mességéböl akara felvennie. 0  édös uram Jézus, s valyon 
miért vöd fel a nagy seböket éröttönk, s mire nem lön elég 
csak könnyű halállal műnket megváltanod'? hanem csakhogy 
a te hozzánk való szer etetődet nagynak mutatnád, es a te 
bódogságos szeretetödre vonnál műnket is ! áldott légy azért 
öröké ez te nagy jótétödért. |36 Az második tanúság mellé 
lássok meg imez kérdést : Miképen kell uronkhoz bizon hitöt 
vallanonk, es szeretetöt, szent Tamásnak példája szerént ? 
Felelnek szent doktorok, hogy háromképen : elöszer tekin
téssel , másodszer illetéssel, harmadszer hitnek vallásával. 
Elöszer mondám, hogy kell idvöziténket szeretnünk látásúnk
kal , azaz hogy lölki szömeinkkel megtekintsük uronk Jézus
nak sebeit es kénszenvedését, hogy miképen szent Tamás 
apostol nagyobban s jobban látá a többinél idvöziténknek 
sebeit testi szömeivel, es szönetlen viselé lölkében : ezön- 
képen mi-es, kik ötét megfeszítvén nem láttok, gyakorta meg
tekintsük a lélöknek szömeivel, gondolkodván könyörületös*
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seggel az ő sok rendbeli kánjairól, es hálákat adjonk ez meg
váltásnak ilyen nagy ajándokáról ; mert ezokaért tetetik szö- 
meink eleiben uronknak feszületé a szentegyházakban. Má
sodszer kell szent Tamásnak példája szerént idvöziténket 
szeretnünk illetésönkkel, vagy hozzája járulásonkkal, mert 
miképen uronk Jézus oly drága szeretettel szerété Tamást es 
a több apostolokat, hogy nem csak adá magát nekiök látásra, 
de még illetésre-es velők ételre, ezönképen mast-is oly drá
galatoson szereti mind a jó keresztyénöket, hogy önnönmagát 
adja nekik, hanem látás szerént, deinaga bizonynyal az oltári 
szentségben. Kell azért nagy gyakorta uronkat illetnönk, az
az szeretettel, |37 jelösül eh szcntségös napra, hozzánk ven
nünk, hogy jelüs malasztját érdömljök, es hozzája való sze- 
retetben felgyűljünk. Harmadszer kell idvöziténket szeret
nünk hitnek vallásával, hogy mind szivünkbe s mind szánk
kal valljok ötét, mert mind eh kettő szükség idvösségünk 
mellé. Ezt jelönié szent Tamás, mikoron ame látván uronk 
Jézust, monda : En uram s en istenüm ! Kell továbbá valla- 
nonk ötét mivelködetönkkel-is mind haláliglan, az ő elkiilcsét 
követésnek miatta, ki igen alázatos, békeségös , szelid, ke- 
gyös, ért elkülcsü, józan és kevés beszédű, igazmondó es jóh 
példával élő vala; kikben mind követé édös uronk Krisztust 
e bódog szent apostol, kiért meg-es öletteté magát a hitnek 
igazságáért es az ö szeretetiért. Harmadik tanuságonk le- 
gyön s z e n t  T a m á s  a p o s t o l n a k  é l e t é r ő l  E h szent 
Tamás zsidó vala, uronknak egy feh apostola, ki idvöziténk- 
nek mennybe menésének utánna Caesareába predikálla, ki
nek uronk Jézus megjelünvén, monda : Tamás ! az indiaiaknak 
királyok, a Gondoforus, ide Síriának tartományában kül
dötte az ö tiszttartóját, az Abanest, hogy őneki olyh mestört 
keressön, hogy ki királi palotákat tudjon neki csenálni : s ím 
tegödet küldlek neki, s veled leszök ott ; es minekutánna az 
országokat megtérítöd, hozzám jöszh mártiromságnak pálmá
jával. S monda szent Tamás : Uram vagy, s en te szolgád 
vagyok : legyön azért a te akaratod. S mikoron befutott 
volna az Abanes a váro|83sba , neki jelönék idvöziténk , mi
koron a piacon járna amaz szent Tamással egy tisztöletös 
szömélynek kepében, s neki ajánlá ötét, mondván : hogy ö
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királi palotákat tunna csenálni, s azt-es mondáh neki : enne- 
köm szolgám s ehféle mesterségben igen bölcs. Megörülvén 
ezön az Abanes nevű tiszttartó, bajóra üle szent Tamással, 
es mikoron mennének a tengörön, monda szent Tamásnak : 
Csudaszép termetű embör a te urad : király-eh vagy mi dol
gos ? Monda szent Tamás : Nagy királynak fia, kinek országa 
oly nagy erős hegyes földön vagyon, bogy soha ellenség oda 
nem mehet, es oly sok külömbkülömbféle míves mesteri 
vannak, hogy mindönféle mestörségöt tunnak , kiket eloszto
gat egyfele is, másfele is ; valamit az ő mívökkel lelnek, 
megtérvén, mind az ő királyoknak tulajdonítják. S mikoron 
sokakat szólt volna ah király dolgosának szent Tamás pél
dabeszédben az mennyországról, amaz mind a földi rakásról 
es palotáról érti vala ; s mikoron heted napon juttanak volna 
Andrinopolyba , hol a királnak menyeküzője vala, mert leá
nyát adja vala haza, felhivák őket a vendégségbe, s mikoron 
egy zsidó leány vigasztalnája a vendégeket kintornájával es 
énekmondásával, s láttah volna, hogy szent Tamás nem enné- 
jek , de mennyország fele nézne, megérté, hogy zsidó volna, 
zsidóul kezdé ezöket énekölnie : „Egy az zsidóknak istene, 
ki mindönöket terömte !“ s mikoron látnája hogy kedvelnéje 
szent T a |39m ás, gyakorta kezdé mondania, s látván egy az 
asztalnakok közzül, hogy nem ennéjek szent Tamás, alitá 
mert az étkeket utálta volna meg, orcel üté ötét, s monda 
szent Tamás, nem veszödelmet kevánván, de jövendőt mond
ván : Addig innen fel nem kelők , míg ah kezet, mely arcéi 
ü te , az ebek ide a vendégük eleibe nem hozják ; kit miéi’t 
zsidó nyelvön mondá, több sinki nem érté a zsidó leánnál. 
Mikoron azért valaminek való vizért az ifin ah kútra ment 
volna, egy oroszlán rejája hertelenködvén, megölé, s vérét 
kihszivá, s egy fekete komondor a kezét kiszakasztván, mely- 
lyel szent Tamást ütötte vala, szájába falván a vendégök 
közzé hozá. Kit látván a zsidó leány, megbeszéllé a dolgot a 
király előtt, s elvetvén sípját a leány, imádá a szent apostolt; 
a király kérésére kegyig megáldván mind a vőlegént s mind 
a mennyasszont, szent Tamás az Abanessel meg tengörre 
ülének, s estve, mikoron immár az ífiak ágyasházokba men
tenek volna, tahát a firfinak kezében egy pálma vagyon, s
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rakva pálmának gyümölcsével, kiből mind ketten evének es 
elaluvának. Almokban kegyig látának egy nagy, gyöngyös 
ruhákban öltözött k irált, mely király megáldá őket, es inté 
hogy engödelmesök lennének az ő apostolának tanácsának. 
Kik mikoron felserkentenek volna, s ez álmot egymásnak 
beszéllenéjek, szent Tamás ajtók behtéve hozzájok mene, 
sokat szólván uronk Jézusról s az idvösségről nekik, es inté 
őket a szüzeségtartásra. S hogy ott beszéllene velők, azon- 
közben két szent angyalok nagy íéj 40nösséggel ott jelönvén 
mondának : Mi vágyónk, kik az úristentől tünektök őrizet- 
tökre adattonk ; ha e szent apostolnak intését fogadjátok, 
valamit kevántok a nagy istentől, mind megnyeritök. S ama
zok mondának : Engödelmesök akarónk lenni ; s legottan 
megtanítván szent Tamás őket ahra , mit kellene hinniök, 
megkeresztölé őket : a firfiat Dienösnek, ki annakutánna a 
városnak pispökévé teteték , a király leányát Pelágiának ke
resztölé , ki szerzetös életöt viselvén, mártiromsággal vévé a 
mennyországot. S mikoron mind eh csudákat az Abanes, in
diai királynak dolgosa, látta volna, ő-es hűn uronk Krisztus 
ban, s meg is keresztölködék. S jutván Indiában eh szent 
Tamással az Abanes, behvivé a királyhoz eh nömös apostolt, 
es igen dicsiré a királynak az ő mesterségét, s felfogadá, 
hogy igen szép palotákat csenálnah neki, s emböri mód sze
rént, mint a rómaiak csenáltatják valamagoknak a palotákat, 
azon módon megjegyzé neki s kezében adá a királnak. A 
király kegyig igen megkedvelé, s nagy kencsöt ada neki. S 
önnönmagának más országába! kelleték menni, hol-es két 
egész esztendeig lakék. Ez idő alatt kegyig a szent Tamás 
apostol predikálla, s nagy sokakat téríte uronk Jézusnak hi
tire11, sok egyházat rakata, es a nagy kencsöt, kit a király 
neki adott vala , mind a szegényüknek osztogatá. S megtér
vén a király , s hallván mindezöket, szent Tamást az Abanes- 
sel azonnal nagy erős tömlődbe te |4lteté, hogy elevenön meg- 
nyúzassa. Ezönközben isteni szerzésből a királnak egyetlen
egy atyjaíia kimúlék ez velágból, négy napeg drága koporsót 
csenáltatván a király neki11 ; mikoron immár el akarnája te- 
mettetnie, feltámada, s mindönök megiedvén elfutának onnan 
s csak a király maradott vala ott. S monda a királynak az
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embör : A kit el akarsz veszteni, a felségös mindönható isten
nek barátja, s angyalok szolgálnak neki, kik engömet, bogy 
ez velágból kihmúlám, Paradicsomban vünek, s egy csodálatos 
szép palotát mutatának enneköm, s ezt mondák : ezt a Tamás 
csenálta bátyádnak a királnak ; demiért méltatlanná tévé 
magát ehr e , ím megnyertük az úristentől bogy feltámaszd , s 
add meg neki a kencsöt, kit Tamásnak ezért adott vala , s 
ösztön tijed leszön. Mely dolgot hallván a király, ottan az 
megholt es feltámadott atyjafiával ah tömlöchöz menvén, kih- 
bocsáták szent Tamást mind az Abanessel egyetömben; s ah 
király látván a szent apostolt, atyjafiával egyetömben lábai 
előtt földre borulva, kérnek vala bocsánatot, kiknek monda 
szent Tamás : Nagyokat tett az úristen veletök, hogy a 
mennyei titkokat megjelöntötte. Higyetök uronk Jézusban, 
s keresztölködjetök meg, hogy a mennyországot-es megve- 
hessétök. S mikoron ezöket mind megszerezték volna, es 
immár a palotáról veteködnének, ha közönségvei lenne övék, 
vagy kegyig egyiké lenne, monda szent Tamás: Mennyország
ban sok paloták vannak, melyek imádságokkal es alamizs
nával vetettet11 j ^nek meg. Ennekutánna szent Tamás mind 
az országbeli kórokat öszvegyühte té , es imádságot tevén 
éröttök, s azok mondván az Amennöt, ime nagy vellám szállá 
reájok az égből, es megiedvén mind földre esének; de egy 
óra elmúlván, s a szent apostol őket megerössítvén, mind meg- 
gyógyulának, es felkellének. Az napon mindestig predikáll- 
ván szent Tamás, kilenc ezör embört téríte uronk Jézusnak 
hitire, asszonyállatoktól es gyermököktől megválva. Ennek
utánna isteni jelönetböl a belső Indiába mene , nagy sok csu
dákat ott tevén, kik között a Migdonia asszonnak öcscsét, ki 
vak vala, meggyógyítá , s mikoron a Migdonia a királyné- 
asszonnak öcscse s a Karrisiusnak felesége, kevánnája látni 
szent Tamás apostolt, ki az ő öcscsének szómét meggyógyí
totta vala , monda az őneki : Oltözjél parasztruhában , es ülj 
a szegényök közzé , s eképen a prédikáción megláthatod. S 
igaz-úgy tön a Migdonia, s mikoron látta volna a csodákat-es 
melyeket tön , s önnönmagát i s , a predikációját-es hallotta 
volna, hűn uronk Krisztusban, s a szent Tamásnak követője 
lévén, nem akara továbbá11 az ő férjéhöz egyesödni ; kit meg-
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jelöntvén Karisius úr a királynak, kére ötét, hogy a ki- 
rályné-asszont , ki az ö feleségének nénje vala, hogy hozzája 
bocsátnája, es tanácsot adna neki, hogy ezt ne mívelnéjéh. |43 
Mely dolgot mikoron a királné-asszon, kihnek Treptia vala neve, 
megtett volna ;megjelöntvén Migdonia, a minemü csudákat szent 
Tamás tenne, eh királyné-asszonnak, monda : O kiigenkeván- 
nám ez embört látnom ! s elvivén ötét Migdonia a Simforus- 
nak házához , hol szent Tamás prédikál vala, leiének az ajtó 
előtt sok kórokat, kiket a szent apostol a prédikáció után il
letvén kezével, mind meggyógyíta, kik közzül, mikoron egy 
utálatos poklos mindön testében ott állana a szent Tamás 
prédikációján, egy fénös gyermök jelönék, s eh poklost a nép 
között felfele híván, levetkőztetéh, es bőrét lehvonván mint 
egy nyúzott borjúnak , s mindön poklosságból megtisztítván, 
kihbocsátá onnan. Mely dolgot látván ah királné-asszon-es, 
hűn uronk Jézusban. Es mikoron megtért volna az Asmodeus 
királyhoz, megmondá mindazokat melyeket látott es hallott 
volna, kiket amaz mikoron nem hinne, megutálá a királyné
asszon, es nem akara többé hozzája egyesödnie ; kin a király 
igen megharaguván, tanácsból tömlöcbeh teteté szent Tamás 
apostolt. Kihoz a szent Migdonia jővén, bínétmondá, es meg- 
követé, hogy öérötte tetetött volna a tömlőében, mely asz- 
szonyállatot a szentapostol megvigasztalván, monda: Ezöket 
en örömest szenvedőm uronk Krisztusért. Ennekutánna a 
királynak parancsolatjából a tömlöcböl kihozattaték, es égő 
vaspléh| 4!lökön kezde mezítelen labbai jár Látni, de azonnal 
egy kút fakadván fel, megoltá az vasnak tüzes voltát ; s 
ennekutánna égő kemencében vetteté, de szent Tamás a 
tűzben nagy kiesön maradván, holte-kelve egészszen kijőve 
az égő kemöncéböl. Ennekutánna monda ah Karisius úr a 
királnak : Készörítsd ahra, hogy imádja az istenöket, s ottan 
rejája haragoszik az ő istene. S mikoron ehre kisztenéje a 
király, viteté ötét a Napnak templomába, s monda zsidóul 
szent Tamás a bálvánba lakozó istennek : Mihelön térdre 
esőm, azonnal eltörjed a bálvánt. Monda az ördög : Hadd 
törjemelatemplomot-es, hogy veszszenek el a te ellenségid. 
Feleleh a szent apostol : Vaj ne ! sög ezt parancsolom, hogy 
sinkinek neh árthass. Térdeire esvén azért szent Tamás, 
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zsidó nyelvön imádáh uronk Krisztust, parancsolván az ördög
nek, hogy eltörnéje a bálvánt, s önnönmaga pokolba menne ; 
s azonnal mint egy vihiusz mind elolvada a Napnak bálványa. 
Kit látván a bálvánimádó papok, nagy jajgatással kezdék 
magokat siratnia, es a pispök tört vonván, általveré szent 
Tamás apostolt ; s annép fegyvert ragada, hogy mind a ki- 
rált, s a Karrísiust, s a bálvánpapokat levágják szent Tamá
sért. S amazok elfutának, a népek kegyig nagy tisztösségvel 
eltemeték az ö szent testét. De annakutánna hozaték Edis- 
sába, mi uronk Kristus Jézusnak tisztösségére, ki él es or- 
szágol örökül öröké Ámen.
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S z e n t ö l j  é t ö k  m e g  eh m a i  n a p o n  m a g a t o 
k a t ,  es  l e g y e t ö k  k é s z e k ,  m e r t  h o l n a p o n  me g 
l á t j á t o k  t ü k ö z ö t t e t ö k  az i s t e n n e k  f e l s é g é t :  
ez igéket anyaszentegyház ez éjjeli11 veternyei szolozsmába 
énekle ; mely igékben intih mind a keresztyénüket ehre, hogy 
eh mai napon mindön bíntől megtisztuljanak a bizony peni- 
tenciának miatta; es a holnapi naphoz szeretettel es méltán 
készüljenek, hogy a napnak méltóságos voltáért s az ö meg
tisztulásokért úristennek szolgálatára méltók legyenek es 
kellemetösök, hogy ne legyön valami bűn őbennök , kih az ö 
lölköket meggyalázná uronk Jézus előtt. Mert jóllehet fel
ment mennyországba, demaga megnézi1*, mint szent Leo pápa 
mondja, minemíí készülettel készítik a hívők lölköket az ő 
születésének idvösségös napjához, es ah miképpen látja kinek- 
kinek mind lóikét jóh elkülcsökvel megékösülvén, azonképen 
osztja az ö ergalmasságának malasztját ; ha kegyig valakit 
bínökben lel közzülök, azt kezdi mondani a szent angyalok
nak: Vágjátok ki ez velágból ez asszu fát, s vessétök a külső 
setétségre, holott sírnak öröké, es a nagy kunban csikorgatják 
az ő fogókat. Ezokért mondatának az elkezdött igék : Szentöl- 
tessetök meg ma, es legyetök készök lölkötökbe holnapra. Mely 
igék mellé kettőről leszön tanuságonk : előszer ahról, miképen 
kell 146 magonkat a holnapi naphoz készítenönk, es magonkat 
megszentölnönk? kih mellé tunnonk kell, hogy háromféle hoz
zánk jöveti vagyon uronk Jézusnak, kikről anyaszentegyház 
holnapon emleközik : Első az ő testi születése, miképen csuda
képen a szeplőtelen szűz Máriától szízen szileték ez velágra, 
melyet a holnapi napon példáz minekönk anyaszentegyház. 
Ez ő szentségös sziletéséhöz készülnönk kell a bínöktől való 
megtisztulással, mert idvöziténk ah mi természetönket felvevé ; 
kell a mi töstönket tisztöletösképen tartanonk tisztaságban,
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es lölkönket bínöktől való szabadságba, miérthogy az isteni 
felség bínök alá vetött testben nem lakozhatik a szentirásnak 
mondása szerént. E hre mondja szent Dávid király a zsoltár
könyvben : Te kegyig, uram, a szent embörben, azaz tisztá
ban, lakozol. Másod sziletése uronk Jézusnak, kiről holnapon 
emleközik anyaszentegyház, az emböri lölkökben való szüle
tése malasztjának m iatta, kit önnönmaga igére a szent evan- 
géliomba , mint szent János írja , tizennegyed részében : Ha 
valaki engömet szeret, megtartj a az en parancsolatimat, s az 
en atyám-es szereti ötét, es hozzája jövőnk, s nála megmara
dónk. Ez nömös sziletéséhöz uronknak kell készülnönk es 
magonkat megszentölnönk szent töredelmességvel, azaz szi- 
vönk szerént való bánattal, hogy ő szent felségének ellene 
vé 147tköztönk , es igaz gyónással s bizony elégtétellel, mert 
ha a házat megsöpörjök a holnapi napnak tisztösségére, es 
szennyes üngeinket megmosatjok, s még némelyek testöket-is 
mah megförösztik : nagyval inkább a bínöknek szennyét leh 
kell magonkról tisztítanonk. Harmadik sziletése uronk Jé
zusnak az oltári szentségben való jelönvoltah, kinek vétele 
miatt hozzánk jő, es bennönk lakozik, mint ameh önnönmaga 
igéréh, mondván : A ki en testömet eszi, es vérömet iszja, en- 
bennem lakozik, es en őbenne. Ehöz készülnönk kell, es 
megszentölnönk magonkat nem csak a bínöktől megtisztu
lásnak miatta, de mindön tuny aságnak es egyeb ez velági 
szorgalmatosságnak eltávoztatása miatt, kik az ajtatosságnak 
lóikét bennönk megbánthatnájak, es isteni elmélködésökben 
való foglalatossággal, s az ő sok jótétéről való hálaadással, s 
magonkn ak földig való megalázásával ; mert az úristen ön
nönmaga mondja a szentirásból, hogy a megalázott szívet 
es töredelmest nem utálja ő szent felsége. Bódog azért, ki 
önnönmagát az édös uronknak e háromféle sziletéséhöz így 
szerzi magát, mert ez méltán szolgálja a szent napot. Máso
dik es utolsó tanuságonk az isteni felségnek megmutatásáról, 
azaz miképen jelönté meg a hatalmas jóh isten az ö felségös 
voltát holnapi napon ez velágnak, mert amaz elkezdőit igék
ben úgy mondatek : Holn|48apon meglátjátok az istennek fel
ségét tübennetök. Úgy felelnek szent doktorok ebre , hogy 
uronk Krisztus, az élő atyaistennek fia, ez velágra szilettetvén
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a szeplőtelen szűztől holnapi napon, nagy sok csudákkal 
megmutatá az ö felséges voltát előszer ehben, hogy a szűz 
szilé ; másodszer hogy a szülésben ként nem szenvede ; har
madszer hogy a szűz anya ötét szüzei tejével ta rtá , es hogy 
isten lévén, síra, es jászolba helyhözteték, az oktalan állatok 
ötét megesmervén imádák, térdökre esvén es megmelegítvén, 
az éjjelt nappali velágosságra változtván , s nagy sok több 
csodákat tevén, kikből az ő bizony isteni felségös hatalmas
sága nautattatik. Minekokaért három tisztösségvel szolgál
ta ik  ez mai vigílie : előszer, mert a veternyei dicsiretön kez
detek el ez mai vigílie ; egyeb innepök vecsernyén kezdetnek 
el, de eh maih ez éjjel: oka imez , mert uronk Jézusnak ez 
velágra sziletése dicsiretön kezdeték el mind a szent angya
loktól , s mind ez földi emböröktől. Mert miképen szent Lu
kács írja a szent evangéliomnak második részében : Mihelyön 
uronk Jézus születék, az angyaloknak seregök ottan dicsősé
göt éneklének még eh földön is az úristennek, kit látván a 
szent pásztorok-es, Betlehemben menvén imádák ott a szile- 
tött gyermök Jézust, es térvén az ö barmokhoz, dicsirék az 
édös úristent, es magasztalák mindönökben. Másodszer mert 
a holnapi szent innepöt kápában öltözve, égő szövétnekök- 
nél hirdetik mah a szerzetösöknek|49 egyházokban a holnap
nak ő szent innepét, hogy uronk Jézus ez velágra szileték, 
három országoknak es nyelveknek külömbségén : romaiak
nak, a zsidóknak , es görögöknek, hogy kiki mind megértse 
idvöziténknek méltóságát, es mindön nyelv vallást tegyön 
őróla, hogy immáran ül atyaistennek dicsőségében, miképen 
ezt írja szent Pál a görögöknek írt levelében. Harmadszer 
eh mai vigílie tisztöltetik, mert mikoron a prima között a 
gyermök Jézusnak sziletését hirdetik , es ez igére jutnak : A 
Krisztus istennek fia Júdának Betlehemében szilettetik : azon
nal a szerzetösök térdökre esvén imádják uronk Jézust ; ez- 
okaért, hogy ötét tisztölvén, hálákat adjanak neki, es meg
fizessenek valamit az ő jótétében ; mert ő szent felsége ez 
mai napon mind földig alázá magát éröttönk, meglátogatván 
minket a mi természetünkben : azért az igazság-es ezt mu
tatja, hogy az ő minket-meglátogatásaért hálákat adjonk es 
térdönkreh esve tisztöljök. Mert miképen az ő hozzánk való
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szeretetit jobban meg nem fizethetjük, hanemha ismég viszont 
szeretjük ötét, sem haláláról jobban eleget nem tehetőnk, ha
nemha mi-es érötte magonkat megöletnöjök : ezönképen soha 
jobban elég hálát ő szent felségének magát éröttönk ennere 
megalázásáért nem adhatonk, mint ha mi-es őérötte mind 
földig alázjok magonkat. Ha azért akarjok, hogy őneki, 
uronknak, kedvében legyönk, szentöljök meg ma magonkat, 
es holnapon megkóstolhatjok az ő malasztját. Ámen.

| 50U r o n k  s z i l e t é s é r ő l  v a l ó  t a n ú s á g .
Ah mi édös uronk Jézusnak sziletéseh test szerént Ádám- 

nak terömtése után lön ötezör esztendő behtelvén, es egy 
heán kétszáz, mint szent Eusebius írja az ö krónikájában, 
az Octaviános császár idejében, kinek birodalma alatt eh 
teljes velág oly nagy békeséggel örül vala, hogy mindön 
földet békeségösön bír vala csak egyedül. Ezt kegyig 
akará édös idvöziténk, hogy e velágra sziletését az időnek 
békesége megvelágosítanája, ki isten között, angyalok kö
zött es embörök között békeségöt jőh vala szerezni. Az 
Augustus császár azért, kih mind ez velágot a romaiaknak bi
rodalma alá hajtotta vala, akai*ván megtunnia : hány városok, 
faluk s tartományok, várak , ............. es embörök volná
nak ez velágon : birodalmának negyvenkettőd esztendőjébe, 
parancsola mindön országokra a tiszttartóknak , hogy ezöket 
regestomba vennéjek, így ehképen, hogy kiki mind odamenne, 
a hol támadott vala, s egy tízpénzös garast adván adóban, a 
császárnak engödelmességöt fogadna, es hívségöt a romaiak
nak. Eh kegyig mondatik vala fogadásnak vagy vallástétel- 
nek , mert kiki mind önnön szájával mondja vala azokat. 
Mondatik vala kegyig ez irásnak-es , mert mindönöknek ne- 
vök megirattatik vala. Ehféle regestomtétel mentül előszer 
az Cirinustól, Syria országnak tiszttartójától kezdeték, kiben 
tartatik a Zsidóország is , kinek okah imez : mert eh teljes 
földnek, hol embörök la |5'koznak, a Zsidóország szinte kö
zepi, s azért akarák a tisz;tartók hogy ott kezdessék el, hogy 
onnan hamarébb elhírhödnéjek e velág szerte. Szent József 
kegyig , miért Betlehemből táhmadott vala, asszonyonk Má
riával ő-es fel keleh, es Betleemben indula, miérthogy Dá
vid királnak magvából származott vala. Elvivé kegyig vele
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az őneki jegyzőit szeplőtelen szüzet, mert elközelítött vala a 
szilésnek ideje, s ez nagy kencsöt, kit a jó isten őrejájah bízott 
vala, nem akará valakinek hadnia. S mikoron immár Bet- 
lehemhöz nem messze volnának, látá lélökben a bódog szűz 
Mária, hogy tahát ah népnek a fele, kih Betleembe vala, igen 
örül, s fele igen óhajt. Mikoron ennek okáról gondolkodnéjek, 
neki jelön vén úrnak angyala, monda : A népnek fele, ki 
igen örül, a pogán nemzetöt példázja, kih Ábrahámnak mag- 
vába örök áldomást volna veendő ; a nép ki sír , a zsidókat 
példázja, kiket úristen az ő vakságokért nagyobb részre1* 
megvetött. S azonközben béhérének a városba, s az vendé
güknek sokságokért szállást nem leiének, de ménének egy 
közhelyre, vagy inhelyre, mely két ház között vala, es födél 
alatt, hova a polgárok ihres napon gyűlnek vala, ki istálló- 
nak-es neveztetik, mert jászol is vala ott, a hova a vidékiek, 
mikoron a vásárra mennek vala Betleemben, kötik vala az 
ő barmokat. Oda vivé azért a nömös szent József az istennek 
anyját. O mélységös alázatosság, ó csudálatos isteni Ítélet, 
ne alítsad az t, hogy ez történetből lön, de bizony isteni szer
zésből, hogy152 szállást Betleemben ne lelnének, mert ah 
benne lakozók gonoszok valának, s nem lőnek méltók ehre, 
hogy látnájak az élő isten fiának sziletését. S éhfelinek előtte 
esthajnalba el kezde olvadnia a bódog szűz Máriának szíve, 
es indulatokat tevén az ö méhében uronk Jézus, kiből csudá
latos édösségöket érözvén a szeplőtelen szűz, megérté, hogy 
eljött volna a szülésnek órája S ottan imádságra adván ma
gát es isteni elmélködésökre, elfénösödék mindön tagjában, 
s az első rendbeli kar angyalok nagy sereggel ott terömvén, 
es imádván asszonyonkat, kezdék mondania : O mindön egek 
es ködök! adjátok eső es harmatképen az igazat; nyíljék 
meg a föld, es szilje az idvözítőt S több dicsiretöket mond
ván, vigasztalják vala a nömös szizet. E hfel előtt a közép rend
beli angyalok-es az ő seregökkel l-ehszállván, idvözlék asz- 
szonyonkat, es mondának : Jőjön ki a vőlegény az ő ágyas
házából , hogy idvözítse az ő népét ; es áldván sokképen az 
édös Jézust s az ö szent anyját, felfele állának, es a közhelyt 
igen elfénösíték. S eljővén az éfelikor, s mind eh földön nap
pali velágosság lévén, es a fölső karbeli angyalok is leszáll-
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ván mennyországból, s a némabínben élők akoron ez velág- 
ból hertelen halállal kimúlván, ez velágra szileték az édös 
uronk Jézus kicsin gyermökségben. S imádván asszonyonk 
ötét mind az szent angyalokkal egyetömbe, nagy hálákat 
monda teljes emböri nemzet képében édös uronknak, |53 s 
ennekutánna ruhákba es posztóban takarván, a jászolbeli 
szénára lielyhözteté ötét, mely szénát annakutánna szent 
Elonah asszony Rómába hoza, hol nagy tisztösségben es 
eröklyeképen tartatik. Mely uronk Jézusnak sziletése mellé 
test szerént e velággá, három rendbeli tanuságonk leszön : 
Első a csudálatos újságról, melyet tön az édös isten ez mai 
napon ; második a meghamossíthatatlan bizonságról ; har
madik a meggondolhatatlan használatosságról, mely követ- 
közék uronk Jézusnak sziletéséből. A z első mellé tunnonk 
kell, hogy csudálatos újság lön ez, hogy az isten embörré 
lön , mert, ahmiképen szent Bernáld mondja, az öröké való 
es az új csudaképen öszveegyesödének, tunniamint az isten
ség s az embörség ; hogy kegyiglen az istennek igéje meg
maradván az ő természetiben , embörré lön , megmutathatik 
ez valahmiképen példával is. lm azt látjok, hogy az igét, ki 
embörnek lölkébe elrejtetött, sem láthatjok, sem hallbatjok, 
sem illethetjük , de ha megirattatik bőtökkel, jóllehet az ö 
állatjába nem változott e l , demaga elolvastathatik , es meg- 
láttathatik, es egyebektől meghallgattathatik, s kezeivel is 
megillettetheti embör sög, ah bőtöknek formájok szerént el is 
vakarhatja es törölheti embör : ezönképen az istennek igé- 
je \  azaz fia, kih öröké az isteni elmében sziletteték, változ- 
hatatlanúl maradván, kih lölki es változhatatlan vala, az em
böri testnek felvételében látható es illethető lön, sőg nagy 
kénokat szenvedhető. Máso 154d, kih csodálatossá teszi az édös 
uronknak sziletését ez velágra, hogy szűztől szileték, az szűz 
anyának kénja nekül : eh megmutatek elöszer szent Izsajás 
próféta könvének heted részében, kih úgy monda : Imeh a 
szűz fiat fogad es szül ; másodszer megmutattatek az Áronnak 
vesszőjén, ki megverágozék, es a szent Ezékhielnek kapuján, 
ki behtéve marada ; harmad, kih uronk Jézusnak sziletését 
csudálatossá teszi, hogy Betleembe ah kis városban, es nem 
Jeruzsálemben, a nömös fehvárosbah , akara szilettetnie : de
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nem ok nekül, mert a Betleem kenyérnek házának magya- 
ráztatik, azért az eleveny kenyérnek ott kelle szilettetni, ki 
az ötét megevőket méltán örök elevenségre viszi mind löl- 
kökben s mind testükben. E hre mondá a szent evangéliom- 
ban : En vagyok az eleveny kenyér, kih mennyországból let>- 
szállottam : valaki eh kenyérből eendik, öröké él. Másod, 
kit uronk Jézus sziletése mellé kell meglátnonk , az ö szile- 
tésének meghamossulhatatlan igaz volta; kinek miatta ö 
szent felségének ez velágra sziletése megbizoníttatik mindön 
terömtött állatoktól : elöszer az éltető állatoktól, es a kövek
től , elesztebb az égtől, kin uronk sziletése napján három 
nap jelönék napkelet felöl, kik lassabban öszvemenvén, egy 
napot szerzének ; melyön értetik vala, hogy a szent három
ság egy bizony istennek esmereti támadott volna ez velágnak. 
Napnyugat felől kegyig, mikoron Octavianos császár Rómá
ban az ö házában155 uronk Jézus sziletése napján imádkoz- 
néjek, ah napnak kilenced óráján láta a fénös nap környül egy 
aranyperecöt, s közepötte egy szüzet, es karján egy szép kis 
gyermököt ; tahát homlokán aranybötükkel ezök irattattanak 
meg : Ez az élő istennek oltára ; s ottan imádá a császár eh 
gyermököt, es nagy áldozatot teszön vala őneki, mert meg
érté hogy ez gyermök nagyobb volna őnálánál, s ott a helyön 
vagyon mast a szent Ferenc fiainak kalastromok, ki Ara coe- 
linek hivattatik. Ah tüz-es megmutatá az uronk Jézus szile- 
tését, mert szent Jerominos doktornak mondása szerént mind 
ez teljes velágon azokat, kik természet ellen való bínben él
nek vala, ez étszaka a tűz ölé meg. Az éltető ég is vallást 
tön az édös uronk sziletéséröl, mert ameh napkelet fele új 
csillag terömteték őrajta ez étszaka, mely csillag a három 
szent királyokat hozá a sziletött gyermök Jézusnak esmere- 
tire. Ah víznek éltető állatja-es megmutatá a sziletésnek igaz 
voltát, mert miképen harmad Innocentius pápa mondja: a 
Tiberisön által Rómában mely forrás vagyon, uronk sziletése 
napján a k ú t, a víz helyében, nagy jó illatú es ízű olajt folya 
es származa magából oly nagy bévön, hogy a Tiberis vizében 
foly vala. Ah föld is tanubizonságot tön uronk Jézus szileté- 
séről, mert ez étszaka, mikoron ö szent felsége ez velágra 
sziletek, csudaképen elvelágosodék , mely velágosság, mi-
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koron a földnek temerdökségeért nem velágosíthatna Lim- 
bosba a szent atyáknak , mint a szent Damascenus János 
doktor mondja, nagy sok belyön a föld megnyilék, es az ö 
bas|56adásin a velágosság lehszálla a szent atyákra , kit isteni 
jelönetböl megértvén, hálákat adának úristennek. Arneh meg- 
mutaták továbbá az Engadi hegyön való szolok az édös isten 
fiának sziletését, mert étszaka megverágozának es gerezdöt 
terömtéhnek, melyekből a balzsamomot szűrik. Imez is nagy 
jegy róla, hogy ha a vizi méntát keresztölő szent János napra 
verradólan hajnalba szedik , s kévében kötik vagy kötőlék
ben, karácson napján ah megaszott fi vet ha az oltárra teszik, 
kin az első misét kantálják, a megaszott ménta megzöldül es 
megelevenödik. EzÖnképen a Jerikó mezején termött rózsa 
is. Megbizoníták az oktalan állatok-es uronk sziletését, 
mert ameh mind az ökör kit Betleemben József eladni vitt 
vala, s mind a szamár, térdökre esve imádák uronk Jézust a 
jászolba. Megbizoníták e sziletést az angyalok-es, kik a szent 
pásztoroknak jelönvén, megmondák, hogy emböri nemzetnek 
megváltója sziletött volna, kit a pásztorok meg is érdömlék 
látnia. Az ördög is tanúságot tön ehrö l, mert ameh a ro
maiaknak régi kornikájokban vagyon, hogy mikoron Octa- 
viános császár birodalmának harmincötöd esztendőjében a 
Capitoliomba, azaz a tanácsházba, hol a romaiaknak istenek 
közzül-es vala bálványok, ment volna, megkérdé az istenük
től, azaz ördögöktől, kik a bálványokba isten gyanánt imád- 
tatják vala magokat : kik bírnája ö-|57 utánna ez velágot, s 
feleiének az ördögök, mondván : Egy zsidó gyermök, kih az 
élő istentől öröktől fogva sziletött, nem sok idővel ennek- 
utánna sziletendő ez velágra tiszta szűztől : eh bírja ez kössé- 
göt es ez velágot, mert ö földnek mennek királya. Harmadik 
kit édös uronknak sziletése mellé kell megtunnonk, a meg- 
intézhetetlen használat, kih az édös Jézusnak sziletésébol mi- 
nekönk adattaték : első az ördögnek meggyalázása, mert im
már az aggellenség nem hatalmazhatik el mirajtonk, mint 
annakelötte, mint ameh az úristen megjelönté ezt ugyan lett
dologgal ah szent Hugo nevű doktornak egy karácson estin, 
kih mikoron imádságban volna, látáh a bódog szűz Máriát, 
hogy ölébe tartja a gyermök Jézust, az ő szent fiát, s igen



K A R Á C S O N  E S T IR E  V A L Ó  P R É D IK Á C IÓ . 43

örül tahát az ö sziletésén, s az ördögöt szidalmazja es bosz- 
szontja ehrö l , hogy az uronk Jézus miatt az ö hatalma el- 
veszött volna ; s monda ördög a földből : Engömet az egy
házból a fráterüknek ajtatosságok, az ebéllő-házból a szent- 
irásnak olvasása, a cellákból az ágynak alavaló volta, a ka- 
pitulom helyéröl a fráteröknek békeségök rekesztött kih. Ki
ből megtetszik , hogy igen meggyaláztaték a mi ellenségünk 
uronk sziletésével. Második haszon a bocsánatnak remén- 
sége : hogy a jóh isten immár a mi bíneinket uronk Jézusnak 
gyermökségeért csak kiinnyen megbocsátja, kih megmutatta- 
tek imilyen példából : Vala egy szegény gyarló asszonyállat, 
ki mikoron az ő bíneit gondolnája, a jőve szivében, hogy az 
isten azokat neki soha meg nem bocsátnája, s örömest |58 
penitenciát keván vala rólok tartani. Ha gondolja vala az 
itéletöt, méltónak itélih vala magát pokolra, ha a Paradicsom
nak szép es gyönyörüségös voltáról, tudja vala, hogy oda egy 
förtelmes állat sem mehet; ha az édös uronknak kénjárói 
emleközik vala, hálálatlannak mondja vala magát azokról, s 
nagy kétségnek vermében esött vala. S ez mai napra jutván, 
es nagy keserüségöt szivébe válván, kezdé az uronk gyer- 
mökségét gondolnia, kibe mah sziletteték a szeplőtelen anyá
tól ; s az-es eszébe ju ta , hogy a gyermökök künnyen meg- 
engeszteltethetnek : a gyermöké lett uronk Jézust kezdé kér
nie az ö ártatlan kicsinségeért, hogy megbocsátnája az ö 
bíneit, s azonnal szózat lön mennyországból hozzája, mond
ván : Megbocsáttattanak ah te bíneid. Használa továbbá az 
édös idvöziténk sziletése a mi kórságinknak meggyógyitá- 
sára is, mert a szent Bernáldnak mondása szerént háromféle 
kórságba fekszik vala eh teljes emböri nemzet, mert mindön 
embörnek sziletése förtelmes vala, élete visszafordult, halála 
veszödelmes : eh velágra jőve idvöziténk, s az ő sziletése a 
mienket megtisztítá, az ő élete a mienket megtanítá, az Ő 
halála a mienket megtöré, hogy a mih testönk ne maradna a 
halálnak kötelében. Ennél több számlálhatatlan jók követ
közének az édös Jézusnak eh velágra sziletéséből, kiért ál
dott legyön az úristen mind öröké Ámen
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Ah szent Anastásia szűz asszonyállat romai úrnak, a 
nömös Pretexatusnak leánya vala, kih jóllehet pogán vala, de- 
maga az ő anyja, a Fausta jóh keresztyén valah, kit a keresz
tyén hitben a bódog szent Chrysogón mártir taníta meg ; 
mely szent Anastásia Diocletiános császár idejében ösztön 
szenvede uronk Krisztusnak hitéért mártiromságot. E nömös 
szűz, mikoron embörkorban jutott volna, az ő atyja házasítá 
ötét ah római Publius pogán úrnak ; demaga eh szent szűz 
nyavalyáját tettetvén, mindönkoron megszenvedteti vala ma
gát a Publiusnak társaságától, s egy keresztyén leánynyal csak 
a tömlöcöket szertehszerént járja vala, s a fogol keresztvénök- 
nek , kik az uronk Krisztusnak neveért fogva tartatnak vala, 
lábokat es fejőket megmosván, mindön szükségöket nagy 
bőséggel megszolgáltatja vala, igen megajándokozván a töm- 
löc-örizőket, hogy megengedjék ezöket őneki tennie. Hogy 
kegyiglenaz ő pogán ura s egyebek-es neh tunnájak, paraszt
ruhába öltözik vala akoron , mikoron ezöket feszi valah ; kit 
valami módon megértvén az ő u ra , nagy erős őrizet alá re- 
keszté ugyannera, hogy még csak az ételt s italt sem adják 
valah neki ah minire szükség vala. Mely szent szíz nagy ke
serves es siralmas leveleket ira a szent Chrysogónnak ; ö 
kegyig ismég vigasztaló leveleket küld vala neki. Ezön- 
közbe ura meghala, s e szent Anastásia a tömlőéből kiszaba- 
díttaték. E szent szűznek három szóig j G0áló szűz leáni es 
öcséi valának , kiket a városnak fejedelme nagy édösön tart 
es tisztöl vala ; de mikoron neki nem engedtenek volnah, 
sem kegyig az istenöknek nem áldoztanak volna, miért ke- 
resztyénök valá(nak), kivitetvén őket a nyakvágó helyre, 
megöleté őket, s az ő festőket szent Anastásia drága kenettel 
megkenvén, eltemeté. Ennekutánnaa császárnak engedetiből
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raegfogattatá e szent Anastásia szüzet-es, hogy ha áldozatot 
tetethetne vele a romaiaknak istenének, házasul vennéje ötét; 
mely szent szüzet, mikoron ágyasházába vitetvén , megölelt 
volna, azonnal megvakúla ; s mikoron a bálvány istenöknek 
könyörgene szóméiért, feleiének mondván: Mindnyájan ha- 
ragonkba vagy, hogy a szent Anastásiát megszomorítád. S 
mikoron a hálván templomból, hova magát vitette vala , há
zához térne, azon utón meghala az ö szolgáinak kezökben, 
kik ötét viszik valah ; e szent Anastásia kegyig elszabadúla. 
De más fejedelöm mikoron választatott volna, es jól tunnája, 
hogy sok öröksége volna, megtartóztatá ötét, s monda neki : 
Ha azt akarod hogy szabadon maradhass az keresztyénség- 
ben , add neköm ah te örökségedet, s ösztön igaz keresztyén 
lészsz : mert a Krisztos azt parancsolta. S mikoron a szent 
Anastásia11 mondotta volna : Nem a kazdagoknak, de a sze
gényüknek mondotta uronk osztani : nagy kemény tömlöcbe 
rekeszteté, hogy ott éhei halna meg, de a szent Theodóra 
asszony, kih immár uronk Jézusért m |61ártiromságot szenve
dőit vala, két egész holnapég tartáh mennyei kenyerekkel. S 
megértvén a Romának fejedelme, hogy élne még, kétszáz 
szűz keresztyénökkel a Palmária nevű szigetben viteté , hova 
sok keresztyénök vettettenek vala szánkive. S onnan isme- 
gent Rómába visszahozattatáa szent Anastásiát, s egy nagy 
karóhoz kötöztetvén , megégetteté ; a többit kegyig kilömb- 
kilömb kénokkal öletteté meg az édös uronknak neveért. S 
a szent Anastásia testét megtartván az úristen a tűzben, uronk
nak sziletése után hétszáz nyolcvan esztendőben vivé az ő 
lóikét az örök bódogságban, kit adjon nekönk is az édös 
isten Ámen.



M i k o r o n  s z e n t  I s t v á n  t e l j e s  v o l n a h s z e n t 
l é 1 ö k k e 1, m e n n y o r s z á g r a  t e k i n t v é n  l á t á  az 
i s t e n s é g n e k  d i c s ő s é g é t :  ez igéket szent Lukács 
evangélista írja az apostoloknak cseleködésökröl szerzött 
könvének hetedik részében; mely igékben jelöntetik, hogy 
a bódog szent István protomártirnak , mikoron a kénszenve
désnek kegibe volna, megmutatá az ő istenségének dicsőségét 
egyebek között imez két okáért: előszer hogy az őistenségé
nek hiti megerőssíttessék nagyobb gyalázatokra a zsidóknak, 
mert csak isteni hatalomból lehete ez , hogy szent István tői
kének ilyen nagy foglalatosságába felemeltetnéjek az isten 
dicsőségének látására, es uronk Jézusnak a megdicsöült test
ben : mint ezt az élös elméjű Scotus mondja. Másodszer|Gi 
megmutatá szent István első mártírnak az úristen az ö dicső
ségét szenvedésének idején, hogy ötét megbátorítanája, hogy 
uronk Jézusnak neveért örömetösön es állhatatoson szenved- 
néje a ként ; kiből is lön, hogy ez látás után isteni édösségvel 
megtelvén, nagy kész vala a halálra, s édösök valának neki a 
kövek, kikkel kövezik vala. Kiben tanúság adatik nekönk-es, 
hogy mi-es igyeközjönk a hitnek ajtatosságára, s ezért e nyava
lyás velágnak háboruságit es nyavalyáit, míg az úristen akar
ja , nagy békeséggel elszenvedjük, megértvén hogy ha uronk 
Krisztusért vagy az igazságért akarónk szenvedni, megnyitta- 
tik minekönk-es a mennyország, es megmutattatik az isteni 
dicsőség. Kiről mondatának az igék : Mikoron szent István 
teljes volna szentlélökkel, teljes mennyországra tekintvén, 
látá az istennek dicsőségét. Mely igék mellé kettőről leszön 
tanuságonk : első a szent Istvánnak nagy szentségéről ; máso
dik az ő életéről. Az első mellé tunnonk kell, hogy megmutatik 
ez bódog első mártírnak nagyobb szentsége a több tanítványok-

SZENT ISTVÁN ELSŐ M ÁRTÍRRÓL VALÓ
P R É D I K Á C I Ó .
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nak fölötte a kedvessé tevöh ajándékokból, kikkel úristen ötét a 
többi között nagyobban ajándékozd. Első ajándok az isteni di
csőségnek jelösképen való látása, mert ö a halálnak késál- 
kodásába lévén, hármat láta , miképen szent Lukács irja: a 
mennyországot nyitva, az istennek dicsőségét, es uronk Jé
zust állani az atyaistennek legjobb dicsőségében, mely látás 1 
miképen m a|G3gyarázó irás mondja, fölülmúlja a prófétáknak 
s egyeböknek látásokat is, mert az ő látásában nagyobb vala 
a velágosságnak erejeh, az igazságnak magassabb méltósága 
is jelöntetik az ö látásában az egyebekénél, miképen hogy 
nagyobb az isteni jelönetöket vigyázva látni, honnemmint alu- 
va, mint szent Tamás doktor mondja. Ezönképen nagyobb is
teni velágosságnak jegye, mikoron a lélök kénszenvedésnek 
idején látja az isteni jelönetöket, hogynemmint a lélök, kih 
ilyen foglalatosságba nincsen, s úgy lát valami jelönetöket. A 
szent István látása ilyen vala, azért méltán elhaladja a több 
szentöknek látásokat. Másod ajándok a szeretetnek nagy vol
ta, mert mind az úristenhöz s mind felebarátjához igen nagy 
szeretet vala őbenne : megmutattatek őbenne az istenhöz való 
nagy szeretet ehben hogy az ő életét mindön egyeb mártírok
nak előtte adá uronk Krisztusért halálrah. Eztjelönté uronk 
a szent evangéliomban, hogy akoron nagy istenhöz a szeretet 
eh velágon, mikoron ez életöt embör őérötte megutálja; fele- 
barátjához-es nagy vala, mert ame, az ő ellenségiért, kik ötét 
megölék, imádkozék, es kéré az úristent, hogy ne tulajdoníta
n ia  ezt bínnek önekiök. Harmad ajándok a tekéletös szent
ség ; mert teljes vala szent lélökkel, miképen szent Lukács 
írja, kihnek hatalmával nagy jegyüket es csodákat teszön vala? 
s mi ennél nagyobb, egy imádságával érdömlé a keresztyének
nek nagy háborgatóját, a szent Pált, megtéríteni az úrist|c1en- 
höz ; m ert, úgymond szent Ágoston doktor : hogyha szent 
István Pálért nem imádkozott volna, anyaszentegyház eh nö- 
mös liút szent Pált nem szülte volna, ki enneh hasznot tön a 
keresztyénségbeh. Eh két tanítványba idvösségönknek két je
gye mutatek meg , hogy a ki jó, kövesse szent István proto- 
mártirba a szeretetben végig megmaradást ; a kih kegyig go
nosz, kövesse szent Pálban a megtérésnek példáját. Megmu
tattatek azért ezökben a szent István első mártírnak szent-
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sége. Második tanuságonk mellé tunnonk kell, hogy e szent 1st 
ván a hét udvarbirák avagy dolgosok közziil, kiket a szent 
apostolok az özvegy asszonyállatoknak szolgálatjára válasz- 
tottanak vala, s félpapokká tettenek vala, egyik vala, mert 
ameh, mikoron a keresztyénöknek számok neveködnéjek, 
azok kik a pogánságból uronknak hitire tértenek vala, zúgód- 
ni kezdének a zsidók ellen, kik megkerösztölködtenek vala, 
miérthogy az ö özvegy őket megutálnájak az naponkét való 
szolgálatba. Kit meghallván a szent apostolok, öszvegyüték 
a népnek sokságát, es mondának nekik : Nem illik, hogy mi 
elhagyván a predikállást, az ételre s italra es ruházatokra vi
selj önk gondot ; de válaszjatok tiiközzíletök hét jóhirü firfia- 
kat, kik viseljenek gondot ehröl, mi kegyig predikállonk. Kik
nek kellemetös lévén ez, megválaszták a hét embört, kik köz- 
zül egyik es feh eh |65 szent István vala, másik a Filep, ki an- 
nakutánna Ázsiának Thrácia nevű tartományában pispök lön ; 
harmadiknak neve Procorus , ki annakutánna Bithyniában 
pispök lön ; negyedik vala Nikanor ; ötödik Parmenas ; hato
dik a Timon ; hetedik ah Miklós, kibannakutánna eltérvén a bi- 
zonságnak utáról, nagy eretnek lön. S mikoron ezöket a szent 
apostoloknak elejökben vittették volna, rejájok veték kezö- 
ket, es mindiniket félpappá tevék, s meghagyák nekik, hogy 
hívön megszolgáltatnájak mindönöknek az öh szükségüket. Ez 
Istváu kegyig, teljes lévén szentlélökkel es lölki állhatatos
sággal , nagy csodákat teszön vala es jegy őket a nép között, 
s igen irílvén ezt a zsidók, háromképen kezdék megkisírteni, 
hogy ötét meggyőzhetnéjek : Elöszer veteködéssel ; másod
szer tanuknak ellene való fogással ; harmadszer kéntétellel ; 
de mindinik viaskodásába es hadában gyözödelöm adaték 
neki mennyországból. Az első hadban adaték szentlélök, ki 
az édösön szólásnak malasztját szolgáltatá neki ; a második ha
dában angyali orca, kih a hamos tanukat meggyalázá ; a har
madikban adattaték neki az isten dicsőségének es uronk 
Krisztusnak látása. Az első hadáról szól szent Lukács, mond
ván: Veteködvén sokféle tanúit zsidók ővele, nem állhatnak 
vala ellene a bölcseségnek es a szentlélöknek, ki szól vala 
öbelöle ; kit látván, hamos tanukat szerzének állatomba örejá. 
Eh lön a második hada ; de tekintvén örejája, láták h |66ogy
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az ö orcája elfénösödék mint angyalnak, mert ammikoron 
ötét a hamos tanúk vádolták volna a káromlásoknak bűié
ben, monda a pispök őneki : E hképen vannak-e azok, a me
lyeket hozzád mondnak ezök ? Monda szent István : En az 
isten ellen soha káromlást nem szóltam, mert ő szent fel
sége , a ki mi atyáinkkal szólt, dicsőségnek bizony istene. 
Szent Mojzsest sem káromlottam, mert ö az úristennek ba
rátja vala, es szólt ővele, kinek miatta sok csodákat is tön 
Egyiptomba, s ővele szabadíttatá ki a mi atyáinkat Fáraónak 
kezéből hatalmas kézzel. Ah törvén ellen sem, mert az úr
istentől adattaték Mojzsesnek általa. A templom ellen sem 
szóltam simmit, mert az úristennek parancsolatjából szeröz- 
teték, s az szövetségnek szekréni-es benne tartatik, a jó isten 
kegyig éjjel nappal tisztöltetik őbenne. Kit hallván az ő 
irígyi, szivökben igen háborognak vala, es foggal csikorgat
nak vala ellene, oly mint immár lölkökkel köveznéjek ötét ; 
kiket eh szent embör három módon igyeközélc megfeddenie : 
előszer pirongatással, szömökbe vetvén az ö szivöknek ke- 
ménségét, es a szent prófétáknak megölésöket az ő atyjok
tól; másodszer félelömmel, mondván: lm látom az úr Jézust 
állania istennek jobbján, kit hallván a zsidók, nagy felszóval 
kajáltván behdugák fülöket, oly mint e nagy káromlást ingyen 
sem hallhatná jak , s rejá hertelönkedvén, kihtaszigálák a ta
nácsházból, es a városból kihüzék, s az hamos tanúk kezdék 
ötét erőssen|67 köveznie; de hogy jobban könnyebbek lehet
nének, lehveték ruhájokat az ifjú Saulnak lábai előtt, hogy 
öriznéje azokat, k ih akaratjával mind azoknak kezeivel eh 
szent Istvánt kövezi vala; harmadszer megfeddé ehnömös 
szent embör őket szeretettel, mikoron mind magáért s mind 
őéröttök imádkozék: magáért, hogy sokára az ő kénja ne 
haladna, s az ő ellenségiért, hogy őnekik ez bolondságot 
bínnek ne tulajdonítanája, mondván: Uram Jézus, vedd el 
az en lölkömet, es bocsásd meg ezt őnekik, mert nem tudják 
mit tesznek. S ennekutánna az úristennek ajánlván ö lóikét, 
elaluvék úrban , kinek testét idvöziténknek titkon való tanít- 
váni, Gamáliel s ah Nikodemos, eltemeték nagy sírással Ga- 
málielnek temetőhelyén, mi uronk Krisztusnak tisztösségére, 
ki él es országol öröké Ámen.

TOLDY B É G ! M . LEG. V . 4



SZENT JÁNOS EVANGÉLISTÁRÓL VALÓ
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Az a t a n í t v á n ,  k i t  s z e r e t  v a l a  u r o n k  J é 
z u s :  Ez igéket szent János evangélista írja ah szent evan- 
géliomnak utolsóh részében, mely igékben kettő jelöntetik, 
kih igen szükség mindönönknek idvösségére : E lső, bogy 
édös uronknak szent János példája11 szerént bizony tanítványi 
legyünk hitnek es jóh mivelködetnek miatta, s az ő tanuságit 
követésnek miatta, mert mindön ahkoron mondatik tekélletös 
tanítvánnak, mint uronk mondja a szent evangéliomba, ha 
olyan leend, miképen az ö mestöre. ‘Másod, ki ez igékben 
jelöntetik, a szeretet, mikort mondatik: kit szeret vala id- 
vöziténk ; |68 mely szeretet oly igen szükség , hogy eh nekül 
simmi jónk nem kell az úristennek , mint szent Pál apostol 
írja a korinthiabeli keresztyéneknek. Eh szeretetnek példá
ját is adá szent János evangélista minekönk , mikoron állván 
a bódog szűz Máriával uronk Jézusnak keresztfája alatt az 
ő szent halálának napján, késznek mutatá magát a keresztön 
idvöziténkkel meghalnia. Szeressök azért uronk Jézust, es 
tanuljonk valamit ő szent felségéért szenvedni, hogy miró- 
lonk-es mondhassák halálonknak idején a szent angyalok : 
Ez a tanítvány, kit szeret vala éltébe uronk Jézus. Mely igék 
mellé kettőről leszön tanuságonk : első ahró l, mi szükség 
ahoz, hogy érdömljönk mi-es uronk Jézustól szerettetnie, es, 
bizony tanítváni lenni ; második az ö szentségös életéről. Az 
első mellé kérdik szent doktorok : minemü lekcéket kell 
megtanulnonk es megtartanonk, hogy igazán ő tanítváni le
hessünk, s tőle szerettessünk : jóh ezt megtunnonk, mert, úgy 
mond a szent Kelemen pápa, s a törvénykönyvbe is megírták
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hogy a ki nem akarja megtanulni es tennie a jókat, nagyok
ban mutattatik pogánnak lenni, honnemmint keresztyénnek ; 
mert a tudatlanság mindön tévölgésnek anyja, nem tudnia 
azért az idvösségösöket igen veszödelmes es kárhozatos. Felel 
eh kérdésre szent Ágoston doktor, s úgy mond : A mi idvözi- 
ténk nem mondá: tanuljatok entőlem halottakat támasztani, 
száraz lábbal ah tengörön járnia; nem ezölcet mondáh, de 
hogy109 kegyös vagyok, es alázatos szivü, s nyugodalmat 
leltök a tü lölkötöknek. Jóllehet több dolgokban kell ennél 
uronk Krisztust követnönk , es a szentöket, demaga eh kettő 
jelösb : tunnonk kell hogy édös uronk Jézus ah több lekcék 
közöl négyet paranesola nekönk megtanulnonk es megtarta- 
nonk : első a keresztségbeli tisztaságnak es a penitenciának 
leckéje. Az elsőről úgy monda uronk Jézus: Valaki a viztül 
es szentlélöktöl ismeg mászszer nem sziletik, istennek orszá
gába nem mehet, mint ezt írja szent János evangélista az 
evangéliomnak harmad részében. Ah másikról azt mondja 
uronk: Valaki az ő keresztét nem viseli, megnyomorítván a 
testöt a penitenciának terhével, es a gonosz kevánságoknak 
eltűrésével, nem lehet en tanítványom : mint megírja ezt 
szent Lukács az evangéliomnak tizennegyedik részébon. Eh 
nömös lekcét megtanúlta es tartotta vala szent János egészszen. 
Másik lekee a kegyösségnek dolga, hogy a keresztyén sinkit 
meg ne bántson , es a kitől megbántatik, azoknak könnyén 
megbocsásson. E h tanúságot ahkoron adá uronk, midőn mon
dá : Vegyétök türejátok az en igámat, s tanuljatok entőlem, 
mert kegyös vagyok, jól tevén az en ellenségimmel. Imád- 
kozjatok a tüveletök patvarkodókért es rejátok hitlenködő- 
kért-es, mint ezt meg irá szent Máté az evangéliomnak tizen
egyedik részében. Harmadik lekee az alázatosságról adaték, 
mikoron mondaték : Mert en alázatos szivü vagyok ; csak eh 
nömös jószág,j70 mint doktorok mondják: Ki az édös istent 
megengeszteli, a malasztot érdömli, es a dicsőségöt megnyeri. 
Ehre mondja szent Ágoston doktor : Jóllehet az úristen igen 
magas es felségös, de ha megalázod magadat, hozzád jő ; 
ehröl mondá uronk Jézus a szent apostoloknak : Hanemha 
olyanok lesztök mint a kisdedök, azaz alázatosok, nem men
tők istennek országába. lm csak ezön hagyá idvöziténk a

4*
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menyországot. Jól megtanulta vala eh nömös lekcét szent 
János, mert ő sohol magát apostolnak nem írja, hanem vagy 
uronk Jézusnak szolgájának, vagy tanítványának. Negyedik 
lekcét ada uronk Krisztus a szeretetröl, mondván : Ujh pa
rancsolatot adok en tünektök, hogy szeressétök egymást mint 
en szerettelek : ehben esmerik mindönök, hogy en tanítvánim 
vattok, ha egymáshoz szei’etetöt vallandotok- Imeh az atya- 
fiuságos szeretet. Ügy monda továbbá : Maradjatok az en 
szeretetömbeh : ha megtartandjátok az en parancsolatimat, 
az en szeretetömben úgy maradtok. Imeh az isteni szeretet. 
Eh lekcét is igen jól megtanulta es tartotta vala szent János, 
mert mindön igéi, melyeket ira vagy leveleiben, vagy a szent 
evangéliomba, mind a szeretetöt jelöntik, kivel ugyan szinte1* 
teljes vala. Ehre mondja szent Jeronimus, hogy eh nömös 
apostol es evangélista mind utolsó vénségeíglen, mikoron 
kézön fogva vinnéjek immár a szentegyházhoz a tanitványok, 
sok hely ön megnyugován |71 (monda :) Fiacskáim, szeressétök 
egymást; s mikoron megkérdötték volna, miért mondaná]a 
mindönkoron csak ezöket, felele nekik , s úgy monda : Mert 
uronknak parancsolatja, azért csak ez legyön bennetök, igaz 
elég. Imeh azért ha eh négy lekcéit idvöziténknek megtaniil- 
jok , es megtartjok, édös uronknak szerető tanítváni lehe
tőnk, es az ő örökségében részesök s örökösök. Második ta- 
nuságonk legyön az ő szentségös életéről. Eh bódog szent 
János, kit uronk Jézus igen szeret vala , a Zebedeusnak fia 
vala, es a nagyobbik szent Jakab apostolnak öcscse, kit uronk 
Krisztus hozzája híva a menyeközőből ; kih a vég vacsorán 
uronk Jézusnak melyén elaluván, a szent evangéliomnak 
folyóvizét uronk Jézus szentségös melyének forrásából mé
rité, es mikoron mind az apostolok uronkat a kénszenvedésbe 
elhatták volna, soha ő idvöziténket mind temetéséig sem 
hagyá el, kinek uronk-es, meghalván a keresztfán, szűz any
ját szűznek ajánlá ; minekokaért mennyben menetinek utánna 
mind halálaiglan asszonyonk Máriának az ő őrizetiben es 
szolgálatjába marada, mint szent Jeronimus írja, kinek életét 
megirá a szent Inclitus pispök, ki eh nömös szent apostolnak 
tanítványa vala. E h szent János, mikoron az apostolok eh 
velág szerte eloszlottanak volna, Ázsiába predikálla, es sok
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keresztyén egyházakat rakattata, ki a Nero császárnak a 
keresztyénöknek második háborgatása után, melyet támaszta 
Domitianos császár, mikoron Effesombapred|72ikállana, meg- 
fogattaték a tiszttartótól, es Rómában vitetek, es ott az Olasz 
Kapunál forró olajba bocsáttaték, s mikoron onnan mindön 
sérelem nekül kihjött volna, Pathmos szigetében szánkivetteté 
a császár, hol uronk Jézusnak jelöntéséböl iráh a látásáról 
szerzőit könvet. Azon esztendőben Domitianos császárt meg- 
ölék a romai urak , s valamit ö szerzőit volna, avagy tiszttar- 
tóih, megkajáltaták hogy mind simmi lenne, s ehből lön, hogy 
szent Jánost, ki ö akaratjából vettetött vala szánkive, nagy 
tisztösséggel érötte menvén , ismeg Effesomba hozák, s mi
koron vinnéjek immár szintén a városba , azonközben a szent 
Drusiána asszont, kih ő tanítványa vala, s igen kevánjah vala 
e szent apostolt látnia, halva viszik vala ki a városból elte
metnie nagy sírva. Kit megértvén a szent apostol, lehteteté a 
testöt, s parancsolá hogy mind kezeit lábait megoldanájak, s 
nevén ötét nevezvén, parancsolá hogy feltámadna, es haza 
menvén, enni csenálna valamit. Mely Drusiána azonnal fel- 
kele olymint egy álomból, es nem halálból, s ottan házához 
kezde menni. Mely csudatételért nagy sokan megtérének a 
pogánok közzül ; s mikoron mind az teljes Effesom városa 
magasztalnája a szent Jánost, a bálványimádó papok hábo
rúságot támasztának ahnép között ugyannera, hogy a pogá
nok közzül sokan kezdék eh szent apostolt a Diána isten- 
asszonnak te |73mplomához vonnia, hogy annak áldozatot te
tetnének vele ugyan erővel. Kiknek monda szent János: Ha 
a Diána istenasszonynyal eltörettethetitök az uronk Krisztus 
egyházát, ottan áldozom neki ; ha kegyiglen en az ő templo
mát uronk Krisztus nevének hivatalával eltörhetöm az ö 
templomát, higyetök tü-es a Krisztusba, az en istenömbe. 
Mikoron a népnek nagyobb részeh engedőtt volna e senten- 
tiának, mind kihmenének a templomból, s távol megállának, 
s ameb : mihelyön szent János imádságot tett volna, a temp
lom fondamentomából eltöretteték, es ah Diánának képeh 
mind elolvada ; s mikoron a pogán népnek pispöke újh há
borúságot akarna a nép között támasztani, monda szent Já
nos : Mit akarsz hogy tegyek? Felele a pispök : Ha a mér-
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get, kit en adok, megiszod, maradj békeséggel. Monda eh 
nömös apostol : Hozd elé ; s ugyan két halálra való embö- 
röknek inniok adván benne, lehesvén meghalának. Annak- 
utánna adá szent Jánosnak, kih szent keresztnek jegyét re- 
jája vetvén megivá, de simmit neki nem árta. Monda a pis- 
pök : Még is kétségöm vagyon a te istenödben ; ha eh holt 
emböröket feltámasztod, en is hiszök őbenne. Monda szent 
János: lm teneköd adom palástomat s tennönmagad azuronk 
Jézusnak nevét híván, es e palástot rejájok vetvén, paran
csolj nekik , hogy támadjanak fel. Kit mikoron a pispök 
megtett volna, mind a kettő azonnal feltámada, s ezönképen 
ozton a pispök mind |74 háza népével s nemzetségével es 
népnek sokaságával megkeresztöltetének eh bódog szent Já
nostól. S mikoron immár egy esztendő héján csak száz esz
tendős volnah, s uronknak mennybe meneti után hatvannyol
cad esztendőbe, neki jelönék idvöziténk mind a szent aposto
lokkal , kik immár menyországba valának , s monda neki : 
Szerelmes öcsém es tanítványom János, igaz ideje immár, 
hogy hozzám jöj meny országban az en vendégségömbe, 
hogy egyél s igyál az en asztalomon a te atyádfiaival. S 
vasárnap , ki ím előtted vagyon, ahkor jösz enhozzám. Kin 
hálákat adván szent János, elenyíszék uronk előle. A vasár
nap mikoron eljött volna, első tikszóhkoron, miért mind a teljes 
EfFesom, kiben öh pispök vala, eh dolgot megértötte valah, az 
egyházhoz gyüle, melyet az ő nevéhre raktanak vala a népek, 
s e nömös szent apostol felállván a predikállószékben, hogy 
mindönök hallanájak , predikálla a napnak hatodik óraiglan, 
intvén őket ahra , hogy állhatatosok lennének a hitben es 
ajtatosok az isteni parancsolatoknak tartásában. Annak- 
utánna az nagy oltár előtt sér$ ásattata, s az földet kihordatá 
az egyházból, kiben e szent János apostol lehszállván es 
térdeire esvén, s elfeszülveh monda : Hálákat adok teneköd, 
uram , mind a sok jókról, melyeket velem tettél, s jelösben, 
hogy a mennyei vendégségbe hivál : ím elmegyök azért im
már: s az im |75ádságot elvégezvén, oly nagy velágosság 
szállá rejája a koporsóba, hogy a szántalan nép , ki környül 
áll vala, nagy sírva simmiképen nem láthatja vala, sokáig a 
velágosság ott maradván ; azután a fénösség eltávozék, s tahát
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a koporsó teljes mannával, kih mind ez ideig ugyan ottan 
forr fel. Minekokaért sokan ezt mondják, hogy azonnal 
uronk Jézus, kih ah fénösségbe lehszállott vala, testöstöl 
lölköstöl menyországba vivé ; kit engedjön nekönk is atya, 
fiu; szentlélök Ámen.



AZ APRÓ SZENTÖKNEK ÉLETÜKRŐL.

Az apró szent mártírok Eródes Askalonitától ölette- 
tének meg. Kih mellé tunnonkkell, hogy három Eródesek 
valának, kik az ő híre-yesztött kegyötlenségökért mind igen 
hírősök valának : Az első Eródes Askalonitának neveztetik 
vala; ez idejében sziletteték uronk Jézus, es megölettetének 
az apró ártatlan gyermökök. A második Eródes ezután or- 
szágola, kinek Antipas Eródes vala neve ; ez öleté meg ke
resztölő szent Jánost, es uronkat bolondnak Ítélvén, megjáté- 
kolá s Pilátoshoz visszaküldő nagypéntökön. E h bírja vala 
a Galileát es az ő tartományát, Pilátos kegyig a császártól 
tisztül tartja vala Jeruzsálemöt. A harmadik Eródesnek 
Agrippa vala neve ; ez öletteté meg szent Jakab apostolt, es 
tömlőébe veté szent Pétör apostolt, ki immár uronk Jézusnak 
halála után Jeruzsálem|7Göt bírja vala. Az Askalonita Eródes 
idegön nemzetnek, az Antipaternek, fia vala, kib vévé házas
társul az arábiai királnak húgát, s attól lön ez Eródes ; As. 
kalonítának Octavianos császár nevezé, kih a Zsidóországot 
birá előszer az idegön nemzetök közzül, s ő idejében veteték 
el szent Jákob pátriárkának jövendőmondása szerént Júdá- 
nak nemzetétől a zsidó királyság. Ez Askalonitának hat fia 
lön: Antipater, Alexander, Aristobolus, Archelaus, Eródes 
Antipas, es Filep. Az Alexandert s Aristobolust ömaga meg- 
Öleté, meg s az első fiát-es. Hogy azért az Askalonita Eródes 
birnája ah Zsidóhországot, azonközbe a három szent királyok 
eljutának Jeruzsálemben, es kezdék ah városba kérdöznie : 
hol volna az újonnan sziletött király? Kit meghallván az 
Eródes, igen megszomorodék rajta, félvén azon, hogy ha ki- 
ráli nemből a zsidóknak király sziletött volna, felnővén ötét 
mint idegönt országából kivernéje ; kezdé azért a három 
szent királyokat ehre kérnie, hogy, ha meglelik a sziletött 
királt, neki-es megmondják, hogy ö-es tisztölhesse es meg-
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ajándékozja, kit maga immár meggondolt vala elveszteni. 
De mikoron a sziletött gyermök uronkat meglelték , es imád
ván megajándokozták volna a három szent királyok, más 
utón térének az[77 ö országokba angyalnak jelöntéséböl 5 
minekokaért Eródes, vélvén hogy a királyok megcsalatkozván 
a csillagnak látásából szégyönlötték volna hozzája térésöket, 
megcsendesödék Ibikébe, s nem keresteté ozton ah sziletött 
királt. De meghallván a pásztoroknak dolgát, hogy mely 
nagy fénösséggel jelönt volna nekik az angyal, es hogy imád
ták volna a sziletött királt, kit a három királyok keresnek 
vala, es melyeket a szent Simeon próféta es a szent Anna 
asszon magasztalt vala, igen megiede , s ottan megérté, hogy 
a három királyok ötét megcsalták volna; s ottan tanácsot 
kezde a Betleembe való gyermököknek halálokról tartania, 
hogy a kit meg nem tudhatott vala, azokkal egyetömben el- 
veszthetnéje. De miért simmi tanács nincsen az úristennek 
hire nekül, ezönközben immár szent József asszonyonk Má
riával úr angyalának jelöntéséböl a gyermök Jézussal Egyip
tomba futott vala, es ott lakozék hét esztendeig, míg eh go
nosz Eródes kihmúlék ez világból. S mihelyön uronk Jézussal 
Egyiptomba Jeropolim nevű. városba jutának , azonnal mind 
egész Egyiptomba a bálvány istenök eltörettetvén lehullának. 
Ott a városnak kivüleh egy fah vagyon mind ez ideiglen, 
mely persidisnek neveztetik; kinek ha levelét, vagy gyü
mölcsét, vagy héját valamely kórnak nyakára kötik , ottan 
meggyógyul vele. Eh fa , hogy asszonyonk Mária uronk Jé
zussal Eródes előtt a városba megyön vala, asszonyonkat s 
uronkat mind földig lehajolva tisztö 178lé. S mikoron azért 
gondolkodnéjek Eródes a betlehemi gyermököknek leh- 
vágatásokról, a császár Rómába hivá, hogy az ő fiainak, kik 
behvádolták vala, megfelelne ; s ame, mikoron a Tarson vá
rosnak határán menneh, megtudá, hogy a városnak hajóin 
költenek volna által a három szent királyok, melyeket, miért 
annakelötte ezör esztendőnél többel megprófétált vala Dávid, 
nagy hertelen haragból mind megégetteté. Befutván idővel Ró
mába, es a császár előtt pőrét fiai ellen megnyeré, s nagyobb 
bátorságot vevén ehböl, esztendő után Jeruzsálembe téré, s a 
betleemi gyermöküket két esztendősöktől fogva csak egy-
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napi gyermökiglen is mind lehvágatá, kik között önnön kis
ded fiát-es, kit Betleembe tartat vala Eródes, lehvágák, jól
lehet tudatlan míelék ezt a hóhérok, mint Macrobius mondja ; 
s alcoron, miért nagy vala a város, miképen az Apokalypsis- 
ben vagyon, száz negyvennégy ezör ártatlan gyermököket 
uronk Jézusért ölettete meg Eródes. De nem múlá el az 
isteni bosszuállást érötte, mert hetven esztendős korába nagy 
kórságban esék, nagy erős hideg töri vala ötét mindön napon, 
teljes testére viszketeg esék , szönetlen való fájását is szen- 
vede nyakának, lábai mind eldagadozának, ágyéka kihrotada, 
elviselhetetlen dohosság jöh vala ki szájából es minden testé
ből. Megértvén, hogy a zsidók örülnéjek halálát, nagy soka
kat a zsidó nömössek közzül töm 170löcben vettete, megpa
rancsolván az ö húgának, hogy mihelyön meghalna, ottan 
lehvágatnája őket, hogy mind a Zsidóország még akaratja 
nekül-es siratnája az ő halálát. Ennekutánna egyszer , hogy 
étel után almát ennéjek, a horut nagy erössen rejája esék, s 
elfáradván bele, melyében .véré ah kést, de nem Ölheté magát 
meg teljességgel, mert egyik unokája megtartóztatá valami- 
nere az őh kezét ; s mikoron ah király udvarába ez dolog kihírhö- 
dött volna, az első fia, kit utánna királylyá szerzőit vala, 
örülni foga ra jta , s ezt is megöleté azonnal Eródes ; s ah 
negyedik fiát, az Archelaost, hagyá utánna a királyságba, s 
ehképen öt nap után eh bódogtalan embör kihmúlék ez velág- 
ból. A zsidó nömös foglyokat, kiket parancsolt vala levá
gatni az ő húgának, azokat mind elbocsátá. S eh nömös apró 
szentök napját azért anyaszentegyház négy napon uronknak 
sziletése után parancsolá illenie mi idvöziténk Krisztusnak 
tisztösségére, kih él es országol mind öröké Ámen.



SZENT TAMÁS ÉRSÖ K  ÉLETE".

Ah szent Tamás érsök az első Fridericus császár idejé
ben szenvede az ő egyházának szabadságáért. Eh szent jám
bor támada Anglisországba, Londonom nevű városból, nömös 
sziléktől ; s hogy felserdült volna, deáki tudománra es tisz- 
töletös elkülcsöknek munkájára adá magát, kit az ö anyja, 
jelösül azután hogy özvegygyé marada, mindön jámborságnak 
foglalatosságába es asszonyonk Máriához való ajtatosságra 
tanítja|80 vala ötét. Kih arae, mikoron a hét szabad tudo
mányokat jól megtanulta volna, eh velági es udvari dolgokba 
lön foglalatos ; de hogy látá, mert az egyházi népeknek tisz- 
tösségök ellen sok dolgok tetetnének, elhagyván az velági es 
udvari élötöt, az kantuáriai érsöktöl pappá teteték, es espe- 
restté azon egyházba ; de annakutánna a Henricos király 
angliai kancellariusává tevéh, mely tisztben nagy okoson es 
igazán viselé magát ; s mindönök szeretik vala, s azokat, a 
melyek szentegyháznak szabadsága ellen tetetni akarnak 
vala, mcgenlűti vala, mert ezokaért szerzötte vala ah szent 
Theobald érsök a királynak ötét, jóllehet akaratja nekül, kit 
oly igen szeret vala a király, hogy az érsöknek halála után 
e szent Tamást választató kantuáriai érsökké. Kih mihely ön 
érsökké szentölteték, azonnal más embörré változók ; mert 
szőrimögnek szönetlen való viselésével es böjtökkel gyötri 
vala magát ; de az ö szentségét csuda nagy okkal elenísztih 
vala, hogy megmaradván őbenne a tisztöletös öltözetnek ke- 
ménsége, ö is kivül egyebeknek módjok szerént jár vala ; a 
szegényüknek való alamozsnát, kit előtte való szent érsök 
megkettőztetött vala, ö még két annivá tévé, es mind az déz- 
mákat szegényüknek osztogattatja vala ; mindön napon tizen
három szegénnek lábokat térdön állva megmossa vala, s ételt 
italt adván nekik, négy ezüst garast ád vala mindiniknek ; 
s mikoron a szörimög megnyövik vala rajta, asszonyonk Má-
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ria önnönma|81ga megvarrja vala, kihoz nagy ajtatossága 
vala ez nömös szent embörnek. A kii’ály akarván hajtani ez 
érsöknek akaratját ahra, hogy mind az őalatta való pispö- 
kökkel consensust írva adna az országbeli szokásokról, me
lyeket őelőtte való királyok költöttének vala az egyházi sza
badságoknak ellene11, állhatatoson ellene monda a királnak, 
miérthogy az egyházi szabadságoknak törésére volna; mi- 
nekokaért mind a királnak s mind az uraknak haragjokba 
esék. Egyszer kegyig, mikoron mind az országbeli feh pis- 
pökökkel es szentölökkel s néminemű egyházi fejedelmekkel 
öszvegyült volna eh szent Tamás , behszorítá őket a király, 
megfenítvén őket, hogy mind megölettetnéje, ha a szokásnak 
engödelmet nem adna, s meg nem confirmálnája a királnak 
akaratját. Mely szent Tamás látván a királnak vakságát, 
nagy emböröknek tanácsából, beszéddel csak, consensust ada 
rejája, demagah ezután megértvén, hogy sok lölkök elkár- 
hoznának, ennek miatta csudálatos penitenciával gyötré ön- 
nönmagát, s mind adzég sem monda misét, mig a pápától meg 
nem oldoztaték. Annakutánna a király ahra kezdé készörí- 
teni eh szent Tamás érsököt, hogy a mit mondott vala nyel
vével, írásával is megerőssítenéje ; de mikoron ellene mon
dott volna, nagy sok bosszúságot, károkat, szidalmasságokat 
kezdének rajta tenni, s a kancellariusságért paraszt bírák 
eleiben idézék ötét ; s mikoron a pápá 182ra apellált volna s 
s az egyházi szabadságot előmondanája, ah királnak készöri- 
téséböl a paraszt bírák sentenciát akarnának rejája adni, 
mindön bíntelen a szent keresztnek jegyét, kit szivében hor
doz vala, kezével rejá veté, es a megfeszült uronkat ótalmul 
kérvén, kihmene békeséggel közzülök, jóllehet erőssen ka
jál tják vala orvnak, árultatónak, es égetésre méltónak. Kihoz 
a követköző éjjel két nömös urak titkon menvén, megmon- 
dák, hogy sokan az urak'közzül haláláratanakodtanak volna; 
miért kegyig még ennek okah nem vala nyilván es sokaknak 
tudtára, elmene a háborúság előtt uronk Jézusnak példája 
szerént, s egy kis hajón mene a tengörön által az ő népével. 
S mikoron Senonasba jutott volna, harmad Alexander pápa, 
kih ahkoron ott vala , nagy tisztösséggel fogadá ez szent Ta
mást, es megértvén tőle a királylyal való dolgát, ajánlá ötét
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a pontiniabeli kalastromban az apátnrnak. S ha Henricos 
király látván, bogy e nömös szent pispök kiment volna az 
érsökségböl, követőt külde Rómába a pápához, legátot, kér
vén ötöle , ki ez ő igyét elvégeznéje. Mely pápa nagy feni- 
tékkel írván a királnak, mikoron simmi jóh választ nem 
tett volna, inkább rejája haraguvék az szent érsökre, s valami 
marhája vala mind őneki s mind az ő atyjafiainak, eldúla- 
táh 183 es elprédáltatá, s mindön nemzetségét es barátit, akar 
firfiak s akar asszonyállatok valának, még gyermök ágybelie
ket is, szánkivete, megesküdtetvén az öreg emböröket, hogy 
valahol meglelnéjek a kantuáriai Tamás érsököt, ottan hoz
zája mennének : ezt kegyig ahra tevéh, hogy a király eh szent 
embörnek akaratját enne sok keserűséggel inkább meghajt- 
hatnája az ö akaratjára; s még azt is megtiltatá, hogy ö or
szágában sinki nyilván öérötte ne imádkoznéjek. Melyeket 
mind eh nömös jámbor az úristenért nagy békeséggel fogad
ván, böjtölésökkel es imádságokkal könyörög vala az orszá
gért , es a királyért, s a szentegyháznak megszabadulásáért. 
Ah király kegyig megértvén, hogy az apáturaknál tartana szál
lást Pontiniákomba, megfenyögeté őket levelével ; kit meg
hallván szent Tamás, önnönmaga elmene tölök , hogy eh jám
borok öérötte neh szenvednének valami nyomorúságot ; s a 
szent Lajoshoz, kih franciái király vala, fogá magát, kih nagy 
emberséggel fogadá ötét, es egy pispököt országából a pápá
hoz külde, hogy parancsolná az angliai királynak, hogy az 
érsököt hagynája az ö egyházához térni ; s a pápa azonnal 
parancsolá a nagy átok alatt s tilalom alatt teljes országába, 
hogy a kantuáriai érsököt az ö egyházába szabadon hagynája 
menni. S készöríttetvén ehböl az angliai király, tettetösképen 
békeségöt szerze az érsökkel, s hitlevéllel haza hivá ötét; de 
minekelötte érsökségében menne, megjelönté uronk Jézus 
őneki, hogy nagy tisztösségvel fogadtatnéjek, de egy kévés 
idő 181 elmúlván mártirságnak pálmájával menne mennyor
szágban. S a szánkivetésnek utánna hat esztendők eltelvén, 
megtéreh szent Tamás Angliában, es mind a királtól s urak
tól , es az egyházi uraimtól nagy tisztösséggel fogadtaték ; de 
ennehány napok után, mikoron még is a szentegyháznak tör
vényét ótalmaznája, sem kérehméssel sem erővel meg nem
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hajtathatnéjek, mind a király s mind az urak nagyobb haragra 
gyulának honnemmint annakelőtte, ugyannera , hogy mindön 
napon halálára járnak vala. S apró szentök napján négy urak 
fegyverös vitézökkel egyetömben vecsernye előtt megértvén, 
hogy eb szent Tamás az ö egyházába imádkoznéjek, ménének, 
es eh nömös szent érsököt kezdék keresni, s mikoron az egy
ház ajtóját beh akarnájak a szerzetösök s az egyházi uraim 
tennie, s be is tették volnah, felkelvén imádságából szent Ta
más, parancsolá, hogy megnyitnájak az szentegyház ajtóját, 
s eleikbe mene mondván : En az úristenért s az egyháznak 
szabadságáért kész vagyok meghalnom , demaga parancsolok 
tünektök átok alatt úristen felől, hogy az enhozzám tartozóknak 
simmit neh tegyetök ; s ennekutánna uronk Jézusnak es az ö 
szent anyjának magát ajánlván, s az egyháznak dolgát szent 
Dienösnek es az egyháznak szent patrónosinak, a bínösök- 
nek fegyverivei lehvágattaték, es fején való papi koronáját, 
elvágván fejének velejét, es ő szent vérét |85 a págyimontomon 
mind elhinték, uronk sziletése után mikoron írnának ezör 
száz s hetvennégy esztendőben. Mikoron az ő testét az egy
házi népek a zselyébe tették volna, es holte-kelve eltemeté
sének előtte a halattakról való misét énekölnéjek; azonnal 
szent angyalok sereggel ott jelönvén, elhagyaták velők , s az 
mártírnak miséjét kezdék , felmondván : Örül az igaz embör 
úrban, es bízik őbenne ; s a többi úgy kezdé a szent mártír 
miséjét énekölni, es elvégezvén a szent misét, nagy tisztös- 
séggel drága koporsóba , aranynyal es gyöngyökkel megékö- 
sültben, eltemeték az ő egyházába, kih mind ez ideiglen nem 
szönik az úristent csudatételökkel dicsőíteni mi uronk Jézus
nak tisztösségére, kih él es országol atyával es szentlélökkel 
egyetömbe Ámen.



SZENT DÁVID K IR Á LN A K  ÉLETÉRŐ L.

Szent Dávid próféta zsidóknak királya, nem csak az ó 
törvénbeli szentöktöl számláltatik az istennek szenti közzé, 
de még az apostoloktól, evangélistáktól is s mindön egyeb 
szent doktoroktól i s , kih hitetik a szent Írásba a szent atyák
nak számok közzül valónak lennie, kik uronk Jézussal fel
támadván , immár birják az halhatatlan es bódogságos életöt. 
Eh Dávid vala Judának nemzetéből, Izsainak fia, kih Jessé- 
nek is neveztetik Betlehem városából támada. Az ö atyjá
nak kissebbik fia vala, kit az édös isten választa ehre hogy a 
barmoknak pásztorságából lenne az ő népének, a zsidók- 
n |8Cak fejedelme; es elvetvén szömei elöl a Saolt, isteni 
parancsolatból Sámuel prófétának miatta királylyá szentöltet- 
néjek, es úrnak lölke elmenvén Saol királtól, Dávidra szál
lana. így eh képen, hogy mikoron az ördög gyötörné] e Saolt, 
szent Dávid hegedülvén előtte, megkünnyebbödik vala. 
Ennekutánna mikoron a jászok a zsidókra hadakoznának, 
es a Góliád óriás harcra ingörlenéje az istennek népét, sinki 
örejá nem merne menni, de csak ehsz. Dávid, kih ahkoron igen 
ifjú vala, egy parittyával, bizván az úristenbe, földre ejté, es 
önnön fegyverével élvévé fejét. Kit hallván a Saol király, 
jelösül hogy ezután a jászokat elverték volna, es Dávidot 
nagy tisztösséggel vitték volna a városban, mind teljes életé
be ellensége lön Dávidnak es háborgatója ; de végre, mikoron 
eltölt volna Saol királnak élete, az ö fiával Jonatással egye
tembe a Gelboenak hegyén a jászok hadába megöletteték. 
Kit a szent Dávid hallván, tanácsot kérdő úristentől, hogy 
mit tenne, s megmondá az isten, hogy Ebronba menne, hol 
csak az Júdának egy nemzetétől, miért ö-es ah nemzetből 
vala, királylyá választaték a tíz nemzetön ; Isboset Saolnak 
fia uralkodván a királyságba két esztendeig Jeruzsálemben, 
Dávid király kegyig hét esztendeig s hat holnapég országla
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Ebronba. S mikoron Isbosetöt árultatásképen megölték 
volna önnön házába, es úristennek parancsolatjából magvát 
szakasztották volna Saolnak, Izraelnek a tíz nemzete-es 
egyetömbe D á |87vidhoz menvén Ebronba, harmadszer immár 
egész Zsidóországba királylyá választá, s annakutánna béke- 
séggel országla mind ah teljes Ígéretnek földén. Otven esz
tendős vala mikoron kezdeh országiam, s negyven esztendeig 
lön király : hét esztendeig Ebronba, Jeruzsálembe1* harminc- 
három esztendeig. Ebronba hat fiai lőnek, Jeruzsálemben 
tizenegy. Hadnagya az erős Joáb vitéz vala. A Sadokot pis- 
pökké tévé, Jeruzsálemben nagy erős várat, kit Mellónak 
hínak vala, csenáltata, es Dávidnak erősségének nevezék. 
E h szent Dávidnak mindönkoron hada vala a jászokkal, 
s igen megnyomorítá őket a sok haddal, mert az úristen hogy 
vele vala, mindönütt nyer vala ; megalázá azért mind a kör- 
nyüle való nemzetöket, es adót adnak vala őneki ; az szövet
ségnek szekrényét is , mely sok esztendeigJeruzsálem kívül 
tartatik vala, népeknek sokságával, papoknak ékös öltözött 
seregével, éneklőknek , hegedűsöknek egyeb vigságtevőknek 
nagy őrömével, Jeruzsálembe1* vivéh, es úrnak sátorába es 
hajiokában helyhözteté. S mikoron drága templomot akarna 
az úristennek tisztösségére csenáltatni, megjelönté az úris
ten neki, hogy az ő fiát Salamont választotta volna ehre, 
s elhagyá ozton ; demaga nagy sok aranyat s ezüstöt, drága 
fákat es költségöt gyüte es hagyah rejája. Ennekutánna 
Joábnak kezébe bocsátván a hadakozó népet, s üresködvén 
házasságnak törésében , kevélységbe s gyilkosságban-es 
esék ; demaga nagy penitenciát azokról tartván, nem csak 
bocsánatot nyere, deh|88 jövendőmondásnak-es malasztját 
vévé, s oly igen nagy ajtatos vala az édös istenhöz, hogy 
másfél száz dicséretükkel ékösíté meg a zsoltárkönvet, 
melyet az úristen tisztösségére szerze, kik közzül mindünk
ben inkább emleközik a mi uronk Krisztus Jézusnak embörré 
léteiéről, kénszenvedéséről, feltámadásáról, es egyeb johtétiröl, 
mely könvet az isteni szentirásoknak könvi között anyaszent- 
egyház éjjel nappal az isteni dicsiretre tulajdonítá. Mely 
zsoltárkönvet, jóllehet zsidó nyelvön mondá előszer szent 
Dávid, es szerzé, de szent Jeronimus görög nyelvről, kire1* a
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hetven doktorok változtatták vala, deák bötüre magyarázá, 
k ih mind ez mai napég romai zsoltárnak neveztetik, miért- 
hogy anyaszentegyház aval él. Halálának e'ötte kegyig ez 
istenös próféta látván, hogy úristen kih akarnája ez velágból 
vennie , Salamont, az ö fiát, megkoronáztatá , es intvén az 
isteni parancsolatoknak megtartására, kihmúlék ez világból 
szent Tamás érsök napján, mint szent Jeronimus doktor 
mondja, azaz a napon, melyön az ő innepe esék, s eltemette- 
ték az ő városába Betleembe ; némelyek azt mondják hogy 
a kerbe hol uronk Jézus megfeszítteték es eltemetteték ; s 
szállá lölke Limbosra a szent atyákhoz, honnan idvöziténktöl 
kihszabadíttatván, feltámadásának napján raene uronkkal ál
dozó napján az örök bódogságba, kit engedj ön minekönk-es 
atya, fiú es szentlélök úristen örökül öröké Ámen.

TOLDY RÉGL M. LEG. V. 5



A SZENT SILV ESTER  É L ETE KÖVETKÖZIK.

Silvester pápa, legelső, Rómába támada. Atyjának 
Ruffinos vala neve. Melchiades pápának utánna huszonhá
rom!89 egész esztendeig s tizenegy holnapég biráh nagy jám
borul a pápaságot. E h szent Silvestert az ö anyja, a Justina, 
atyjának halála után, mikoron még gyermök volna, adáh a 
szent Cyrinus papnak, hogy mind a jóh elkülcsre, s mind a 
szentirásra tanítanája ötét. S felneveködvén eh Silvester, es 
pappá lévén, ah vendégfogadást úristenért nagy szorgalma- 
tossággal kezdéh tennie, minekokaért az antiokhiai Timo- 
theost, ki Rómába esztendeig predikálla, házába fogadá, kit az 
édös uronk Jézusnak neveért ah városnak bírója, a Tarqui
nius , megölete ; s mikoron az ő kénesét eh Silvester paptól 
kihkérnéje, megmondá hogy simmi kazdagságát ő nem látta 
volna ; s ottan paranesolá a Tarquinius neki, hogy a rómaiak 
istenének áldoznéjek, de ameh, mikoron simmiképen a szent 
Silvester ezt nem tennéje, megveretteté ötét, es tömlőébe re- 
keszteté, s meg is fenyögeté, hogy mindön ként teszön rajta, 
valamit tud tennie, s monda szent Silvester : Ahtól en nem 
félök, mert ez éjjel te meghalsz. S úgy lön. Mert hogy va- 
csorálik vala, egy haltetem általába ah torkán , s éhfelikoron 
meghala ; s ez Silvestert a nép kihszabadítá a tömlőéből. S 
mikoron a Konstantinus császár, még pogán lévén , a szent 
Melchiades pápát megölette volna Krisztus uronknak hitiért, 
eh szent Silvester papot, jóllehet sok ideig ellent tarta benne, 
de mind a pispökök, kardinálok es egyeb egyházi népek s a 
keresztyének egyetömbe ötét választák pápává. Ki a hitbe 
igen forró, bölcseségben es idvösségös tanácsadásban igen 
jelös 190 vala úgyannera, hogy még a pogánok-es szeretik vala. 
0 szerzötte vala, hogy szerdán, péntökön es szombaton bőj- 
töljenek a keresztyénök, jóllehet ez immár közönségvei leh- 
tetetött. S mikoron a Konstantinus császár a sok keresztyén
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vérnek ontásaért gyógyíthatatlan poklosságba esött volna, 
ezt adák tanácscsá neki a bálványimádó papi fejedelmek, 
hogy a császári birodalomból három ezör gyermököket gyüt- 
tetne, kiknek ha meleg vérökben megförödne, ottan mindön 
sebeiből meggyógyulna. S elgyütteté a gyermököket ; s mi
koron immár a nap eljött volna, mely ön meg akar vala csá
szár az ártatlan gyermökök vérében förödni, kihozatá magát 
az ö császári házából, es megyön vala a megförödőhelyre ; 
a gyermököknek anyjok, hajok megbocsátván, nagy jajgatva 
eleit vevék. Kit látván a császár, es hallván a nagy kajáltá- 
sokat, s megértvén okát, megállatá a szekeret,'s felemelködvén 
nagy édös szép szókkal kezde az uraknak szolgáinak es mind 
a községnek szólnia, megmutatván nömös okosságokkal, hogy 
a római birodalom kegyösségnek kútfejéből támadott volna, 
minekokaért nem volna alkolmas, hogy ö ez nagy kegyöt ■ 
lenségöt tennéje az ö polgárinak fiain, kit a pogánokon , azaz 
ő ellenségükön, sem töttcnek vala, mert a római hadakozó 
népek között megszöröztetött vala, hogy gyermököt soha 
meg ne ölnének. S mikoron ez nagy kegyelmességöt mind 
közönséggel jóvá hatták volna, parancsolá ottan, hogy a gyer
mököket az ö anyjoknak megannájak, s esztendeig való élést 
adnának nekiök, s egyeb ajándékokkal is meg ajá |91ndékoz- 
ván őket, szekerekön bocsátá házokhoz mind őket, ö kegyig 
meg házába téré. S a követközö éjjel nekih jelönék szent 
Pétör es szent Pál mikoron alunnéjek, s mondának neki : 
Miért az ártatlan vérontásnak véget vetél, a mi urunk Krisz
tus Jézus külde minket tehozzád , hogy tanácsot adnánk mint 
gyógyulhatsz meg mastani kórságodból : mert ha a Silvester 
pápát hozzád hivatod, kih az te háborgatásod előtt mastan 
lappag az ö egyházih népeivel a Soracten nevű hegyön, ő 
megtanít tegödet ehre , es megmutatja a kegyösségnek fürdő
jét , kiben ha háromszer szállandasz, mindön sebeidből ki
gyógyulsz : mely ajándokot tulajdoníts a te megszabadítód- 
nak, az uronk Jézusnak, kiben hivén, eltörjed a bálván iste
nüknek templomokat, es szentegyházakat rakatván, a bizony 
hitnek szolgája légy. S felserkenvén a császár, ottan a 
szent Silvester pápa után küldeh, kih látván a vitézöket, alítáb 
hogy ah mártiromságra hivattatnéjek ; s megbátorítván azo-

5*
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kát, kik vele valának , elmeneh a császárhoz. Kinek előtte a 
császár felkelvén , nagy jó kedvvel fogadá , es megjelönté az 
ő álmát rend szerént őneki, es megkérdözé, minemü istenük 
volnának, a kik neki jelöntenek vala, kiknek Pétör es Pál 
volna nevök. Szent Silvester megmondá, hogy nem istenök 
volnának, de hogy uronk Jézusnak két szent apostoli volná
nak, s képüket a pápa elöhozatá egyik káplánéval, s meg- 
mutatá a császárnak ; kiket mihely ön láta, ottan nagy kajái- 
tással azt m 192ondá, hogy azok voltának ; s kezdé a Silvester 
pápát kérni, hogy a kegyösségnek továt neki megmutatnája, 
s monda a pápa: Eh tó nem egyeb, hanem a keresztség, ki
ben adzig nem mehetsz, míg az uronk Krisztus hitit meg nem 
tamilod. S megtanítván ottan szent Silvester a császárt In
tőnknek ágazatira, azonnal meghüle, es megnyittatá a töm- 
löcöket vele, s a foglyokat mind elszabadíttatá, es a péntököt 
s a szombatot böjtölni hagyá. Szombaton estve a császár för- 
dősházába fördőt csenáltata a pápa a császárnak, es kereszt
vizet szentölvén, s oda hiván a Konstantinust, megkeresztölé 
ötét atyának, fiúnak es szentlélöknek nevében ; s azonnal 
nagy velágosság szállá rejájok, es a császár megszabadúla 
lölkének s testének poklosságából, s nagy tisztán jőve ki a 
fördöböl. S megmondá hogy látta volnah uronk Krisztust; az ö 
keresztségének kegyig napján megszerzé, hogy egész Róma- 
ságba az uronk Krisztust úgy tisztöljék, mint bizony isten, 
másod napon : hogy valaki uronk Jézus ellen káromlást mon
dana, hát az meghaljon; harmad nap meg eh törvént adá 
Konstantinus császár, hogy valaki keresztyén embörön bosz- 
szuságot teszön, fele marhájától megfosztassék ; negyed na
pon ilyen törvént ada, hogy miképen a romai császár mindön 
keresztyén uraknak s keresztyén népnek fejedelme, ezön- 
képen a római pispök mindön pispököknek es teljes keresz- 
tyénségnek feje lenne ; ötöd napon ezt szerzé, hogy valamely 
bínös ah keresztyén szentegyházba megyön es fut, jelösül ha
lálra való, onnan kih ne vonatta|93ssék erővel, de hántás ne- 
kül maradjon; hatod napon ez törvént adá, hogy sinki egy
házat ne rakattathasson városba, hanem csak az ő megyés 
pispökének áldomásából ; heted napon ezt parancsolá az csá
szár, hogy ah dézmák adattassanak egyháznak épiletire ; nyol-
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cad napon ozton szent Pétör koporsójához mene , es ott nagy 
sírva vádolá magát úristennek az ö bíneiröl, es ásót hozat
ván , a helt, a hol uronk Jézusnak a Szent-Salvatort rakatá, 
ásni kezdé önnönmaga a fondamentomot, es a mívesök is 
hozzá állván, önnön vállán eh nömös fejedelöm tizenkét ko
sárral vün kih a földben a fondamentomból, a tizenkét aposto
loknak tisztösségére, s megkészítetvén a Szent-Salvatort, az ő 
császári palotája mellett szent Pétör szent Pálnak is egy ká
polnát rakattata, s több egyházakat-es Rómába, hol imitt s 
hol amott. Ennekutánna anyját-es, szent Elóna asszont, kih 
akoron immár a zsidó törvént felvette vala, es Bithyniába 
lakván a törvénnek módja szerént jámborul éle1* megtérítvén 
az uronk Jézusnak hitire, küldéh Jeruzsálembe a császár szent 
Silvester pápának tanácsából, hogy uronk Krisztusnak ke
resztfáját, es a vasszegeket megkeresnéje, önnönmaga kegyig 
Konstantinus Rómának tartományát mind Rómával egyetöm- 
ben, s mind császári palotáját a romai pápának es uronk 
Krisztus egyházának adáh ajándékon, s ömaga Bizanciomba 
meneh, es nagy kazdagon megcsenáltatván a várost, Kon- 
stancinápolnak nevezé, s ott szerzé a császári széköt ; szent 
Silvester pápát kegyig ott Rómába]94 hagyá, holott eh nömös 
pásztor mind példájával s mind szent tanúságával hívön őrizi 
vala az uronk Krisztusnak johait, s mindön özvegyöknek es 
árváknak, s szegényüknek nevöket regestomba vetette vala, es 
mind azoknak szükségüket bévön megszolgáltatja vala. E h 
szent embörnek parancsolatjából ah császár rejá engedvén, s 
ő szolgálván, a conciliomot, első zsinadot, Bithyniának tar
tományában Nicaea nevű városba tön, kiben háromszáz ti
zenhét egyházi fejedelmek s nagy tanúit embörök valának, 
kik a keresztyén hitünknek ágazatit nyilván megmagyarázák, 
es üdvösségünk mellé sok szerzésöket szerzének. Rómában-es 
e szent Konstantinos császárnak segétségével más zsinadot is 
tön, holott akorbeli eretneköket, tudniamint Arriust, Fotinust 
es Sabelliust megátkozó1“, es a bizony keresztyénök közziil 
kihveté. Eh szent Silvester pápa szerzé, hogy parasztembör- 
nek egyházi népön hatalma ne legyön, es negyven tanúknak 
alatta a pap ne kárhoztassák valami kárvallásra avagy kis- 
sebbségnek szenvedésére 5 s ezt is ö szerzé, hogy a diákonos
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dalmatikába öltözjék, mikoron a misén evangéliomot mond ; 
s több nömös szerzésüket is tön. Ki a nagy sok jó mivelkö- 
detnek érdöme után kimúlék úrban ez velágból, Konstantinus 
császár birodalma alatt uronk sziletése után, mikoron három
száz s kilencven esztendőbe írnának ; s ugyanottan temette- 
ték Rómába, mi uronk Jézusnak tisztösségére, kih él es or- 
szágol öröké Amen.



f5KISKARÁCSONNAPRA VALÓ PRÉDIKÁCIÓ.

M i n e k u t á n n a  e l t e l é k  a n y o l c a d  n a p ,  kör -  
n y ü l m e t é l t e t é k  ah g y e r r a ö k :  ez igéket sz . Lukács 
evangélista írja a szent evangéliomnak második részében, 
s a mai misének szent evangéliomából vetetének, kiben az 
édös uronk Jézus forró szeretete jelöntetik mihozzánk ehben, 
hogy ilyen kicsin gyermök korába kezdé az ő bódog kén
szenvedésének ajándékát nekönk osztogatni. Mert am , nyol
cad napon sziletésének utánna az ö drágalatos szent vérét 
kezdé éröttönk hullatnia, mutatván önnönmagát bínösnek 
lennie , felvevén ah környiilmetéltetésnek törvényét, mikoron 
demaga mindön bíntöl felségösképen való tiszta vala. Miért 
kegyig nagy kegyösségnek dolga ahról gondolkodnonk, 
miképen az szép kis Jézus sírván metéltetik vala környül ez 
mai napon , nagy sérelömnek szenvedésével ; azért három 
rendbeli tanuságonk leszön az uronk Jézus környülmetélte- 
téséröl : Első ahról miokaért adta vala úristen eh tőrvént 
a zsidó íirfiaknak ; második , miért akará uronk ez nehez es 
kénos törvént felvennie ; harmadik ahról legyön, mint lön a 
kőrnyülmetélés. Az első tanúság mellé tunnonk kell, hogy 
szent doktoroknak mondások szerént három okokért szerzéh 
úristen ó törvér.be a környülmetélést : előszer az eredet búié
ért, kiben mindnyájan fogontattonk es szilettönk, igen alkol- 
mason kegyig,m 196ert az eredet szerént való bin oly igen 
dögös es utálatos az úristen előtt, hogy ha mind eleitől fogva 
urvosságot ez ellen nem szerzőit volna, soha sinki ez ideig 
nem mehetett volna menyországba; azért a jóh isten, mihelt 
gyermöki lőnek első szileinknek, ottan urvosságot szerze azere- 
detbün ellen, hogy dohos es utálatos neh lenne ez emböri nem
zet mindönkoron őelötte, azért mentül előszer szerze áldozat- 
tételöket, hogy a gyermököt elviszik vala az ő sziléi a helyre,
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hol az úristennek tisztösséget szoktak vala tenni, es ötét imád
nia; s a gyermök kezében égő gyertyát vagy egyebet valamit 
adván, felemelik vala az úristen tisztösségére, s imádkozván 
az úristenhöz, hálákat adnak vala ö szent felségének a 
magzatért, s az ö hitökért és ajtatosságokért, az isteni ergalmas- 
ságnak miatta megtisztul vala a gyermök az eredetbínböl. 
Vízözönnek utánna lehtevé úristen ez urvosságot Ábra- 
hámnak , kih ahkoron eh földön első lön, ki az egy bizony 
istennek szolgája volna, miért immáran mind eh teljes földön 
bálványokat imádnak valah. Az édös isten adá a környülme- 
téltetésnek törvényét, [hogy mind önnönmagát Abraham, ’s 
mind az ő szolgáit es házában való firfiakat környíümetélnéje 
Mojzses által; ozton ugyan mind az teljes zsidó nemzetnek 
megparancsolá, hogy mindön flrfi gyermököt sziletésének után
na nyolcad napon környülmetéltetnének a papokkal, a leány 
gyennökökért kegyig ahképpen áldoznak vala , mint meg- 
mo|97ndaték. Ehféle környülmetéltetésnek urvossága megma- 
rada ah zsidók között mindadzig, míg uronk Jézus a kereszt- 
ségnek töi*vényét adáh. Másod okáért szerözteték az környül
metéltetésnek törvénye ó törvénbe, hogy ehféle parancsolat 
tartásával méltó lenne a zsidó nép úristen törvényének véte
lére , es mind öltözetben s mind hitiben külömbözne a több 
nemzetöktől : azért annakelőtte parancsolá úristen a környül 
metéltetést a zsidóknak , minekelőtte a törvént nekik adáh 
Sinai hegyön, ennek példájára hogy megmutatnája, m erta 
zsidó nép ő felségének tulajdon es nyájas népeh volna. Har
mad okáért szerözteték ah környülmetéltetés , hogy Ábrahám 
hitinek igazságának jegye lenneh, hogy mindönöknek, kik 
a bizony istenben hisznek, atyja lenne. Ahra mondá Ábra
hámnak a jó isten : Nagy nemzetté teszlek tegödet, es meg- 
áldlak, s áldott lészsz, es igen nagygyá teszöm a te nevedet, 
s megáldom azokat kik tefelöledjót mondnak, es megátkozom 
kik terólad gonoszt mondnak, es tebenned áldatnak meg eh 
földnek mindön nemzetségi. Kikből megjelöntetik, hogy az édös 
úristen adá Ábrahámnak a környülmetéltetésnek parancso
latját, hogy megjelöntse,mert ö igen engödelmes , hívségös 
es nyájas barátja vala az úristennek, kiben tanúság adatik 
minekönk is , hogy ha akarónk az édös úristennek kedves
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szolgái lennönk, legyünk engödelmesök es hívok ö felségének. 
|98Másoclik tanúság az miokaért akara uronk Jézus ez mai 
napon környülmetéltetni, mikoron az ő fogontatása es sziletése 
bünneküllön. Felelnek ehre szent doktorok, hogy hét okáért : 
Előszer hogy az eretneküket meggyaláznája, kik azt mondották 
hogy uronk Jézusnak teste nem bizony emböri test volt, de 
égből szerzőit, mikoron ez ilyen test meg nem tagoltathatik, 
s vére sem mehet, miképen az édös uronk testének, kiben 
megbizoníttatik hogy bizony emböri teste volt- Másodszer a 
milölki tanúsa gonk ért, hogy megmutatnája ehben mert idvös- 
ségönk mellé nekönk is szükség a lölki környülmetélködés, hogy 
mind kivül s mind belől kürnyülmetéltettek lennénk : kivül, 
ruházatonkba, hogy fölötte jelös ne lenneh , beszédönkben 
hogy megellenzhetetlen legyön, cseleködésönkben , hogy 
utálatos ne lenneh, érzékönségönkben, hogy szertelen azokat 
folni ne hannójok ; s belöl is gondolatinkat szentül tartván, 
kevánságonkat tisztán , igyeközetönket igyenösön : ezökről 
mondja szent Pál : Környülmetéltettetok, nem kézzel, de 
uronk Krisztusnak krnyülmetélködésével, hogy megfosz- 
játok a tü testötöket az ő kevánságától. Harmadszer : édös 
uronk akara környülmetéltetni a zsidókért, hogy neh ment- 
hetnéjek magokat mondván: Nem fogadjok ötét, mert kdöm
höz a mi atyáinktól, kik környülmetéltették magokat. Ne
gyedszer : az ördögökért, hogy az j"  ö embörré léteiét ne 
tunnájak, mert ha fel nem veszih vala uronk Jézus eh bínösök- 
nek törvényét, ottan megérti vala ördög, hogy istennek fia 
volna, s ehképen sem Júdásnak nem háttá volna elárulnia, 
sem a zsidóknak Pilátossal megölettetnie : ezön okáért tevéh 
az úristen, hogy szent Józsefnek jegyöztetnéjek asszonyonk 
Mária, minekelőtte méhében akara szállani. Ötödszer felvevé 
uronk Jézus a környiilmetéltetésnek törvényét, hogy mindön 
igazságot mutatna magába, miképen ezért keresztölködék 
meg is, hogy mi-es örömesben követnöjök ötét az alázatos
ságnak dolgába. Hatodszer : hogy megmutatnája, mert isten
től vala a környiilmetéltetésnek törvénye egy ideig, míg ő 
szent felsége a keresztségnek szentségét szeroznéje. Hetedik 
okáért nyolcad napon környülmetélteték uronk Jézus, hogy 
megjelöntse, hogy a mi feltámadásonknak nyolcad napján
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mindön kéntől. es nyavalyásságtól megszabadúlonk, mert 
azokat mind elmetéli környülönk a jóh isten. Ezt példázja 
vala édös uronk Jézus nyolcadnapi környiilmetéltetésében, 
mert miképen ez velág folyása hat korban múlik el, hetedik 
a halál, kinek miatta eh velág a meghatóknak elvégeztetik. 
Nyolcadik kor leszön ah feltámadás, kiben a környülmetél- 
ködés a mih testünkben tekélletös leszön ; miért mindön fo
gyatkozástól es nyavalyásságtól a mi testönk akor szabadúl 
meg. Imeh azért mely igen alkolmas lön az édös uronk kör- 
nyiilmetélködéseh. 11ü0Az harmadik tanúság melléh gondol- 
hatjok ajtatosságból, hogy miért jól tudja vala a bódogságos 
szűz Mária, mert nem jött volna ez velágba az ő fia azért, 
hogy tör vént törjön, de inkább hogy az üdvösségös törvént 
megmutassa. Eh mai napra jutván, s meggondolván hogy 
úristen a környülmetélködésnek törvényét adta volnah a zsi
dóknak , a firfi gyermökökröl monda szent Józsefnek : O en 
szüzeségömnek tanúja, istenben szeretetös jegyösöm , jól tu
dod immár hogy az en fiam élő isten : menj e l, s vidd fel 
Jeruzsálembe, s ahmint künnyebben lehet, metéltesd kömyül 
a papokkal. Teneköd ajánlom eh nömös gyenge gyermököt, 
mindönöknek terömtöjét. S behpólálván uronk Jézust, ölében 
adá szent Józsefnek , s öh kegyig elmene vele. 0  di’ágalatos 
atyámfiai, s mit alítasz : minemü1* édességösön viszi1* vala 
szent József uronk Jézust ölében! bizony hiszöm, hogy míg 
felvivé Jeruzsálembe, s az ő szűz anyjának meghozá, adzig 
netalántán ezörszer csókolta meg uronk Jézust. 0  bódog 
József, kih nagy méltóságra es vigasztalásra választatái a jóh 
istentől! Felvivén azért eh mai napon agyermök Jézust József 
a templomba, kéri vala a papokat, hogy gyengén cseleködné- 
nek vele, mert igen gyenge gyermök volna. Gondold meg 
itt, ha tehetőd, miképen sír keservesön az istennek fia, kön- 
vez-es könvek|101öt az nagy sérelömért, hullatván a megtaglás- 
ban éröttönk az ö drágalatos szent vérét nagy bévön , úgy
mint kajáltván az emböri nemzetre mondanája : O embör, 
teérötted szenvedőm eh kén t, érötted hullatom vérömet, a te 
szeretetödért sírok, még idővel nagyobbakat teszök veled. 
Mast kicsin vagyok ehhre-, de alkolmas időt várok, s ahkoron 
mindön tagaimat megsebösíttetöm érötted, s még a kereszt-



/
fára-es felfeszíttetöm magamat az te szeretetödért. 0  drága- 
latos atyámfiai, könyörüljünk azért mi-es az édös gyenge 
uronkon, mert nagy ként szenvede a környülmetélésben. S 
megvivén azért szent József a gyermököt ö szent szűz anyjá
nak , es látván a bódog szűz Mária hogy még is könvezne 
uronk Jézus, szomorúh orcával volna, nagy könvhullatással, 
csókolásával es szüzei tejével könyörgeti vala ötét. 0  bó- 
dogságos szűz Mária, mit tészsz hát ahkoron, mikoron látod 
ah te édös fiadat harminc három esztendős korában talpától 
fogva teteiglen megsebhetvén a magas keresztfán figgeni, es 
szent vérét mind esöpiglen kiontani. Látván azért uronk 
Jézusnak környülmetélt testét az édös Mária, mondhatja vala : 
O en szerelmes fiam es istenöm, ím eh mai napon ah bínösök- 
nek egyikhöz hasonlád mngadat, es vérödet hullatád eh bínös 
velágért ! áldott légy azért, en édös istenöm ! ezörképpen 
való hálákat mondok teneköd, hogy a szegény bínösökért 
ennere alázád magadat: vala |102 mi szolgálatot tudok en 
tennöm te felségödnek, mindönre kész vagyok, kinek szolgá
latára tegyön minket is méltóvá az édös úristen, kih él es 
országol örökkül öröké Ámen.
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SZENT BASILIUS PISPÖK ÉLETE“.

A“ szent Basilius pispök es doktor Kapadóciának tar
tományából , Caesarea nevű városból támada. Hét esztendős 
korában adaték a deáki tudományokra, annakutánna Athe- 
násba tanúla görög tudományokat, s mikoron ahféle írásokba 
az ö értelmére akaratja szerént meg nem lelhetné]e az ö 
terömtöjét, azon éjen, mikoron imádkoznéjek, egy velágos- 
ság jelölték neki, s a“ra voná az ő elméjét, hogy a keresz- 
tyénségnek írását mind eljárnája, s holte-kelve ottan Egyip
tomba mene , ki“ immár keresztyén ország vala, s ott kezdé 
a szentirást tanulnia. Immáran lölkében keresztyén lévén, 
megtére“ Görögországba, es ott sok bölcseknek megmutatá 
az idvösségnek utát, kik között az Eubolust az ő mestörét, ki“ 
vele igen veteködik vala, megfeddé, es harmad napeg étel ne- 
kül maradván együtt vele, s az isteni dolgokról beszélvén, meg
tére“ az uronk Jézus hitire a nagy pogán doktor. Kik min
dönöket eladván, es idvöziténknek szeretetiért mind szegé
nyüknek osztogatván, Antiokhiában ménének, s hirdetik vala 
es prédikálják vala uronk Kristust ott a bölcseknek. Onnan 
jövének Jeruzsálembe, es a szent Maximinus pispök|103től 
keresztségöt kérének, ki felkelvén, azonnal a Jordán vizére 
vivé őket, hogy a“ba keresztölnéje meg őket, kiben uronk 
Jézus is megkeresztölködött vala. S mikoron a Basilius a jó 
istentől kérne“ jegyöt a hitről, nagy velágosság vellámkép- 
pen szállá rejájok a menyországból, es a velágosságból egy 
galamb szállá a Jordánnak vizére, s megzavarítván a vizet, 
meg felröpííle, s a szent Basilius ottan megkeresztölködék 
az ö mestörével. S nem sok idő elmédván Antiokhiába téré
nek, holott félpappá lön a szent Basilius, s onnét ozton téré 
az ö hazájába Caesáreában mind az Eubolussal egyetömbe : 
s mikoron immár otthon laknéjek, s nagy jámborul élne e“ 
Basilius doktor, megjelönté úristen a szent Eusebius pispök-
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nek, hogy öutánna a Basilius lenne pispök, kih nem sok idő 
után behteljesödék. Minemíí szent embörré lön a pispökség- 
ben , s mely hív szolgája az úristennek, a pusztába lakozó 
Effrennek megjelönté az úristen látásba, kih imilyen látást láta 
öfelőle : Elrittetvén egyszerre a szent Effren , láta egy tüz- 
oszlopot: a feje szinte az eget éri vala, s imilyen szót halla : 
Ilyen a nagy Basilius. S vízkereszt napján a szent Effren 
Caesareába meneh, bogy meglátnája eh szent embört, kit mi
koron látott volna pispöki öltözetiben az egyházi11 népeknek 
ékös seregivel tisztöletösön mennie, megutáld ötét az Effren 
barát, nagyi 10ion csudálván ezt, hogy az úristen e nagy tisz
tességben élő embört tüzes kolábnak jelöntötte volna. Kit eh 
szent Basilius tőikében isteni jelönetböl megértvén , hozzája 
hivatá, es az ö hitt gondolatáról, kit felöle gondolt vala, tit
kon megfcddé szeretettel. S látá az Effren : hát tüzes nyelv
vel szól őneki ; azonnal megbánván eh gondolatot, megköveté 
eh szent Basilius pispököt, s ezután kéré a szent Basiliust, 
hogy nyernéje meg az úristentől, hogy tudna ő-es szólni görög 
nyelvön is : kit nehezen tön a bódog pispök ; de mihelyön 
imádkozék, azonnal görögül kezde az Effren barát szólni. 
Más szerzetös is látván eh szent Basiliust nagy udvarral egy
szer mennie, megutálá ötét alítván, hogy eh szent pispök 
gyönyörködnéjek aféle pompaságba; de szózat lön öhozzája 
menyországból, mondván: Te nagyobban vétközöl gyönyö
rűségben, kit vészsz te macskádnak-farka-törölgetésböl, hon- 
nemmint Basilius pispök ilyen pompával való járásába. Oly 
hatalmas vala az édös isten előtt az ő imádsága, hogy vala
mit az úristentől kér vala, mind csak kiinnyen megnyeri vala. 
Ameh a Válens császár mikoron ötét szánki akarnája vetnie, 
miért az Arriános eretneköket erőssen háborgatja vala, eh 
szent embör sok könveket|10S ellenök szerözvén ; mikorona 
császár önnön kezével írnája a szánkivetésnek sentenciáját, 
miért ótalmok vala az eretneköknek, egymás után három 
pennát tőre e l, s oly igen kezde a keze rajta reszketni, hogy 
soha el nem végezheté a levelet, s elszaggatván a mit írt vala, 
elhagyd ozton a sentenciának kiadását. Egyszer szinte oly 
if]at szabadba meg ördögtől, hogy kih önnön keze írásával 
adta vala magát ördögnek, mely írást is hátra vön tölök,
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Nagy sok pogánokat téríte az idvöziténknek hitire ; ira nö- 
mös regulát-es a szerzetösöknek, kit követnek a kalugyer 
barátok, kiből nagy sokan szentté is lőnek, míg anyaszent- 
egyháznak egyességébe lőnek ; de immár aféle szerzet hasz
nálatlan, miért anyaszentegyháztól elszakadtanak. Nagy szen
tül élvén azért teljes életében e szent Basilius pispök, kihmú- 
lék az világból kiskarácson napján, Grraciános császár ide
jében , es temetteték az ő testeh pispöki egyházába, lölke 
kegyig viteték az örök bódogságban, kit engedjön minekönk- 
es atya, fiú, es szentlélek Ámen úgy légy ön.
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Vízkereszt napja három csudákkal szentölteték meg, 
mert ez mai napon imádák uronk Jézust a három szent ki
rályok mint istent, nagyon meg is ajándokozván ő szent fel
ségét mint meny országnak 1100 királyát; keresztölő szent Já- 
nos-es ma keresztölé meg idvözitönket ; s ez napon változ- 
tatá borrá a vizet szent János evangélistának menyeközőjé- 
ben: minekokaért mennyei jelönetnek neveztetik eh vízke
reszt napja, mert az égön jelönt csillag mutatá meg ma1 a 
három királyoknak a sziletött uronk Jézust; es uronknak 
bizony istensége megjelönteték fölül , mikoron szentlélök 
isten galamb képében szállá rejája, es az atya ö fiának je
lönié11 nagy mendörgő szóval. Eh mai napon jelönteték elő- 
szer uronk Jézusnak dicsősége a víznek borrá változtatásá
ban, mert idvöziténk tizenharmad napi gyermök korában 
imádtaték a három szent királyoktól ; s mikoron harminc 
esztendős meg anne napi embör volna, megkeresztölteté ma
gát a Jordán vizében ; s esztendővel annakutánna meg azon 
napon a vizet isteni hatalmával borráh változtatá. De miért- 
hogy anyaszentegyház eh mai innepön ahról emleközik, hogy 
a három királyok uronkhoz jővén imádák ötét s megajándé- 
kozák : ehröl legyön lölki üdvösségös tanuságonk, kih mellé 
tunnonk kell, hogy miért uronk Krisztus békeségös király, 
azért jőve ez velágra hogy békeségöt szerözne es hozna. 
Annakokaért háromféle békeségöt hoza embörnek : időnek, 
szívnek es örökkévaló megmaradásnak békeségét : e háromért 
10 'szükség lön hogy király, isten es embör lenne: király ahra 

hogy közönségös békeségöt szerözhetne mind eh földön, kiért is 
akará hogy a sziletésének idején egy úr birnája csak mind 
ez teljes földet. Szükség lön ez is, hogy uronk Jézus halha
tatlan isten lenne azért, hogy nekönk az örök életnek béke
ségét adhatnája. Kell vala továbbá uronk Jézusnak lenni
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halandó embörnek, hogy szivünkben is békeségöt adna. Ez 
hármat jelönték meg ma őbenne eh nömös három királyok az 
ö ajándékokban : az aranyban ő királi méltóságát, a töm
jénben isteni felségét, a kenetben mutaták az ő halandó em- 
börségét. Mikoron azért szilettetött volna uronk Jézus, s az 
három szent királyok napkelet fele való Viktoriális hegyön 
imádkoznának, s várnájak nagy kevánságval ah Bálám kal- 
deostul megígért csillagnak jelönetit, újh csillag jelönék az 
alsó égön nekiök, miképen aranyszájú szent János mondja: 
Közepötte eh csillagnak egy szépségű1* gyermök jelönék, ki
nek fején fénös kereszt vala, s haliák eh három királyok hogy 
szózat lön öhozzájok, mondván: Menjetök Zsidóországban, 
s megáelitök az sziletött gyermököt. Kik azon felkészülvén, 
s nagy ajándokot szerözvén, elindulának, elöttok menvén a 
csillag mind Jeruzsálemnek városaigían, s látván a királi vá
rost, alíták hogy ott lelnéjek meg a kit keresnek vala, rniért- 
hogy a csillag is eleníszött vala elölök. S bemenvén ott kez- 
dék kérdözni hol vol 1108na ah zsidóknak királya, s ott érték 
meg hogy Betlehembe kellene keresniök, mert az új király
ról való írás azt mondanája. Minekokaért kihmenvén Jeruzsá
lemből, ismeg megjelönék a csillag, es nem hagyá el adzig 
őket, míg oda vivé, a hol uronk Jézus sziletött vala: kit 
imádván es megajándékozván, nem térének Jeruzsálembe 
Heródes királyhoz, kire őket kérte1* vala, de más úton téré
nek házokhoz, mint úrnak ángy alj a megjelenté nekiök. Kih 
mellé tunnonk kell hogy isteni szerzésből három okáért mé
nének ah szent királyok uronk Jézust keresvén Jeruzsálem
ben: Elöszer mert ők az uronk Jézus sziletésének idejét tud
ják valah, de a helyet nem, azért a sziletött királt a királi 
városban alíták meglelnie, mely vala a Jeruzsálem. Másod 
oka lön ennek, hogy a bölcsektől ott a városba hamarabb 
megkérdhetnéjek, hol kellene a zsidók királyának szilettetni. 
Harmadszer : hogy a gonosz zsidók maga-menthetetlenök 
lennének, kik tudják vala a nagy próféta sziletésének helyét, 
jóllehet az idejét tekéletösségvel nem tudják vala, kit a há
rom szent királyok a zsidóknak megjelöntének, s ők kegyig 
a királyok a helt megmondák őnekik, kikből igen szidalmaz- 
tatik a gonosz zsidóknak tunyaságok. Mikoron ime eh ki-
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rályok, liivén az egy prófétátoknak, ah Bálámnak, kih eh csil
lagról őnekik es a gyermekről prófétáit vala : a zsidók a sok 
prófétáknak sem hínek ; a királyok keresék az idegön ki- 
rált : a gonosz zsidók kegyig megútál| lü9ák az ö tulajdon ki
rályokat; ők nagy messze11 földről jövének: ezök kegyig 
csak Jeruzsálemből sem ménének Betleembe ; a nömös ki
rályok hozzája jővén keresik vala ötét, mondván : Hol vagyon 
a zsidóknak királya, kih mast sziletött ? látók napkelet fele 
az ő csillagát, es j öttönk ahra ajándékokkal, hogy imádj ok ! 
Mely igékben, miképen a szent Remigius mondja, vallák 
uronk Jézust bizony királnak, bizony embömek es bizony 
istennek. Kit hallván Eródes , igen megszomorodék, s mind 
teljes Jeruzsálem ővele egyetömbe , három okáért : Előszer 
mert a gonoszok nem örülhetnek az igaz embörnek közikbe 
való jövetin ; másodszer : hogy a megszomorodott királylyal 
bánkódván a zsidók is , ez hír hallva hízölködnének Eródes- 
nek , hogy őnálánál egy eb király nekiök nem kell ; harmad 
okáért egész Jeruzsálem megszomorodék az uronk Jézus 
sziletésén, mert ezt gondolják vala, hogy a Krisztus király s 
Heródes ha megvínak a királyságért, őnekik ehből sok nyo
morúság esnéjek. Azért öszvegyütvén Eródes a zsidó feje
delmeket , tudakozik vala róla : hol kellene a Krisztusnak 
szilettetni ? s a zsidók megmondák , hogy Betlehembe, a 
Mikheás prófétának írása szerént; kit mikoron Eródes meg
értőit volna, hozzája hivatá a három királyokat, s megkérdözé 
tölök nagy szeretettel, mikoron látták volna az új csillagot? 
s megértvén tölök, elbocsátá, mondván: Menjetök Betle
hembe, s ott keressétek, s ha meglelitök , izenjétök meg en- 
neköm, hogy en is imádjam ötét. Ezt kegyig ahra mondja 
valah, I ll0hogy elveszthetnéje uronk Jézust. Elmenvén azért 
a három szent királyok Betlehemben a csillag vezérléséből, 
meglelék a köz házat, s bemenvén a házba, láták a gyermök 
Jézust az ö anyjával, mert a szent József istennek akaratjá
ból nem vala ott ahkoron ; es a földre borúivá imádák idvözi- 
ténket, es az ajándékokat, melyeket hoztanak valah, behmu- 
taták neki, tudniamint aranyat, tömjént, es drága kenetöt, 
mindiniket nagy bévön. Ez ajándokokat kegyig hozák négy 
okáért: Előszer: asszonyonk Máriáért az aranyat, mint szent

T O LD T R É G I H . L E G . V ( )
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Bernáld doktor mondja, hogy az ő szegénységét künnyebbí- 
tenéje vele, a tömjént az istállónak dohosságáért, a kenetöt 
a gyermök tagjainak megerössitéseért, es a bölcsőben termő11 
férögnek megöléséért, kih jóllehet soha az uronk bölcsőjében 
nem terme. Másodszer, mint szent Ágoston doktor mondja, 
hozák a szent királyok e három ajándokot : mert az arany 
az adóban adatik vala, a tömjén az áldozatnak idején szük
ség, ab kenet a temetésre igen alkolmas : jelöntvén ehben az 
uronk Krisztusnak királi méltóságát, isteni felségét, es az ő 
halandó embörségét. Harmadszer : mert ahmint szent Maxi
mus pispök mondja, az aranba jelöntetik vala a mi fogsá- 
gonknak drágalatos váltsága, a tömjénbe az ördögi imádás- 
nak megszűnése s a bizony isten imádásának es szolgálatnak 
elkez| n ldése ; ah drága kenetben, kivel a megholt testöt meg- 
rotadástól sok ideig megtarthatják, a mih testűnknek meg
újulása es feltámadása példáztatik, melyek édös uronknak 
miatta leendők valának. Negyedszer : mint szent Gergöly 
doktor mondja , hogy ehben megjelöntessék , mit kelljön ne- 
könk idvöziténknek adnonk : az aranyon bölcseség példáz
tatik, a tömjénön az imádságnak jószága jelöntetik , a drága 
kenetön a testnek megnyomoritása értetik. A sziletött gyer
mök Jézusnak, mennyei királyonknak, aranyat adónk . ha az 
ö szineh előtt a mennyei bölcseségnek velágosságával fén- 
lönk ; tömjént adónk, ha a testi gondolatokat szent imádság
nak incsölködése miatt a mi szivünknek oltárán meggyútjok : 
drága kenetöt adónk uronknak, ha a testi bínöket a tisztaság
tartásnak fegyverével megnyomorítjuk, mely ajándokokért 
ád az úristen örök életöt Amen.



A három szent királyoknak Gáspár, Boldizsár, es Meny- 
hár vala nevök ; kik uronk Jézushoz jővén, imádák ötét ti- 
zenharmadnapi gyermökkorában. Eh nömös szent királyok 
napkelet fele való Persidának tartományából támadának, 
mely belső1* Indiának neveztetik, es Sabbaország| u2nak , mi
ért a Saba nevű folyóvíz általfolyja az országot. Ezök közzül 
a Gáspár király, mikoron uronk Jézushoz jövének, hatvan 
esztendős vala, Baltozsár negyven, a Melkhior kegyig húsz 
esztendős. Ezök mind hárman nagy természettudó bölcsek va- 
lá(nak), s az ég forgásának tudományába igen esmeret-vettek ; 
s a Bálaám prófétának, kih bálványimádó papjok vala a po- 
gánoknak , maradéki valának, mely Bálaám imezt prófétálta 
vala az ő nemzetséginek : Jákob pátriárkától csillag támad, 
es vessző támad Izraeltől, es megveri eh vessző Moábnak 
hercegit. Eh jövendőmondást eh pogán prófétával az úr
isten idvöziténkröl mondatá, jóllehet ömaga sem érté, kih a 
zsidó nemből vala támadandó , cs az ördögökn ek hatalmokat 
megtörendőh. S eh királyok ezt érték mjta, hogy mikoron 
eh vessző, azaz a hatalmas király, kib földet s mennyet bimája, 
szilettetik, tahátúj1* csillag jelönnéjek az égön, minekokaért aL 
Bálaám fiai, mint aranyszájú szent János mondja, tizenkettőt 
választának közzülök, s ha valamellik meghal vala, annak 
fiát állatják vala helyében ; ezök mindön esztendőbe hár- 
man-hárman egy holnapnak utánna szerrel-sz errel felmennek 
vala a nagy magas Viktoriális nevű hegyre , es ott lakván 
harmad napég nagy szenvedetösségbe, meg mosódnak vala 
ozton, kih őnekik gyónás vizeit vala, s imádják vala ennek- 
utánna az úristent, kérvén ötét hogy a csillagot, kiről szólt 
volna az ő atyjok a Bálám, megmutatnája nekiök. Mikoron 
azért karácson napjának éjjelin vigyáznának, az újonnan te-

6*
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römtött csillag megjelöllek nekik, s miképen vízkereszt nap
ján m |1 l3egmondaték, a zsidóknak sziletött királt megjelenté, 
es voná az ö kevánságokat ahra, hogy hozzája mennének, es 
imádnájak eh felségös nagy királt. Kik mikoron a parancso
latot behteljesítötték volna, más úton térének meg az orszá
gokban , angyali jelönetböl, kik jóllehet elhagyván a pogán- 
ságot, azután uronk Jézusnak hívei lőnek; demaga a víznek 
keresztségét fel nem vették vala, míg a szent Tamás apostol 
az idvöziténknek hitét ott nem predikállá. Mely szent apos
tol , mihelt őket a hitnek ágazatira raegtanítáh, s megke- 
rösztölé, meghagyván mindinik a királyságot, ö prédikátor 
társi lőnek, kik azon országba ki'Tnúlván úrban, vitetének az 
isten országába ; kiknek testűket a nagy Konstantinus csá
szár Indiából hozattatá Konstantiuápolyba, s idő jártába ah 
szent Eustorgius pispök Mediolánomba liozá, s onnan az úr
isten akaratjából nagy Kolonniában, s ott nyugosznak inas- 
tan egész testűkben a jóh istennek tisztességére, kih áldott 
legyön mind öröké Ámen.

£ 4  A HÁROM SZ. KIRÁLYOKNAK ÉLETÜK.



A REMOTE SZ. PÁL ÉLETÉR ÖL KÖ VETKŐZIK.

Pál lön legelső pusztába lakozó az új türvénbe, mint 
szent Jeronimos doktor mondja; s a Decius császárnak a 
keresztyéneket háborgatása előtt mene a kietlen pusztában. 
Ezön időbe, mikoron eb remote szent Pál alsó Thebaidának 
városában támadván, tizenhat esztendős embör volna, kihmú- 
lának sziléi, s csak önnönmaga marada egy házas húgával 
az atyai örökségben. Hogy hallá, mert a keresztyéneket 
mindönütt háborgattatuája a császár, mindön jószágát es hú
gát elhagyván, futa a hegyes földeknek pusztájába, s egy 
nagy köhasadéknak barlangjába mene, ki1' mellett egy régi 
pálmatermőh| 114 fa vala, es tisztaságos forrás, s mind teljes 
életébe ott lakék emböröknek tudások nekül. De miképen 
ott élt legyön, nincsen emböröknek tudásokra. Mikoron ke
gyig eh szent Pál száz tizenhárom esztendős volna, más pusz
tába lakik vala a nagy pusztába lakozó szent Antal apát, 
kinek immár ott lakásának tíz héján száz esztendeje vala : 
kezdé ezt gondolni, hogy pusztába több barát őnálánál nem 
laknéjek, s egy éjjel megjelönté úristen, hogy a belső pusz
tába őnálánál jobb barát laknéjek egy, s el is külde, hogy 
megkeresnéje es meglátogatnája őtet. Kih elfeledvén az ő 
vénségét, s istápját kezébe vevén , kezde a pusztának belső 
része fele sietni, s hogy menne, láta egy állatot : hát félig 
embör s félig lóh kih az ö jobb lábával megmutatá az útat 
neki ; s mikoron eleibe vette volna az utát szent Antal, s 
igen menne , láta más állatot, kinek fölső része embör vala 
» az alsóh része kecske ; s tahát pálmáknak gyümölcsét viszi, 
s megérté , hogy ördög volna, azért nem gondola vele. S 
azonközbe elestvelödék, ö kegyig megszállván egy fah alatt, 
s egy kicsit nyugodván , mind az étszaka imádságba lön fog- 
lalatos ; s hajnal előtt igen regvei egy teníszö farkas a hegy 
alatt neki jelenvén, vivé ötét a szent Pálnak cellácskájának
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ajtójára. S behmenvén szent Antal apát a köhasadékba, nagy 
lassan kezdeh hallgatni, ha valamit ott érözne ? demiért setét 
vala, megütéh a lábát egy köbe, kit megérözvén szent Pál, 
bebzárlá az ajtót nagy erössen. Szent Antal kegyig igen 
könyörög vala neki, hogy megnyitnája,(115mert ha meghalna 
sem menne adzig el onnan. Végezetre meggyözeték a ke- 
gyösségtől szent Pál, s megnyitván az ajtót neki, behbocsátá, 
s mindinik megnevezvén egymást, köszöne egyik a másiknak ; 
ennekutánna egymás nyakárab esvén csókolgatják vala egy
mást, s a forrásnál mind ketten lehülvén , szólának beszéllé- 
nek egymással nagy sokakról. Délkor kegyig, hogy eljött 
volna egy holló, hozzájok röpíile, s egy kényért tön leh elüt
tök, s hálát adván szent Pál ehröl az úristennek, monda : Eh 
madár immár hatvan esztendeje vagyon hogy ebkoron mindön 
napra fél kenyeret hozott csak enneköm, s im az úristen lát
ván a jó vendégöt, a prebendát megkettöztette. S mikoron 
egyik sem szegnéje meg a másik előtt, mind vecsernének óraig- 
lan el-kibnyúla az idő, s végezetre ehképen igyenösödének meg, 
hogy mind ketten fognájak, s úgy osztozának meg a kenyér
rel ; s ah forrásból is iúnak, s étszaka álom nekül maradának 
az isteni dicsiretben. Regvei kegyig megjelönté szent Pál 
eh bódog Antal apátnak, hogy immár a jó11 isten hamar ki- 
vennéje ez velágból ; kit hallván szent Antal, nagy erős sí
rást kezde tennie. Látván ezt remöte szent Pál, gondolá : Ha 
az en atyámfia halálomon itt leszön, engömet elkeserít az ö 
bánatjával ; s monda szent Antalnak : Menj celládban , édös 
atyámfia, s hozd el neköm a palástot, kit Athanasius pispök 
ada neköd, s aba takarván az en testömet, úgy temess el. 
Melyet hallván szent Antal, s elcsudálkozván rajta hogy eb 
dolgot ö tunnája, nagy hamarsággal cellájába téreh, s fel
vevőn a palástot,|116 sietve remöte szent Pálhoz indúla ismég; 
s mikoron az napon mindjárt volna, s más napon is, s immár 
csak három óráig való uta volna a szent Pál cellájához, látá 
az ö lóikét nagy fénösségvel a prófétáknak es angyaloknak s 
an szent apostoloknak seregökben menyországba felmennie. 
S hamarabb kezde eb szent Antal mennie a bódog szent Pál 
barlangjához, s látá : hát térdön áll az ö teste olymint imád- 
koznéjek, s alítá hogy élne, s a látásba megcsalatkozott
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volna; s mikoron sokáig várván simmi indulatot őbenne 
nem érzött volna, közelben menvén, halva leié ötét. S a nagy 
sok sírásoknak utánna behtakará a palástban az ö testét, s 
megmondván érötte a halattak szolozsmáját, a temetéshöz 
készüleh : de mikoron sem ásója sem kapája nem volna, kivel 
a sért megásnája, igen kezde szomorkodnia. S azonközben 
két oroszlánok jövének, es az ő testének mértéke szerént 
sért ásának az ö körmökkel, s fejet hajtván, dolgokra méné
nek ; s ehképen ozton szent Antal eltemeté a bódog testöt, es 
az ö ruháját, kit a pálmafáknak ievelökből szerzött vala, el
vivé , s az ö cellájába ismég térvén, megmondá az atyafiak
nak a melyet látott vala, s a nagy innepökön a szent Pál kön
tösét veszi vala rejája. Elnyugovék kegyig úrban szent Pál 
karácson havának tized napján, uronknak sziletése után két
száz nyolcvanhét esztendőben, kih él es országol mind öröké, 
Ámen, legyön.



A SZENT ANTAL APÁTNAK ÉLETIR Ő L.

Ah szent Antal apát Egyiptomba támada , nömös es 
jámbor sziléktől, s nagy gyengén tartaték fel. Kisdedségétöl 
fogva igen gyakorijai ll7vala a szentegyházat; s mikoron 
tizennyolc esztendős korában mind atyja s anyja kimúltak 
volna ez velágból, hallván a szent evangéliomba uronk Jé
zusnak eh mondását : Ha tekélletös akarsz lenni, menj el s adj 
el mindönöket melyeket bírsz, s osztogasd azokat a sze
gényüknek , es kövess engömet, s kencsöd leszön menyor
szágba érötte ; mindön jószágát eladá, es a szegényüknek 
osztogatá, az ő húgát monostorba ajánlá a szent szüzeknek, 
önnönmaga kegyig baráti, ruhát csenáltatván, a városnak 
kividé egy pusztába lakozó vénhöz állah, kinek példáját es 
tanúságát megtanulván , valahol a pusztában több szentül 
élőket hall vala , hozzájok menvén, idvösségnek példáját 
veszih vala. mindünktől. S ennekutánna önnönmaga kezde 
lakni, s nagy sok háborúságokat szenved vala ördögöktől, 
melyeket böjtölésükkel , imádságival es vigyázásival mind 
meggyőz vala. S mikoron a bujaságnak lóikét meggyőzte 
volna, neki jelönék az ördög, s lábai eleiben esvén, monda: 
En vagyok a bujaságnak ördöge, meggyőzéi immár ; kit 
szent Antal elüzeh előle szent keresztnek jegyével, s azután 
úgy monda a pusztába lakozóknak : Oly igen undok állat 
az ördög, hogy soha továbbá immár ötőle nem félök. S en
nekutánna kemémb életöt foga magának, mert gyakorta 
mind az teljes éjét vigyázásba es imádságba mulatja vala 
el. Eccer eszik vala napjába, vecserne után csak kenyeret 
egy kévés sóval meghintvén, vizet iszik vala, néha haimad 
napég sem eszik vala, mindönkoron a mezítelen földön fek
szik vala , es ciliciumba jár vala. Egy esmerö szomszédját 
kérte vala hozzája, hogy szerzőit napokba vinne ennie. Mely 
pusztába egyszer az ördögök istennek e n g e l  118detiböl oly
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igen verék es tagiák, bogy az ö szolgája alítván megholtnak 
lenni, a faluba vivéh, s mikoron mindön népek úgy siiat- 
iiájak mint holtat, éjjel megevelenödvén , a többi ante hogy 
alunnának, szolgájával meg a pusztába viteté magát, s hogy 
lehfeküvék, a nagy kénba, mert sem ülhet, sem állhat, ismég hivá 
az ördögöket a viadalra, ok kegyigkülömbkülömb vadaknak áb- 
rázatjába jelönvén, az ö körmökkel es szarvokkal nagy kegyet
lenül szaggatták; s mikoron uronk Jézusthínájasegétségre,nagy 
hertelen csodálatos velágosság fénösödék őneki1' s az ördögök 
mind elfutának. S nagy szózet lön az égből szent Antalhoz, 
mondván : Miérthogy fírfi.hképpen viaskodál, nevezetössé te- 
szön tegödet úristen mind eh teljes földön. S mikoron a sok 
keresztyénöket ölettetnéjek a pogán fejedelmek, eh szent An
tal őket kczdé követnie, hogy ö is mártiromságot szenvedne 
uronknak neveért; de mikoron látnája, hogy sinki ötét a 
liitért meg nem akamája ölnie , harmincöt esztendős korában 
a pusztának belső titkosb helyére mene , es kemémb peniten- 
ciával kezdé magát gyötrenie. S mikoron még menne, egy 
ezüst tányért lele, s igen kezdé1' csudáim, hogy ki vitte volna 
a tánért, miérthogy sirami embörnyom ott nem vala ; s ottan 
megérté , hogy ördög dolga volna : s szent keresztnek jegyét 
vetvén, eleníszék a tánér. 8 azután még egy nagy mázsa 
aranyat lele1', kit eltávoztata mint egy tüzet, s felmenvén 
onnan egy magas hegyre, húsz esztendeig lakék o tt, sinkinek 
tudására, de az úristen megjelöntvén azután Ötét, sokak ke| 119z- 
dének hozzája gyakorta mennie, jelösül szerzetösök, kik a 
pusztákba laknak vala, kiknek adja vala az idvösségnek intésit. 
Am égiszén mikoron látta volna lélökbe, hogy mind ez velág tel
jes volna ördögöknek tőrivei, s felkajáltva mondanája: Uram is
ten, kicsoda óhatja magát, hogy eh tőröknek valamelikben ne 
akadjon ? szózat lön az égből öhozzája, mondván: Csak az 
aláhzatosság tart meg embört, hogy meg ne fogattathassék. 
Nagy szántalan csudákat tön úristen eh szent embörnek ér
deméért , s mikoron a pusztában sem volna nyugodalma a 
népeknek sokszer hozzája gyülésökért, isteni íhlésből a sze- 
recsönökkel harmadnapi járóföldön mene beljebb a pusztába, 
es ott egy kis mezőn , kit úristen mutata neki, mely mezőn 
kévés pálmafa is vala, s a hegy alatt egy igen jóh forrás, ho-
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lőtt a pálmafának gyümölcsivei es kenyerekkel nília éleL, 
melyet nemikoron a szerecsenök hoznak vala nekih, s könyö
rülvén a szerecsönokön, kik níha a kenyeret viszik vala, egy 
kapát szerze, s megkapálván a földet, búzát vete bele, s eb- 
képen kézimunkájával él vala, s ugyanottan azokért, kik 
hozzája jönek vala, káposztás kertöt is csenála S ennehán 
esztendők elmúlván , meggyözettetvén az atyafiaktól, hozzá- 
jok mene a klastromba, hogy meglátogatnája őket s az ö 
húgát. Látván hogy immár elvénült volna, s a többinek mes- 
törasszonya volna, igen megörüle rajta , s ismeg a pusztába 
téreh, a hol egyedül lakik vala, s az hozzá menő fráterokét 
beszédivei építi1' vala, es a kórokat meggyógyítja vala. Gya
korta a szent angyalok ötét az égben felemelik vala; a pa
pokat es szerzetösöket nagyon tisztöli vala, | 130 es nagy alá
zatoson kéri vala őket, hogy megáldanájak, s jóllehet deákúl 
nem tud vala, demaga mind a pogán bölcseket, s mind az 
eretneküket írásokkal, nyilván való okosságokkal csak künnyen 
ottan meggyőzi vala, ha vele veteködnek vala. Egyszer Ale
xandriába menvén, s ott a nagy tanúit embörök előtt prédi
kálván az Ariános eretneköknek, kik előtte állnak vala, csu
daképen megmutatá az ö hamosságokat es tévelygésüket ; s 
mikoron néminemű bölcsek r ej áj a gyükének volna, hogy ötét 
megesúfolnájak es tudatlannak mondanájak, hallván az ö 
prédikációját, nagyon megéppiilének belőle, es uronk Krisz
tus hitire térének. Ame, mikoron a Balakhius nevű herceg, ki“ 
eretnek vala, háborgatnája a keresztyénöket, annera hogy 
még a barátokat-es s a szüzeket is nyilván megmezítelenítvén 
ostoroztatnája, szent Antal ezt meghallván, levelet irata neki“, 
kiben igen megfeddé ötét a11 kegyetlenségről, s meg is fenyíté\ 
hogy istennek haragja szállandó fejére , ha a gonosztól meg 
nem szönik ; mely levelet elolvasván a herceg, megmeveté, 
s a mely barátoktól a levelet küldte vala, igen vereté ; deb 
öt napoknak utánna, lova hátára ülvén, elesék róla, mely 
lób erössen ruarván^es rugdosván ötét, harmad napon bódog- 
talanűl kkmúlék ez velágból. Megesrnervén isteni jelönetböl 
e szent erubör, hogy kimúlandó volna ez világból, mind el- 
járá a fráterokét, kik ott a hegynek pusztájában lakoznak 
vala, s megerössítvén úrba őket, megmondd, hogy kimúlnéjek
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hamar ez velágból, s annakutánna meg az o cellájába| ’21 tér
vén, egy kévés nap alatt megkórula, s kettőt a frátereikben, 
kik őneki tizenöt esztendőtül fogva szolgáltának vala, hozzá 
hivata, s idvösségös tanúságokat adván nekiök, ugyan kezek
ben kimúlék efc velágból, mikoron száz s öt esztendős volna, 
vízke tesztnap után tizenkettöd napon. Kinek ártatlan testét 
a két tanítványok ugyanottan eltemeték a pusztába, sinkinek 
meg nem jelöntvén az ö temetésének helyét, miért eh szent 
embör, meghalván , felfogadtatá vala ezt velők , még halála 
után is nem akarván venni simmi emböri dicséretöt az úriste
nért, kih áldott mind öröké Ámen.



A SZENT PIRO SK A  ASSZONY ÉLETÉR Ő L.

Piroska asszony nömös római polgárnak leánya vala. Mely 
szent szüzet mikoron a Claudius császárnak szolgái a keresz- 
tyénök egyházába menvén, láttak volna ott imádkoznia, meg- 
fogák citet, es a császárnak vivők, behmondván őneki, hogy 
e szent Piroska keresztyén volna ; ki parancsolá hogy a Ju
piter isten templomához vinnéjek a nömös szizet, hogy áldoz- 
néjek őneki. De mikoron imádságot tett volna úrhoz, földin
dulás levőn, lehesék a bálvány isten, s a templomának ne
gyed része is eltörök, s nagy sok pogánokat es a bálvány
imádó papokat mind megölő1' ; a császár kegyig látván ezt, 
elfuta onnét, s az ördögök nagy kajáltásokat kezdőnek tenni 
az égben. S visszahozatván a császár eh szent Piruska szüzet, 
orcel kezdő verettetni, de menyből lebszállott velágossággal 
es uronk Jézusnak meglátogatásával mind lölkébcn s mind 
testébe megerössítteték. Másod napon a császár parancsoláh, 
hogy igen megostoroztatnéjek, s annakutánna ' 122 pálcákkal 
oly igen veretteté, hogy még tetemét is mind eltöretteté ; de 
az édös uronk Jézus meggyógyítván, mint a fénös csillag oly 
fénösön jelönék ; kit látván a császár, alítá hogy ördögi mes- 
törséggel tennéje ezöket, minekokaért töndöcbe tetetvén, es 
sok hájat s köhvért öszveolvasztata, s talpától fogva mind 
teteiglen megkenetteté, hogy több ördögségöt ne tehetne. S 
azon éjjel nagy sok szentök gyűlvén a tömlöcbe eh szent 
Piroska szüzhöz, mind étszaka az isteni dicsiretben mara- 
dának. De mikoron regvei a császárnak öcscse, a Li- 
menios, kih akarnája a tömlőéből ötét hozni, leié tahát : 
a nömös szűz egy szép székben ül, s angyaloknak sokasságah 
áll környüle ; s mikoron a királnak öcscse a széköt fel akar
nája fordítani, elenyíszének az angyalok ; a szent Piroska asz- 
szont kegyig a császárnak eleiben vivén , megént a templom
hoz viteté, hogy ott erővel áldoztatnájak ötét a bálványoknak.



S imeh, mikoron vinnéjek , az ördögök kezdének az égbe ka
jáltam , hogy igen nagy tüzbeh volnának ; s legottan az égből 
lehszállván a tiíz, a bálványimádó papokat , kik megmarad- 
tanak vala; , mind megemíszté népeknek sokasságával, s a 
bálvány istent porrá es hamuvá tévé. Mely dolgot látván a 
császár, a város bírójának kezében adá, hogy nagy kénnal 
megöletnéje e szent Piroska asszont. Kit mikoron a város
házába vitetött volna, a bíró vasgerebenyökkel szaggattatá 
eh nömös gyenge szíznek ö testét, s ennekutánna tömlőébe 
rekeszteté éjjelre ; de mikoron regvei lova hátára1* ülvén 
menne1* valahova a tömlőé mellől, | 123 es betekintőit volna, 
láta nagy velágosságot, es ülnie szent Piroskát egy nömös 
székbe nagy fénös orcával, s lehszállván lova hátáról, pecsé
töt veteh a tömlöc ajtajára, s ötven vitézöket hagya az ő öri- 
zetire. 8 amazok kegyig jól hallják vala éjjel mint dicsirnéje 
az úristent a szent angyalokval. Regvei, mikoron a Rómával 
bíró a császárnak eh dolgot megmondotta volna, parancsold 
ah császár, hogy az oroszlánnak vetnéjek eh szent szüzet, kib 
négy napég nem ett vala. S mikoron az oroszlán látta volna 
a szent Piroskát, nagy sietetösségvel lábai előtt lehfekvék 
talpát nyalván, kit ahme a császár megparancsolván az ő ra- 
konságánalc, hogy a tömlődbe vitetnéje , rejája hertelenköd- 
vén az oroszlán, megölé azonnal, s ah császár búvába a nömös 
szüzet rekeszteté nagy setét tömlőében,hogy ott éhvei ölnéje1* 
meg ötét. S harmad napég mikoron sem enni, sem innia nem 
adtanak volna, meg kihkozattatá, es nagy tizet szeröztetvén 
őneki, beléh vetteté, de az úristen esővel es széllel a1' tűznek 
lángját megoltván , sérclöm nekül marada eh nömös szűz a 
tűzben. Annakutánna rekeszteté a császár ötét a bálvány 
istenöknek templomába, es önnön gyűrűjével az ajtót meg
pecsételvén , harmad napon oda meneh, es látá : tahát nagy 
tisztösségvel székben ülvén szent Piroska asszony környül- 
vetetött az angyaloknak seregével, es az ő istenének képe1* 
ah köláb alatt eltörettelött, s csak a pora maradott. Minek- 
okaért a császár igen megharagován, kihviteté a város kivül, 
s megparancsolá hogy fejét vennéjek. S eh szent Pir | m oska 
imádságot tevén,úrnak ajánlá az ö lóikét, es úr hivá a mennyei 
dicsőségnek vételére a pogánoknak hallására, s egy vágással
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elvevék fejét ; a hóhérok kegyig azonnal lehesvén, hertelen ha
lállal múlának kih. Mely sz. Piroska asszonnak halálát a római 
pispök megértvén, mind az egyházi népekkel oda menek, hogy 
a szent szűznek testét eltemetné)e, stíz mérföldön Rómához te- 
meté el nagy tisztösséggel. A császár kegyig nagy kórsággal 
megverettetvén a jóh istentől, kévés napoknak alatta önnön 
fogaival testét elrágván, bódogtalanúl múlék kih ez velágból 
az Euticianos pápának idejében. Úristen megjelöntéh a szent 
Piroska asszonnak testét, a helt is hol fekünnéjek, mely testöt 
a pápa az ö egyházi11 népével nagy tisztösséggel Rómába vive, 
es a szent Aquillának s Pristillának, eh nömös mártíroknak 
egyházokban eltemeté ; annakutánna a helyön, hol fejét eh 
szent szíznek elvették vala, szentegyházat csenáltahtának a 
hívők ő emleközetire, uronk Jézusnak tisztösségére, kih él es 
országol öröké Ámen.



/
Ú r i s t e n n e k  s z e n t i ,  ö r ü l j e t ö k  ú r b a n ,  me r t  

v á l a s z t o t t  m a g á n a k  t ű t ö k e t  ö r ö k s é g ü l :  ez 
igéket szent Pál apostol szinte három levelében írja : Elöszer 
a görög keresztyénöknek, Effesombelicknek, es a Titus őrsök
nek, az ö szerelmes tanítványának ; mely igékben intih őket 
a lölki örömre es isteni hálaadásra, kih az ő édösségös jó so l
tából enneh sok jó 1125t akara a keresztyénökkel tennie, jelö- 
sül hogy ugyan örökségül választá ah keresztyénöket önnön 
magának, s jelesben azokat, kik az őb ez velági életüket ha
lálra adták édös uronk Jézusnak neveért, mert, szent Ágoston 
doktornak mondása szerént, nagy kegyelmességnek jegye 
úristentől ez a szentökhöz, hogy ők istennek örökségi legye
nek, es az úristen mib örökségönk légy ön. Kit meggondolván 
a jól élő keresztyénéit es a szentök, nagy bódogságnak re- 
ménségének örömét valják szönetlen magokba, s ehből lön, 
hogy a halált nyereségnek tartják vala ömagoknak, s nagy 
kevánságval mennek vala a mártiromságra, hogy megvehet- 
néjek a mennyei örökségöt : kik közziil a szent Fábián pápa 
es a szent Seböstyén vitéz eb mai napon inkább akarának 
megölettetni, honnemmiut ez vclágba élnie. Méltán mondja 
azért mah őrólok anyaszentegyház ez igéket : Istennek szenti 
örüljetök úrban, mert örökségül választott az édös isten ő- 
magának tűtöket. Mely igék mellé három rendbeli tanusá- 
gonk leszön : Első : az isteni választásnak titkon való vol
táról, második : a bódogságra választásnak jegyeiről, harma
dik tanuságonk legyön az Ő életökröl. Az első mellé kérdik 
doktorok : Miért nem akarja az édös isten, hogy nyilván 
tudja ember, ha választotta őtet az örök bódogságra avagy 
nem? mert sinkp nem mondhatja szent Bernáld doktornak 
mondása szerént igazán, hogy ö a választattak közziil egyik
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volna, mikoron ezt mondani a szentirás ellen vagyon ; mert 
a szentirás azt mondja, hogy nem tudja embör, ha szereteti l26re 
méltó, vagy gyülöségre , de mindönök jövendőre tartatnak, 
bizontalan. Felelnek szent doktorok ehr e , s úgy monnak, 
hogy a jóh isten nem ok nekül akará ehképen, mert így al- 
kolmasb a választattaknak idvösségökre, jóllehet az úristen 
ezt némelyeknek, de keveseknek, megjelöntötte még éltök
ben, demaga közönséggel úgy akará, hogy bizontalan legyön 
emböröknek, es ne tudják az ö választásokat nyilván egye
bek között ; imez négy okáért : előszer, mert a bínöknek el- 
távoztatására es a jó mivelködetnek s az lölki jószágoknak, 
alázatosságnak, ért elkülcsnek , ergalmasságnak, engödel- 
mességnek, józanságnak, ajtatosságnak, békeségnek, kegyös- 
ségnek es a többinek gyütésére, kikkel a bódog életre jutha- 
tonk : hasznosb embörnek közönségvei szólván nem tudnia 
ha választatott az örök életre, vágynom, hogy mindnyájan 
bizodalmok es reménségök legyön az úristennek jó voltában, 
kiből mindön emböroket akaridvözíieni, es kérjék azúristent 
mind az ő idvösségökért szorgalmatossággal, s mind az egye
bekért. Ehre inti1* vala szent Pál apostol a keresztyéneket, 
írván Timotheos pispöknek írt első levelének második részé
ben, mondván: Mindönöknek előtte ezt akarom, hogy kö- 
nyörgésök es imádságok legyenek, s hálaadások mindön em- 
börökért, es a királyokért, s kik fejedelömségben vannak, 
hogy nyugodalmas életöt viselhessünk minden kegyösségben 
es tisztaságba, mert ez jóh dolog, es kellemetös a mi idvözítő 
istenünknek előtte, kih mindön emböroket akar idvözíteni, 
es az igazságnak esmeretire jutnia. Mert bizony dolog ez,
1127 hogy ha tunnójok közönségvei, kih idvözíü közzülönk s 
kih nem, ah gonoszokat sem feddenőjök meg, sem imádkoz
nánk éröttök; rnastan kegyig, jóllehet nyilván tudjok, mint 
szent Ágoston doktor mondja, hogy sinki többet nem élhet 
annál mit az úristen kinekkinek mint rendölt, demaga a kó
rokat nem alkolmatlan urvosoljok, es keresőnk őnekiök egész
ség-adható urvost ; ezönképen, jóllehet sinki neh idvözüljön 
egyéb, hanem csak ah kit úristen választott, demaga a kib 
vétközik, ah gonoszságról megfeddendö , sem kell elhanni a 
fenítéköt a gonoszoktól. Ezöket mondja szent Ágoston doktor.
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Másod oka, miért nem akará a jóh isten megtunnonk ha vá
lasztott minket vagy nem , hogy a kik bínökben élnek, két
ségbe esésnek okát igazán ne vallanák, s több bínöket ne 
tennének, tudván önnönmagokat elkárhoznia. E hre mondja 
szent Bernáld doktor : Az uronk Krisztus az ö szent vérét 
adá éröttönk váltságra, oldalából vizet ada megmosódásonkra, 
lölket jutalmonkra ada, a magas menyországból szentlölköt 
ada segétségönkre : sinki azért kétségbe ne essék, de tartsa 
meg magát a bíntöl, elfoglalja ömagát az idvösségnek ábrá- 
zatjába. Ezt jelönti szent Ágoston doktor is , magyarázván 
szent János evangéliomát, s az uronknak mondását: Sinki 
nem jőh enhozzám, hanemha atyám vonzja ötét ; ez igékön, úgy 
mond,csak ez kell hozzája, hogy hanem vont öhozzája, imádkoz- 
jál hogy vongyon,ha nem választott, imádkozjál hogy válaszjon, 
bizony penitenciát tartván s ehképen idvöziílsz. Harmad oka, 
hogy azúristen akaráh, hogy netudjokha választót| l28tak vá
gyónk, a vagy nem ; hogy a kiket választott az örök bódogságra, 
azok ellen kiket nem választott, ne kevélyködjenek, meg
utálván őket, de mindenkoron alázatosságban élvén sinkit 
neh merészködjenek megutálni, akarmely nagy bínös legyön- 
es, nem tudván ömagokat is ha szeretetve, vagy gyülöségre 
legyenek méltók. Ehre mondja szent Ágoston doktor : Csak 
az úristen tudja kiket választott, mert sokan vannak anya- 
szentegyháznak kividé, kik eretneköknek is mondatnak, kik 
sok keresztyénöknél jobbak isten előtt, mert ha ma őket 
ígyen látjok, holnap nem tudjok mivúh leendők. Azért, hogy 
azok, kiket a jóh isten örök életre választott, az alázatosság
nak miatta malasztot érdömljenek, azt akará hogy ők se tud
ják bizonynyal ha idvözülnek. Negyedszer : hogy ah keresz
tyének mindönha vigyázjanak az ö idvösségökhöz, hogy el 
neh essenek, seh higyenek az eretnekségnek, mely azt mondja 
hogy a választás kételenségöt nevez ; mert jóllehet bizonsá- 
gát jelönti az idvösségnek, demaga nem jelönt szükségöt 
avagy kételenségöt ; mert szent doktoroknak mondások sze
rént ezt mondani, hogy a kit úristen választott, akarmint 
éljön is , idvözülni kell ; a ki kegyig kárhozatra való , akár 
mini jót tegyön-es , ugyan kárhoznia kell : nagy eretnekség 
es tévölygés, mert hitünknek ágazatja ellen vagyon, mikoron
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hitönk ezt tartja, hogy valakik j ót tettenek, örök életre men
nek , a kik kegyig gonoszéi cseleködtenek, mennek örök 
tíízreh. Ezért mondja szent Gergöly pápa: A menyor|129- 
szágra való választás így szeröztetött az úristentől, hogy a 
választottak ahra ne jussanak, hanem csak érdömöknek es 
könyörgésöknek mijatta, mert soha a bínösöket úristen el nem 
vesztenéje, ha az akarat szerént való bínöket bennök nem 
lelnéje. Azért a jó istennek választása vagy a kárhozandók- 
nak meglátása nem jelönt szükségöt, mikoron a jók am a- 
lasztnak miatta megjobbúljanak, a kárhozandók kegyig aka- 
ratjok szerént a bínökben maradjanak ; mert ha ez úgy volna, 
hogy a választottak kételenségből vagy szükségből idvözül- 
nének , es a kárhozandók elvesznének szükségből , tahát 
simmi nem lenne történetből ez velágon, de vagy alunnéjek 
embör , avagy ennéhjek , akármit tenneb, mind szükségből 
tennéje, miért úristen azokat mind öröktől fogva tudta hogy 
meglesznek: kit igen nagy oktalanság csak gondolnia-es. 
Ezöket mondja szent Ágoston doktor a töi’vénykönyvben : 
meggondolván ezöket eh nömös szent Fábián pápa es Sebes
tyén vitéz, kiköt az édös isten öröktől fogva magának örök
ségül választott vala, hogy az isteni választásnak malasztját 
el neh veszten éjek, de inkább megnyerhetnéjek, nagy jám
boréi es szentül élének, s még az édös uronk Jézusnak ne
veért meg akarának test szerént ölettetnie es halnia. Máso
dik tanuságonk a választásnak esmeretiről legyön, azaz meg- 
esmerheti-eh embör valami jegyökböl, kiket választott a jób 
isten az örök bódogságra, a |130 vagy nem? rejája felel szent 
Bernáld doktor, s úgy mond, hogy jóllehet a kegyelmes úr
isten a mi idvösségönkről nyilván való esmeretöt nem adott, 
de ab mi reménségönknek bizodalmáért es vigasztalásonkért, 
hogy kétségnek keserűségével ne kénzódnánk , mind szonet
ten ada nyilván való jegyüket ehről : Első jegy uronkhoz való 
egyesülés az ö hitinek felvételével, mert am önnönmaga mon
dád megírta szent Márk evangélista az evangéliomnak utolsó 
részében: Ab ki enbennem hiend, s megkeresztölködik, id- 
vözül ; valaki kegyig nem hiend enbennem , kárhoztatik. 
Mindön azért, a ki eh mi hitönknek kivüleh vagyon, kárhozik. 
Második jegy ab jóh élet, mikoron valaki istennek parancso-
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lati szerént él,nem akarván soha azok ellen simmiben tennie ; 
mert am , úgy monda idvöziténk, mint szent Mátéh írja az 
evangéliomnak tizenkilencedik részében : Ha beh akarsz az 
életre mennie, tarts meg a parancsolatokat. Harmadik jegy, 
mikoron embör ótalmazja magát ah bínösöktöl a minere te
heti11, mert a szentirás mondja, hogy simmi förtelmes oda 
nem mehet , sem azok, kik hazugságot szólnak es utálatos 
dolgokat tesznek. Ehre mondja szent Pál , írván Timotheos 
pispöknek írt másod levelének másod részében : Megesmerte 
úr azokat, kik övéi, hogy eltávozjék a gonoszságtól mindön, ah 
kih úrnak nevét hía. Igen nagy jegye azért az idvösségnek 
a bínök tételének megbánása ; mert az úristen mondja Ozeás 
prófétának szája által : Behcsenálom a te utaidat tüvissekkel ; 
azaz megbántlak hogy neh tebessed a bínöket ; de ah kiket 
szaba|l3ldon bocsát a gonoszságra, iedjenek meg ezök, hogy 
megvetötte őket, az úristen.Negyedik jegye az idvösségnek, 
mikoron embör szeretettel hallgatja az úristennek igéjét, es 
azokat beh is teljesíti ; mert önnönmaga uronk idvöziténk 
mondá : Ah kih istentől vagyon, azaz választatott ötöle az 
örök életre, hallgatja az úristen igéjét, engedvén az ö ihlésé- 
nek es intésének. Ezért mondja szent Gergely doktor: Örök 
halálnak veszödelmétől igen féljetök, ha az életnek igéjét el- 
métökben nem tartandjátok. Ötödik jegye az ergalmasság- 
nak dolgaiban való foglalatosság,, mert uronk Jézus mondja : 
Bódogok az ergalmasok, mert ök ergalmasságot nyernek ;kih 
mellé úgymond szent Jeronimos doktor: .mha nem olvastam, 
hogy gonosz halállal holt volna meg, a ki örömest foglalta 
magát az ergalmásságnak dolgaiba, mert sok könyörgöi van
nak ennek, lehetetlen dolog kegyig, hogy a sokaknak kére- 
mésih meg ne hallgattassanak ; innét vagyon , hogy uronk Jé
zus az ítéletnapján ehröl kérdözih meg a keresztyénöket. Ha
todik jegy a bizony penitenciatartás, mely leszön szerétéi
ből ; mert idvöziténk mondáh : Tartsatok peledöncét, s elkö
zelít hozjátok istennek országa. A bizon penitenciának még 
a halálnak óráján-es használatja vagyon: megmutatá ezt elö- 
szer amaz uronk jobbja felöl való szent tolvajba, kinek még 
csak keresztfája is nem rotadott meg mind ez ideiglen, es 
valaki azért akar a választottaknak számi közzül lenni, tart
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son penitenciát az ö bíneiről igazán es bizonynyal. ;132 Hete
dik jegyöt ada az édös isten a választásról, a háborúságoknak 
es egyeb nyomoruságonknak békeségvel való elszenvedését, 
mert, úgy mond szent Pál : Az úristen mindön fiát megveri a 
kit szeret ; e mellé mondja szent Ágoston doktor : Ha alítod 
hogy keserüségöd nincsen, avagy háborúságod, még nem 
kezdöttél keresztyén lenni ; mert szent Pál apostolnak mon
dása szerént mindön, valakih jól akar élnie, uronk Jézusnak 
akaratja szerént háborúságot szenved. Örüljön azért a ke
resztyén a háborúságban, mert ha igaz embör, megpróbáltatik 
aval, ha kegyig bínös, megjobbúl vele ; ezért mondja szent 
Jeronimos doktor: Hálákat adok az en istenömnek, hogy 
méltó vagyok, hogy eh velág gyűlöl, mert az Ígéretnek jutal
mát reménlhetöm ; mert a háborúság az igazaknak nem 
megvetésnek jegye, de jószágnak gyarapodása. Nyolcadik 
jegye a választásnak az szíben es lélökben való alázatosság, 
mert uronk Jézus sentenciája, hogy mindön ah ki magát iste
nért megalázja, felmagasztaltatik a más velágon- E hre mondja 
szent Gergöly doktor : Nyilván való jegy a kárhozatra a ke
vélység, mint az alázatosság az üdvözülésre. Kilencedik jegye 
az választásnak a bosszúságoknak künnyen megbocsátása, 
mert az édös uronk Jézus mondja : Bocsássatok meg a tű 
ellenötök vétközöknek, s nektök-es megbocsáttatnak a tü bí- 
neitök ; valaminemíí mértékkel mértök egyebeknek, nektök 
is azonnal mérettetik. Tizedik jegy öt ada ah választásról az 
úristen az uronk Krisztusnak keresztét, es ö szent anyját, 
hogy valakik akarják megtunnia ha választattak avagy nem, 
ezön|133 megesmerjék, ha nagy aj tatossággal vannak az uronk 
kánjához es az ö szűz anyjához, mert aranyszájuh szent Já 
nosnak mondása szerént : Embörnek mindön idvössége az 
édös Jézus kánjában á ll, es mindön bódogságonknak oka az 
uronk Krisztusnak keresztfája. Ennekokaérl sokat olvasónk 
ah bínösök közzül, kik haláloknak idején, uronk Krisztusnak 
kánjához miért ajtatosok voltának, malasztot es dicsöségöt 
nyertének csudaképen. Ezönképen jegy az idvösségre a bó- 
dog szűz Máriához való ajíatosság-es, mert úgy mond a szent 
Orosius : A kiket az istennek igazsága nem idvözíthet, a Má
riának ergalmassága idvözítheti azokat ; mint ezt az édös
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isten szántalan lettdolgokkal megmutatá es csudatételökkel 
a mi reménségönknek bizodalmára. Harmadik tanuságonk 
az ö é l e t ű k r ő l  leszön, s el ősz er szent Fábián pápáról. 
Ah szent Fábián pápa es mártir római polgár gyermöke vala, 
s nagy jámborságba es szentségben neveködék fel ; s mikoron 
az Anterius pápa ez velágból kihmúlt volna, es mind az egy
házi embörök, s mind a keresztyén népek az egyházhoz gyül- 
tenek volna, hogy ismég pápát választanának, ő is oda me
ne1 barátival, es imeh, mikoron várnája a pápának válasz
tását, egy fejér galamb szállá fejére, s megszólala a galamb, 
mondván : lm római pispökké választatok Kin mind elcso
dálkozván , azonnal egy akarattal pápává választaték. Eh 
szent Fábián pápa oly igen nagy ajtatossággal vala a már
tírokhoz , hogy ahoz való félpapokat es subdiákonosokat vá- 
laszta mindön országra, kik megirnájak a szent|134 márti- 
romoknak cseleködésöket hívön. Oly igen nagy igazságsze
rető vala, hogy még a császárt-es, kih első Filöp császárnak 
neveztetik Rómában, kih csak újonnan tért vala a keresztyén 
hitre, mikoron husvét szombatján ott akarnájaa sanktoriomba 
az isteni dicsiretöket meghallania, nem engedé, míg meg nem 
gyónék , es a penitenciatartók közzé nem álla, kit az ajtatos 
császár meg is tön. S mikoron eh szent Fábián pápa tizen
három esztendeig bírta volna a pápaságot, a Decius császár, 
ki előszer a Filöp császárnak feh hadnagya vala, mikoron 
ötét ániltatásképen mordályul sátorába aluván megölte11 volna, 
s a császárságba férkőzött volna, az ő urának megölése után 
eh szent pápát is az édös uronknak hitiért megöletteté, id- 
vöziténknek sziletése után kétszáz ötvenhárom esztendőbe 
mikoron imának. A s z e n t  S e b ö s t y é n  v i t é z  kegyig 
mediolánomi nagy nömös polgár vala, Diocletiános es Ma- 
ximiános császárok idejében, kih mind ah kettőnek oly igen 
nagyon kedvökben vala, hogy soha nála nekül nem akarnak 
vala lennie, s az első seregnek fejedelömségét is nekih adták 
vala ; de ö ahra lakik vala udvarnál, hogy a hív keresztyé- 
nöknek, kiket a császárok mindönütt ölettetnek vala, félelmes 
lölköket a kénban megbátorítanája, mert nagy tekélletös szent 
embör vala , demaga ezt eltitkolta vala, nem félelmében , de 
ah kiket lát vala a keresztyénök közzül, hogy a kéntói való
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félelmükben el akarnának idvöziténknek hitéről térnie, azo
kat megerőssítenéje. Nagy bölcs embör valah, s igen igaz
mondó , mindőn jóh elkülcsökben te J l35kélletös , minekokaéi't 
mindönök szeretik es tisztölik vala ötét. Mikoron a két szent 
atyafiakat, Marcelliánost es Harcost, megfogatták volna a 
császároka keresztyén hitéért, hogy fejőket vetetnéjek, ha 
az ö istenüket nem imádnájak, kik a nömös Tranquillinus úr
nak fiai valának, kiket eh szent Seböstyén vitéz tanított vala 
a hitre’: mikoron eh nömös ifjak a sok kénszenvedésoknek 
utánna vették volna aCromáciustól a nyakvágásnak sentenci- 
áját, ha a bálvány istenüknek nem áldoznának; s az ö anyjok 
ezt megértötte volna, haját megeresztvén hozzájok meneh, es 
melyét nekiök mutogatván, kivel őket feltartotta volna, nagy 
sírva kezdé kérnie őket, hogy tennéjek akaratjokat a csá
szárnak ; vén atyjok-es hozzájok hozatá magát szolgáival, s 
fejét megmezitelenítvén,s megöszült szakállát es haját szaggat
ván , könvhullatásokkal siralmas szókat teszön vala ; eljövé- 
nek feleségük is , ölökben tartván az ő kis gyermöcskéjöket 
mindinik nagy jajgatásokat tevén mind az égiglen : melyeket 
látván eh nömös két atyafiu, meg kezde szívok rajtok hasadni, 
kit látván a bódog szent Seböstyén vitéz, kih-es abkoron 
ott áll vala behtelvén szentlélökkel, ah mastani életnek rövid 
voltáról es megutálásáról, s ajövendő életnek dicsöségös vol
táról nagy édös beszédöt törlíte elöltök, s eh nömös atyafiak
nak lölköket a szent mártíroknak példájával kezdéh felger- 
jeszteni a mártiromságnak szenvedésére. Ezök kegyig lesz
nek vala a Nikostratos fejedelömnek házába, hol fogságba 
tartatnak vala ez két atyafiak , kinek felesége a hosszú kór- 
sá1136gnakmiatta megnémult vala; demaga a hallásnak aján- 
dokát el nem vesztötte vala, s mikoron ezöket szólta volna 
szent Seböstyén, nagy hertelen való velágosság szállá meny- 
orszagból rejája ; kivel egy óráig olymint megfénösödvén, eh 
nömös vitéz egy szép palástba felöltözteték, s hét angyalok 
környülvevén ötét, egy szép ííju is jelönik nekih, s megcsó
kolván ötét ezt mondá : Te mindönkor envelem lészsz. Kit 
látván a Zoe, Nikostratosnak ő felesége, nagy hamarsággal ah 
Seböstyén vitéznek lába eleiben esék , s jegygyei kér vala 
tőle bocsánatot, miért nem szólhat vala, s megértvén szent



Seböstyén az ö némaságát, monda: Ha en igaz szolgája va
gyok ah Krisztus Jézusnak, es igazak azok , melyeket en 
számból hallott, nyissa meg úr az ő száját; s ez szovára felka
jálta az asszonyállat nagy felszóval, mondván : Áldottak a te 
szádnak beszédi, es mind áldottak úristentől, kik a te beszé
dednek hisznek ; mert látám az angyalt teelőtted egy kön- 
vet tartania, hol mind meg valának írva ah melyeket mondái. 
Mely dolgot hallván az ő ura is , a Nikostratus, térdre esvén 
bocsánatot kére , s mind elszabadítván a fo gságba való ke- 
resztyénöket, kéri vala őket, hogy szabadon elmennének ; dê  
mondának a keresztyénök, nem megyönk sohova, mert nem 
akarjok a gyözödelmet elhannonk, a melyet kezdöttönk. S a 
szent Seböstyén vitéz kegyig a Tranquillinust, ez két atya
fiaknak atyját, es anyját sokad magokkal egyetömbe, mind a 
Nikostratosnak házát megkeresztölteté a szent|137 Polykarpus 
pappal, kik annakutánna mind dicsőségös mártiromságot 
szenvedének. Ezönközben, mikoron a romai tiszttartót is, a 
Chromatiust eh szent Seböstyén a keresztyén hitre térítvén, 
mind lölkében s mind testében meggyógyította volna, s már- 
tiromságnak pálmájával sokad magával menyországba bo- 
csátta volna, nem enyísztheté magát el sokáig. De bebmon- 
dák a Diocletiánosnak, hogy eh Seböstyén vitéz keresztyén 
volna ; es sokakat intésével a hitre es mártiromságra intött 
volna, hozzája liivatá, es nagy keményön megfeddé beszéddel, 
hogy az istenöknek es a császároknak ilyen hálálatlan volt 
volna. Mely szent Seböstyén, mikoron mondanája: En a tü 
idvösségtökért mindönkoron nagy hívön imádkoztam a bizon 
istenhöz, de ez emböri kézzel csenált bálványokat soha tisz
telni nem akartam, mert sem magoknak, sem egyebeknek 
nem használhatnak ; kit hallván a császár, kibkötözteté a 
mezőre, mezítelen , célul az íesöknek, es megparancsolá ötét 
lövöldöztetnie, kik annera behtölték a nyilakkal az ő sz. testét, 
hogy több bele nem férhet vala,mert immár az ő testét a nyi
laktól nem láthatják vala; s alítván ötét megholtnak lenni, 
elmenének, de mikoron egy özvegy szent asszonyállat szol
gáival éjjel a testhöz ment volna , hogy tisztösséggel eltemet- 
néje, elevennek leié, s eloldozván ötét, házához vivé s gond
ját viselé, s kevés napoknak alatta meggyógyula teljességgel.
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Ameh, mikoron a császárok mennének az eliogabali utcán 
Rómába,eh szent Seböstyén agarádicsra felállván, m eg|138mu- 
tatá magát a császároknak, es igen megfeddé őket, bogy a 
keresztyénöket ilyen hamossan háborgatnájak. Kin mikoron 
csudálkoznéjek a Diocletiános császár, monda nekih : Te 
vagy-eb a Seböstyén , kit mih meglő völdözteténk ez elmúlt 
napokban ? feleleh eb szent Seböstyén : En vagyok , s ahra tá- 
masztah fel engömet az édös Krisztus Jézus, bogy tanubizon- 
ságot tegyek őróla tünektök, hogy ő a bizony isten. S azon
nal behviteték a császárok az ő palotájoknak gádorában,s mind 
adzig elveretteték istápokkal es buzgányokkal, míg kihmúlék 
ez velágból, s testit az ávnyékszékben vetteték, hogy a ke- 
resztyénök ötét ne tisztölnéjek mint jóh keresztyént es szent 
mártírt. De eh nömös Seböstyén vitéz megjelenvén ah szent 
szerzetös Lucina asszonnak, megjelönté az ő testét, mely 
helyön volna, s azt-es megmondá, hogy közel temetnéje szent 
Pétörnek es szent Pálnak koporsój okhoz, kit eh nömös szent 
asszonyállat azután való éjjel ö szolgáival bebteljesíteh. Kinek 
ö szent testét, Lajos császár birodalmának másod esztendő
jében, az Ilduinus apát, ki1' a császárnak feb káplána vala, s 
az szentdienösi apáturságot tartja vala, beb kiildé Rómába a 
császárnak engedetiböl, es az bódog Eugenius pápától meg- 
nyeréh e szent Seböstyén vitéznek ö testét, s Vesio nevű vá
rosban hozatván, helyhüzteté a szent Medárdusnak kápolná
jába nagy tisztösséggel, kinek mely kellemetös legyön szol
gálnia es tisztösségöt tennie, a mindönható úristen megmutatá 
imilyen lettdologból : Olvastatik a longobardosoknak korni- 
kájokban, hogy egysz|l39er, mikoron egész Olaszország nagv 
döghalálba tartatnéjek, úgyannera, hogy nehezen győznéjek 
egymást eltemetni, s könyörgének a jó istennek, hogy meg- 
lassítanája a halált, s megjelönté azúristen: míg szent Se
böstyén vitéznek Pápia nevű városban oltárt nem raknának, 
s az ö eröklyéit oda nem vinnéjek, s aj tatoson nem tisztöl
néjek, hogy adzig ah döghalál közöttök meg nem állanab : kit 
megtevén legazonnal megálla a döghalál, mi uronk Krisztus
nak tisztösségére, kih él es országol öröké Ámen.
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A SZENT ANNOS ASSZONRÓL VALÓ
P R ÉDIKÁCIÓ.

D i c s ö í t s ö k  az ú r i s t e n t ,  m e r t  e l j ö t t  a 
b á r á n n a k  m e n y e k ö z ö j e  : ez igéket szent János evan
gélista írja látásáról szerzőit könvének tizenkilenced részé
ben. Mely igéket mondáh az úristennek mennyei udvara, 
uronk Jézusnak birodalmáról, es az ő sokképpen való dicső- 
ségös ürömiről ; de ezön igéket anyaszentegyház mondja 
szent Annos asszonról, ki1' ehről dicsekedik vala, hogy uronk 
Jézusnak lölki kegyöse volna a szizeségtartásnak miatta, kih 
eh maih napon viteték a báránnak, azaz idvöziténknek gyön- 
nyörüségüs menyeközőjében, mely mennyei menyeközőnek 
vendégsége, mely igen édösségös es gyönyörüségös legyön, 
mikoron a lélök az ö terömtö istenéböz egyesül a szeretetnek 
miatta, valyon kih gondolhatja meg avagy jelöntheti, mikoron 
am szent Pál egy keveséh ezt megkóstolván, elrittetésének 
napján úgy monda: Szöm nem láthatta, fül nem hallhatta, 
embürnek csak szivében sem szállhatott, hogy azokat meg 
tunnája gondolnia, mine’1 sok| ,40gyönyörüségös bódogságot 
szerzőit úristen az őtet szeretőknek, mert ha így vagyon ez 
velágon, hogy imeh mikoron valaki fiát megházasítja, vagy 
leányát eladja, vendégségöt szeröz es nagy örömet mutat a 
vendégök előtt : nagyval inkább az édös isten, királyoknak 
királya, szeröz meggondolhatatlan édös vendégségöt ahkoron, 
mikoron a jóh lölköket, kiket uronk Jézus magának jegyzőit, 
a hitnek gyűrűjével keresztségnek idején menyországban 
viszi11. Ennekokaért hogy az angyalok minket a hálaadásra 
vongyanak, ők mondják az elkezdött igéket : Adjonk hálát 
az úristennek, mert eljött a báránnak ő menyeközöje. Mely 
igéknek értelmére11 háromról leszön lölki tanuságonk, elő szer 
ahról miképen s mikoron szentöltetik ah lélök meg, hogy ér- 
dömljön Krisztos uronknak méltó kegyöse lennie. Reá felel-



nek doktorok , nömös tanúságokat ehről adván ; első tanúság 
imez : hogy a lélöknek magát uronk Jézusnak szentölése 
kezdetik a keresztségnek idején , mert a keresztség a hitben 
való menés, es a több egyházi szentségüknek kapuja. Ilyen
képen mondáh a szent Annos asszony magát bölcsöbeli gyer- 
mökségétől fogva uronk Krisztusnak szentöltnek lenni. Má
sod tanúság imez, hogy a lélök szentöltetik teljességgel úr
istennek a tekélletös szeretetnek miatta , mely megpéldáz- 
tatik az oltári szentségön, mert az uronk sz. testének hozzánk 
méltán való vételében ő szent felsége is hozzánk egyesödik, 
mi-es ővele egy test leszönk; mert önnönmaga (mondja): Valaki 
az en testömet eszib az oltári szentségben, méltán enbennem 
lakik, es en Őbenne. E hre mondja vala bódog szent|141 Annos 
asszony : Immár az ö teste az en testömhöz egyesült az oltári 
szentségnek hozzám vételében. Harmadik tanúság , hogy a 
lélöknek szentsége megtörettetik, es elvész mindön halálos 
bínnek tételével , jóllehet ismeg meglelettethetik a bizony 
penitenciával ; mert szent. Jeronimos doktornak mondása 
szerént a penitencia az ártatlanságnak elvesztése után máso
dik hajó, kiben embör az örök halálnak veszödelmétöl megó- 
talmazhatja magát. Mert két hajót szerze minekönk az úristen, 
hogy ez velágnak tengörén járván, el neh veszjönk : egyiket 
ártatlanságnak nevezéh, s ez a keresztség ; másikat peniten- 
ciának, hogy ah kik a keresztségbeli ártatlanságot elvesztöt- 
tök, a penitenciának hajójában ilvén megmaradhassonk, hogy 
a pokolnak tengörében el neb veszszönk. Negyedik tanúság, 
hogy a mi lölkönk akoron szentöltetik isten jegyösévé, miko
ron mind az elmében, s mind a testben megtartatik a tiszta
ság ; mert szent Ágoston doktornak mondása szerént csak a 
tiszta lölkökben száll az úristen; jóllehet a házas keresztyé- 
nök is , kik jól élnek , istennek kegy ősinek mondatnak lélök 
szerént, de jelösbképen az özvegyök, miért nagyobb garádi- 
csán vannak a tisztaságnak a házasoknál ; de a szizek ugyan 
kiváltképen uronk Jézusnak lölkib kegyösinek neveztetnek, 
s ő kegyiglen vöblegénnek. Kib mellé kérdik doktorok : ha 
mindön halálos bűnnél elvész-eb a tisztaság avagy nem? mert, 
úgy mond szent Ágoston doktor : Testbeli tisztaságot, azaz 
szizeségöt, kevesen vallónak, de a szíbeli es lölki tisztaságot
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mindönnek kell vallania. Felelnek doktorok ehre s úgy mon
dónak : hogy némikoron a 1142tisztaságot vagy a szüzeségöt 
érthetjük tulajdonképen, a min eben eh jószág kihrekesztih a 
testi kevánságnak gyarlóságát, s eh képen a tisztaság vagy a 
szüzeség megtörettetik mind anneszer, mineszer az akarattal 
rejáh engedőit; de ha a téteményjére nem engedőit, vagy ha 
engedött-es, nem követközött valami okért a tétemény, a pe- 
nitenciának miatta megnyerettetik a szüzeségnek érdöme, a 
testnek szüzesége ; azért egyeb halálos hinnél, a testi fajta
lanságnak el nem vész, hanem csak hogy evei a parancsola
toknak tartása nekül örök életre nem juthat. Másodszer a szi- 
zeség értethetik lélök szerént, melyképen nem egyeb a tisz
taság, hanem a lceresztségbeli ártatlanság , kiben embör míg 
vagyon , mindön éktelen dolgoktól megszenvedted önnönma- 
gát sei ilyen szüzeség, kit szent Ágoston doktor hitnek egész 
voltának nevez, mindön halálos bínnel elvesztetik, mert so ha 
egy halálos bűn sincsen lölki bujaság nekül, miérthogy a 
lélök a bínnek gyönyörűségével meggyőztetvén , elhagyja 
az ö természet szerént való szeretőét, az édös istent, s ördög
höz egyesödik. Ehről mondja szent Ágoston : Mindön keresz
tyénnek lölkeh avagy Krisztus uronknak kegyöse vagy ör
dögnek paráznája: ez ilyen szüzeségöt, ha eccer elveszti em
bör , miként a keresztségöt, másszer fel nem veheti, ezönké- 
pen az ártatlanságba11 nem juthat, demaga a penitenciának 
érdömeért a derék szerént való bódogságát a ker| 143esztség- 
nek megveheti. Mert am az úristen mondá önnönmaga a vét- 
között lölkökröl, szent Jeremiás próféta szája által : 0  te sze
gén lélök, sok bujaságot, azaz halálos bínöket töl a te sok 
szeretőiddel, azaz ördögnek, s testödnek es eh velágnak kisz- 
tetiböl ; demaga térj meg, s hozzám fogadlak tegödet. Mely 
testi es lölki szüzeségöt hogy ah nömös szent Annos asszony 
el ne vesztené, inkább akara tizenhárom esztendős korában 
mindön ként es halált elszenvedni. 0 azért, drágalatos atyám
fia , szeressed a tisztaságot, mert ennekül nem szerettetöl 
az úristentől. Másod rendbeli tanuságonk leszön a szent 
szűz Annos asszonnak életéről, kinek életét es mártiromságát 
szent Amborus doktor ehképen írja. E h szent Annos , római 
úrnak leánya, vala testében igen szép, lölkében ártatlan, a
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keresztyén hitbe igen tekélletös, s korában tizenhárom esz
tendős. Mikoron egy napon a leányok oskolájából haza men
ne11, a városnak bírójának fia látván ötét, igen megkedvelé, 
s szileihöz külde, s nagy Ígéretükkel kezdé ötét házasságra 
kérni, s a szent Annosnak nagy drágaköveket es gyöngyös 
ajándékokat külde. De a nömös szűz miképen ganejokat 
mindönöket megutálván, ah kővetőket derék válaszszal bo- 
csátá, mondván, hogy más szerette volna ötét előszer, kih mind 
nömösséggel, szépséggel, kazdagsággal, hatalmassággal s mind 
birodalminál nagyobb volna őnálánál, kit ő-es mindönöknek fö
lötte szeretne, kinek anyja szűz volna, es asszony 1144állatot atyja 
soha nem esmért volna, es hogy ünekih szolgái angyalok vol
nának , kinek szépségét mind a nap s mind a hold csodál- 
nájah ; kinek jóh illatja még a hallattakat is feltámasztanája, 
kihoz immár a szeretetnek miatta elválhatatlan egyesült volna. 
Melyeket mikoron megértőit volna, az ifjúnak, kih ah szeretet
nek nagy voltából megkórúlt valah, ö atyja megérté1* hogy 
uronk Krisztust mondanája ö jegyösének, kit igen magasz
talna, megörüle, s a keresztyénségnek bínét mondván őhoz- 
zája, miért nömös vala, nem mere1' erőszakot rajta tetetni, 
hanem csak hozzá hivatá, s monda : Ha a szüzeség teneköd 
kellemetös, tahát szükség hogy áldozjál a Vesta istenasszon- 
nak ; avagy a te nemzetségödnek gyalázatjára az ífjakkal 
megrontatom a te sziizeségödet. Monda szent Annos : A te 
istenidnek sem teszök tisztösségöt, s meg sem förtöztetöm 
másnak förtelmességével, mert úrnak angyala az en festőm
nek örizője, es az en uram Jézus Krisztus ótalmam enneköm, 
kit te nem esmersz. Kit hallván a császárnak tiszttartója, 
parancsoló, hogy megmezíteleníttenéjek e nömös szizet, s úgy 
vinnéjek a förtelmes házba. De az édös isten oly igen elsü- 
ríté az ő haját, hogy aval szebben födöztetnéjek beh, honnem- 
mint a ruhákkal. Mikoron vitték volna azért az éktelen ház
hoz, készön leié úrnak angyalát, ki a kamorát nagy fénösség- 
gel betöltötte vala, s tahát egy fénüs ruhát tart kezében, ki
ben felöltözvén szent Annos, nagy| 145 hálákat ada az úristen
nek. Fénlik vala az egész házacska, es immár a fórtelmes- 
ségnek háza imádságnak házává lett vala ; s mikoron ezök 
lennének, imeh az ifjú azonközbeh eljuta ah városbeli ífjakkal,
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es nagy bátorsággal a fénösségbe menyén, akará illetni eh 
szent szüzet, s azonnal megfojtá az ördög- Mely dolgot az ő 
társi megértvén, felkajáltának mondván : Kegyös római urak ! 
segéljetök meg minket. E h hírre mind a város oda gyüle, 
atyja-es az ifjúnak nagy sírva eljuta, s monda szent Annos- 
nak : 0 mindön asszonyállatoknál kegyötlenb, mi oka ennek, 
hogy a te mestörségödnek ördögi nagy voltát az en fiamnak 
halálában mutattad meg ? Kinek monda szent Annos : Ab 
kinek akaratját igyeközik vala tenni, a vön hatalmat őrajta, 
s az öléh meg. Felelvén a városnak fejedelme, monda: E hben 
esmerszik meg, hogy nem ördögi mestörségöddel tetted , ha 
a te istenödtöl megnyerőd, hogy feltámadjon. S imádkozván 
ah szent Annos, ottan feltámada az ifjú, s kezdé uronk Jézust 
bizony istennek vallania; kit látván es hallván az ö atyja, 
ottan elbocsátja vala ; de félvén a császártól, hogy mind fejét 
jószágát elvesztenéje, az ö képebeli embört ott hagyván, mind 
fiával egyetömbe nagy szomoruságval mene el onnan. S a 
bálvánimádó papok oszlást szerözvén ah népek között, fel- 
kajáltva mondják vala : Old meg ez ördöngös asszonyállatot, 
kih emböröknek elméjét is elveszti. Kit hallván az Aspásius, 
melyet a Simpliciános úr képében hagyott vala, nagy tüzet 
tetete, es közepibe vette j n(ité a szent Annos asszont; de ah 
láng kihütvén magát a tüzböl, kezdé égetnie a környülálló 
népet, s ah nömös szüzet ingyen sem illeti vala. Ennekutánna 
imádkozék eh szent Annos úrhoz , s úgy aluvék meg a tűz, 
mintha soha a helyön tűz nem volt volna. Kit látván a ke- 
resztyénök, kajáltják vala, mondván: O mely ártatlan es ha- 
mossan szenved eh szent asszonyállat ! Az Aspásius kegyig 
félvén azon, hogy a meghasonlott nép megvina, a torkába eh 
nömös szűznek egy tört iittete, s ehképen az édös Krisztus ez 
ö kegyösét es mártirát magának szentölvén, vivé az örök 
bódogságba. Kinek szüzei testét az ő szülei nagy örömmel 
a keresztyénekkel eltemetek Konstantinus császárnak idejé
ben , uronk Jézusnak születése után háromszáz s kilenc esz
tendőben mikoron imának. Mely igen jó légy ön szolgálni eh 
szent szűznek , jelösben kik testi kisírtetöt szenvednek es 
tisztán akarnak élni, megmutattatik imilyen lettdologból. 
Vala egy jámbor egyházi embör. kih jóllehet tiszta embör



HO PRÉDIKÁCIÓ SZ. ANNOS ASSZONYRÓL

vala, demaga egyszer ördögnek cseleködéséböl csudálatos 
testi kisírtetöt kezde szenvedni ; de mikoron az úristent aval 
nem akamája megbántania, gondolá ezt, hogy a pápához 
menne, es áldomást kérne hogy megházasulhatna. Kit miko
ron beteljesítőtt volna , látván a pápa hogy jámbor volna es 
együgyü, egy aranygyűrűt ada neki, kiben smaragdköh vala, 
s ezt parancsolá neki : Menj el haza, s ha vagyon a te egy
házadban szent Annos asszonnj U7ak képeh írva vagy faragva, 
mondjad, en hozzám őneki, hogy eh gyűrűvel hagyja magát 
neköd jegyözni. Kit mikoron megszerzőit volna a pap jám
bor, imeh a szent Annosnak képe a gyűrűs úját kihnyútván, 
bele vévé az aranygyűrűt, azonnal a paptól mindön kisírtet 
eltávozék, s mind ez ideiglen emleközetért újában tartja 
szent Annos asszony a gyűrűt ; s kimúlván a pap jámbor ez 
velágból, vévé az örök bódogságot, kit engedjön minekönk is 
atya, fiú, szentlélök Ámen. Legyön.



A SZENT ATYÁNKNAK ÉLETÉRÖL, ÁDÁMRÓL,
F.M B Ö R Ö K N EK  E tS Ö  S Z Ü L E JÜ K R Ő L .

Adám mind emböri nemzetnek atyjah, miképen hogy 
első embör vala, ezönképen a szentök között legelső szent 
lön ; mert jóllehet az engödetlenségnek bínével megtörvén 
az édös jóh istennek parancsolatját, igen vétközék, demaga 
megsiratván az ő bínét, a szent penitenciának miatta annera 
elmosá, hogy uronk Jézusnak jövendő halálába nem csak 
hogy bocsánatot érdömle, de még halálának utánna sem lön 
méltóh valaminemü érzékönség szerént való kénra. Pétör, kit 
idvöziténk a szent apostoloknak fejedelmévé es vikáriosává 
hagyott vala, nem kissebben vétközék isten ellen, uronk Jé 
zust megtagadván, kih bíneit könvhullatásokkal elmosván es 
bocsánatot nyervén, nem veszté el a szentségöt. Ez Ádámot 
azért a jóisten, mindön terömtött állatokat mikoron t e |I48- 
römtött volna, ahkoron terömté a földnek agyagából teste 
szerént, lóikét simmiből önnön képére es hasonlatosságára, 
mindön földi, égi s vizi állatnak uraságát neki adáb, kiknek 
az ö parancsolatjából nevet is ada\ Onnan a mezőről, hol 
mast Damaskon városa vagyon, felvevén ötét az áldott isten, 
vivé a gyönyörűségnek Paradicsomába, hogy munkálkodnéjek 
ott, es őriznéje ötét ; s hogy egyedül ne lenne, oldala tetemé
ből , mikoron alunnéjek , társot terömte neki, Éva anyánkat, 
hogy az emböri nemzet tölök elszaporodnéjek, s lélökben 
meglátván uronk Krisztusnak embörré léteiét asszonyonk 
Máriától, házasságnak törvényét szerzé vele, es sok jövendőt 
monda uronkról es anyaszentegyházról. Ezután az úristen 
törvént ada, hogy neh ehnének a fának gyümölcsében, kiből 
jót es gonoszt tudhatnának ; kik ördögnek csalárdsága miatt 
megcsalattatván, önek a tiltott fának gyümölcsében, s legot- 
tan megláták az ö mezitelenségöket ; a figefának kegyig le
veleiből levelest kőiének magoknak , kiről megfeddvén az
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úristen őket, a Paradicsomból kihveté őket, es tűzfallal kör- 
nyülvevé a jó isten a Paradicsomot, s Kerub angyalt szerze 
oda őrizőöl, hogy továbbá oda soha neh mehetnének. S mi
koron Ádám az ő feleségével kihüzettetött volna a gyönyörű
ségnek helyéről, lakék Ébronba, ahoz közel, a mely mezőn 
terömtetött vala, orcájának veritéközésével mívelvén a földet, 
es nagy munkával evén a kenyeret. Szűzen j149 jövén<ki azért 
Adám a Paradicsomból, tizenöt esztendős korokban szülék 
Kaimot es az ö feleségét Kalmanát ; harminc esztendős ko
rokban szülék Ábelt es Delborát, kit ame a Kaim mikoron 
megölt volna irigységből, Ádám es Éva száz esztendeig sí- 
raták az ő halálát, kinek halála után megfogadá szent atyánk 
Ádám, hogy soha Évát többé nem akarnája megesmérni ; de 
az úristennek akaratjából meg kelle a fogadást törni ; s mi
koron azért Ádám atyánk s Éva anyánk immár száz harminc 
esztendősök volnának, szülék a Sétöt, s ezöknek fölötte har
minc fiók es leányok lön, s mind nyolcad íziglen látá az ő 
unokáit. Ele kegyig kilenc száz s harminc esztendeig. En- 
nekutánna halálra kórula, s az ő harmadik fia Set elmene a 
Paradicsomnak ajtójára, s könyörge az Kerub angyalnak, 
hogy anna az ergalmasságnak olajába, kivel megkenvén szent 
Ádám atyánkat, meggyógyíthatná]a ; kinek az angyal a fának 
ágából ada , kiben vétközött vala, s megmondá nekih, hogy 
eloltanája; s mikoron megfogonván gyümölcsöt terömtene, 
ahkoron gyógyulna11 meg az ő atyja. S megtérvén Set, szent 
atyját Ádámot halva leié, s eltemeté a helyön, hol uronk Jé
zus megfeszítteték es eltemetteték. S ah fiatalt a szent Set 
elülteté az ő koporsója fölött, kih igen nagy fává neveködék 
Salamon királiglan, kit ő vágata leh, s az ő mulatóházában 
mibe helyhözteté , kit a Sába királné-asszon isteni jelönetböl 
meg1501 értvén, hogy a fán egy nagy próféta halna meg , kiért 
a zsidók országának el kellene11 veszni, megmondá Salamon 
királnak, minekokaért el vetetvén onnan, nagy mély Ön elrej- 
teté a földben, mely fah idvöziténknek kénszenvedésének 
ideje hogy elközelgetött volna, feljőve a földből, s eh vala feh 
fah, kiből uronk Jézusnak a keresztfát csenáltaták a papi fe
jedelmek ; kin szent Ádám atyánkért es mind az ö nemzet
ségéért a mi nömös idvöziténk a halált éröttönk szenvedé, ki 
áldott légy ön mind örökül öröké Ámen



V A L Ó  P R É D IK Á C IÓ . JÉ Z U S  !

T e en u r a m  i s t e n ,  m i n e k u t á n n a  m e g t é 
r í t  él  e n g ö me t ,  p e n i t e  n c i á t  t á r t é  k : ez igéket 
szent Jeremiás próféta írja az ö könvének harmincegyedik 
részében , a pogán népeknek képökbe , kik megtérendök va- 
lának uronk Jézusnak hitire. Demaga ezön igéket jól mond- 
hatá szent Pál apostol, kit az úristen idvösségnek utára cso
daképen téríteh az ö szent malasztjával ; mert sinki uronk 
Jézushoz nem térhet, hanemha az úristennek mulasztja elöl— 
veszi ötét. E z , a mit mond szent Gergöly doktor : a felségös 
kegyösség elöszer cseleködik mibennönk valamit nálonk ne- 
kül, hogy annakutánna követvén azt a1* mi szabad akaratonk, 
a mi jót kevánonk , azt ozton mivelönk egyetömbe tegye , kit 
az utolsó ítéletben igaz ugyan megajándokoz, |151 mintha csak 
mimagonk tettök volna. E hröl mondá szent Pál az elkezdőit 
igéket : Te, en uram isten, inihelt megtérítél engömet, peni- 
tenciát tarték az en sok gonoszságimról. Kh mellé kettőről 
leszön tanuságonk ; elöszer az ő megtérésének csodálatos 
voltáról, másodszer a megtérésnek módjáról. Az elsöh mellé 
tunnonk kell, hogy szent Pálnak megtérése csodálatos lön 
három okáért: elöszer uronk Krisztosért, kih ötét megtéríté, 
másodszer a módisságért, a mimódon lön, harmadszer szent 
Pál apostolért. Elöszer csudálatos lön uronkért, mert szent 
Pálnak megtérítésében megmutatá idvöziténk az ö csuda ha
talmát, bölcseségét es kegyelmességét miképen hogy ez há
rom módon szokták embörök a vadakat megfognia ; elöszer 
embörök szokták megfogni az oktalan állatokat hatalmokkal, 
megviván ővelük, mint ah kik az oroszlánt vagy a medvét 
megfogják ; bölcseségökkel, mint azok kik tőrben fogják 
meg őket, vagy kalitkában, vagy lépben ; harmadszer kegyös- 
séggel, tartván nevelvén őket kisdedségöktöl fogva es meg-
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szeliditésökvel. Ezönképen édös uronk Jézus megfogá szent 
Pált, es jóvá tevéh hatalmasságával, földre vervén ötét lova 
hátáról isteni fénösséggel, mondván őneki: Igen nehez tene- 
köd az ösztön ellen rugódoznod ; s azonnal megváltozván el- 
külcsében, szent Pál mondah : uram, mit akarsz hogy tegyek ? 
Megfogá ötét bölcseséggel másodszer, megmutatván őneki az 
emböri gyarlóságnak tőrét, mert nem mondá magát uronk 
Jézus istennek, vagy istennek fiának, |152deh embörnek neve- 
zé magát, mondván : En vagyok a Názáretbeli Jézus, kit te 
háborgatsz ; hogy az ö embörségének alázatos voltát megért
vén , az istenségnek tőrében megfogattatnéjek. Megfogá to
vábbá édös uronk Jézus szent Pált kegyelmességével is, ötét 
a zsidó törvénnek fészkéből, kiben születött vala, kihvevén, 
es ő szent malasztjá val éltetvén. Másodszer csodálatos lön 
szent Pálnak megtérése a velágosságért, k ih ötét környülvevé 
megtérítésének idején ; mely velágosság ötét háromképen 
hozá a megtérésre : elöszer hertelen voltával, másodszer nagy 
voltával, harmadszer mennyei voltával : mert nagy hertelen 
szállá1* a fénösség rejája , es körös környül mind vala, s 
menyországból is szállott vala a három bínöknek ellen, 
melyek Pálba valának megtérésének előtte, tudniamint a 
bátorság, mert ugyan hivatlan mene a papi fejedelmekhöz ál
domást kérvén tölök ehre hogy valakik Damaskus városban 
uronk Krisztusba hisznek, mind megfogdoshatnája azokat, es 
Jeruzsálembe vihetnéje meggyötrendőül őket ; második bűne 
a kevélység vala, mert igen fenyögeti vala a keresztyénöket 
idvöziténk neveért; harmadik bűne a testi értelöm vala, mert 
az ó törvént bötü szerént akarja vala csak érteni : ehre mond
ja ah magyarázó irás ez igékön : En vagyok a Názáretböl va
ló Jézus, en isten vagyok, kib menyországból szólok, kit te a 
zsidóknak értelmök szerént megholtnak alítasz. Az isteni ve- 
lágosság azért, kih szent Pálra szállá, hertelen vala, hogy az 
ö bátorságát meg ieszthetnéje; nagy vala, hogy az ő k e |153- 
vélységét megtörnéje ; meny országbeli vala, hogy az ö testi 
értelmét mennyeivé változtatnája. Harmadszer csodálatos lön 
a megtérés szent Pálért, kiben imez három dolog lön csuda
képen : elöszer az ö földre verettetése, mert leveré az úristen 
ötét lova hátáról hogy felemelnéje , es a farkasból báránt
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tenne, es a keresztyéneknek háborgató]ából nagy prédiká
tort. Másod lön szent Pálban a megtérésnek előtte a megva- 
kulás, mert a velágosság úgy vakitá meg ötét , hogy harmad 
napég simmit nem láta, mely napoknak alatta megtanittaték 
uronk Jézustól a szent evangéliomra ; harmadik lön az ehözés, 
mert harmad napig sem evék sem ivók , hogy ozton tudna 
mind ehözni s mind bévölködni uronk Jézusért. Yala azért 
igen csudálatos eh szent Pálnak megtérése, minekokaért jól 
illi ötét anyaszentegyház. Második tanuságonk a megtérésnek 
módjáról vagyon, kPmellé tunnonk kell, hogy a bódog szent 
Pál apostol Benjáminnak , Jákob pátriárkának utolsó fiának, 
nemzetségéből való zsidó vala, s mint szent Jeronimos mond
ja, Gistola nevű városba szileték, Ciliciának tartományába, de 
Tarsonba tanittaték es nevelteték fel j s miképen szent Lu
kács írja az apostoloknak cseleködésökröl szerzőit könvében, 
hogy szent István protomártirt megölék a zsidók Jeruzsálembe, 
nagy háborúságot támasztának a hivök ellen, hogy mind kih- 
oszlának a városból a vidékre, a szent apostoloktól megválva ; 
eh Saol kegyig, kih Pálnak hivattaték azután, meg is szomju- 
hozván a keresztyéneknek háborgatásokat, meneh a papi fe- 
jedelömhöz, es levelet kére tőle Damaskonba, hogy vala- 
melyet lelne a városban az |154 uronk hívei közzül, mind fogva 
vinnéje a papoknak, miképen Jeruzsálembe cseleködött vala ; 
s mikoron közel volna a városhoz, hertelen menyországból 
nagy fénösség lehszállván, környülvevéh ötét, mind az ő 
társival egyetömben földre hullának, s szózat lön Pálhoz a 
fénösségből, mondván: Saol, Saol! s mit háborgatsz engö- 
met ? Kih felelvén, monda. S ki vagy uram ? Monda idvözí- 
ténk : En vagyok a Názáretbeli Jézus , kit te háborgatsz : 
igen kemény tencköd az ösztön ellen rugódoznod. S legottan 
megesmervén uronk Jézusnak hatalmát, kit azelőtt nem hi. 
szön vala országolni menyországban, de inkább mint hamis 
prófétát elkárhozottnak lenni, reszketve es félve monda szent 
Pál: S uram, mit akarsz envelem tetetni? S monda édös 
uronk Jézus őneki : Kelj fel, s menj városba, es megmonda- 
tik ott mit kelljön tennöd. Az ö társi kegyig nagyon csodál
koznak vala rajta, hallván Pálnak beszédét, de nem az uronk 
Krisztusét, kih vele beszél vala. Felkelvén azért Saol a föld-
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röl, s megnyitván szóméit, simmit nem kezde vele láthatni, s 
kézön fogva bevivék a Damaskon városába , s harmadnapeg 
maradván a vakságba, sem evék sem ivek. S vala ott a vá
rosba idvöziténknek egy kedves szolgája, Ananiás nevű , s 
monda neki : Menj az igyenös utcára, keresd meg Júdának 
házában a Tarson városából való Saolt. Mert a Pálnak atyja 
oda fogva vitetőtt vala az Antiokhus király idejében, s ott 
igen megkazdagúla s hatalmas úrrá lön, s ott szülé eh Saolt, 
jóllehet Zsidóországból támadott vala ugyan. S monda az 
Ananiás : Uram, hallottam mine sok gonoszt tett ez embör 
Jer| 155uzsálemben ah te híveidnek, s ide is azért jött. Monda 
uronk Jézus : Menj e l , mert enneköm választott edényöm, 
hogy viselje az en nevemet mind pogánoknak s királyoknak 
es a zsidóknak előtte ; megmutatom en őneki, mineket kell
jön szenvedni az en nevemért. S meglátá lélökben ezt Saol, 
hogy mikoron az Ananiás hozzája menne, ottan megadatnéjek 
neki a látás, s hozzája menvén azért eh szent Ananiás Pálhoz, 
monda : Saol atyámfia, az úr Jézus bocsáta hozzád, hogy láss 
es behteljesödjél szent lélökkel ; s kezeivel illetvén az ő fejét, 
mint egy halhé a fejér hályok leesék ö szóméiról, s ottan 
látni kezde. S felkelvén azonnal megkeresztölködék, es étket 
V evén magához, megerössödék, s egy kévés napoknak utánna 
ab zsidó gyüleközetbe menvén, prédikálja vala idvöziténk 
Jézust bizony istennek lenni. Minekokaért a zsidók tanácsot 
tártának, hogy megölnéjek. Kit megértvén szent P á l, a ke
resztyének éjjel egy kosárban a város kőhfalán kih bocsáták, 
s ehképen kiszabadnia kezökből ; s mikoron Jeruzsálembe 
ment volna, akara az apostolokhoz egyesödnie ; de miért tud
ják vala az elebeli dolgát, eltávoztatják vala ötét ; de végre 
szent Borbás megesmervén, hogy uronk Jézusnak hív tanít
ványa volna, kézön fogva vivé a szent apostolok közzéh, s 
megbeszéllé előttök miképen jelönt volna uronk idvöziténk 
az úton nekih, s ozton így vevék a szent apostolok közikbe. 
O azért drágalatos atyámfia, gondold meg a jóh istennek fel- 
ségös kegyelmességét, kih imeh mely kegyössen vonzja a sze
gény bínösöket ömagához, kik akarják ; kiért áldott legyön 
öröké Ámen
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!,56ARANYSZÁJU SZENT JÁNOS ÉLETÉRÖL.

Az aranyszája szent János konstancinápoli pispök vala 
es nagy görög doktor, az Arkádius császár idejében verágo- 
zék. Ez Chrysostomos János Antiochiából támada, perzsái 
nömös sziléktöl szileték ; atyjának Sekondos vala neve, any
jának Antiira. Gyermök korába deáki tudománra adaték, s 
igen íljuh korába mind megtanulá a szabad tudományokat; s 
atyjának halála után Rómába mene , es ott felvevé a császár 
székin való prókátorságot : de a szegényüknek [istenért teszi 
vala a segétségöt es az ótalmat ő igazságokban. Ennekutánna 
elhagyván eh velági tudományokat, a szent Írásnak tanulására 
adá magát, tizennyolc esztendős korban mikoron volna. Mind 
a szent Írásról való könveket kordén tanulá meg, es mindön 
jámborságba foglalván önnönmagát, elhagyáh ez velágot, s 
hazájába térvén, a szent Basilius doktorral Antiokiának tar 
tományába, egy hegy ön, pusztába lakozóknak módjok szerént 
élének. A szent Basilius annakutánna hazájába mene, s ez 
aranyszáju szent Jánost az Antiokiabeli pispök félpappá tévé, 
kinek halála után az Evagrius pispök teljes pappá tévé ötét. 
Mely szent János, életének szentségével es tanúságának böl- 
cseségével sokaknak s magának használván, predikállani 
kezde , es csudálatos könveket szeröz vala , s az ö bölcsesé- 
gének es jámborságának híre mindönfele kihhirdettetik vala, 
kin a tisztaságnak szeretedért1157 keményön tartja vala magát. 
S mikoron a Nektárius konstacinápoli pispök ehvelágból k i 
múlt volna, es pispöknek választására igyeköznének , az Ar
kádius parancsolatjából eh Chrysostomos János Antiokiából 
konstancinápolba hivattaték , es akaratja nekül ott való pis- 
pökké teteték. Kih azonnal az egyházi népeknek életit meg 
akarván jobbítani, mindiniknek gyülöségében esék , kik ötét 
miképen haragos embört es kévéit eltávoztatván , mindönök
nek rágalmazják vala ötét, jelösben hogy sinkit az ö asztalára



nem hí vala ; ezt kegyig ahra teszi vala, mert a nagy szen- 
yedetösségért mind fejét s mind gyomrát igen fájlalja vala 
nagy gyakorta. A község kegyig igen szereti vala e nömös 
szent embört az ö prédikációjáért, melyet teszönvala a szent
egyháznál, nem gondolván azokkal, a mit az ö irígyi rejája 
szólnak valah. Ah szegényeknek mindön szükségüket meg
szolgáltatja vala, ispotályokat nekiök rakatván, es a pispöki 
jövedelömből a szegény kóroknak gondjokat szeretettel vi
selvén. S egy napon, ame mikoron a szent Pál epistoláit 
magyaráznája, imádságot tön az úristenhöz, hogy az ö leve
leiben adna neki teljes értelmet; kinek azonnal szent Pál 
megjelönék, s ezt mondá: En sem értöttem külömben az en 
leveleimet, mint igaz teh ; s megcsókolván ötét, elenyiszék 
előle ; kit az ő Probus nevű notáriosa jól lát vala, kih ahkoron 
az ő magyarázatát írja vala, es a szent Pál apostolnak látá
sából igen reszket vala, kinek eh szent János megprófétálá 
hogy utánna ö lenne |158 Konstancinápolyba pispök. Nagy 
sok háborúságot szenvede eh nömös Chrysostomos jámbor es 
szent pispök, mert ellene támasztá ördög a császárt, s a csá- 
szárné-asszont e s , az igazságáért ; s mikoron ame egyszer a 
császár házára küldötte volna éjjel a pogánokat, hogy rejája 
gyútanájak, felfegyverködött angyaloknak serege jelönék 
öellenök, kik megiedvén, mind elfutának, es így ehképpen 
ótalmazák meg ötét szinte kétszer az angyalok. Végezetre 
az Ariános eretneküknek tanácsából a császár szánkiveté e 
nömös szent pispököt, de a nép , mikoron látta volna az ö ár
tatlanságát , s hogy ilyen szent embör volna, megoszla ; kit 
hallván a császár, félvén ezen , hogy megvínának az ö népé
vel ah község, meg hátra hozatá szent Jánost ugyan erővel, s 
ah község égő szövétnekökkel eleiben menvén, nagy tisztös- 
ségvel behhozák a városba. S mikoron nem akarna ah pispöki 
székbe soha immár ülnie, de csak mint egy szegény pap úgy 
élnie : a népeknek sok könyörgésökvel meggyözettetvén , is- 
m®g úgy ileh az ö székiben, es úgy kezde predikállani mint 
igaz annakelötte. Oly nagy igazságszeretö embör vala, hogy 
mind a császárt s mind az ö feleségét s egyeb nagy urakat 
az ö fogyatkozásokért igen keményön megfeddi vala; kiért 
nagy gyülüségbeh vala ; minekokaért a császárral meg más
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szer szánkivetteték, kit az Innocentius pápa meghallván, igen 
nehezen vévé, es zsinatot tevén, meghivá ez ártatlan embört 
a szánki 1159vetésből, es székiben iilteté. Kih megtérvén az úton, 
megmondá az ö kimúlásának napját. S minekelötte behjutna 
Konstancinápolyba, az úton a fáradságból megkórula , s ké
vés napoknak utánna kimúlék ez világból. S azonnal nagy 
kőheső lévén, Konstancinápolynak es vidékének életét mind 
elveszté, s a császárné-asszony es tizenkilenced napon az ö 
halálának utánna kimúlék ez világból ; s mind a nép ezt 
kezdé mondania ; hogy az úristen mind ezöket ez ártatlan 
szent embörnek hamossan való nyomorgatásaért mívelte volna. 
A császárnak kíssebbik fia, a Theodosius, eb nömös szent dok
tornak es pispöknek testét elkiásatván a mely faluban elte
mették vala, Konstancinápolyba hozá, s nagy tisztösseggel az 
ö egyházában eltemeté, uronknak sziletése után mikoron há
romszáz s nyolcvan esztendőben írnának, Bódog-asszon ha
vának előtte1* hatod nappal, mi idvöziténknek tisztösségére 
Ámen.
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TANÚSÁG ES TÖRIÍTÖTT ÍRÁS.

Alamozsnás szent János Alexandriában pátriárka vala ; 
s nagy szent jámbor valah : Egy éjjel, mikoron imádkoznéjek 
nagy ajtatossággal, láta egy szépségű leánt előtte megállani, 
s tabát olajfahkoszoru vagyon fejében ; mely szizet látván eh 
szent embör , elcsudáikozék rajta , es megkérdő ötét ; kih vol
na ? s amaz azt mondá : En vagyok az ergalmasság kih az élő 
istennek fiát meny országból eh földre hoztam : ha| lC0engömet 
kegyösül vészsz, jól leszön dolgod, s ezt megmondván, elenyi- 
szék előle : s megérté, hogy az olajon ergalmasságnak dolga 
értetnéjek. A napságtól fogva oly ergalmas kezde lenni, hogy 
Eleimonnak, azaz alamizsnás Jánosnak neveztetnéjek S mind 
behgyütvén az ő szolgáit, monda nekik : Menjetök el a vá
ros szerte, s vegyétok regestomba az en uraimnak ö nevöket 
mind egyiglen. Amazok mikoron nem értenéjek, kikről mon- 
danája felele : A kiket tű szegényüknek hítok , ezöket en 
uraimnak es segítőknek mondom, mert ezök bizony megse- 
gélhetnek minket, s nekönk is adhatják a menyországot; 
akarván egyeb cmböröket-es az ergalmasságnak dolgaira 
vonnia, szokta vala imezöket mondania. Egyszer a szegényök 
kihülvén a napra, kezdőnek az alamizsnás embörökröl szólla- 
nia, s a jókról jót monnak vala, a gonoszokról kegyig go
noszt. Vala egy Pétörnevü vámos; kih igen kazdag es hatal
mas vala, de igen ergalmatlan a szegényükhöz ; mert az ö 
házához menő szegényöket nagy haraggal elűzi vala ugyan 
iresön ; s mikoron sinkih nem lelettetött volna a szegényök 
közzül, kinek alamozsnát adott volna, monda az egyik : Mit 
adtok enneköm ? s en ez mai napon őtőle alamizsnát veszök. 
S megszerződvén velők, el házához mene vámos Pétörnek, s 
ott kezde állani. Azonközbe haza jővén Pétör úr, alamizsnát 
kezde tőle kérnie ; s mikoron követ nem lelt volna, kivel a
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ALAMOZSNÁS SZ. JÁNOSRÓL. 121

szegént meghagyítanája, utánna viszön vala szolgája egy ko
sár köles kenyeret, s egyikét hozája hagyítá, s amaz felra
gadván, társihoz futa vele, s megmondá, hogy önnön kezéből 
vette volna az egy köles kenyeret. Két napnak utánna ha
lálra kórulavámosPétör, es vit|l61eték azúristennek Ítéletire; 
s láta néminemű szerecsenöket, s tahát egy mérték vagyon ke
zűkben s az ő tett gonoszságit mind bele rakják egyfelől s másfe
lől láta szomorú kedvvel néminemű szép fejér emböröket álla
n iá é ié r t a mértéknek felében simmit nem tehetnek vala, s mon
da egyik őközzülök : Bizony simmie nincsen több ez embörnek, 
kit ide tehetnénk, hanem csak az egy köleskenyér, melyet az 
uronk Krisztusnak szeretetiért két nappal ennekelőtte akaratja 
neköl ada. Kit mikorona mértékben tettek volna, egyaránt kez- 
de a bínökkel nyomnia, s mondának a szent angyalok : eh Pétör 
úrnak tégy többet valamit ez köleskenyérhöz, mert majd elvisz
nek ah szerecsenök. S felocsúdván, s megszabadúlván , mondja 
vala gyakorta : Ha az egy köleskenyér, kit akaratom nekül ha- 
gyíték a szegénhöz, ennet használa, s valyon minet használ, ah 
ki mindön marháját szegényüknek osztogatja úristenért jóh 
kedvvel ! S mikoron egy napon jóh ruháiba felöltözött volna, es 
egy tengörbe veszött embör, kih mindön marháját tengörbe vesz- 
tötte vala, ruhát kérne istenért tőle , azonnal lehetvén jóh ruháit 
magáról, neki adá, s amaz kegyig pénzön eladá ; kit meg
hallván a vámos Pétör, annera elszomorodék, hogy sem eszik 
sem iszik vala, imezt gondolván : Nem voltam en ahra méltó, 
hogy a szegény enrólam megemleköznéjek ; s mikoron el
aludt volna, látá uronk Jézust napnál inkább fénleni, es egy 
kerösztöt feje fölött ; s tahát rajta vagyon az ö ruhája, melyet 
a szegénnek adott vala, s mondah neki uronk Jézus: Pétör, 
mit sírsz ? kih mikoron okát megmondotta volna az ő szomo
rúságának, felele idvöziténk mondván. Esmeröd-eh ez ruhát? 
I lfi2Monda a vámos Pétör : Jó l, uram ; s felele idvöziténk : 
lm en rajtam vagyon, miért neköm adtad ; hálákat adok a te 
jóakaratodnak , mert fázom vala, s befödözél engömet. Ma
gába térvén annakutánna , kezdé bódogítani a szegényüket, 
mondván : él úristen, hogy adzig meg nem halok, míg egyik 
nem leszök közzülok. Szegényüknek osztogatván azért ö 
marháit, tíz géra aranyat ada az ő notáriosának, es monda :
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Menj Jeruzsálembe11, es végy ezon árut magadnak, de így 
adom , bogy a mi titkot neköd mondok, megtartsad ; imez ah 
titok: bogy en is elmegyök veled, s azt mutatom hogy te 
szolgád vagyok, s adj el engömet ott egy keresztyénnek har
minc pénzön, s osztogasd azt is a szegényüknek, kit ha nem 
tészsz en a pogánoknak adlak tegödet. Elmenvén azért Je
ruzsálembe, egy ötvösnek eladá ö tét, s az ö árát szegényük
nek osztogatá a notários. Pétör úr kegyig mindön alávaló 
dolgot elteszön vala, s nagy alázatossággal szolgál vala az ö 
urának istenért, s ugyan bolondnak vélik vala ötét, de uronk 
Jézus nagy gyakorta11 jelönvén őneki, csudálatos édösségök- 
vel vigasztalja vala ötét. Kinek elbúdosásán mind a császár 
s mind az ö udvara igen bánkódnak vala. Ezönközben Kon- 
stancinápolyból az ö társi közzíil némelyek bulesuért ah szent 
földre menvén, s az ö gazdájánál száliának, s látván az ebé
dön elejökben szolgálnia Pétör úrt, kezdének egymásnak 
súgnia, mondván : Szinte ilyen képüh vala Pétör uram 5 s 
mikoron nagy szorgalmatoson néznéjek, monda az egyik ; 
Bizon a Pétör úr, de felkelők, es megtartom ötét. Kit hallván 
vámos Pétör, szömigyöt vevén, elfuta o n |163nan; a kapub- 
tartó kegyig siket es néma vala, csak jegygyei mutatják vala 
neki, mikoron az ajtót meg kellene nyitnia. Kinek e Petör úr 
hogy meg nyitnája az ajtót, nem jegygyei mutatá, de ugyan 
beszéddel parancsolá, s amaz azonnal hallván az ő szovát, 
neki felele, es megnyitá az ajtót, s kibocsátá ötét, s imez por- 
tárius kezde szóllania. S mikoron mindnyájan csodálkozná
nak ehről, mimódon adattatott volna meg a szólás őneki, monda: 
A ki mast föze a konyhába, kihinene es elfuta ; de lássátok^ 
hogy istennek szolgája ne légy ön, mert enneköm mikoron 
azt mondá: Nyisd meg, az Ö szájából láng jőve kih, mely az 
en nyelvemet es füleimet megilleté, s ottan hallék es szólha- 
ték. S azonnal mindnyájan felszökdösvén az asztaltól, utánna 
futának, de sóból meg nem lelheték ; s mind a bázbeliek, 
miért ötét bolondnak vélték vala, s rajta bosszúságokat tet
tének vala, penitenciát tártának miért ilyen szent embert 
tisztösséggel nem tartottanak. Ennekokaért oly nagy ergal- 
mas embör vala ez alamozsnás szent János, hogy soha sink 
nem kért őtöle valamit, kinél többet nem adott volna ; vala
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nagy békeségÖB embör is. Ameh mikoron egy öcscsét valami 
korcsomás embör megpirongatta volna, s imez kegyig nagy 
sírva megpanaszlotta volna az ö bátyjának, eh szent pátriár
kának, monda : S kicsoda merte az ö száját te ellenöd meg
nyitnia ? higy enneköm , szerelmes fiam, hogy oly dolgot te- 
szök mah az embörrel, hogy mind ez Alexandria elcsudál- 
kozik rajta. S amaz ifjú megörülvén ezön, elhagyá sirását ; 
kit látván ez nömös szent jámbor, monda : Fiam, ha en öcsém 
akarsz lennie, | lCi légy kész mindön bosszúságoknak, még 
vereségöknek is elszenvedésére az úristenért S azonnal oda- 
hivatá az embört, es örök szabadságot ada neki ; s valakik 
eh dolgot haliák, elámolkodának rajta, s megérték, hogy 

. ehröl mondotta volna : Oly dolgot teszök mah az embörrel, 
hogy mind egész Alexandria megcsudálkozik rajta. Ameb 
egyszer, mikoron neminemüh embör alamozsnát kért volna 
tőle, es öt pénzt adatott volna neki, amaz többet várván, 
kezde szöm szömben ötét porongatnia, hogy ilyen keveset 
adott volna ; melyet hallván a szolgák, igen akarák verni, de 
eh szent pátriárka monda : Hagyjátok el ötét, en atyámfiai, 
hadd mondjon gonoszt enneköm szabadon, mert ím hatvan 
esztendeje vagyon, hogy en a bínökkel káromlottom a j ó h 
istent, s eh keveset nem szenvedném-eh en el ? s egy zsák 
pénzt hozattatván etö, lehetette az embör előtt, mondván : 
Csak annet hagyj ehben, a minet akarsz. Nagy alázatos is 
vala e nömös szent pátriárka, mert hogy ő soha ne örülne az 
ö nagy méltóságába, nékiket szerzett vala szolgái közzül 
ehöz, hogy kik mindönnapon azt mondanájak neki, jelösül 
innepnapon : Emleközjél meg róla, mert a koporsó11 még sem 
kész ; hogy egy napon se feledköznéjek el az ö haláláról. 
Igen ajtatos embör-es vala, mert az imádságba gyakorta el- 
rítetikvala; sokszer hallják vala komornoki mondania : E h- 
képen legyön, jóh Jézus : en osztogatván, te szent felségöd 
szolgáltatván, lássok meg ki gyözettetik meg. Egy kévés 
idővel halálának előtte, mikoron egy asszonyállat néminemű 
gonosz hint tett volna, hogy nem mernéje meggyónnia, meg
mondotta volna neki: felele ez alamizsnás szent J á |lG5nos 
mondván : írd meg ötét, s hozd pecsétölve enneköm, s imá
dom az úristent érötted. Amaz , miért tud vala írnia, megirá,
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s neki vivé. De egy kévés nap után megkórulván e szent 
pátriárka, es látván hogy kihmúlnéjek ez velágból, nagy 
szentül hozzá készüle, es monda : Hálákat adok uram isten 
teneköd, mert meghallgatál ilyen nyavalyást, ki kérem ah te 
felségös jó voltodat, hogy halálomra egy pénzömnél több ne 
maradna, s ím azt-es ah szegényüknek adattatom. S nagy szentül 
ezután kimúlék eb velágból, es eltemetteték nagytisztösségvel 
a koporsóba, kiben annakelötte két pispököt temettetött vala ; 
mely szent pispököknek testök kétfelé válván, közép aránt 
adának helt őneki. Kihmúlék eh velágból az alamozsnás szent 
János uronk sziletése után kétszáz s öt esztendőben mikoron 
írnának. Az aszszonyállat kegyig, kih megírt bínét pecsét 
alatt neki adta vala, nem tudván hova tette volna a levelet, 
igen siratja vala magát, félvén azon, hogy valaki kezébe 
kelne, s megtunnájak az ö bínét; s elmenvén az ő koporsóh- 
jához, ott leborúlván nagy sírást tön, s azonközbe, mikoron 
sinki az egyházba nem volna, eh nömös szent embör kijővén 
a koporsóból, pátriárkái rokhétomába a két pispökkel, monda 
az asszonyállatnak : Mire bántál meg minket ? ihon a level, 
mint enneköm adtad, azonképen ; s meg a koporsóba men
yén, s felszakasztván a levelet az asszonyállat, nem leié benne 
az ő bínét, hanem ezt leié helyébe: Az en szolgám) 166é rt, a 
János pátriárkáért eltöröltetött a te bínöd. Kit látván a sze
gény bínös asszonyállat, nagy hálákat adván az úristennek, 
jámborul éle azután, s ez nömös szent jámbornak érdömeért 
vévé az örök bódogságot, kit engedjön nekönk is atya, fiú, 
szentlélök Ámen.
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Szent Ignatius antiókhiai pispök vala, szent János apo
stolnak es evangélistának tanitványa, es lölki fia vala , s az 
édös anya Máriával szömbe is volt, s leveleket is irtanak 
egymásnak. Oly nagy hírős vala eh szent Ignát pispök, hogy 
még a nagy szent Dienös doktor- es bizonít vala az ő mon
dásával. E h nömös szent pispök gyakorta hallja vala az angya
lokat éneklésükkel dicsirnie az úristent. Mikoron ame sokáig 
imádkozott volna a keresztyénségnek békeségeért, nem önnön- 
magáért, de a félelmes keresztyénekért, es a Trajános császár a 
gyözödelmes hadból hazatért volna, es fényögetnéje a kérész 
tyénöket halállal, ez nömös szent pispök eleibe mene, es aka
ratja szerént keresztyénnek mondá önnönmagát, kit a császár 
azonnal megvasaztatván, tíz vitézöknek ada őriznie, es meg- 
hagyá Rómába vitettetni, s megfenyögeté ötét, hogy orosz
lánokkal szaggattatnája meg ott ötét. S mikoron Rómába 
vinnéjek, az úton leveleket ira mindön egyházaknak, kik 
közzül a római keresztyéneknek imezt irá : Síriától fogva 
Rómáig mind az oktalan állatokkal vívok éjjel nappal, fogva 
vagyok , tíz vitézök őriznek, kik a mi szolgálatinkért tisztre 
emeltetnek ; de en az ő gonoszságokból inkább tanulok. O 
idvösségös oktalan állatok , melyek enrejám bocsáttatnak , s 
valyon mikoron leszön, hogy |107 ők az en testömet megeszik, 
adjatok bocsánatot enncköm, mert en tudom mih enneköm 
illik, mert kész vagyok tűzre keresztfára izénkét elszagga- 
tásra, s mindön kénra, csak hogy meglelhessem es érdömljem 
az en uram Jézust Krisztust. S mikoron azért Rómába vite- 
tött volna eh szent Ignát pispök, monda a Trajános császár 
őneki : Ignát s mire téritötted el Antiokhiát tölönk, es tetted 
az en népemet keresztyenné ? Kinek monda a szent Ignatius : 
Akarnám, ha tegödet is megtéríthetnélek, hogy mindönkoron 
megmaradhatnál az uraságba. S monda a császár : Aldozjál
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az en istenimnek, s mindön papoknak fejedelme lészsz. Fe
lele szent Ignát : A te istenidnek sem áldozom, a te méltó
ságodat sem kevánom. Envelem megtehetőd, ah mit akarsz, 
de soha az en akaratomat a tiedre nem változtatod. S azonnal 
ónból csenált botokkal mind eltörettetéh az ö két vállát, es 
két oldalát vasgerebenyökkel szaggattatá; kiket mikoron 
nagy békeséggel szenvedne, eleven tüzet hozattata, s mezí
telen lábbal jártatá rajta, s monda szent Ignát: Sem tűz, 
sem forró víz enbennem meg nem olthatja uronk Jézusnak 
szeretetik S monda a Trajános császár : Minemü ördögsé- 
gokkel teszöd ezt, hogy ilyen nagyokat szenvedvén, még sem 
engedsz enneköm? Monda e szent pispök : A keresztyének 
nem ördöngösok, de tíí vattok azok, kik a bálványokat 
imádjátok. S monda ah császár : Hamar, szaggassátok el há
tát is a vas gerebenyökkel, es az ö sebeit behtöltsétök sóval. 
Felele e nömös szent mártír : Nem méltók eh kévés kénok a 
jövendő nagy dicsőségre. S monda a császár : Vigyétök el 
előlem mastan, s nagy erőssen megkötözvén, a tömlöc fene
kére bocsássátok, | 108 s ott-es kalodába üssétök, ozton har
madnapon oroszlánokkal etessétök meg. Harmadnapon azért 
a császár mind a római urakkal oda gyűlvén, a hol az orosz
lánokkal meg kell vala vínia az antiókkia pispöknek, kih ho- 
zattaték eh szent Ignát pispök, es két eh oroszlánokat bo- 
csáttata a császár örejája ; kik látván eh nömös ártatlan em- 
bört, nem kertelenködének rejája, de a szent Ignát mikoron 
őket ingörlenéje ehre hogy tölök megetettetnéjek, rejá herte- 
lenködének, s megfojták ötét ; de az ő testét meg nem evék, 
jóllehet rejá ehöztették vala őket. Kit látván a Trajános csá
szár, mind az urakkal, megszomorodék, s elmenvén, paran
csold hogy békét hadnának azoknak , valakik ötét el akar- 
nájak temetni; s ah keresztyénök felve\én onnan az ö szent 
testét, nagy tisztösséggel eltemeték mi uronk Krisztus Jézus
nak dicsőségére, kih él es országol mind öröké Amen.
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Brigida asszony, eh nömös szent szűz , Skóciába verá- 
gozék Justinos császár idejében. Mely szent szűz keresztyén 
es nömös szüléktől támada ; mind gyermökségétöl fogva 
szent dolgokba foglalá önnönmagát, s még kicsin korában is 
felmagasztalá ötét a jó isten csudatételnek dicsőségével. Mi
koron ame az ö anyja küldenéje ötét vajgyütésre a több 
leányokkal az inőtejből, ő ah mit gyüt valah, mind a szegé
nyüknek osztogatja vala ; s mikoron az ő anyja behkérih vala 
a mit gyütöttenek volna*1, ő mindiniknél többet viszön vala. 
Mikoron szülei immár házasságra akarnájak annia, s ő kegyig 
a szüzeségöt választotta volna, minekutánna ah pispöknek 
kezén megeskütt volna, bogy örök szüzeségöt tartana, mibeit 
a faholtárt kezeivel il 1169leté az ö szentségének bizonságára, 
azonnal megzöldüle, s mind ez mai napeg zöldön áll. Mely 
csudát látván az ő sziléi, úristennek ajánlák ötét. S mikoron 
egy napon az ö aratói búzát aratnának, nagy záporeső kezde 
leszakadnia ; eh szent szűz imádságával az ő vetése fölött 
megtartá az essét, es köröskörnyül mind elázlalá a földet, de 
az ő vetése egészszen es szárazon marada, a vizet e nömös 
szűz serre változtatá, a követ kegyig sóvá az ő imádságával. 
Ameh egyszer mikoron egy erdei vadkan szökött volna az ö 
ihaira, uronk Jézusnak nevével annera megszelédíté ötét, 
hogy míg éleh, mind az ihokkal lakék, mint egy kos velők 
megy ön vala a mezőre , s velők jőh vala baza mint egy Örök 
örizöjök. Ame mikoron kilenc firfiak egy embörnek halálára 
járnának, s ez nömös szűz szent Brigidának híre lett volna 
benne, szóla velők, s látván hogy az ő gonosz kemény aka
ratokat el nem hajthatnája a gonosz igyeközetről, imádságot 
tön úrhoz, hogy ellent tartana ő szent felsége az ő gonosz
ságoknak ; mikoron házokból kihindúltanak volna, hogy az 
embört megöljék, igaz olyan képű jelönók előttök, mint a kit



128 A SZENT BRIGIDA ASSZONY ÉLETÉRŐL.

meg akarnak vala ölni, kit mind elvagdalván, aliták, hogy azt 
ölték volna m eg, kire szándokoztak vala ; s nagy Örömmel 
házokhoz térének. De mikoron látták volna hogy élne még, 
a kit ők meg akarnak vala ölni, töredelmességre indulván a 
szent szüzhöz ménének , es térdökre esvén, előtte megköve- 
ték, es penitenciát tártának az ő gonosz akaratjokról. S nagy 
sok több egy eb csudákkal fis fénlék e szent Brigída ; jelös- 
ben, hogy mind uronk Jézus s mind a bódog szűz Má| l70ria 
megvigasztalván ötét csudálatos lölki édösségökkel, miért- 
hogy ö-es az uronk Jézus kánjához nagy ajtatosságval, vala 
s az ö szent anyjának keserüségéhöz kiváltképpen való imád
ságokkal azokról mindön napon sírva emleközvén. A sze
gény öknek eh szent Brigida es árváknak kegyös anyjok vala, 
nagy alázatos, mértékletös vala mindön dolgaiban, tiszta sze- 
mérmös es ért elkülcsü szűz vala , s mindön jószágokkal 
fénlvén, gyertyaszentölo Bódog-anya napján nagy bódogúl 
megadá lóikét úristennek, s vévé az örök bódogságot, kit 
engedj ön nekünk is atya, fiú es szentlélök Ámen. így légy ön. f



Ah bódog szűz Máriának tisztulása napja az ó törvénnek 
módja szerént uronk Jézusnak sziletése után negyven napon 
lön ; mert ó törvénbe az úristen megpai’ancsolta vala Mojzses 
prófétának szája által, hogy valamely asszonyállat firfiútól 
fiat fogadna es szülne, emböröknek társaságában hét napég 
ne lenne ; azok kegyig belelvén , ha akarnája, házából kih- 
mehetne embörök közzé, dekmaga harminchárom napig még 
azután egyházba neh mehetne, de ahogy a negyven nap beh- 
telnéjek, ozton egyházhoz menne, es a gyermököt ajándé
kokkal a templomba felvinnéje ; ha kegyig leánzót szül vala, 
két negyven napig nem mehet vala egyházhoz. Ezt kegyig 
ahra parancsoltah vala az édös isten , hogy miképen a lélök 
negyven napon a testnek fogontatása után terömtetvén, es a 
testnek templomába öntetvén m : 171egförtőztetik a testhöz 
való egyesülésből, ezönképen ismeg negyven napon a szent
egyházhoz menvén, a lélök a testnek förtelmességétol meg
tisztulna , vagy lélök szerént szólván, parancsoltatott vala 
azért eh dolog, hogy m égj elöntessék, mert azok érdömlik 
hogy vitessenek a mennyei templomba, kik a tíz parancsola
tokat a négy evangéliomnak hitével igyeköznek megtartania ; 
a leánzóknak sziletésében kegyig két anne időnek kénja ada
tott vala rejájok , mert az ö testök két negyven napon löl- 
kösíttetik meg. Mely törvénre jóllehet ah bódog szűz Mária, 
miért szízen fogadta vala az ö szent fiát, nem vala köteles, 
demaga mégis fel akará vennie imeh négy okokért : Élő- 
szer, hogy az alázatosságnak példáját adnája minekönk, mely 
alázatosságot édös uronk Jézus önnönmaga is megmutatá 
magába sokképpen születésében, környülmetéltetésében , ah 
templomban ehmai napon felvitettetéséber^; mert miképen kör- 
nyül akara metéltetni es mcgkeresztölködni, nem azért hogy
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a bínökből megtisztulna, melyeknek őbenne helyök nem 
vala, de hogy minekönk az ö mélységös alázatosságát meg- 
mutatnájah. E hre mondja szent Bernáld doktor: 0  bódog 
szíz Mária, bizony nem szükség vala teneköd a megtisztulás, 
miként a te fiadnak ah környülmetéltetés ; de légy ah több 
asszonyállatok között te is egy, miképen hogy a te fiad-es 
egyik lön a több gyermököknek közötte. Másodszer felvevé 
uronk Jézusnak ő szent anyja a tisztulásnak törvényét, hogy a 
törvént behteljesítenéje. Három törvény alá adá idvöziténk 
mah önnönmagát az ő szent anyjával ; elöszer a megtisztu
lásnak törvénye alá annak megmutatására, hogy minekutánna 
az édös istennek parancsolatit megtartjok, azt mondj ok még- 
I m is , hogy az úristennek méltatlan es használatlan szolgái 
vágyónk ; másodszer adá uronk Jézus magát az ö szent any
jával ma a megváltásnak törvénye aláh, mert a pap adzig 
asszonyonk Máriának a gyermök Jézust meg nem adá, hogy 
az atyaistennek behmutatá, míg öt pénzt nem ada neki11, mert 
úristen ó törvénben így parancsolta vala, s ez törvént is beb 
akará ma uronk Jézus teljesíteni, hogy mi-es megaláznójok 
magonkat, mikoron bínösök legyünk ; harmadszer adá uronk 
Jézus magát az ő szent anyjával az áldozatnak törvénye aláh, 
mikoi'on akará a papnak sög az úristennek két galambfival, 
vagy gerlicefival áldoznia, ah szegényüknek áldozatját vá
lasztván, nem a kazdagokét, hogy mi-es szeretnöjök a sze
génységöt, s akarat szerént választanójok azt magonknak, 
miként ő szent felsége. Harmadszer a bódog szűz Mária fel- 
mene a tisztulásnak törvényére, hogy eh törvén új törvénbeh 
lehtetetnéjek ; mert miképen a velágosság mikoron eljőh, a 
setétség elvész, ezönképen miért a bizony tisztulás eljött, azaz 
uronk Krisztus, immár nem szükség a példázat szerént való 
tisztulás. Negyedszer a tisztulásnak törvényét felvevé asz- 
szonyonk, hogy megtanulnójok a lölki megtisztulást mint 
kellene tennönk, mert a mi bíneinkből meg nem tisztúlhatonk 
jobban, miként áldozatokkal azaz jóh mivelkodetökkel, s je- 
lösb.en alamizsnálkodásokkal, bíneinkről való óhajtással, es 
könyvhullatással s tisztaságtartással. Felmenvén azért asz. 
szonyonk a templomba, az ö fiát a papnak adá, es ötét öt 
pénzön váltá meg ah paptól, mert az úristennek parancso
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latja]175 szerént Jákob tizenegy fiaitól származott nemzetsé
güknek első sziilötti megváltatnak vala, de ozton öreg korok
ban a templomba keli vala az édös istennek szolgálniok, mi
képen hogy a tiszta lölkös oktalan állatoknak is első szülöt
tivei vagy fiaival kell vala az úristennek áldozniok annak 
emleközetire ; hogy a jó isten, mikoron a zsidókat kih akará 
hozni Egyiptomnak fogságából mindön háznál az országban 
mind emböröknek s mind oktalan állatoknak első szilöttét 
éjjel a szent angyalok a királynak bíneért megölék. Némely 
oktalan állatnak első fiát, mint a szamároknak, egy ihon kell 
vala meg váltani, némelnek első fiát meg kell vala ölniök, 
miképen az ebeknek ; s mikoron azért idvöziténk Jézus Jú- 
dának nemzetéből támada, meg kelle őneki-es szent anyjától 
öt pénzön a pap kezéből váltatnia ; adának még ennekfölötte 
két galambfiat vagy két gerlicét, mert eh vala ah szegényük
nek áldozatja, az ő fiókért, a kazdagok kegyig egy bárány
nyal tartoznak vala a papnak. Neveztetik kegyig eh mai 
szent nap Gyertyaszentölö Bódogasszony napjának is , 
miérthogy eh mai napon gyertyát szentöl anyaszentegy- 
ház, es égöh gyertyákkal járjok a prosonciót, kit anyaszent- 
egyház három okáért szerzeh : előszer, hogy a hitötlenségöt a 
keresztyénok közzül kibirtanája; mert régönte a rómaiak a Mars 
isten anyjának tisztességére, kit ők Februának hínak vala, min
dön ötödik esztendőben égő fáklyákkal es szövétnekökkel ke
rülnek vala mind ah városszerte, hogy az ő fia, a Mars isten, 
kih ő véleködésök szerént hadnak istene, győz 1174zödelmet 
adna nekik mindön ellenségökön; s ezön időben a Pluto is
tennek is , kit ők a pokloknak istenének hisznek vala, hogy 
az ö hallatjoknak ergalmas lenne , nagy áldozatot tesznek 
vala, es mind étcaka égő gyertyáknál s fáklyáknál vigyáz
nak vala ; s miért a szokást nehéz elhagynia, azok is ah kik 
immár ah pogánságról a keresztyénségre tértenek vala, ez ő 
tévölygö szokásokat nem hagyattathatják vala el velők, s 
annakokaért a Sergius pápa úgy szerzé, hogy a keresztyénok 
mindön esztendőben ez mai napon égő szentölt gyertyával 
megkeriilnéjek a szentegyházat uronk Jézus anyjának tisz
tességére. Másodszer, hogy mindön embör elértenéje ehböl, 
hogy a bódog szűz Mária oly féuös s oly velágos vala, es
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tiszta a bíntől, hogy nem csak hogy önnönmagába nem vala 
bínre való hajlás , de az ö szentségének jószága még egye
bekben is megoltja vala a bínnek kevánságát. Harmadszer 
neveztetek eh mai innepe asszonyonk Máriának Gyertyaszen- 
tölö Bódogasszony napjának a lölki példázatért, hogy meg- 
mutattatnéjek ab gyertyába, mih volna uronk Jézusba, s minek 
kellehne bennönk is lenni ; mert miképen a gyertyába három 
vagyon : viusz, bél es tűz, ezönképen idvöziténkben a viusz, 
kit a szegén férgek a méhök gyütnek, uronk Jézusnak szizei 
szent testét példázja; a viusz alatt való bél az ö ártatlan 
szent lóikét ; a tűz kegyig, vagy a gyertyában való velágos- 
ságon értetik az ő bizony istensége, mert a szentirás mondja, 
hogy a mi istenönk megemísztö tűz. Példázja továbbá az 
égő gyertyával való prosonció a mi tisztulásonknak módját, 
hogy valakik a bínökből kih akarónk tisztulni, tahát legyén bi
zony hitönk, fogjok jóh mivelködetökre magon 117äkat, es min
dön jót csak az úristenre tekintve tegyünk : mert miképen a 
gyertya, mig meg nem g-yúttatik vagy megoltatik, megholt, 
ezenképen a keresztyén hit megholtnak mondatik a jóh mi- 
velködet nekül. O azért, drágalatos atyámfia, szolgálj az 
isten anyjának, ha az ő szent fiának kedvében akarsz élni, 
mert hatalom adatott ő szent asszonságának mindönöket id- 
vözitenie az áldott úristentől, ki1' él es országol földön mennyön 
mind öröké Ámen.



SZENT BALÁZS PISPÖKNEK ÉLETIRŐL.

Ah szent Balázs pispök es mártír Diokleciános császár 
idejében szenvede Sebasten nevű városba, Kapadóciának 
tartományába, kih mikoron ame mindön szentséggel fénlene, 
a keresztyénök ötét választák pispöké ; de mikoron igen 
nagyon háborgattatnája a császár a keresztyénöket, elmene 
pusztába, es Argeus nevö hegyön egy kulikba lakék egye
dül ; kinek a madarak hordnak vala enni, es a vadak, kik 
megkórúlnak vala, hozzája menvén egészségöt vésznek vala 
az Ö érdömeért. S mikoron az Agricola fejedelöm ölettetnéje 
ah keresztyénöket, s egy napon az ő vitézit vadászni bocsátta 
volna, s amazok sohol simmi vadat nem leltenek volna, 
kezdének idestova búdosnia a hegyekön, s történék, hogy 
mikoron a hegyre mentenek volna, a hol lakik vala ehnömös 
szent Balázs pispök, láták : tahát nagy sok vadak gyültenek 
a ük eleiben, a hol eh bódog embör lakik vala, s egyet sem 
foghatának meg benne ; demaga megláták a szent Balázs 
pispököt, es haza térvén, megmondák uroknak eh dolgot, 
hogy ott volna a keresztyénöknek pispöke , ah szent Balázs. 
Az úr kegyig ottan rejája külde, s parancsoláh, hogy fogva 
vinnéjek eleiben. Éjjel kegyig| 176 uronk Jézus háromszer 
jelönék neki, intvén ötét, hogy áldozatot tenne ö szent fel
ségének ; kib felkelvén , azonnal megérté , hogy uronk Jézus 
a mártiromságról szólna; s regvei misét monda, s míg elvé
gezés eljutának a császár vitézi, es az úréh, s elmeneh velők. 
Az úton mikoron menne, meglátván a keresztyénök közziil 
sokan eleiben gyülének ; jelösül a kiknek kórságok vala, s il
letvén őket meggyógyúlnak vala azonnal : kit a vitézök a fe
jedelemnek parancsolatjából őrizet alá adának holte-kelveig. 
Azon napon egy asszonyállat vivé az ő egyetlen egy fiát eh 
szent Balázshoz, kih halálához közel vala, miérthogy egy 
haltetem általállott vala az ö torkán, es sírva könyörögvén eh
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szent pispöknek, azonnal meggyógyítá imádságával, s kö- 
nyörge a jóh istennek eh szent Balázs , hogy valakinek torka 
fájna, s az ő segétségét kérnéjeh, es nevét hínája, hallgatnája 
meg ő szent felsége ! S azonnal szózat lön menyországból 
hozzája, hogy meghallgattatott volna az ő imádsága. Másod 
napon kegyig eleiben hozattatván a fejedelöm eh szent Ba
lázst, monda : Aldozjál a Jupiter istennek, ha élni akarsz ; s 
felele szent Balázs : Azt en nem teszöm, mert ö szentségtörö 
volt, s elkárhozott öröké. Melyet hallván a fejedelöm, az 
Agricolaus, nagy erössen veretteté buzgányokkal, s azután 
tömlöcbeh teteté. S egy szegény özvegyasszonyállat, kinek ah 
fazkas egy disznócskáját elragadta vala, hozzá menvén meg
panaszol neki eh dolgot, s ah szent Balázs könyörge az úr- 
istennnek, hogy vígasztalnája meg az asszonyállatot, s ah 
farkas azonnal megvivéh a disznócskát. Hazamenvén az asz- 
szonyállat, es látván hogy megvolna az ő kára, megör| r/7üle, 
s ottan megölé ötét, s egy darabot szépön megfőzvén benne) 
egy kenyérrel s gyertyával e" szent Balázsnak vivé s evén eh 
szent embör benne hálákat ada az úristennek. Ennehány 
napok után meg kihozatá az Agricolaos e szent Balázst a 
tömlőéből, s mikoron nem akarna a bálván istenöknek ál
doznia, ösztörüre vonattatá s körmökkel es vasgerebenyökkel 
szaggattatá az ö szent testét s meg lehvetettetvén a csigáról 
tömlőében teteték kihnek, utánna menvén a tömlőében hét 
szent asszonyállatok leHörlék az bódog vért róla es behkö- 
tözék az ő sebeit, kiknek is a gonosz pogán fejedelöm sok 
kénoknak utánna fejőket veteté. Ennekutánna szent Balázs 
pispököt eleiben hozatá, s mikoron látnája hogy az édös 
uronk Jézus nevét vallanája, nagy követ köttete az ö nyakára 
es a Balatomba vetteté, de e szent pispök szent keresztnek 
jegyét vetvén a vízre, azonnal olyan keményön kezde ma
radnia mint szinte a szárazföld az ő lábai alatt, kihoz mi
koron a vitézök közzül hatvan ötön akarnának mennie, hogy 
eh szent embört alá nyomnájak a vízben, hertelenséggel, mi- 
helt a vízben ménének ottan, beléh halának, s még csak testű
ket sem leiék meg; úrnak angyala lehszállván menyországból 
a szárazföldre kihhozá ötét, a vitézök kegyig a két gyermö 
kökkel, kiket a tömlőében keresztölt vala meg, az Agricolaos
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eleiben vivék ötét, mely fejedelöm sentenciát ada eh szent 
Balázsra hogy fejét vennéjek, s mikoron a kénszenvedésnek 
helyére vitetött volna, imádságot tön úrhoz azokért kik ö- 
hozzájája ajtatossággal vannak s ezután elvevék fejét mind 
a két gyermökökkel egyetömbe, kiknek testöket a szent Eli- 
seá asszonyál| l78lat eltemeté mi uronk Krisztus Jézusnak 
tisztösségére, kih él es országol mind örökkül öröké Ámen.



Szent Ágota asszony Katanea nevű városból támada, 
nagy nömös szüléktől. Szenvedé1' a mártiromságot Deczius 
császárnak idejében, Quinciános tiszttartónak alatta , kih a 
császártól tisztül tartja vala Siciliát , mely tartománba vala 
szent Ágotának városah. Eb Quinciános úr parasztnemből 
vala, s igen buja es fösvén embör vala, es bálvánimádó ; s 
eh szent Ágota asszont igyeküzik vala megfognia , s megtar
tóztatván , egy förtelmes asszonyállathoz küldé, hogy az ö 
gonosz életű leánival eh szent Ágotának lóikét es igyeközetit 
eltérittetnéje a keresztyénségröl, s hajtanája az ö akaratjára, 
hogy a Quinciános fejcdelömhöz menne házasságra. De a 
szent Ágota mind a fenyögetésöket s mind az Ígéretüket meg
utálván , erős vala az ö szüzeségének megmaradásában. Kit 
mikoron az Eufrodisia megjelöntött volna a Quinciánosnak, 
eh nömös szent szüzet hozzája viteté ismegent, es monda neki: 
S minemü nemből vagy íeh? Felele e szent szűz: En nem 
csakhogy nömös vagyok, deh még annakfölötte jobágy úr 
leánya vagyok, s még ennekfólötte az édös Krisztusnak szol
gáló11 leánya vagyok ; mert ez a nagy nömösség : szolgálnia 
ártatlanúl a Krisztus istennek fiának. Kinek mikoron a Quin
ciános mondanája: Válaszj eh kettő között: avagy hogy ál- 
dozjál az istenöknek , vagy hogy ként szenvedj ; felele szent 
Ágata : Mind tűzre s mindön kénokra kész vagyok inkább, 
hogyI l79nemmint en azt tenném, hogy az ördögöket tisztöl
ném. Kit hallván a fejedelöm, nagyon veretteté orcel, es 
tömlöcbe viteté, hova eh nömös szűz igen vígan es dicseködve 
megyön vala, mint egy vendégségben ; s ehképen könyörgés
sel ajánlja vala az ő késálkodását liristennek. Másodnapon 
meg kihozattatá őtet a Quinciános , es a csigára vonattatván, 
kénozja vala ötét ; s mikoron látnája, hogy dicseködnéjek a
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kénokban, melyében kezdé kénoztatnia, es végre elmetteté 
onnan ; kinek monda szent Ágota : Nyavalyás, lölke-hagyott 
embör ! s nem szégyenlöd-eh elmettetni azt, a mivel anyádtól 
íeltartattál ? Nem gondolok en aval hogy engömet ehtől meg- 
tosztál, mert belől egészszen vallom en Őket, Kit hallván a 
fejedelöm, meg a tömlődbe viteté , s megtiltá, hogy seh enni 
seh innia1* ne adnának, es urvost hozzája neh bocsátnának* 
De éfi'elikoron egy vén jőve a tömlőében, s egy gyermök 
égő szövétneköt vivén előtte, megálla szent Ágota asszony 
előtt, s monda : Mikoron a kénokat szenvedéd, ott valék en 
akoron , s látám , hogy a te melyed meggyógyulhat, s azért 
jöttem, hogy meggyógyítsalak. Monda e szent szűz: Soha 
testömet még nem urvoslottam, s ennekutánna sem, mert 
uram vagyon enneköm, ki1* csak beszédével is mindönöket 
meggyógyíthat. S mosolyodván a vén, monda : S ő kiilde 
engömet hozzád, mert en vagyok a szent Pétör apostol ; s 
ottan elenyíszék az ő szömei elől ; s azonnal megadatván es 
tekélletös egészségben leléh önnönmagát szent Ágota , s nagy 
hálákat ada e'Töl az úristennek. S látván a tömlöc-örizök a 
nagy velágosságot, megiedvén mind elfutának, s ah| l8u töm
lőé ajtóját nyitva liagyák. S negyed napnak utánna kihozatá 
a fejedelöm eh szent Ágotát; es látván, hogy meggyógyí
totta volna ötét uronk Jézus, élös cserepeket hintete el jóh 
széllel, es eleven tüzet hányatván alájok, mezítelen azon 
kezdé eh nömös gyenge szizet forgattatni ; s azonnal nagy 
földindulás lön, s mind a város megiede, mert a kerítésnek 
fala elomla, es a Quinciános fejedelümnek két tanácsosát 
megölé. Kit látván a község, feltámada a fejedelömre, es 
nagy felszóval kezde kajáltam, hogy ezöket ahi’a szerrved- 
néjek, hogy ilyen hamissan gyötrenéje a szent Ágota asszont ; 
s megiedvén egyfelől a Quinciános a földindulástól is, a nép
nek meghasonlásán-es, egy kis ajtón futa által, házához men- 
vén ; a szent szüzet kegyig meg a tömlődbe viteté, mely töm
lőébe imádkozván úrhoz, hogy elvennéje békeséggel az ő 
lóikét, az imádság után nagyot kajáltván kihmúlék ez világ
ból. S mikoron nemzetségi es mind a keresztyénök kihozván 
a tömlődből az ő testét, drágalatos kenetökkel kennéjek , es 
új koporsóban eltemetnéjek , egy ifjú jelönék selyömből cse-
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nált szép fejér ruhában többel század magánál, kit annak 
előtte soha a tartományban nem láttának vala, kih a szent 
testhoz menvén, fejéhöz egy márványköből csenált táblát 
tön , kin ez igék valának megírva : „Akarat szerént adá eh 
szent szűz az ö életét a halálra, kiből tisztoltetik az úristen, 
es szabadulás adatik ez országnak/' S mikoron a koporsót 
behtették volna, a több népekkel az úr is, kih angyal vala, az 
ö seregével elenyíszék elölök mind a népeknek láttára. Ki
nek híre kihterülvén, nem csak a kere| 181sztyénök, de még a 
pogánok-es kezdék az ő koporsóját tisztölnie ; a Quinciános 
kegyig, mikoron harmad napon menne a szent Ágota házát 
es örökségét elfoglalnia, es kénesét megkeresnie, kell vala 
egy hajós vizön általkelnie ; s mikoron a hajóban ülneh, két 
lóh nagy erössen kezdéh egymást rugdosnia, s egyik hozzája 
futván a lónak, mardosni fogá ötét, s a másik adzig rugdosá, 
hogy a vízben esvén oda vészé. A második esztendőben, a 
szent Ágotának halála napján , az Aetna hegyeh, kih a város
hoz nem messze vagyon, nagy tüzet foga vetnie, es mint egy 
sebös víz ugyan jőh vala a városra mindönöket megemísztvén. 
S látván ezt a pogánok , ragadák a soporlaot, kivel ah szent 
Ágotának koporsóját a keresztyénök behvonták vala, s ah tűz 
eleiben fogák hánnia, s azonnal megálla a tűz , s tovább nem 
meneh. Szenvede kegyig szent Ágota mártiromságot uronk 
Jézusnak sziletése után kétszáz ötvenhárom esztendőben, s 
így vévé ez n®mös szűz a menyországot, kit engedj ön nekönk 
is atya,fiú, szentlélök Ámen. LegyÖn.



SZENT DOROTTYA ASSZONRÓL VALÓ
P R É D I K Á C I Ó .

O m e l y  i g e n  s z é p  a t i s z t a  n e m z e t ,  a z a z  
e m b ö r ,  a s z e r e t e t t e l :  m e g h a l h a t a t l  an  az ő 
e m l e k ö z e t i  m i n d  i s t e n  e l ő t t ,  s m i n d  e m b ő r ö k  
e l ő t t :  ez igéket bölcs Salamon király írja Bölcseségröl 
szerzött könvének negyedik részében. Mely igékben megjelön- 
tetik, hogy a keresztyén emböröknek lölköket igen széppé teszi 
az úristennek előtte, mert nem csak egyféle szépséggel, de 
négyfélével ékesíti meg a lölköt : előszer paradicsomi ártat
lansággal ; mert a sziízeség az ártatlanságnak állapatjába ol- 
taték az emböri természetben; mert a szűz földből te r |182öm- 
teték az Adárn, a szűz Adámtól terömteték a szűz Éva anyánk, 
mert míg első szüléink Paradicsomba lőnek, mind szüzek lő
nek ; azért a tisztán élő embör a paradicsomi szépségöt ma
gában valja , s a mennyeit-es ; mert szent Jerominos doktor
nak mondása : Eh földön testi bűn nekül élnie nem földi, de 
mennyei é le t, angyali szépséggel is fénlik a tiszta embör ̂  
mert az aranyszájú szent János mondja : Mindön jószágok 
lölki állatok, de jelösben a tisztaság angyali dolog, miérthogy 
kiváltképen ennek miatta hasonlattathatnak az angyalokhoz» 
es győzettetik meg az emböri természet ; a tiszta embör még 
isteni szépségöt-es vall ah lélökben, mert istenhöz es az ő 
szent anyjához hasonlatossá teszön, kik mind szüzek valának. 
Ehfélc szépségöt vall vala szűz szent Dorottya lölkében, azért 
méltán mondhatjok őróla az elkezdőit igéket: O mely igen 
szép eh szent szűz Dorottya asszon az édös istennek előtte ! 
Mely igék mellé kettőről leszön lölki tanuságonk f  : első ahról 
legyön, mi módon neveködhetik embör a tisztaságtartásban, 
hogy inkább kellemetös legyön úristennek. Felelnek ehre dok
torok , s úgy monnak , hogy miért a tisztaságnak jószága vi
askodik a testi kevánságnak gyarlósága ellen, azért vitézköd-



440 S Z E N T  D O R O T T Y Á R Ó L  P R É D IK Á C IÓ .

vén a kevánságnak ellene, ehképen lehet embör kellemetös a 
jóh istennek. Vannak némelyek, kik így vitézköclnek a test
nek ellene, hogy meg sem győzik a kevánságot, s magokat 
sem hagyják meggyőznie , de szönetlen a viaskodásban ma
radnak , míglen eltávozik tőlök a kevánság : ezök végig ma
radóknak neveztetnek ; ezöknek elég, hogy nem vétköznek 
halálosképpen]18̂  kevánságra való engedésnek miatta. Né
melyek vannak, kik úgy vitézködnek a testi kevánságnak 
ellene, hogy jóllehet sokáig vínak vele, dehmaga végezetre is 
nehezen meggyőzik a testöt, s ezök magokat-megszenvedte- 
tőknek mondatnak. Némelyek vigy vitézködnek, hogy csak 
könnyén meggyőzik az ő kevánságokat, mihelyön érzik ben- 
nök a gyarlóságot, mint az erős vitézök ö ellenségüket ; ezök 
tisztaságtartóknak neveztetnek, mert mind lölkökben s mind 
testökben tisztán élnek. Negyed rendbe vannak az oly tiszta
ságtartók , kik úgy enhitötték meg magokban a testi keván
ságot, hogy ingyen sem merészködik a test gonoszt kevánnia, 
esmeretöt vevén ehröl, hogy az ő kevánságának ott helye 
nincsen: ezök miért indvilkatatlanok a gonoszságra, angyali 
es istenös emböröknek neveztetnek. Az első rendbeli tiszta
ságtartók kellemetösök az úristennek ; a más rendbeliek in
kább kellemetösbek ; a harmadik garádicson valók nagyob
ban , az utolsók ugyan tekélletösképen kedvesök a jóh isten
nek. Ez utolsó rendbeli tisztaságot hihetönk a szent Dorottya 
asszonba, minekokaért méltán külde eh Bódogasszon havában 
uronk Jézus rózsákat a Paradicsomból őneki, miképen tisz- 
taságos kegyösének ; kih mellé tunnonk k e ll, hogy szent 
doktoroknak mondások szerént négy dolgokval teheti embör, 
hogy a testi kevánságtól meg neh győzettessék : előszer az 
ajtatos eskönvhullató imádsággal; mert a bölcs mondja: Tu
dom hogy külömben tisztaságot nem tarthatok, hanemha 
malasztot ád az úristen; az úristen kegyig, mint szent Jakab 
apostol mondja, jóh malasztot ád az őtet kérőknek. Másodszer 
a tisztaság megmarad embörben|184 a testön való nyomorúság- 
tétellel), mert, úgy mond ah szentirás : Az órának gonoszsága, 
az egy óráig való nyomorgatása a testnek a nagy bujaságot 
is elfelejteti embörrel ; ennekokaért a szentök közzííl ahféle 
kisírtetnek idején ki égetést telt testén , kih a jégverömbe



szököllött, s ki egyeb rendbeli kánokat tett önnönmagán, s 
Így győzték meg az ő testöket. Harmadik urvosság a munka11, 
mert a hevolkodás es a gyönyörűség az aggellenségnek fegy
vere ab mi lölkönk ellen : ehre mondja szent Jeronimos dok
tor : Mindönkor tégy valamit, hogy az ördög mindönha fog
lalva leljön. Negyedik urvossága a testi kevánságnak az ér- 
zékönségöknek megenybitése, mert a testi bűnnek s egyeb 
gonoszságnak is halála a mi érzékönségönkön jőh a mi löl- 
könkben : nyitva kell azért a mi ablakinkat tartanonk, de 
csak az uronk Jézus kénjának látására, hallására11, annak 
nyeldöklésére, illetésére es illatozására ; mert bizony dolog 
ez, hogy simmi akarminemü kisírtet ellen is ennél jobb urvos- 
ságonk nincsen, miképen uronk Krisztus kénjának emléke
zeti. Mind ezök e szűz szent Dorottya megtartá, azért hogy a 
tisztasággal verágezván, olyan vala mint a fejér rózsája már- 
tiromságért, olyan miképen a jó illatú nömös piros rózsa . 
Második tanuságonk az ő szentségös é l e t é r ő l  legyön, kih 
mellé tunnonk kell,hogy a szent Dorottya11 római úrnak leánya 
vala, atyjának Dorus, anyjának kegyig Thea vala nevök. Ezön 
időben a római császároknak miatta a keresztyénök igen 
háborgattatnak vala, s miért eh nömös úr mind feleségével 
öszve jóh keresztyén vala, felvevőn az ő feleségét es két le
ányát , kik közzül egyiknek Kristen, s másiknak Ivalixten 
vala neve, elhagyá róm |,85ai uraságát es mindön örökségét, 
s hajóra ülvén, Kapadóciába meneh, es lehtevé magát ah Cae
sarea nevű városba, s ott adá úristen őnekiök eh szűz szent 
Dorottyát, kit a szent jámbor pispök megkeresztölvén neveze 
ilyen névvel. S még kisdedségétől fogva megtelék szent- 
lélökkel, es mindön jóh elkülcsökre megtaníttaték, testében 
kegyig oly igen szép vala, hogy az országba öhozzája hason, 
latos nem vala. S meghűlvén ördög az ő szentségét, a fejede
lemnek , kinek Fabricius vala neve, szívét a szűznek keván- 
ságára felgyútá ; minekokaért követőket es nagy ajándékokat 
küldvén őneki, kezdé házasságra ötét kéretnie ; de megutál
ván mind ajándékit eh szent Dorottya, s mind ömagát, imilyen 
választ izeneneki: Mondjátok meg a Fabriciusnak : Vagyon 
enneköm immár szeretőm, az en uram Krisztus Jézus, kit 
mindönnek fölötte választottam es szeretők, s nem lehet im
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már hogy másnak legyek jegyöse. Hallván eh választ a Fabri
cius , ki Kapadóciát tisztül tartja vala a császártól, erössen 
megharaguvék, es eleiben hozattatván eh nömös szüzet, egy 
üst olajt megforráztatván , mezitelen bele vetteté eh szent 
Dorottyát ; de az úristen sérelöm nekül megótalmazá ötét. 
Kit látván sokan a pogánok közzül, uronk Krisztusnak hitire 
térének, s ötét kegyig a gonosz fejedelöm tömlőébe vetteté, s 
kilenc napég étien itlan ott tartatá : de az angyalok elélteték 
eh nömös ártatlan szüzet, s tized napon kihhozatván a Fabri
cius szent Dorottyát a tömlőéből, látá : tahát szebb honnem 
annakelőtte, s monda nekih : Aldozjál az istenüknek, mert 
külömben megöletlek tegödet. Felele szent Dorottya : Imá
dom a földnek m e |'86nnek terömtőjét, nem azokat kik ez 
bálványokba vannak ; s imádságot tön az úristenhöz, hogy a 
szegény vak pogánoknak is mutatnája meg az ö bizon isten
ségét. Es imeh angyaloknak sokasága lehszállván menyor
szágból , eltörék a balványistent mind az oszloppal egyetöm- 
ben , kire tetetött vala, hogy csak egy partikulát sem lelhe- 
tének meg benne ; s az ördögök kezdének az égben nagy 
kajáltásokat tenni, mondván : 0  Dorottya, s mire pusztítasz 
ígyen minket ? S eh dolgot látván a pogánok, sok ezörön 
megtérnek vala uronk Jézushoz a pogánságból ; kiket mind 
megölet vala a Fabricius, mert ö ez csudákat ördögi mestör- 
ségnek tulajdonítja vala. Minekokaért eh nömös szüzet ösztö- 
rüre vonatván, erössen megostoroztatá es vasgerebenyökkel 
mind elszaggattatá, s az ö szüzei szent melyét égő fáklyákkal 
égetteté ; ennekutána holtelevenül ismég tömlöcben teteté, 
de regveiig uronk Jézus ötét teljességvei meggyógyitá. S 
mikoron kihozatta volna más nap a Fabricius, es látta volna 
hogy simmi nyavalyája nem volna, igen csudálkozik vala 
rajta ; parancsold szolgáinak, hogy vinnéjek ötét a két nén- 
jeihöz, Kristenhöz es Kalistenhöz, kik immár féltőkben uronk 
Krisztusnak hitiről eltértenek vala, hogy azok szólván őneki, 
ötét is elszakasztanájak urok Krisztustól. De szent Dorottya 
asszony adzig szólanénjeinek, hogy őket is megtérítéh uronk- 
hoz ; kiket a Fabricius megégettete, s monda a szent Doroty- 
tyának : Ne akarj minket késlelnie : vagy áldozjál az iste
nüknek hogy élj, vagy fejedet vetetöm. Felele eh nömös szűz : 
Valamit akarsz rajtam tetetni, kész vagyok az en uram
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Krisztusért azokra, kinek kertében rózsákat szedők almák
kal egyetömbe,h es öröké vigadok övele. Kit hallván ah ke- 
gyötlen fejedelöm, úgy veretteté az ö orcáj|187át buzgányok- 
kal, hogy sem szömének, orrának, sem szájának helyét nem 
esmerik vala meg, s azután tömlőébe vetteté ; de écaka édös 
uronk Jézus megvigasztá. Regvei a Fabricius kihadá ah sen- 
tenciát rejája eh nömös szűzre, hogy fejét vennéjek ; s miko
ron a nyakvágóhelyre vinnéjek, előllelé a város kerítése kívül 
a Theophilus, kih az országnak fehnotáriusa vala, s oly mint 
megmevetvén eh nömös szüzet, monda neki: Kérlek, hogy 
küldj rózsákat enneköm a te jegyesödnek kertéből. S meg- 
fogadá szent Dorottya hogy küldene. S mikoron jutott volna 
a helyre , hol fejét el akarják vala vennie, kéré uronk Jézust, 
hogy valaki az ő kénjárói megemleköznéjek, mindön keserűsé
géből megszabadulna, es halálának idején bíneiről töredelmes 
lehetne ; es gyermökszülöh asszonyállatok őróla megemle- 
közvén, hamarsággal a kéntói megszabadulnának. S meny
országból szózat lön őhozzája, mondván : Jövel en válasz
tottam , megnyerted melyeket kérél. S ezönközben egy bár- 
sonba öltözött gyermök képében úrnak angyala megállapék 
előtte, kezében egy kis kosárka, s benne három rózsa es 
három alma, s monda eh nömös gyenge szíz : Kérlek szerel
mes uram , vidd a Theophilus íródeáknak ! S az angyal neki 
vivé ö szovával. Ennekutánna meghajtván a hóhérnek az ő 
nyakát, elvevő fejét egy vágással, uronknak sziletése után 
kétszáz s nyolcvanhét esztendőbe11. S ehképen vévé a dicsö- 
ségös szűz szent Dorottya a meny országot , kit engedj ön mi- 
nekönk-es atya, fiú, szentlélök.



A SZENT AP ALIN ASSZONNAK ÉLETÉR Ö L.

A szent Apaiin asszony Alexandriában szenvede Decius 
császárnak idejében, a Divinos nevű tisz| l88ttartónak alatta 
E h szent Apaiin asszony nem alávaló nemből, de Alexandriá- 
nak nömössi közzül támadott vala ; kih a keresztyén hitben 
igen állhatatos es ajtatos vala ; minekokaért az édös uronk 
hitit nagyon magasztalja vala, es a pogánságot igen szidal- 
mazja vala, mely dologért a pogánok megfogván ö tét, vivék 
az ő bálvány istenökhöz a fejedelömnek parancsolatjából, 
hogy ott azokat erővel imádtatnájak a szent szízzel. Kit mi
koron megutált volna, mentül előszer mineh foga vala, mind 
kih törék szájából, s annakutánna nagy tüzet rakván, kezdék 
ötét fenyögetni, hogy ha nem imádnája az ő istenöket, ele
venön megégetnéjek. Egy keveset Önnönmagábar gondolkod
ván, hertelen kihrántá magát a pogánoknak kezökböl, s a 
tűzben szököllék, es ott megadván úristennek az ö ártatlan 
lóikét, testeh egészszen megtartaték ; miként hogy a förtel- 
mességtöl a szüzeség annakelötte megtartotta vala. Kinek ő 
szüzei testét a keresztyénök nagy tisztösséggel eltemeték 
ugyanottan Alexandriában, mi uronk Jézusnak dicsőségére 
kih él es országúi mind örökkül öröké Ámen. Legyön.



SZENT KOLOS ASSZONY ÉLETÉRÖL.

Ah szűz szent Kolos asszony bódog szent Benedök 
apátnak húga vala. Mmd kisded gyermökségétől fogva úrnak 
szentöltetvén, szerzetösök között éle klastromba, sok szüzek
nek elöttök járóh anyjok vala, nagy alázatosságba, szüzeség- 
ben, kemény életben, békeségben, ajtatosságba, mindön szent 
elkülcsben es a szent regulában, kit az ő bátyja szerzőit vala, 
tekélletösséggel élvén. Szokása vala szent Benedöknek, bogy 
mindön esztendőben égj szer meglátogatja vala ez ő húgát,|188 
eh nömös szent Kolos asszort. Egy napon, mikoron szent Be
nedök az ö húgának kalasíoromában ment volna, hogy meg
lássa ötét az ö tanítván :val, s iclLoron mind estig az istenről 
való beszedőkben fogl lták volna magokat, elnyugovék a 
nap , s ozton együtt őnek , s am e, hogy még együtt ülnének 
az asztalnál, el kezde setétödni az idő, s monda szent Kolos 
asszony: Kérlek, szerelmes uram , maradj velem ez écaka, 
es elégíts meg lölkömet az isteni igékkel ! S felele szent Be
nedök, mondván: Nem teszöm simmiképen, mert nem illik a 
barátnak ö klastroma kívül hálni. S nrkoron oly tiszta volna 
az ég, hogy csak egy kicsin felleg sem volna ra jta , eh nömös 
szűz öszvekúcsolván kezét, s rejája hajtván fejét az asztalon, 
kéréh az úristent, hogy nagy essét anna , hogy bátyja neh me
hetne a zéccaka az ő kalastoromában. S imeh azonnal oly nagy 
vellámok, mendörgők lőnek, es záporesök, hogy sem a szent 
atya, sem a fráterok, kik vele valának, csak ki sem lépheté- 
nek ah küszöbön ; s ehképen szent Benedök az ő húgával ké- 
szörítteték maradnia ; s mind az éccaka álom nekül marad
ván, szóidnak beszédének egymással ; s holte-kelve regvei 
meg a klastromba téré szent Benedök apát. Harm ad napon 
ezután, mikoron eh szent embör cellájában imádkoznéjek, 
látá az Ö húgának lóikét a testből kihmennie egy nömös 
szépségüh fejér galamb képében, s igyenösön menyországba 
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röpülnie : mely dolgot hírré tön a fráterüknek azonnal, s alá- 
küldé őket, hogy az ö szent testét az ö kalastromában hoz- 
nájak, s ah koporsóba temeté, kit ő magának csenáltatott|190 
vala, s ehképpen úgy lön : ah kiknek lölkök egy vala az úr
istenben, testök is együtt lenne a koporsóba. Ezöket írja 
szent Gergöly doktor az úristennek tisztösségére, kih él mind 
öröké Amen, f



A SZENT EU FR O SIN A  ASSZONY ÉLETÉR Ö L.

Szent Eufrosina nevű szűz Alexandriában támada a 
nömös atyától, Panuncius úrtól. Mikoron ez úrnak gyermöke 
nem lenneh, s ah barátok kalastromát, kih Alexandriához nem 
messze vala, igyen gyakorta meglátogatnája, es sok alamizs
nát tenne nekiök, kéréh az apátot, kinek Agapitos vala neve, 
hogy kérnéjek az úristent, hogy adna akar csak egy magza
tot nekik. Kiknek imádságokat meghallgatván a jó isten, eh 
szent Eufrosinát adá nekiök. S mikoron immáran tizennégy 
esztendős volnah, atyja ötét, jóllehet akaratja nekül, egy nömös 
úrfiúnak adáh ; s miért kegyig eh szent szűz örök szüzeségöt 
fogadott volna uronk Krisztusnak, ah menyeköző előtt firfiu- 
ruhában öltözvén, titkon atyja házától elmene a fölül meg
mondott kalastoromba, Smaragdusnak nevezé magát, s kéré 
a szent apátot, hogy beVennéje, s amaz nagy örömest beh- 
vevé, s ah szerzetnek ruhájában öltözteté ; mely szerzetben 
mind a többinek fölötte foglalja vala ö magát böjtökben, vi 
gyázásokba, s mindönök firfiúnak hiszik vala őtet lennie 
S mikoron az fráterok közzül némelyek az ő csudálatos szép
ségéből megbotránkoznának, az apátnak parancsolatjából ma
gának a több fráteröktől cellácskah csenáltaték, s ahba kezdeh 
egyedül lakoznia eh nömös szűz, mint egy tömlőében, nagy 
hívön szo| 191lgálván az édös úristennek. Az ő atyja kegyig es 
az ö jegyöse mindönfeleh elbocsátának, ha valahol meglel- 
lettetnéjek eh szent Eufrosinát; s mikoron soholt meg nem 
lelték volna, a nagy keserűségben elfáradván, siratják vala 
ötét mint megholtat. Miért kegyig nem tudnája az ö atyja 
mit tenne keserűségébe, elmegyön valah az Agapitus apát
hoz, s igen könyörög vala nekih hogy jelöntenéje meg az ú r
isten a megholt leányát őneki ; s az apát kegyig mind a frá
terükkel egyetömben könyörögvén úristennek, kérik vala ő- 
szent felségét, hogy kih az Eufrosinát adta vala a Panunci-

10*
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usnak , jelöntenéje meg hol volna ; de mikoron látta volna az 
apát; hogy meg nem hallgattatnéjek az úristentől, elvivé a Pa- 
nunciust egyszer az fráter Smaragdushoz, hogy az ő édös 
beszédével es szépségével eh nömös úr valami vigasztalást 
ver’" 3  ; kit a Smaragdus, azaz Eufrosina, megesmérvén, az ő 
atyját leányának elvesztéséről édös es nyájas beszéddel meg- 
vigasztalá; s jóllehet az ö atyja őtet meg nem esmeréh, dema- 
ga oly mint egy halálból a keserűségből úgy an megelevenödék, 
s nagy gyakorta megjön vala eh szent Eufrosinához. S miko
ron inm ár harmincnyolc esztendeig esmeretlen maradott vol
na a szerzetben, ennekutánna igen meg kezde kórúlnia ; s 
látván hogy meg kellene halniah, az ö atyját eh szent szűz tit
kon behhivatá, es megje1 j;ité neki, hogy ő volna az Eufrosina, 
az ő leénya ; s mindön dolgát megmondván önekih, ugyan kezé
ben nagy bódogúl kihmúh:k ez velágból. Kit az ő vén atyja nagy 
keserűséggel siratván, megmondá az apátnak s mind a fráte- 
röknj192ek; s mikoron megföröszcötték volna a fráterok, meg- 
esmerék hogy nem firfih volt volna, s nagy sírva a fráterok 
közölő temeték el ötét. S mikoron a fráterok közzül egyik, 
k 'iek  fél szűrne kihapadott vala, megcsókolta volna eb szent 
szűznek testét, azonnal megadaték szűrnének velágossága. 
Az ő atyja kegvg mindén mr 'háját elárulván, felét a sze- 
gényöknek osztogattatá, s felét a kalastromnak, kiben ö-es beh 
öltözvén, tíz esz^ndeig nagy szentül éle az ö le-’^yának ha
lála után ; s kihmúlván ezután eh világból, vévé ah mennyei 
bódogságot, kire műnket is tegyön méltóvá atya, fiú, szentlé
lek Ámen.



A SZENT SZŰZ JULIÁN A  ASSZONNAK ÉLETE.

Juliána asszony szent szűz es mártír vala. Nikomédiá- 
nak városából támada. Atyjának Affrikános vala neve, kih 
jóllehet nömös vala, demaga pogán ; de anyja k?-esztyén va
la , s e szent Juliánát még kiesin korában megkeresztölteté, s 
embörkorban jutván, atyja ötéi jegyző11 a császár tiszttartójá
nak, kih bírja vala mind a teljes tartó nánt. S mikoron az ö 
jegyöse haza akarnája vinnie, s a szent Juliána nem akarna 
adzig hozzá egyesödnie, míg meg nem keresztölködnéjek, az 
ö atyja megmezítelenítvén ötét, nagy erössen megostoroztatá, 
es ehképen adá az Eulesius fejedelömnek, az ö jegy ősének, ke
zében. Kit mikoron az Eleusius sok beszédükkel megkérdö- 
zött volna, es keresztyénnek esmért volna lennie, ő is meg
ostoroztatá , es bajáinál fogva megakasztatván, hat egész óráig 
úgy hagyá figgenie, s azután ónnat olvasztatván a gonosz fe- 
jedelöm, fejére tölteté; kikkel mikoron eh szent szűznek si- 
mit nem árthatott volna , megvasaztatván, tömlőében rekesz- 
teté. S a Béliál nevű ördög éjjel | 193 jóh angyalnak képébe 
nekijelönék, s monda: Ah Krisztus külde hozzád engömet, 
s ezt parancsolja, hogy áldozjál az istenoknek, hogy neh 
veszsz ígyen gonoszul. S ez szent Juliána asszony kétölködvén 
ezön, ha istennek angyala volna, kih ezöket őneki tanácsoz- 
nája, nagy sírva kezde úi Istennek könyörgeni, hogy megje- 
löntenéje önekie kib volna ah ki övele szólna ; s azonnal szó
zat lön öhozzája menyors^ágból, mondván: Fogd meg ötét, s 
vallasd önnünmagával meg : kicsoda ? Kih azonnal megra
gadván az ördögöt, megvallatá vele, hogy a Béliál ördög vol
na, es azt is megmondá, hogy Belzebub ördög küldötte volna 
ötét hozzája, hogy megcsalnájah, es hogy Adámot s Évát ö 
vétköztette volna Paradicsomba, es Ábelt Kaimmal ö ölettette 
volna meg, s nagy sok gonosz dolgokat monda elő, kiket te- 
tetött volna embörökkel. Kit hallván a nömös szűz, eh szent
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Juliána a vasláncokkal, kivel ötét eröss en megkötözték vala, 
hátra köté az ördögnek kezeit, s ah foltjával nagy sokáig véré 
ötét. S mikoron regvei a fejedelöm kih hozatta volna eh nö- 
mös szüzet a tömlőéből, utánna vonzja vala kötve az ördö
göt ; s amaz kegyig igen könyörög vala nekih, hogy neh ten
ne több szégyönt ra jta , de bocsátanája el. S a szent Juliána 
kegyig mind a teljes piacon általvoná ötét, s azután egy nagy 
válubah veté. Mikoron azért a fejedelöm házához juttanak 
volna eh szent Juliána asszonynyal', s uronk idvöziténknek 
nevét még is erőssen vallanája, egy kerekre teteté, s úgy vo- 
nattatá azon m eg, hogy mindön csonttetem megtörék őben
ne úgyannera, hogy a velők is kijönének vala a csontokból; 
deh úrnak angyala lehszállván, mind eltöré a kereket, s azon
nal meggyógyítá a szent szüzet. Mely csodát látván a pogá- 
nok , ottan száz húszán térének u r |194onk Jézusnak hitire 
térének, kiknek azonnal mind fejőket vetetéa kegyötlen feje
delöm, s eh szent Juliánát egy üstben, olvasztott ónban, meg- 
főzeté, de eh nömös szüzet az úristen mindön sérelömtöl meg- 
tartá. Követetvén azért a fejedelöm eh nömös mártírt a forró 
ónból; kihütéh magát az istböl az ón , s hetvenöt embört öleh 
meg a pogánok közzül; s ottan elveteté fejét eh szent Juliána 
asszonnak az Eulesius fejedelöm ; s az ördög, kit igen vert 
vala, egy ifjú képében, hogy ah nyakvágóhelyre vinnéjek, 
igen kezdé bosszontani eh nömös szüzet, utánna menvén ; de 
mihelt hátra tekinte e szent Juliána, ottan elfuta az ördög, 
félvén azon, hogy még kezében annája ötét az úristen. K ivitet
vén ez áldott szűz, s imádságot tevén, elvetetek az ö feje kinek 
testét a Sephonia romai dúsné felvevén, hajóba üle vele, hogy 
Romába vinnéje, s ott temetnéje el; de vész támadah a tengörön, 
s Campániának határára veréh a szél őket ; s ugyanottan a 
tengörhöz egy mérföldön eltemeté ötét. Az Eulesius kegyig, 
kih eh nömös szüzet megöleté, nem sok idő elmúlva11, miko
ron a tengörre szállott volna, nagy háborúság támada a ten
görön, es eltörvén a hajót, harmincnegyed magával hala bele, 
s örök pokolra szállá az ő lölkök ; kitől megótalmazjon min
ket az édös úristen atya, fiú, es szentlélök Ámen.



SZENT PÉTÖRNEK SZÉKÖS INNEPÉRÖL.

Szent Pétör apostolnak székös innepét eh mai napon 
méltán illjök, mert ahkoron Antiókhiában szent Pétör hely- 
hözteték es ülteték a pispöki székben. Eh nömös innepet 
azért anyahszentegyház láttatik hogy három okáért szerzéh : 
eíöszer a lettdologért, másodszer a példázatért, harmadszer 
hogy a gonosz szokást lehtetetnéjeh a kérész 1195tyénökkel. 
Elöszer az lettdologért : mert ame, mikoron szent Pétör An
tiókhiában predikállana, ah Theophilus, a városnak fejedelme, 
megfogattatá szent Pétört, miért neki úgy tetszik vala, hogy 
a népeket elhitetné]e , s tömlöcbe teteté, es sok napéglan 
ehözteté. Kih mikoron elfogyott volna erejében, könyörge úr
istennek, hogy ne hadnája ehel meghalnia ; s mennyei szóval 
megerössíté ötét az édös Krisztus. Hallván szent Pál hogy 
tömlöcbeh volna a Krisztusnak vikáriusa, Antiókhiába jőve, 
es a Theophilus úrhoz szerzödék, ezt mondván őnek i hogy  
ö sokféle mestörségöt tunna, s harmad napnak utánna titkon 
behmene a tömlöcbeh szent Pétörhöz ; s látván hogy elfogyott 
volna az nagy éhségnek miatta, igen keservesön siratá ötét, s 
nevén nevezé ötét : ha szólhatna ; de nem szólhata neki szent 
Pétör mind addeg is, míg enni nem ada, s ehröt vevén ozton, 
es egymást megölelvén, sok szókkal szólának egymásnak ; s 
azután meg elmene tőle szent P á l, s alkolmas időt keresvén, 
szóla a Theophilussal : Nömös uram , a te hírödet nevedet 
igen megkissebbíti a szegén kuldus Pétörnek fogsága, kit 
büntelen ehöztetsz a setét tömlőében ; kih mind őmagának , s 
mind egyebeknek sokat használhatna, ha szabadon volna, a 
mint en hallom. S hallván ezt a fejedelöm, monda: S miben 
használhatna Pétör magának? Felele szent Pál: Amint en 
hallom, ez embör mindön kórokat megvigaszthat, s még ha- 
lattakat-es feltámaszthat; s mikoron a Theophilus ezöket bo
londságnak mondanája őróla hinnie, végezetre ezön igyenösö-
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dének meg, hogy ha az ő fiá t, kinek tizenhárom esztendeje 
vala halálának, feltámaszthatná]a, szabadon elbocsátnája, s öh- 
es felvennéjeh j190 mind az Ő népével a törvént, kit ö tartanah. 
A tömlőében menvén azért szent Pál Pétörhöz, megmondá 
nekih mit fogadott volna a Theophilusnak, s felele szent Pé- 
tör, mondván : Atyámfia, nagy dolgot fogadtál, de lehetségös 
ezt uronk Jézusnak megtennie az ö dicsőségére. S kihozván 
a tömlőéből szent Pétö rt ah Theophilus, viteté az ö fiának ko
porsójához, holott imádságot tevén, azonnal feltámada az ifjú. 
Kit látván a fejedelöm , mind háza népivel s mind a község
gel hin uronk Jézusba, s megkeresztölködék, s nagy egyhá
zat csenáltatván szent Pétörnek akaratja szerént, középaránt 
pispöki széköt csenáltata nekih, s eh mai napon ülteté bele eh 
nömös apostolt, s hét egész esztendeig birá az antiókhiai egy
házat . Honnan megtérítvén uronk hitire az országot, jőve Ró
mában, s ott a romai píspökségöt huszonöt esztendeig biráh. 
S mikoron Antiókhiábói szent Pétör Rómába ment volna, az 
ördöngös Simon ottan oda menvén, nagy sok hazugságos té- 
völygésöket hirdetvén nekik, es hamos jegy őket tevén, szent 
Pétörre támasztá a népet, s uronk Krisztos hitéről eltéríté 
őket. Kit hallván szent Pétör, ismég Antiókhiába jöveh, s 
megjelöntvén a Simonnak csalárdságát mind a község előtt, 
es meggyógyítván a kórokat, s ördögöket kihüzvén embörök- 
böl, ehképen meg a hitnek igazságára voná a népet, s hét na
poknak alatta tizezör emböröknél a pogánok közzül többet 
keresztöle meg ; s a keresztyénök kegyig , kik a gonosz Si
monnak hittenek vala, mezítelen lábbal ménének szent Pétör
höz penitenciát vevén róla, hogy az ördöngös embernek hit
tenek volna, s ötét mind a Theophilussal egyetömben meg 
székiben ülteté. S ezöknek emle| 197közetire azért szerözte- 
ték elöszer eh mai innepe szent Pétörnek. Másodszer illjök e 
mai napot a példázatért, mert szent Pétör három egyházban 
magasztaltaték fel : elöszer a vitézködöknek egyházokban, 
másodszer a go noszoknak gyüleközetökben, harmadszer a 
győzödelöm-vetteknek egyházokban. Elöszer mondám hogy 
felinagasztaltaték szent Pétöra vitézködő egyházban, fejedelm- 
ködvén őrajta, es a hitben dicsiretösön nevelvén ötét; fel- 
magasztaltaték a gonoszoknak gyüleközetiben is, az hitötlen-
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ségöt eltékozlván öbennök, es uronknak hitire térítvén őket ; 
felmagasztaltaték a gyözödelöm-vett egyházban is, mikoron 
menyországban viteték, es a Serafin angyaloknak karokban 
helyhözteték. S eh háromképpen való felmagasztaltatásaért 
háromszer illi szentegyház az ö innepét eh mai napon, kit 
székös innepének nevez, fogságból való szabadulása napját 
es halála napját. Harmad oka a mai innepnek a gonosz szo
kásnak kiirtásáért, mert ilyen szokások vala a pogánoknak 
ez napokban, hogy az ö szilejöknek koporsójokra nagy jóh 
főtt étkeket es borokat visznek vala, azt hívén, hogy az ö 
szil ej ök lölkök ennéjek meg azokat, mert éjjel azokat az ör
dögök elhordják vala a koporsókról ; miért a keresztyénök- 
es, kik a hitre térnek vala, nem hagyhatják vala el eh go
nosz szokást : úgy szerzék a szentatyák, hogy eh mai napon, 
a mih előszer ördögöknek tisztösségére tetetik vala, az a jó 
istennek es ö szent apostolának eh Pétörnek tisztösségére te. 
tetnéjek ; minekokaért a keresztyénök eh mai napon vendég
ségöt tesznek vala egymásnak, es a szegényüknek, s ugyan 
italok napjának híák vala ez mai innepöt. Imeh azért, mely 
nömös okokért szeröztetött a szentöknek inne|198pök, kiből 
tisztöltessék atya, fiú, szentlélök Ámen.



SZENT MÁTYÁS APOSTOLRÓL VALÓ
P R É D I K Á C I Ó .

E s é k - a  n y í l  M á t y á s r a ,  es a t i z e n e g y  
a p o s t o l  k ö z z é  s z á m l á l t a t é k :  ez igéket szent Lu
kács evangélista írja az apostoloknak cseleködésökröl szer
zőit könvnek első részében. Mely igékben két dolog jelön
tetik : első az isteni nagy kegyelmesség kih ame, látván hogy 
a Júdás árultaja uronknak elvesztötte volna az apostoli 
méltóságot, gonoszságáért nem akará eh választott tizenkét 
számot megkissebbíteni, deh ő helyében mást akara választani, 
mennyei jegygyei mutatván meg kih volna ehre méltó. Má
sod dolog, kit jelönt az elkezdett ige, hogy szent Mátyást igen 
szereti vala az úristen, kit megmutata ehben, hogy ímeh apos
tolává választá ötét; mert a jóh isten, mikoron valakit választ 
egyházi méltóságra, jobbnak es szentségösbnek jelönti azt 
egyébnél, minekokaért ame, mikoron nem tunnájak eh kettő 
között : József es Mátyás között, melyik volna kellemetösb az 
úristennek, megmutatá ezt uronk Jézus, menyországból nagy 
velágosságot bocsátván Mátyásnak fejére , evei mutatván 
hogy ötét választotta volna eh nagy méltóságra ; kikről mon
datának az elkezdőit igék ; mely igék mellé háromról leszön 
tanuságonk : első, szent Mátyásnak méltóságáról ; második 
ahról, mivel érdömlé szent Mátyás az ö választását ; harma
dik legyön az Ő életéről. Az első mellé tunnonk kell, hogy 
az úristen négy méltósággal tisztölé szent Mátyást eh velá- 
gon : előszer mert ötét uronk Jézus önnön nemzetségéből es 
hazájából tám| ‘"asztá, es adá ez velágra; mert miképen 
uronk Jézus Júdának nemzetéből támada, es Betlehemben 
szileték, ezönképen szent Mátyás jelös sziléktöl Betlehemben 
szileték ez velágra ; miképen azért ez velági embörök egy



mást inkább szeretik, kik egy nemzetségből es hazából támad
nak, ezönképen nem kell kétölködnönk ehben, hogy uronk 
Jézus szeretettel nem szerette volna ötét. Második ajándok, 
hogy a jó isten ötét mind ez velág közzül tanitványúl válasz- 
tá magának, mert uronk Jézus még ez földön jártába a het
venkét tanítványok közzül egyiké tévé ötét, kik ö szent fel
ségének titkos baráti valának. Ezökről monda idvöziténk : 
Immár nem mondlak tűtöket szolgáimnak, de barátimnak, 
mert megjelöntöttem nektök a mennyei titkokat, melyeket 
hallottam az en atyámtól. O en drágalatos atyámfia, mely 
nagy méltóság ez hogy valaki*1 istennek barátja legyön ! Har
madik ajándok, kivel az édös isten e szent Mátyást szerété, 
mert ötét mind a hetvenkét tanítványok között szentségösbbé 
tevéh ; kih sok jegygyei megbizoníttaték : elöszer az aposto
loknak választásával, mert mind a hetvenkét tanítványok 
közzül sem leiének szent Józsefnél es Mátyásnál tekélletös- 
beket, s azért hogy csak eh kettőt választák ; másodszer a 
bódog szűz Máriának választásából, mert ö szent asszonsága- 
es választá eh szent Mátyást ah többi közzül, az uronk Krisz- 
tus-es választá, mikoron tanítványává tévé , a teljes szent há
romság is megjelönté az ő szentségös voltát, mikoron ötét 
öröktől fogva választá ehr e , hogy az apostoli fejedelömségre 
méltó lenne, es a szentlélök malasztjába megerössödnéjek, 
pinköst napján vevén mindön nyelvnek értelmét a vigaszt- 
|2°oaió szentlélektöl. Negyed ajándok, kivel az édös isten 
ötét szerété, az apostolság, hogy imeh a lölki méltóságnak 
legnagyobb garádicsára választá, kih mind a mártiromságot, 
confessorságot es szüzeségöt fölülmúl, mert elhaladja mind a 
prófétákat, s mind a pátriárkákat az apostoli méltóság, miké
pen a Serafin a több kar angyalokat. Mely ajándokokból meg- 
bizoníttatik szent Mátyáshoz való szereteti ah jó istennek. 
Második tanúság mellé kérdik szent doktorok : Minemü jó
kért érdömlé szent Mátyás az apostoli méltóságot? felelnek 
doktorok ehre , hogy háromból lön a szent Mátyásnak válasz
tása: Elöszer az isteni öröktől fogva való elvégezésből es 
választásból ; mert szent Pál apostolnak mondása szerént : 
Ah kiket ah jóh isten magának választott, azokat hía a hitre, 
3  ah kiket h itt, azokat meg is igazította, es a kiket igazakká
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te tt, azokat fel is magasztalta a dicsőségnek miatta : ezoket 
mondja szent Pál rómaiaknak írt levelének nyolcad részében, 
ki mellé tunnonk kell, hogy az isteni választásban három va
gyon: első az előlvevő isteni szeretet, mert úristen jót akar 
annak, ah kit választott ; ah szeretet kegyig, miért a jóaka
ratba gyökerezik meg : innét vagyon , hogy az úristen sinkit 
nem választ, hanem malasztnak es dicsőségnek jovát akar
ván es adván annak , ah kit választ. Másod az mi érdömönk 
nekiil való elöljáró választás ; mert az úristen választotta az 
öveit ez velágnak teremtése előtt, míkoron embör ingyen 
sem volt; harmad kih vagyon az isteni választásba, az kö- 
vetköző cselekodés, mert jóllehet az isteni választás öröké, 
volt, dehmaga a választásnak dolgát]201 kivel megigazít a 
bínből embört , mastan s jövendőben megbódogít az ö ma- 
lasztjának miatta, idővel teszi1*, mert ehre választa minket az 
édös isten velágnak terömtése előtt, hogy mikoron ozton te- 
römtésönknek utánna a hitre hína, szentök es szeplőtelenök 
lennénk az ő színének előtte a szeretetben. Másodszer lön 
szent Mátyásnak választása ah bizony alázatosságért, mert 
igen alázatos embör vala es kisded ö szömeinek előtte : am, 
uronk sentenciája vagyon ezon : Valaki magát megalázja, fel- 
magasztaltatik ; ki ha földig nem alázta volna m agát, nem 
választatott volna apostollá. Harmadszer választaték szent 
Mátyás a benne való szeretetért, mert teljes vala szeretettel, 
kit megmutata a predikállásnak tisztében, prédikálván isten
nek utát es országát a pogánoknak es a szegény bínösöknek, 
kinél a jóh isten előtt kellemetösb jót embör nem tehet ; meg- 
mutatá ah szeretetnek nagy voltát, mert uronk Jézus neveért 
halált akara szenvednie. O azért drágalatos atyámfia, akarsz- 
eh szerettetni az úristentől ? tanúid meg magadat földig aláz
nod, es szeressed a jóh istent mindönöknek fölötte, felebará
todat mint magadat, s az isten*es szeret tegödet. Harmadik 
tanuságonk leszön az  ő s z e n t s é g ö s  é l e t é r ő l  es ha
lálából : kih mellé tunnonk kell, hogy eh szent Mátyás Betle- 
emben lakozóknak nömössi közzül támadah, s a gyermöki 
esztendeit ért elkülcsökkel győzi vala meg, es az ö lölke ta- 
níttatik vala a nümös lölki jószágokra, hogy az értelömre 
gyors lenne, s az ergalmasságra künnyen hajlandó, a jóh sze



rencsékben nem kevély, a háborúságokban kegyig állhatatos 
es békeségös. Kih deák’ tudó]202mányra adatván, rövid idő
nek alattah mind a teljes ó törvént megtanulá; tudós vala 
azért a szent Mátyás az isteni törvénben, tiszta szivében, erős 
vala tőikében, okos a tanácsadásban , kih ame , hallván édös 
uronknak prédikációját, ő tanítványa lön, s egyiké tévé idvö- 
ziténk ő : a 1 ervenk tanítványok közzül ; kit ozton menny
be meneti után Jíidásnak, ki elkárhozék, helyében állata, es 
apostollá tevfv S mikoron a szent apostolok megosztották 
volna eh velágot közölök: kil ' mind hova menne közzülök 
az édös uronk Jézus nevét predikállani, juta szent Mátyás
nak Zsidóország es Macedónia, mely országokból nagy sok 
pogánokat téríte a kereszty énségre. Ame, mikoron Macedóni
ába ment volna predikállani , s ab nép ugyan a vakságba 
akarna megmaradr', az ördög egyik is gyermök képében az 
é* tétlen pogároknak ottan mep ’elönék, es a tárnicsot adá ne
kik, hogy m eg ö lje k  eh szent Mátyást, kih az istenöknek 
tisztölését el akarnája vesztenie. S azonnal rejája tuldulván 
a bolond nt,p, eh szent apostolra, megfogák, es erössen meg- 
kötözék, s igen vervén ötét tömlőében rekeszték ; uronk Jé
zus kegyig nagy fénösséggel neki jelönék, s a földről fele
melvén, a kötélből elszabadítá, es nagy édösdedön megvi
gasztalván , kihhozá ah tömlőéből, s szent Mátyás azonnal is- 
még prédikállani kezdp, s monda a megkeményülteknek : lm 
meghirdetőm nektök, hogy íil miud elevenön pokolra szálló
tok; s azonnal megnyílván a föld, elnyelé őket, s a többi ke
gyig mind u |20L rönk Jézus hitire térének. Macedóniát megté
rítvén, végezetre Zsidóországba jőve, holott sok csodákat te
vén es jegy őket : vakoknak látást adván, poklosokat meg- 
gyógyítván, ördögöket embörökböl kihüzvén, es halattakat 
feltámasztván, mérgös italt ártalmasság nekül megiván ; kit, 
megirílvén a zsidók, megfogának, s a tanácsba vivén eh nö- 
mös szent Mátyás apostolt, monda a pispök őneki : Ha időt 
adónk ncköd, akarsz-eh a mi hitönkre ismég térnöd? S fe
lelvén e szent apostol, monda : Távoly legyön entölem, hogy 
eltérnék az igazságról, melyet megleltem ! Kit hallván a zsi
dók , sentenciát adának rejája hogy a keresztfára feszíttetvén 
ölettetnéjek meg. Kire mikoron felfeszítötték volna, s nem
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halhatna meg, kövekkel is hagyigálák ötét ; de ameh, miko
ron kéméje őket, hogy a köveket vele temetnéjek el, leve- 
vék a keresztfáról, s fejszével elvágák fejét, s ilyen márti- 
romsággal vévé az örök bódogságot szent Mátyás apostol? 
kit minekönk-es adjon atya, fiú, szentlélök Ámen.
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SZENT TAMÁS DOKTOR ÉLETÉRŐL.

Tamás confessor, szent Damakos szerzetéből való, 
Aquinombeli nömösseknek nemzetiből támada. Atyjának 
Landulfos, anyjának Theodora vala neveh, kih Nápolybólje- 
lös nömös nemzetből származék. Mely szent Tamás doktor
nak ez velágra való sziletéseh megjelönteték, s még élete-es, 
mert am, egy pusztába lakozó, kinek Probus vala neve, meg- 
mondá, hogy egy fiat szülneh, kit Tamásnak kellene nevezni, 
kih szent Damakosnak reguláját vennéje fel, es eh földnek 
kerekségében nagy bölcs lenneh; melyek mind |204 bejeié
nek. Mikoron azért szilettetött volna, Tamásnak nevezteték. 
Kit mikoron egy napon az ő dajkája förösztene, egy kis leve
let lele kezében, kit mikoron az ő anyja nagy nehezen kihvett 
volna kezéből, meglátá : tahát az Ave Mária vagyon rajta 
írva ; de adzig síra érötte, hogy megadá anyja neki, s azon
nal szájába vévé, es megrágá, s elnyeléh, s az naptól fogva 
szokássá vévé, hogy mikoron sírna, soha el nem hagyá vala, 
míg vagy könvet, vagy valami levelet nem annak vala kezé
ben; s még mikoron jól nem szólhatna, ha valami könvet lát 
vala, ottan oda fut vala, es a több gyermökök módjára igen 
hányja vala levelönkét. Hogy öt esztendős foga lenni, egy 
apáturnak adá, ki igen tanult embör vala, hogy mind jóh el- 
külcsre, s mind deáki tudományra megtanítanája. Kit látván 
az apát hogy csoda elméjű volna, megént megküldé az ő aty
jának, intvén ötét, hogy Nápolyban küldenéje a közönségös 
tanusághelyre. Tíz esztendős vala immár hogy Nápolyba kül- 
dé az ő atyja, holott a szabad tudományokban rövid napok
nak alatta csudaképen használa ; de mikoron gyakorta men
ne a prcdikátorszerzetnek kalastromában, es gyakorta hall
gatna prédikációt, gyönyörködvén az ő bölcseségökben s re
gulái életökben, elhagyván eh velágot, tizenhárom esztendős 
korában a szerzetben öltözék, holott szent dolgokban es böl-
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cseségnek tanúságába kezdé magát foglalnia. Kit meghall
ván az ö testi atyjafiai, atyjának halála után igen megszomo- 
rodának rajta , s hozzája menvén, előszer szép szóval híván 
ötét : hogy láták , mert simmit nem tehetnek neki, megfogák, 
es erővel vivék haza, s olymint két esztendeig!205 tárták őrizet 
alatt egy toromba ; de mikoron sem fenyögetéssel, sem hi- 
zölködésökkel einem  hajthatnájak ötét, egy gonosz életű, 
szépségű leánnak b'zölködésével, kit hozzája bocsáttanak, 
akarák a barátságról eltéríteni ; kih a tűzről egy üszögét ra
gadván , kiveré vele a szóméit a házból, s szent keresztnek 
jegyét ve vén e szent Tamás őmagára, imádságot kezde ten
ni, nagy könvhullatásokkal könyörögvén az úristennek, hogy 
az örök tisztaságnak tartását adnája őneki ; s azonnal két an
gyal megálla előtte, s megmondák, hogy a jó isten meghall
gatta volna, s egy övvel megövedzék ötét, s azt mondák, 
hogy soha azt róla le ne vetréje. Az időtől fogva ez nömös 
ííjusoto, testi kisíri;etöt nem érze. Végezetre látván az ö any
ja ,  hogy az úristen akaratja ellen nem tehetne, s megemle- 
közvén azokról, melyeket a szent Probus atya még fogonta- 
tása előtt öróla mondott volna, a fráteröknek megengedő, 
hogy a kalastoromba vigyék, s meg közikben ; de félvén 
azon, hogy ismég az ö atyjafiai erőszakot tennének rajta, el- 
követközék fejedelmétől Rómába Nápolyból a közönségös ka- 
pitulomba, s onnan mene Párizsba , szentirásoknak tanúsá
gába ott önnönmagát foglalván. Onnan az atyák Kolonnyába 
küldék, holott nagy fráter Albert doktortól kezde tanúlni, 
igen megalázván önnönmagát 5 minekokaért mind a több ta
nítványok megutálák ötét ; s miért testös embör valah, s nem 
szól vala előttök valami bölcseségöt, néma ökörnek nevezék 
ötét. S mikoron némelyek a fráterok közzül megesmerték 
volna, hogy a szent Tamás tudós embör volna, megmondák 
az ö mestöröknek, az fráter Albert]206 doktornak, kih egy 
kérdést ada eleiben, hogy azt megfejtenéje mind a tanítványok 
előtt az napra, melyet neki határoza, es ahról mindönöknek 
megfelelne. Mely kérdésre mikoron csodálatos fogássokkal es 
bizonságokkal felelt volna, monda a nagy Albert doktor: 
Ez ökör Tamás oly ordítást teszön ez velágon, hogy mind eb 
földnek kerekségére elhallik. Ezök után meg Párizsba kül-
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dók az atyák eh szent Tamást ; s immár a szentirásba bak- 
lárius vala, s ott ime, mikoron a szentirást olvasnája egye
beknek , kezdek ötét ahra kérni, hogy a doktorságot-es fel- 
vennéje; de ö ehre alítván magát méltatlannak, miért még 
harminc esztendős nem vala, teljességgel simmiképen nem 
akarja vala. Kinek egyszer néminemű szent vén m egjelöl
vén, monda : Az isten felöl parancsolok teneköd, hogy a dok- 
torságot felvegyed ; s megmondd azt is min kezdenéje el az 
ö beszédét : s így vévé fel ozton a doktorságot, kiben nem 
tunyán eseleködék, de nagyobb szorgalmatossággal adja vala 
magát a tanúságra honnemmint annakelőtte ; es miképen a 
nömös méh, a lölki mézeket gyütvén, a hallgatóknak szivük
ben az édös igéknek mézességét mélyen ötté*1. Oly igen 
nagyon foglalja vala magát az isteni üresködésökben is, hogy 
gyakorta a titkon való imádságában a földről nagy magas- 
san az égben felemelködik, vala ; s valamikoron vagy lekcét 
akarna olvasni, vagy kérdést megfejteni11, titkon való imád
ságot teszön vala elöszer, s onnét felkelvén megleli vala, a 
mit keres vala, mintha valami könvet látott volna|207 rejája; 
mert amiképen gyónásba megmondotta vala az ö confessorá- 
nak : nem emböri elmének tanúságával kereste vala annera, 
mint istentől nyerte vala az ö tudományát imádságával. 
Ameh ennek bizonságára mikoron egy éjjel édös imádságba 
volna foglalatos, neki jelönék szent Pétör s szent P á l, s ah 
szentirásoknak értelmében, a melyekről kétölködik vala, 
teljességvei megtnníták ötét azokra. Oly igen elrüttetik vala 
nília az imádságba es a nagy tanulásba, hogy úgy tetszik va
la mintha megholt volna ; níha éjjel gyertyát gyút vala kezé
ben , s a1’ könv eleiben ülvén, mind elégvén a gyertya, kezét 
is mind elégetvén, az Írásnak édösségében elmerülvén in
gyen sem érzi vala. Nagy sok csodatételökkel is megajándé
kozta vala ah jóh isten ötét, mert vakokat, ördöngösöket es 
egycb kórságbelieket is sokakat meggyógyít vala. Ezöknek 
utánna, mikoron az ő bódog életének végé elközelgetne , es 
Nápolyba volna, s egy éjjel nagy ajtatoson imádkoznéjek, egy 
fráter látá : tahát két sengnire a földtől felemelködék, s uronk 
Jézus fesziiletinek képeh megszólnia neki, es monda : Tamás ! 
enrólam sok jókat írtál, s mit vársz entölem éröttök? Felel©
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szent Tamás, mondván : Nem simmit uram, hanem csak ten- 
nönmagadat. Miért a jutalomról vala a kérdés, példáz ja vala 
azt, hogy az ő munkájának hamar vége lenne : mert ameb, 
mikoron kilenced Gergöly pápának parancsolatjából menne 
a közönségös konciliomba, s jutott volna immáran Kampáni- 
ába, megkórula, s Fossenove neü az apáturaknak kalastro* 
mába szállván, nagy tisztösséggel behfogadtaték, holott is 
in j2n8kábban elnehezedvén, még sem szőnék meg a bölcse- 
ségnek tanúságától, mert a fráterüknek kérésökre megma
gyarázd nekik ah cantica canticoromot, hogy a szent angya
loknak dicsirctölcre juthatna. Harmad nappal kegyig az ő 
halálának előtte, egy kométacsillag jelön ék , mely csillag mit 
jegyözne, eh szent doktornak halála megjelenté ; mert mi- 
helt kihmúlék eh szent ernbör, ottan elvesze a csillag. S az 
utolsó órára jutván, mikoron ötven esztendős embör volna, 
kihmúlék e velágból uronknak sziletése után mikoron írná
nak ezör kétszáz s hetvennégy esztendőben, es vévé a jók
nak szerzőit örökévaló országot, kit adjon nekünk is atya, 
fiú, szentlélek Ámen.

»



SZENT GERGÖLY PÁPÁRÓL VALÓ
P R É D I K Á C I Ó .

D i c s i r l e k ,  u r a m  i s t e n ,  t e g ö d e t ,  m e r t  
e r ő t  a d á 1 e n n e k ö m  es b ö l c s e s é g ö t :  ez igéket 
írja szent Dániel próféta künvének második részében. Mely 
igéket méltán mondhat szent Gergöly pápa, kit úristen ke
resztyén anyaszentegyházban tön nagy doktorrá, és erős osz
loppá az ö egyházába, mindön ördögi viaskodásoknak ellene : 
mert az ördög háromféle ostromlást tön az uronk Jézus hite 
ellen, hogy el-kihveszthetnéje eh velágból : elöszer a pogán 
fejedelmeknek hatalmokkal, de ezök ellen az édös uronk Jé
zus bocsátá a szent apostolokat es a szent mártírokat, kik az 
ö békeségökkel meggyőzék őket, halálra adván magokat id- 
vöziténk hite mellett. Másodszer a gonosz sátán akará el
veszteni a keresztyén hitöt pogánoknak bölcseségökkel, es a 
gonosz eretneküknek hamos tanúságokkal, es hamos keresz- 
tyénöknek tettetös szentségükkel, kik ellen bocsáj2ü9tá az 
édös úristen a szent konfessorokat, es a nömös doktorokat, es 
kiilömbkülömb szerzőtöket támaszta, kik az ö szent prediká- 
ciójokkal, szent életükkel s tanúságokkal a keresztyénségöt 
igen elvelágosítanájak, es az ő hamos tanúságokat az eret
neküknek mcgnyilatkoztatnájak , kikről a szent evangéliom- 
ba úgy monda uronk Jézus : En adok nektök szát es bölcse
ségöt , kinek nem állhatnak ellene mind a tii ellenségtök. 
Harmadszer az ördögök töröködének a hit ellen hamos cso- 
datétclöknek miatta, ki1'legnagyobban Antikrisztos idejében 
leszön, kik ellen ahkoron bocsátja a szent Enokot es Illyést bi
zony csodatételökkel. Miért kegyig bódog sz. Gergöly pápa igen 
ótalmazá szent bülcseségével a keresztyénségöt, méltán mond
hatja az elkezdött igéket; mely igék mellé három rendbeli 
idvösségos tanuságonk leszön a bölcseségrŐl : első a bizony 
bölcseségről, második annak drágalatos voltáról ; harmadik a sz.

11*
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Gergoly doktornak bódog életéről. Az első mellé lássok meg 
imez két kérdést, előszer : micsodah a bizony bölcseség ? má" 
sodszer mihben áll a bölcseség? Az első kérdésre így felel
nek doktorok mind közönséggel, s még a pogán bölcsek is : 
hogy a bölcseség nem egyeb hanem isteni es emböri dolgok
nak esmereti, ki egyesödött a jóh életnek tanúságához. Mely 
magyarázatba három jelöntetik : első az isteni esmeret a bí
zón hitnek miatta, m ert, úgy mond szent Ágoston doktor : 
Tenálad nekiil, uram, valamit érteni nem bölcseség; de es- 
merni tegödet tekélletös tudomány ; második az emböri id- 
vösségnek kere|210sése, mert a mondatik bizony bölcsnek, 
kih mind az ő idvösségét s mind egyebekét tudja keresnie, 
miérthogy mindön dolgoknak fölötte az élet megjobítandó ; 
ezért mondatik a’1 magyarázatban, hogy isteni es emböri dol
goknak megesmereti ah bölcseség ; harmadik, ki a bizony 
bölcseségről jelöntetik , a jó1“ élet, mert, szent Bernáldnak 
mondása szerént, a tekélletös bölcseség ez : eltérni a bűnök
től, es jót tennie1'; ez ilyen bölcseségöt dicsiré a szentirás, 
mondván: Véghetetlen kénes emböroknek a bölcseség, mely- 
lyel valaki jól élt, az isten barátságába részest lett; de jaj 
azoknak, kik ehféle bölcseségöt nem válják, mert ime nyil
ván való bolondságba élnek, es sietnek a halálra, kitől még 
az oktalan állatok is félnek. U en drágalatos atyámfia, mih 
lehet annál nagyobb bolondság, mint kih önnönmagát megöli, 
mikoron, ha akarnája, magát ahtól megótalmazhatnája ? Ehre 
mondja a szentirás : A bolondok azokat kevánják, ah melyek 
ártalmasok őneki. Második kérdés imez : Miben áll a bizon 
bölcseség ? F  elel szent Bernáld doktor ehr e , s úgy mond, 
hogy háromféle bölcseség lelettethetik : színek, szának es 
teteménnek bölcsesége ; a színek bölcsesége áll az elmúlt bí- 
nöknek bánatjában, hogy embör, szíve szerént bánkódjék 
tett bíneiről, es megutálja1“ eh velágnak szertelen gyönyörűsé
gét, s kevánja az öröké való jutalmakat; a szának kegyig 
bölcsesége áll a1“ tulajdon bínöknek meggyónásába, hálaadá
sokban, isteni dicséretükben es éppítö beszédüknek mondásá
ba; a mivelködetnek bölcsesége áll a tiszta, békcségös es 
engedelmes életben; ezöket | 211mondja szent Bernáld dok
tor : ezeknek szájok, mint az úristen mondja a szent Dávid
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királynak szája által, gondolják a bölcseségöt, szájok szólja 
az itéletöt, szivökben forog mindönkoron az istennek törvé
nye , minekokaért nem csalatkoznak meg az ö járásokban es 
dolgokba. Második tanuságonk a bölcseségnek drágalatos 
voltát jelönti, kih mellé kérdik doktorok: ha a bölcseségnek 
ajándoka drágalatosb-e1' a szeretetnek ajándokánál? Ah kér
désnek okát a szentirásból veszik, mert am, úgy mond ah 
szentlélök : A bölcseség mindön jóknak anyja, es mindön 
arany öhozzája képöst egy kis föveny ; az isten sinkit nem 
szeret, hanem azt, a'1 kih bölcseségben lakozik, miért drágább 
a napnál es országoknál. Ezöket mondja a bölcseségröl szent
lélök ; kikből kihámoztatik, hogy drágalatosb a szeretetnél, 
de ez ellen vagyon a mit sz. Ágoston doktor mond, hogy az is
teni ajándékok között simmi nagyobb nincsen a szeretetnél ; 
jóh azért megtunnonk, melikjobb? Felel ehre sz. Bonaventúra 
doktor atyánk, s úgy mond ö is : Simmi ajándoka az úristen
nek ilyen nagy nincsen mint a szeretet , mert a szeretetben 
nagyobban mutattatik az édös istennek jóhvolta , honnem- 
mint a több ajándokában, mert vannak az áldott istennek oly 
ajándoki, hogy kik szeretet nekül vannak, mint erősség, ke
gyesség , tudomány, értelmesség ; s bizon dolog ez , hogy 
ezök kissebbek ah szeretetnél; vannak ismeg oly ajándoki 
az úristennek , melyek bennok valják a szeretetöt, miként a 
bizony bölcseségnek ajándoka, mert a szeretet az nyeldök- 
lésnek érzékönségöt ád , hogy ízösök legyenek őneki az örö- 
kévaló jók. | 212 E hre mondja szent Bernáld doktor: A böl
cseségnek kezdeti úrnak félelme, vége a szeretet, közepi ke
gyig a reménség. így végezi azért szent Bonaventúra dok
tor a kérdést, hogy a bölcseség a szeretet nekül nem olyan 
jóh, mint a szeretet, de ah mineben magába rekeszti es valja 
a bölcseség a szeretetöt,. véghetetlen kénes , es csak ezt sze
reti az úristen. Példánk vagyon a bölcs Salamonról, kih az ö 
bölcseségével elvesze, miért az isteni szeretetöt hátra hagyá 
az asszonyállatoknak szeretetükért. Nem ilyen bölcs vala a 
bódog szent Gergőig doktor, mert az ö bölcseségét megékö- 
sítötte vala isteni es atyafiuságos szeretettel, minekokaért ré
szes lön az isteni barátságba. Harmadik tanuságonk az ö 
é l e t é r ő l  leszön, kih mellé tunnonk kell, hogy a szent Ger-



göly pápa római dúsnak nömös nemzetségéből támada; atyjá
nak Gordián vala neve, s anyjának Silvia ; s a pápaságba ti
zenhárom esztendeig s hat holnapég es tíz napig éle\ Ki mi
koron még ugyan igen ifjú korában ah természet szerént való 
tudománnak tetejére jutott volna, es nagy kazdagságokkal 
bévölködnéjek, azt kezdé gondolni, hogy azokat mind el- 
hagynája, es baráttá lenne ; de elhalasztó, míg atyja eh ve- 
lágból kihmúlék, kih Siciliát tartja vala a rómaiaktól ; s eh 
szent Gergelyre maradván az ország, hat klastromokat rakat, 
tata benne, s Romában még egyet szent András tisztességére, 
mely klastromokat tulajdon örökségéből igen megajándokoz- 
ván, s mind a több marháját szegényöknek osztogatván, a 
római klastromában szent Benedek szerzetében öltözék, mert 
még abkoron ott ahféle szerzet vala csak. Mely szerzetben 
rövid időnek alatta oly nagy szentségre juta, hogy mé|213ltána 
nagy tekélletös fráterok közzé számláltathatik vala. Oly nagy 
kémén élettel gyötri vala az ö testét, hogy gyomrában ltórol- 
kodván, alig áll vala ah lábán ; níha sok óráig kénzódván ve
le, azt tudják vala a fráterok , hogy azonnal meghalna. S mi
koron kihnnilt volna a klastromnak apátja ez velágból, ötét 
választók az atyafiak fejedelmmé ; s egy napon, mikoron 
könveket szerezvén írn a , egy tengerbe veszett kazdag em- 
börnek képében neki jelönék az ö őriző angyala, es könvhul- 
latással könyörge neki, hogy ergalmasságot tenne vele; s pa
rancsoló szent Gergely a sáiiárnak , hogy hat garast adna ne
ki , s amaz elmenc. Azon napon meg hozzája mene'1, smon
da eh szent Gergöly doktornak : Sokakat veszték e l , s keve
seket vők helyében ; s szent Gergöly meg annet adata neki. 
Harmad napon meg hozzája mene1' , s nagy untató kajáltás- 
sal kezdé eh szent apátot kérni, hogy könyörülne rajtah ; 
szent Gergöly megértvén hogy nincsen simmi pénz a háznál, 
kit neki adhatna, egy ezüst tál vala házába, édös anyjaé1’, s 
neki adá azt, s az angyal nagy örömmel elmene előle. Mi- 
nekutánna kegyig a pápaságra választatott volna , egy napon 
a kancelláriosnak meghagyá, hogy tizenkét szegényöket es 
szarándokokat hínah vendéggé; s mikoron lehültette volna 
őket, tizenhármat számláin szent Gergöly pápa, s mikoron 
mondanája a kancelláriosnak : Mireh tettel parancsolatom
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ellen ? monda amaz , hogy tizenkettőnél többet nem hitt vol
na : s megszömlélvén eh szent embör ah tizenharmadikát, lá- 
t á , taliát igen változik orcájában, hol vénnek s hol ifjúnak 
mutatja magát, s az ebéd után magának hiván szent Gerg|21<l- 
göly, monda neki: Kih vagyte? s felele amaz: En vagyok 
az , a kinek az ezist tálat adád a tengörbe veszött embörnek 
képében, mikoron még apátur volnál csak ; bizon mondom 
teneköd, hogy a napságtól fogva választah tegödet úristen a 
pápaságra ; s ottan elenyíszék előle. E h szent embörnek ide
jében, még mikoron csak kardinál volna, oly igen megárada 
a Tiberis vize, hogy a városnak kőfalán is behmegyön vala 
Rómába, sok házakat-es elveszte , ennekfölötte nagy sok ké- 
gyók es sárkányok termének a Tiberis vizében, kik azután 
hogy a víz megesék , a tengörbe1* ménének, de a tengörbeli 
habokba meghalván, es a partra kiverettettek volna, oly i gén 
megdögleték az eget, hogy nagy döghalál követközék belőle. 
Mely halálban legelőszer is ah Pelágius pápa múlék kih, s oz- 
ton ah népet is úgy kezdé megverni, hogy Rómába sok házak 
pusztán maradának ; s ehkoron választaték szent Gergöly a 
pápaságra mindön néptől ; s mikoron meg kellene őneki szen- 
töltetni, s ah nép erőssen halna, kezde predikállania a nép
nek , intvén őket a penitenciatartásra, es megparancsolván, 
hogy mindön embör prosoncióba jöne, es a létániamondással, 
azaz szentöknek hívásával, könyörgenének a jóh istennek ; 
mely processióba két negyven embör múlék kih ez velágból, 
de még sem hagyá megszőnnie az úristenhöz való könyör
gést. Ah prosonció után ruháját elváltoztatván szent Gergöly 
titkon kihfuta ah városból, s harmad napeg lappaga ah kőh- 
hasadékokban ; kinek elmenésén mindegyházi n é |215pek s 
mind parasztok igen megbusúlván, mindönütt fogak ötét ke
resnie , s egy pusztába lakozónak megjelönté az úristen hol 
volna, mert velágosságnak oszlopa lehszálla az égből a helyre 
hol elrejtőzött vala, s azon leiék meg. Kit erővel felvevén a 
nép , akaratja ellen pápává szentölteté, s titkon levelet írván 
a Mauricius császárnak , kih ötét igen szereti vala, könyörgeh, 
hogy simmiképen az ü választására ne1* engedné ; de ah vá
rosnak fejedelme1* elurzá a levelet, s ezönképen a császár is 
nagy jóh kedvvel raegkonfinnálá az ö választását; de miért



még a halál meg nem állott vala, ismegent processiót szerze, 
hogy a várost megkerülnéjek a létániával, s az hóclog szűz 
Máriának képét, melyet szent Lukács irt vala, elüttök viteté, 
mely kép ellen az égnek dögi1' ugyan látásokra eltisztúl vala, 
s nagy tisztán marad vala az ég, s hallgatni fogván mind 
a teljes processió, angyaloknak sokasága kezdeh énekölni, 
mondván : Ah kép fölött az égben mennyországnak királné- 
asszonyah örül, alleluja! mert ah kitérdömlél viselni, alleluja! 
feltámadott, miképen megmondd, alleluja! S monda szent 
Gergöly nagy felszóval : Imádjad éröttönk azúristent, alleluja! 
azaz dicsirtesséka jó isten ; s ezt megmondván, láta ah Cres- 
tencius várának tornyán állani egy angyalt, kinek kezében 
vérös tör vala, de azt megtörölvén a hivelybe tevéh ; kin 
megesmeré szent Gergöly, hogy az úristen megengesztclte- 
tött volna, s ottan megszönék a halál, s az napságtól fogva a 
várat Angyalvárának hiák. Oly igen alázatos vala eh bó- 
dog|216 szent embör hogy ö lön a pápák közziil első, hogy ki 
isten szolgáinak szolgájának nevezéh önnönmagát. A szegé
nyükön való könyörületösség annera megolvasztotta vala az 
ö szívét, hogy egy napon sem eszik vala adzig, míg vala
hány szegényöket cs szarándokat nem hivat vala asztalára. 
Mindön szegényüknek nevüket, Rómában es Jeruzsálemben 
kik lakoznak vala, mind regestomba vétette vala, s mindön 
szükségüket megszolgáltatja vala Jeruzsálemben es nagy ka- 
Iastromot szorzott vala, s a barátokat benne mind ö élteti vala. 
Ennekfölötte három ezör szerzetös szízeknek húsz heány száz 
géra aranyat ad vala életükre mindön esztendőnkét. Miko
ron egyszer húsvét napján Nagy-Bódogasszonnal önnünmaga 
mondanája ah nagy misét, s jutott volna ah Pax dominira, fe
lele az angyal, s nagy felszóhval mondá utánna az : Et cum 
spiritu tuo-t. Igen kedves szolgája vala bódog szent Gergöly 
az úristennek, mert am, még az pogán Trajános császárnak is 
lóikét megszakadttá az örök veszödelömtöl, mert az úristen 
nel könvhullató imádságával feltámasztatá , es mihelyön meg- 
keresztölé, meg ismegent kimúlván eh velágból idvözüle. 
S megjelönvón úrnak angyala, monda: Miért eh pogánért 
imádkozál, választanod kell ez kettőbe : vagy hogy purgató- 
riomba két nap kell égnöd, vagy mind teljes életűdben kell
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kórolkodnod ; s ez másikat választá. Annakutánna mindön
koron kórolkodik vala vagy köszvénynyel, vagy hidegle
léssel , vagy gyomrának fájásával , de mind az ő kórságival 
nem gondolván, szönetlen való munkába, szentirásoknak 
szerző!217sében, foglalja vala őmagát ; gyakorta a vigasztaló 
szentlélök fejére száll vala galamb képében, az ö káplánának, 
a Pétör doktornak, látására, mikoron a könveket szerzi vala : 
olymint jelöntenéje, hogy istennek íhléséből írnája ah mi id- 
vösségönkre valókat, hamisság nekiil. S mikoron nagy sok 
szentségös dolgokat cseleködött volna, kihmúlék ez velágból, 
mikoron uronk sziletésénelc utánna írnának hatszáz s hat 
esztendőben ; es viteték az ö szentségös lölke a mennyei bó- 
dogságba, melyben méltóltassék minket is vinnie atya, fiú, 
szentlélök Ámen.



SZ E N T  L O N G IN U S  M Á R T ÍR  É L E T É R Ő L , t

Longinos vitéz száz vitézök előtt járó úr vala, Hisauriá- 
nak tartományából támadván. Ki ame, mikoron a több vité- 
zökkel állana édös uronk Jézusnak keresztfája alatt, oldalát 
halálának utánna kópiájával általöklelé ; de látván a csodá- 
k á t, melyek lőnek uronknak halála után es előtte : hogy az 
napnak féneh elveszeh es a nagy földindulás lön : hin Krisz
tus uronkban ; jelösben ezért, hogy miért szömei a hosszú 
kórságnak miatta meghomályosodtanak vala, az uronk olda
lából es szivéből kihjött vérének egy esöpe a kópiáról szömé- 
ben csöppenvén, megadattaték azonnal őneki a velágosság. 
Kih nem sok idővel azután elhagyván Pilátost, es az aposto
loktól megtanulván a hitöt, Caesáriának városába, mely Ka- 
padóciának tartományába vagyon, huszonnyolc esztendeig 
monostori életöt visele , es sok pogánokat téríte ah keresz
tyén hitre. Minekokaért az Octavianos fejedelömtöl megfo- 
gattatván, mikoron ah bálvány istenüknek |218 ö parancsolat
jára nem áldozott volna, fogait mind kihtöretteté, s nyelvét is 
kihmetteté, de azért a szólásnak ajándékát el nem veszté. 
Ennekutánna szent Longinos egy fejszét ragadván, mind el- 
töré a bálvány istenöket, kikből az ördögök kihmenvén, az 
égben kezdőnek jajgatni ; s ennekutánna a fejedelömbe s az 
ö társiba ménének , kik mintegy bolondok a szent Longinos 
vitéznek lába eleiben esőnek, kikön könyörülvén eh nömös 
vitéz , megszabadítá őket az ördögöktől uronknak nevében, 
s mind a pusztába küldé őket ; mely csodára az Afrodisius 
nevű tiszttartó sokad magával megkeresztölködék. S egy 
kévés időnek alatta, mikoron megént megfogatta volna az 
Oktaviános úr eh szent Longinost, hogy ötét meg újonnan 
gyÖtretnéje az uronk Jézus hitiért, az Afrodisius kezdé ah 
fejedelmet feddeni az ö hálálatlanságáról, s annak is ottan az 
Octaviános úr kihvonatá nyelvét, de azért nyilván szól vala



az Afrodísius , ah fejedelem kegyig ottan megvakiíla. Kinek 
mikoron a szent Longínos mondotta volna, hogy adzig meg 
nem gyógyúlna, míg ötét meg nem öletnéje, de az ö imád
ságáért annakutánna szöme velágossága megadatnéjek, azon
nal elvetető fejét, s ezután oda vitetvén magát az Octavianos 
ahol a szent Longínosnak testeh fekszik vala , rejája borulva 
a fejedelöm nagy sírva kezdé bínét vádolni, hogy|219 meg
ölette volna ötét, s azonnal megadaték szömének velágossága, 
es megkeresztölködvén, nagy tisztösséggel eltemetteté az ö 
testét, s dicsiretös életben végezvén ez úr is az ö életét, vévé 
az örök bódogságot, kit engedjön minekönk is atya, fiú, szent
lélek Ámen. Úgy legyön.

SZENT LONGINUS MÁRTIK ÉLETÉRŐL. i  71



Szent József, asszonyonk Máriának jegyöse, Betleemben 
támada, Dávid királynak házából es nemzetségéből, az asszu 
istápnak megverágozásából, es galamb képében tetejére szál
lásából a szent lélöknek választaték úristentől a bódog szűz 
Máriának szolgálatjára. Eh nömös szűz firfiú, mikoron a 
zsidó pispöknek parancsolatjából magának jegyzötte volna 
még a szent templomba Názáretben, vivé a bódog szűz Má
riát az ő anyjához szent Anna asszonhoz, es ott hagyá ; ö 
kegyig meneh Betleemben, hogy a menyekozőh-napra ké
szülne. Hol mikoron késett volna, ezön időnek alatta Gábriel 
arkhangyal asszonyonkhoz bocsáttaték es szent lélöknek cse- 
leködéséből fogadá az élő istennek fiát ; s mikoron József 
hét holnapoknak utánna Názáretbe tért volna, terhösnek leié 
a szentségös szüzet ; de miért igaz embör valah, nem akará 
ötét megszégyöníteni, hanem titkon el akaráh asszonyonkat 
hagynia; de úristennek jelentéséből megértvén, hogy az élő 
isten fiával volna temerdök, es szeplőtelen volna a magzatnak 
ö szent méhében való fogadásah, | 220 s úgy vévé ozton haza, 
megesküvén ővele. Ennekutánna hogy a császár megpai’an- 
csolta volna registromba vennie mind ez velágon élő embö- 
röknek neveket, es hogy magának es romaiaknak esküttet- 
nének mindönöket, Betleembe készörítteték menni szent 
József, s asszonyonk-es elmeneh veleh, mert tudja vala, hogy 
ott kellene az élő isten fiának szilettetni ; ott érdömlé az meg
váltóját legelöszer látni, ölében venni, környülmetéltetnie, es 
miképen jób éltető, mind uronk Jézusról s mind az ö szent 
anyjáról szorgalmatos gondot viselnie, es Eródes előtt őket 
Egyiptomba vinni. E h szent József érdömlé uronk Jézust 
látni, mit cseleködék gyermök korába ; s mind egész életé
ben álcs, mivel kerese életet. Mine1’ ideig élt legyön, írásba
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nem leljük, demaga a szent evangéliomba megvagyon , hogy 
uronk Jézus, mikoron tizenkét esztendős vala, még meg nem 
holt vala ; de a''mint Írásban lelettetik, bőjtmásodhónak előtte 
tizennegyed napján múlék kihez velágból nagybódogúl, uronk 
Jézusnak s az ő szent anyjának jelön voltokba, es viteték a 
szent atyáknak Limbosába, s onnét uronk mennyberaeneti 
napján az örök bódogságban Amen.



SZENT B E N E D Ö K  A P Á T  É L E T É R Ö L .

A Benedük apát, kinek életét sz. Gergői pápa írta meg, 
Nursiának tartományából nömös sziléktől támada. Kit mi
koron |22,gyermokkorában Romába adtak volnah az ö sziléi 
a szabad tudományokra, még ugyan ártatlan korába elhagyá 
ez velágot, s pusztába szándékozék mennie, kit az ő dajkája 
fölötte igen szeretvén, elmene vele a városig, kih Effidának 
hivattatik vala ; holott mikoron egy dagasztóteknöt kölcsön 
kérvén a dajka eltörött volna történetből, kezde nagy erÖ3*en 
rajta sírnia, kin eh nömös gyermök könyörülvén , szent Be- 
nedök vévé ah két foltját a tekönőnek, s imádkozván meg- 
egészszíté a tekönőt, es megadá a dajkának ötét. S ennek- 
utánna titkon elhagyá a dajkát, es a pusztába mene a helyre, 
kih Sublacusnak hivattatik, s ott lakék két egész esztendeig, 
sinki ötét nem tudván ott lenni, a Romános baráttól meg
válva , kih őneki kenyeret es vizet szolgáltat vala. Kit meg
hűlvén az ördög, miért kötelön bocsátja vala a'1 nagy mély 
verőmben alá az ételt italt, s egy kis harangocskával teszön 
vala hírt szent Benedöknek, ab kötél végére kötvén azt a 
kenyér mellé, egyszer eltöré ötét egy kővel ; de az úristen 
másképen kezde öróla gondot viselnie. Mikoron egy napon 
eh szent gyermök imádkoznéjek az ö barlangjába, egy csóka 
képében az ördög kezde orcája előtt röpösnie, kit szent ke
resztnek jegyével elűzvén tőle , oly nagy bujaságnak keván- 
ságával gyula fel, hogy soha annakelötte olyant nem szen
vedőit 1222 vala soha ; kih azonnal mezítelen vetkőzvén, a tö- 
viskek közzé mene, es ott forgatá magát mind adzig, míg 
megscbhöttetvén az ö testét-es vérbe kevervén , ah lélöknek 
sebét meggyógyítá magába. Az napságtól fogva soha ahféle 
kisírtetöt többé nem szenvede- Ennekutánna lön isteni szer
zésből , hogy az ö híre igen kihterüle, es egy klastromból ah 
barátok mind hozzá ménének, es miért nem vala apátjok,
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fejedelmükké választék ötét ; kih előszer jóllehet ellene mon
da, de ozton az ö könyörgésökvel meggyözeték , es közikben 
jőve. De mikoron keményben tartatnája velők a regulát hon
nem annakelötte, megbánák, hogy ötét választották volna, 
s etető mérget szerzőnek borba, hogy ötét megölnéjek, s neki 
vivék a bort, s szent Benedök megjegyözvén a pohárt szent 
keresztnek jegyével, azonnal eltörék mintha egy kővel törte 
volna el ; s megértvén az ö dolgokat, ottan elmcneh közzülök, 
es ismegent a pusztába elébi helyére téré. Holott mikoron 
sokan gyültenek volna öhozzája, es az ö szent életét hívön 
követnéjek, tizenkét kalastromokat rakata nekik, es mindi- 
nikben apátot szerze. 8 mikoron egyszer megvisitálta volna 
őket, egyik klastromba egy barátot lele*1, kib mihelyön a több 
fráterük imádságra adják vala magokat, ottan kimegyön vala 
közzülök, es valami kézi'1 dolgot teszön vala ; s kezdé szent 
Benedök egyszer s mászszer is szemlélnie, s látá : hát egy fe
kete szerecsön gyermok kápájánál fogva vonzja kih ötét az 
egyházból, kit imádságával megnyere szent Benedök,|223 
hogy a szent fráter Maurus-es megláthatná*1. S egycer k i 
jővén utánna szent Benedök, igen kezdé istápjával vernie, s 
az időtől fogva mindönkoron a fráter megmarad vala végig 
az imádságban. Eh szent embör mikoron látnája, hogy a 
hegyön való három kalastromnak nem volna innia való kút- 
jok, éjjel egy gyermökkel kihmenvén, ahol a jóh isten ah ku
takat akará ásatnia, három köveket tön jegyül, s meg beh-  
térvén a klastromba, holtakelve parancsolá az atyaiaknak, 
hogy megásnájak a kutakat, ahol a köveket helyhöztette 
volna, kit mikoron megszerzettek volna, nagy jóh innia való 
kutak lőnek. Ame , mikoron egyszer a Piacidus nevű gyer- 
möket vízre küldte volna, ki is barát vala, elragadá ah víz, 
kit lélökben eh szent embör meglátván, hozzá hivatá a frá
ter Maurust, s megmondá, es parancsolá neki, hogy a gyer- 
mököt megszabadítanája. 8 amaz nagy hamar elfordulván 
előle szent Benedöknek, cs látván, hogy a gyermök szinte 
bele halna immár, alítván eh szent Maurus, hogy a földszínön 
volna, beh mene a mély vízre, s megragadd haját a gyermök - 
nek, s istökénél fogva kihhozá a partra, s azután vévé eszébe 
hogy a vízszínön járt volna, kit az úristen az engödelmes-
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ségnek jószágáért tett vala övele. A Florencius pap irílvén a 
szent Benedöknek hírét, nevét es szentségét, méröggel cse
ndít kenyeret külde őneki, kit amaz nagy hálaadással vevén 
otöle, azután a hollónak veté, mert megértötte vala szent lé
löktől ez dolgot, es parancsold a hollónak, hogy oly helyre 
vinnéje, hogy sóhaj224 oda embör nem mehetne. S azonnal 
orrába vevén a holló a kenyeret, nagy messze elvivé, s meg
térvén harmad napon , úgy vön ételt az ő kezéből. Kit eszé
ben vevén a Florencius pap , hét leányokat szerze, hogy me
zítelen játszódnának a klastromnak kertébe , hogy felgyúlná- 
nak a fráterok bujasságra; kit látván eh szent Benedök, né- 
kiket az atyafiak közzííl felvevén vele, s az irigységnek helt 
adván, más helyre mene lakoznia; s legazonnal ah papnak 
mulatóháza eldőle, es megöléh a papot. Nem az ellenségöt 
változtatván el ez nömös szent atya, de a helt a mely lölki 
romlásnak oka lehet vala , nagy sok háborúságokat szenvede 
ördögtől eb szent Benedök apát ; de az úristen mindönből k i 
szabadítja vala. Jövendőmondásnak lóikét is valja vala ez 
szent jám bor, kit meg akarván egyszer bizonítani a Totilla, 
gottosoknak királya, egy fegyverösét királyi ruháiba felöltöz- 
te te , es nagy seregöt ada vele, s eh szent Benedök apáthoz 
kiddé úgymint önnönmagah volna a király. Kit mikoron 
látna immár a kalastromhoz közel jönie, megizené nekih 
mondván: Vesse leh a királi ruhákat rólah, mert nem illeti 
ötét ; kit hallván a szolgah, igen megszégyönlvén magát ah 
királyhoz tére\ Hatalma vala eh szent Benedöknek az ör- 
dögön-es, k i  ameh mikoron egy deákból kiűzte volna az 
ördögöt, es megparancsolta11 volna , hogy papi szentségöket 
fel ne venneh, mert ismegent ottan bele menneh ; egy kévés 
idöh elmúlván nem gondola a parancsolatt|225al a deák; s 
mikoron papi szentségöt felvett volna, meg bele mene az 
ördög, s mind adzig gyötré, míg ez velágból kimúlék. Nagy 
alamizsnálkodásokat teszön vala e4 szent Benedök apát, s hal- 
lattakat is támasztván, sokakat ez velágnak megutálására 
hoz vala. Halálának napját más kalastrombeli barátoknak is 
megjelönté, hatod nappal kimúlásának előtte megnyittatá ah 
koporsót, s azonnal meg kezde kórulnia, s heted napon az 
egyházba viteté magát, es ott kommunikálván, s magát meg-
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kenettetvén, es imádkozván, ugyan a fráterok kezükben kih 
raúlék ez velágból, mikoron uronk sziletésének utánna ötszáz 
s tizennyolc esztendőben írnának, s vévé az örök bódogsá^ot, 
kit engedjen nekünk is atya, fiú, szentlélök Ámen. Úgy 
legyön.

T O ID Y , R É S I »I IE G  V. I



Eb mai szent innep uronk Jézus embörré léteiének hir
detésének neveztetik, mert ez mai napon jelenté meg ezt 
szent Gábriel angyal ah bódog szűz Máriának, kib ame, mi- 
koron három esztendős korától fogva tizennégy esztendős 
koraiglan a több szizekvel mind urnák templomába lakott 
volna, fogadást tön úristennek , hogy örök szüzeségöt tartana, 
ha az isten másképpen nem szeröznéje ; demiért a jóh isten 
sok okáért elvégezte vala, hogy firfinak jegyöztetnéjek, s je 
lösben a szűz Józsefnek ; mikoron atyjának;220 házánál lak - 
néjek, szent Gábriel arkhangyal hozzája menvén meghirdeté, 
hogy az istennek fia1’ méhében szállana, es anyjává válasz
totta volna ötét ; kih mellé imez hat dolgokat lássok meg 
Elöszer az időnek alkolmas voltát, kiben az isten fiának em
börré1' kelle lennie ; másodszer a követnek nömös voltát ; har
madszer a követőt küldőnek méltóságát ; negyedszer a hely
nek alkolmasságát ; ötödszer a szűznek szentségös voltát, ki
hoz a követ bocsáttaték ; hatodszer a1' követségnek újhságát. 
Az első mellé tunnonk kell, hogy keresztölő Jánosnak fogon- 
tatása után az édös uronk Jézusnak fogontatása lön hatod 
holnapon, három okáért : elöszer ah számnak tekélletös vol 
taért, mert hat szám két háromból szereztetik, kiben az uronk 
embörré léteiének tekélletössége mutattatik, kiben ime1’ három 
mind egygyé lön : az örökkévaló istenség, uronknak újonnan 
terömtött lölke es az ö szent teste kih Adámtól származtaték : 
s eb két természet, isteni es embüri, kik uronknak egy sze
mélyét szerzik. Másodszer az embörnek teremtéséért, meri 
miképen Ádámot az úristen szűz földből terömté hatod napon, 
ezönképen az élő istennek fiának, kitől a mennyországnak 
fiainak el kell vala sokasogyniok, ötezör száz es kilencven 
kilenc esztendők után kelle embörré (lennie). Harmadszer

G Y Ü M Ö L C SO LT Ó  BÓ D O G A SSZ O N Y
N A P J Á R Ó L  V A L Ó  T A N Ú S Á G  K Ö V E T K Ó Z I K  IM MÁ R,



a természetnek megújulásáért, mert az isten lia uronk Jézus 
az időben akara emberré lennie, mely időben mindön földi 
állatok megújulnak ; ehben azt mutatván, hogy az ő szent em
berségének miat|227ta mind földiek s mind mennyeiek meg 
újéinak. Másod kit meg kell látnonk, az elbocsátottnak, azaz 
a követnek nömös volta ; mert ez Gábriel arkhangyal vala, 
kih igen alkolmas vala három okáért : elöszer a1' szertartás 
felöl, hogy miképen a gonosz angyal hajtotta vala az első 
anyánkat a1' bínreh, ezönképen jóh angyal hajtanája a bódog 
szűznek akaratját az isten igéjének fogadására ; másodszer a 
szűz felöl, mert szent Jeronimosnak mondása szerént az an
gyaloknak rokonság a szizeség, azért testben élnie testi gyö
nyörűség nekül nem földi élet, de mennyei ; harmadszer 
angyalnak kelle a követnek lennie a végért, mert uronk Jé
zusnak emberré létele ezért leszön vala, hogy az angyali rom 
lás idvözülendö emberekből éppíttetnéjek meg, ezért mondja 
szent Gergely doktor, hogy a Gábriel angyal a fölső karbeli 
volt, mert felséges örömet jött vala hirdetnie mind a szűznek, 
s mind az angyaloknak. Testi ábrázatban jelönék kegyig, 
hogy a látás bizonyosb lenne, mert a testi látások bizonyos
bak, es hogy az esmeret teljesb lenne, mert még a lélök sze
rént való látások is jobban esmertetnek meg au testi látásból. 
Harmadik kit meg kell értenünk, a követőt elbocsáténak ha
talma, ki1' az úristen ; mert a szent Gábriel arkhangyalt atya
isten kőidé a bódog szűzhez, ki1' az ö véghetetlen hatalmas
ságát megmutatá az édes Máriában, mikoron csudaképen 
szűzen fogadtatá es sziletteté vele1' az Krisztust, ő természet 
szerént való egy fiát, bocsáttaték Gábriel arkhangyal az 
uronktól, es az élő isten fiától, kih az ö csudálatos bölcsesé- 
gét megmutatá az ö szent anyjában, m i|228koron az ő szent 
mellében, megmaradván a szeplötelenségbe, tuda szállani, es 
onnan ez velágba kijőnie. A szentlélöktöl is bocsáttaték a bó
dog szűz Máriához Gábriel arkhangyal, ldhaz e nagy kegyes vol
tát megmutatá őbenne ehbe, hogy bin nekül fogadtatá az isteni 
magzatot ővele. Negyedszer az isten fiának embörréb léteié
hez szükség vala a város, ki Názáretnek hivattaték, mert ő 
verágnak magyaráztatik, hogy ehképpen mind a hely s mind 
az időh igyenlö alkolmasságba lenne ; ehre mondja sz Bernáld :

12*
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Verág sziletek a verágtól verágba es verágnak idején. Ötöd, 
kit meg kell tunnonk, a bódog szűznek szentsége, kih az úr
istennek követét nagy tisztösséggel fogadd, mert a szűz teljes 
vala raalaszttal es istennel, kinek jó elkülcse es szentsége 
elhaladta vala mindön emböröknek es angyaloknak szent
ségét, kih csak egyedül teljes emböri nemzetért kegyelmet lele 
az isteni felségnek előtte, mely szüzet akard az örök bizonság 
a szűz Józsefnek jegyzenie, jelös okokért : elöszer hogy az 
isten fiának embörré létele ördögtől eltitkoltatnéjek, mert 
soha ördög oly közel nem bocsáttaték az édös Máriához, hogy 
megérthette volna hogy ő uronk Jézusnak szűz anyja volna, 
míg uronk éle'1, s ehre nem hiheti vala a Jézust isten fiának 
ördög lennie, hogy látja vala asszonyonkat házasságnak álla- 
patjába lenni, miért tudja vala, hogy az isten fiának szűztől 
kellene szilettetnie ; másodszer hogy az isteni parancsolatot 
az atyáknak es anyáknak tisztöléséröl, kit adott vala, megtar- 
tanája uronk Jézus : mert törvén szerént meg kell vala annak 
az ó törvénbe köveztetni, a mely asszonyállat nem házasságba 
lévén, m |2W.............
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iLEGENDA SANCTE CHRISTINE VIRGINIS
E T  M A R T I R I S

"Krisztina mondathatik oly mintha krizmával kenettetnék, 
mert vala nyájaskodásában jó illatnak balzsamoma, es szivi- 
iien vala ajtatosságnak olaja, es isteni malasztnak áldása

Vala némi tiszta sziz es szent leánzó Tyrus nevö váras- 
ból, ki neveztetett vala Krisztinának ; vezetéknév szerént 
Splendeus nevö nemzetségből. Ez nemes sziz még tizenegy 
esztendejének előtte szorgalmatos őrizetben vallá az szizesé 
get. Vala kedeglen az ő atyja nagy nemből, méltóságval vi: 
tézöknek mestöre ; ugyanazon leánzónak anyja-es pogán 
vala, Anicius vezetéknevö avagy győzhetetleneknek nemzet
ségéből. Ez asszonnak vala egyetlen egy Krisztina nevö 
leánya. I* Ez leánzónak atyja, névvel Urbán, rakata magas 
tornyot, cs hevivé ez szizet az toromba tizenkét szolgáló leá
nyokkal, cs öttete aranyisteneket, es helyhezteté őket az to
rom alatt, hogy azokat imádnák, es tiogy soha az toromból 
id ne távoznának, es emberektől ne nézettetnék, mert e Krisz
tina nagy szépsége vala, es sokan akarják vala ötét hitölni 
(“s jegyezni ; demaga az ő atyja ötét senkinek nem akarja 
vala adni, hogy mindenkor szizeségben megmaradna, az zsi
dóknak tisztelésseknek okáért. Szent Krisztina kedeglen az 
úristennek szerelmében vala vettetett ; es vevén egymely 
tagot az bálványoknak oltárán való áldozatra, es teszi vala 
az ablakra, es állván az ablakban, menyországba néz vala, 
tekéntvén az feltámadó csillagra, es megjegyezi vala ö szi
vében, es erössen fohászkodik vala, es sír vala, es hét napokon 
nem áldoza égő temjént az bálványoknak. Mondának neki az
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szolgáló leányok : Tisztelendő asszonyunk, ime immár hét na
pok múltának el, mitől fogva az istenek áldozatot nem vötte- 
nek, sem temjént, sem ázaléki áldozatot nem töttél, netalám 
reánk haragosznak, es elveszönk. Ez ártatlan Krisztina monda 
szolgáló leányinak : Mit szóltok nekem il dolgokat, ti fertez- 
tettek es lélek nekil való nyavalyások? nemde ez istenek 
siketek es vakok, kik sem szólnak, sem érzékenségek nin
csen ; vagyon annak kedeglen heted napja, kiken en áldoza
tot jelentek az élő es igaz istennek, ki mennyet es földet, 
tengert es mindeneket, kik bennek vadnak, terömtötte. Mon
dának az |6leányok neki : Asszony ónk, mi dolog ez , hogy té- 
velygesz, es idegen istent tisztelsz? ha ezt meghallandja 
atyád, az mi urunk, minket es nemzetünket elveszti, mert 
ottan azt mondja hogy mi tanojtottonk tegedet imádni az is
tent, ki Pilátostól kérdeztettetett, es megfeszíttettetett. Sz. 
Krisztina monda szolgáló leányinak : Mit hitettettek el, bálvá
nyoknak es ördögnek miatta ? Jároljatok ti-es az mennyei is 
tenhez, es az ö fiához, mi urunk Krisztus Jézushoz, es ö 
megszabadít titokét az ördögtől.

Es mikoron még szólnának, jövejaz ö atyja Urbán, hogy 
az ö leányát meglátná, es hogy az isteneket imádná es nekik 
áldozatot tenne. Várja vala kedeglen az ö leányát, hogy szo
kás szerént elöszer az |7 isteneknek temjént áldozna avagy 
gyójtana,- szent Krisztina kedeglen az ablakon kikönyökölvén, 
az mennyországba néz vala ; az szolgáló leányok kedeglen 
eljövének, es mondának az ö atyjának : Könyörgünk, uronk, 
teneked, mert mirajtonk hatalmad vagyon : ime kilenced 
napja vagyon, hogy a mi asszonyonk , a te leányod, az iste
neknek sémi áldozatot nem tött. Ezeket hallván az ö atyja, 
monda neki : Krisztina asszony, egyetlenegy leányom, mi 
módon tévehettél el, hogy az istent tisztelnéd, ki ömagát sem 
segíthette meg ? nem tudod-e Krisztina asszony, szerető leá
nyom, hogy teéretted munkálkodom, es sokat sírtonk es ál- 
doztonk az isteneknek hogy teged nekönk adnának ; járolJ 
eleve azért, imádj, es áldozzál a menyei | 8 isteneknek, kik 
tegedet juttattanak ez időre : netalántán haragodjanak reád 
es veszessenek el legedet. Szent Krisztina kedeglen monda 
az ö atyjának : Ne mondj engemet te leányodnak, hanem a
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leányának, kit illet az igazságnak, bizonyságnak, es megiga- 
zitásnak áldozatja, mert en őneki mondok dicsiretet, tésztes- 
séget es magasztalást örökköl örökké. Az ö atyja kedeglen ö 
leányának beszédében tévelyegvén, monda : Szerető leányom, 
ne csak egy istennek tégy áldozatot, hogy a többi reád ne 
haragodjanak. Szent Krisztina monda: Mindazáltal is jól 
szólál, nem tudván az igazságot, mert en teszek áldozatot 
atyjának, es fiúnak, es szentiéleknek. Monda neki az atyja : |9Ha 
három isteneket imádsz, miérthogy az egyebit-es nem imá 
dód ? Krisztina monda : Háromság a személyekben, egy 
istenség állatban. Az ö atyja kedeglen ez leánzónak beszé
dében elhitettetik vala, alajtván, hogy ö isteniről szólna. 
Krisztina, e nemes szíz, beszegezé magát hálóházában avagy 
titkos házába, es imádkozván sirással, ezt mondja vala : 
Uram Jézus Krisztus, láthatatlan menyei istennek fia, ki az 
halhatatlan atyától bocsáttatál ez világra, es felvövd az em
beri testet, es elvövd az örök halált az kegyetlen emberek
től ; en bines szolgáló leányod kérlek teged , irgalmazz énne
kem, mert sokat vétkeztem tudatlanság miatt, tisztelvén avagy 
imádván az ördögöket ifjúságomtól fogva ; most kedéglen te- 
‘"benned bízom, jelennen légy ez kénokban, kik szereztetvén 

vadnak nekem, hogy atte hatalmas jószágod miatt meggyőzzek 
mindeneket, kik nem esmerttk atte szent nevedet, es minde
nek féljék es rettegjék atte nagy nevedet.

Úrnak kedeglen angyala megjelenék neki, mondván: 
Krisztina, úrnak fertézetlen es szeplőtelen szolgáló leánya, 
meghallgatta az úristen atte onszollásodat, állhatatosson cse
lekedjél es bátorodjék meg az te szived a három bírók ellen, 
hogy az úristennek hatalma dicsirtessék. Szent Krisztina 
monda az angyalnak : Uram , adjad ennekem az en meghal- 
hatatlan atyámnak, az mi idveziténknek es úrnak Krisztus 
Jézusnak, örök jelének fegyverét,!11 es senkit nem félek. Úrnak 
kedeglen angyala megfogá ötét, es imáda az ő fejére, es adá 
neki szent keresztnek jelét. Szent Krisztina kedeglen fordola 
jobb keze felé, talála helyheztetett fejér kenyeret belőtte mi
képen a hó, es édest miként a méz, es vevén adá az angyal
nak, es monda neki : Uram, ez kenyeret vegyed el, áldd meg, 
es adj ennekem örök életet, es minden bíneimnek bocsánatját ;
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ime, mert tizenkét napja vagyon kiken kenyeret nem öttem. 
Úrnak angyala kedeglen vevén a kenyeret, megáldá, es adá 
megennie az halhatatlanságnak kenyerét; es elvevén a szent 
szíz, imádkozék es onszollá atyát es fiút es szentlelket mond 
ván : Uram isten, mi urunk Krisztus Jézusnak szent atyja, 
ki méltólko 112dál entöllem elvenni ez megrothadatlanságnaL 
kenyerét; azért hálát adok, uram Jézus Krisztus, a te ne 
vednek; es vevén az kenyeret, evék. Veesernyekor idő be 
telvén, vevén szent Krisztina az isteneket, Jovist, Appollinost 
es Venus istent, es levevé három lajtrákon, es övét leódvái 
köté az ablakhoz, es rajta lebocsátkozék, es elrontá az bál 
vány okát, es szegényeknek adá, es esmeg feliére az ő övén. 
Nap világossodván, eljőve az ö atyja Urbán, imádni az bál 
ványokat, es egybe győjtvén szolgáló leányit, kérdé őket 
mondván: Hova avagy mié lőttének az istenek? Leesének a 
leányok lábaira, mondának : Könyörgönk, kegyelmes urunk ; 
mert atte leányod őket eltörvén az utcára veté. Az ő atyja 
Urbán kedeglen igen meg|13haragvék, vevén szent Krisztinát 
tenerekkel parancsolá ö orcáját verni, es megkérdé ötét, 
mondván: Kiásztina, mondjad meg ennekem, hol rejtetted el 
az isteneket? Krisztina kedeglen nem akara neki felelete 
adni ; esmég monda neki az ö atyja : Ha az irgalmas istene 
két meg nem mondandód ennekem, kegyetlen es vad bestyék 
nek adlak tegedet. Járolj eleve azért, es imádjad a menyei 
isteneket, ne veszsz el gonoszól, esne haragodjanak reád 
Szent Krisztina kedeglen megnyitá az ö száját, mondván 
Igazán szólál hogy imádjam az mennyei istent, es az ö fiát 
Krisztus Jézust. Megharagvék az ö atyja Urbán , parancsol;' 
ötét marok vesszőkkel verni, es hivattatának tizenkét em 
berek , kik verik vala|14 ötét annera, hogy elfogyatkoznak 
vala, es elesnek vala. Szent kedeglen monda az ö atyjának 
Te fertezetes es tisztesség nekil való utálatos Urbán ! ime a 
kik engemet vernek, elfogyatkoznak, mert nincsen erejek 
Az ö atyja kedeglen, Urbán , nagy gyetrelmben vala: miért 
hogy ilyen nagy bosszúságokat szenved az ö leányától, es 
parancsola az ö nyakába járomfákat avagy köteleket vetni, 
es kézit lábait békóba szerkezteim cs berekeszteté ötét a 
tömlöcbe. Elmene kedeglen az ö atyja, házához; nem aka a
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sémit enni. Haliá kedeglen az ő felesége , hogy az Ő leánya 
ily nagy kénokat szenvedett volna az ö atyjától , elmetélé az 
ö ruháit, es hinte hamut az ö fejére, es a tömlöchöz|15 mene az 
ö leányához, es leányának lábaihoz esék, es sírva ezt mondja 
valaneki: Krisztina! irgalmazz atte anyádnak, mert meghalok 
érted, es csak te vagy az en egyetlenegyem. En édes leányom, 
irgalmazz nekem, es ime minden jovaim tieed. En leányom 
Krisztina, en szemeimnek világa, tudod-é mert en szültelek 
tegedet, es az en emlőimet emted ; mi dolog ez a mi rajtad tör
tént, hogy más idegen istent imádasz ? Sz. Krisztina kedeglen 
megnyitván az ö száját monda anyjának: Hogy híhatsz engemet 
te leányodnak V avagy ki neveztetett Krisztinának atti nemzet
ségiekből valamikor? Az ö anyja kedeglen monda neki : Senki 
nem neveztetett. Sz. Ki’isztina monda : Mit mondasz azért en
gemet te leányodnak ;|10 nem tudod-e hogy cn az idvezítő Krisz
tus nevét vallom, az aki engemet a menyei vitézkedésre 
bizonyított magának, es megfegyverkedtetett engemet, es 
adott nekem győzödelmet azokat mind meggyőznöm, kik meg 
nem esmerték az úristent, es lerontanom atti szidalmas té- 
velygéstekct es az bálványokat, kiknek miatta vattok elhi- 
tettetvén ? Az ö anyja kedeglen ezeket hallván, házához téré : 
es mindeneket az ö urának megmonda. Az ő ura kedeglen, 
lírbán, haragval indultaték az ö leánya ellen, es hóival lévén 
nyilván törvényre üie az ő leánya ellen. Az vitézek kedeglen 
elmenének, kihozák a fogházból Krisztinát, az asszonyok ke
deglen mint látják valaszent Krisztinát, es mi módon vonat- 
! ,7tatik vala az fogháztól, nagy felszóval ivöltnek vala mond
ván : Ez ártatlannak istene! segéljed ötét, ki tehozzád folya- 
mott. Es paranesolá az ö atyja Urbán itilöszéki előtte Krisz
tinát jelentetni, es monda neki: Könyörülök rajtad, Krisz 
tina, azért, hogy en leányom vagy ; járolj, es imádjad az 
isteneket, hogy kegyelmezzenek neked, es szabadóhanak 
meg tegedet az tévelygésből kit szenvedtél ; ha kedeglen 
imádni nem akarod az isteneket, parancsolok sok kénokkal 
tegedet megöletni, sem továbbá hivattatol en leányom
nak. Szent Krisztina felele : Nagy kedvet adsz ennekem , ó 
fertelmcs es kegyetlen Urbán, mert immár nem hívsz enge
met ördögnek leányának, kinek tegedet bizonyítlak, mert
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nem vagy en atyám. Urbán|18kedeglen haragval beteljesedvén 
parancsold ötét megfosztatni, es sok kénokkal gyetrettetni ö 
tagait ; valának kedeglen tizenketten az emberek számval, kik 
ötetkénozzák vala ; es kénozván ötét elfogyatkozának. Az Ö 
atyja kedeglen, Urbán, nem elégeszik vala, hanem esmég pa
rancsold ujolan inkább ötét kénzattatni ; es vön fel az önön 
testéből szent Krisztina, es haitá az ö atyjának orcájára es 
monda neki: Oh átkozott es keserüséges Urbán, neked mon
dom : elveszendő vagy a jövendő világban az pokol tize 
lángjainak gyójtományával ; kevántad ennie atte leányodnak 
húsait : ime atte szemeid előtt vadnak vettetvén, vedd fel, es 
edd meg az te orcádnak gyalázatját. Az ö atyja kedeglen 
monda: Krisztina,|19mondom teneked, járolj eleve, es imádjad 
az isteneket : ha nem imádandod, nem mondlak teged en leá
nyomnak , es ha nem áldozandol az isteneknek, iktatok tene
ked kegyetlenséges kénokat, es nem szabadojt meg tegedet 
az, aki megöletteték a zsidóktól, kit te tisztelsz. Szent Krisz
tina kedeglen menyországra nézvén, monda neki : Minden 
gonoszságval megtölt fertelmes ember ! nem tudod-e hogy az 
élő istennek fia, igazságnak világossága, ez világnak idvezitöje, 
ki menyből leszállóit, eltávoztatja minden gonoszságodat es 
megszabadít engemet. Most-es őérte, a ki engemet idvezít, 
ezeket szenvedem, es meggyőzöm a te erődet. Az ö atyja nem 
tűrvén az ö bosszontássát, parancsolaj20 egy kereket hozni, es 
szent Krisztinát reá kötöztetni, es az kerek alá lángat ger
jeszteni , es fákat terejteni alája, es olajt a tízben ötteni, hogy 
gyorsabban elvégeztetnék. Krisztina kedeglen a kerekre 
kötöztetvén, es mikor forgattatnék a kerék, minden testét 
megrokkantá: szent Krisztina kedeglen menyországra néz
vén monda : En édes istenem, ki menyekben vagy, áldlak 
tegedet; hálákat adok teneked, uram Jézus Krisztus, en 
szent atyám, ez késálkodásban ne hagyj el engemet, de 
nyójtsad ki atte szent kezedet, es illessed ez tüzet, es oltsad 
meg ötét, hogy ne valamikor enrajtam őröljön ez kegyetlen 
Urbán. Ezeket mondván szent Krisztina, elteröle legottan 
az tűz, es a pogányokból öle meg ezert es négy vent, j21 mert az 
ö menyei jegyese vala nagy ótalma, es úrnak angyali je* 
lennen valának neki ; Urbán kedeglen levetetni parancsolá a
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kerekről ötét, es megkérdé ötét, mondván : Krisztina, ki ta
nított tegedet ez ördöngösségekre? valljad meg ennekem : 
hogyha meg nem vallandod, meghalsz, es nem élsz az ke
zeim között. Szent Krisztina kedeglen monda Urbánnak : 
Mostan megmondana, fertelmes Urbán, es féregnek mészá
rosa, mert az en atyám Krisztus, ki engemet ez igaz nyájas
ságra tanított : ö azoknak világossága, kik a setítségekben 
vadnak , tévelygőknek u ta , megháborodtaknak vigasága, es 
azoknak , kik ötét híják , reménsége : -ő a ki engemet tanított 
menden tudománra, es az élő istennek szerelmére, azért te
gedet meggyalázlak,|22 es az te keménséges kénaidat megutá
lom, es mind atte hatalmaidat atte atyáddal, pokolbeli ördög
vei. Az ö atyja kedéglen, Urbán, az ö leányának beszídivel 
meggyözettetvén, nem tudja vala mimódon elveszthetnéje 
ötét; viteté ötét a tömlőébe, es mikoron bevitetett volna szent 
Krisztina, leül vala, es istennek parancsolatit gondolja vala. 
./övének kedeglen öeleibe három angyalok, hozának neki 
ebédet, es tevék öreá kezeket, es legottan minden teste meg- 
vigaszék ; szent Krisztina kedéglen nézvén menyországba, 
monda : Uram isten, menyei orvos, lelki szemeknek sebeit 
tudom es j esmerem, mert nem hacc el engemet ; de in
kább, mert emlékeztél enróllam, es küldöttéi ebédet |23ennekem 
atte szent angyalidtól. Tudod uram, mert sok késálkodásban 
vagyok, es azért küldötted ennekem a megváltásnak eledelét! 
Éjjel kedeglen Urbán, az ö atyja, külde öt szolgákat, es pa- 
rancsola követ kötni az ö nyakára, es vettetni a tengerbe 
ötét ; es mikoron vitettetett volna a tengernek közepire, be- 
veték ötét, es legottan fogadá ötét angyaloknak serege, es 
jár vala angyalokkal a tengernek vizein. Nézvén szent Krisz
tina menyországba, imádkozék mondván : Uram Jézus Krisz
tus, ki velőnk vagy, es a tegedet félöket el nem hattad, mu
tassad a te csudáidat, es mondjad nekem vennem ezekben 
atte szent jeledet, mert te a tengernek vizein jártál, es meg
áldottad őket, es mostan engemet újolan sziletni parancsolj, 
e s |24 vennem újolan sziletésnek tisztulatját, estisztóh meg az 
szeplőktöl, kik reám vettetének, es világosíts meg engemet, 
uram Jézus Krisztus, szent világositásban, es az te örök igaz
ságodnak fénességében öltöztess meg engemet. Es mikoron
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szent Krisztina ezeket éjjel a tengernek közepén mondaná, 
szózat len menyből, mondván: Krisztina, meghallgatta atte 
urad istened atte onszollásodat ; es legottan jőve menyből az 
ö fejére fejér felhő. Látá szent Krisztina jőni istennek dicső
ségét, es egy bársony stólát, angyalokat jó illatnak édességével 
es édes dicsíretekvel ; tekintvén menybe imádkozék, mond
ván : Láthatatlan es szeplőtelen úristennek szent fia ! ki ma 
leszállottál es adtad nekem meghalhatatlan uitásnak dicsősé
gét: szabaaóh meg enge|25met ez kegyetlenséges Urbánnak 
kezeiből, ki elvégezte, es fenyeget holnap hogy engemet meg
öljön. Ezeket mondván szent Krisztina, az angyaloktól esmég 
a tengernek partjára vitetteték, es szolgálnak vala neki, di- 
csirvén az úristent. Az ö atyja kedéglen azon éjjel nagy ké- 
nokval es gyetrelmekkel meghala, Szent Krisztina kedéglen 
hallván az ő atyjának halálát, ottan felkele, imádkozék, 
mondván :;Hálákat adok mi attyáinknak, Ábrahámnak, Izsák
nak es Jákobnak istene ! ki megszabadítál engemet ez álnak 
embernek kezeiből, ki elveszteni akart engemet, ki áldott 
vagy örökkői örökké Ámen.

Némi üdö betelvén, jőve más bíró Urbán helyébe, névvel 
Dyon : ö-es bálványoknak álnakságos tisztelője. Az ő tisz- 
linekj20 kedeglen első ügye jelenté avagy hozá neki sz. Krisz
tinának mivelkedetit, olvasván azokat kiket szenvedett vala, 
es hogy még-es az bálványoknak imádására nem bocsátta volna 
magát; parancsola ez Dyon bíró őtet hozni itilöszéki eleibe. 
Es mikoron oda vitettetett volna, látván ötét, mert igen szép 
volna, hozzája hivá ö tét, es hitegető édes beszédekvel kezdé 
neki mondania: Krisztina, nagy jól es szépen szilettél, es ki- 
ráli nemből vagy ; es amint hallottuk, nagy háborúságot 
szenvedtél : micsoda tévelgés szállott szivedbe, hogy elhad- 
nád az irgalmas isteneket, kik uralkodnak ez földnek kerek
ségén, es ők, kik minden lelken uralkodnak. Járolj eleve 
azért, es imádjad őket, es ne akarj elhitettet|27ni embereknek 
ördöngösségekvel ; es ha ezt teended, en tegedet hírva jelentlek 
meg levelemben mind e széles világnak előtte, hogy te az mi 
barátinknak nemzetségéből vagy , es adjunk tegedet házasól 
nagy hatalmasnak, dicsőségesnek es mindeneknek felette 
való nemességes feedelemnek ; ha kedéglen nem akarandod
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azokat, kik teneked entöllem parancsoltainak, hát en az győz
hetetlen es irgalmas isteneknek miatta szörnyöséges gonosz 
itileteket tulajdonítok teneked, es nem szabadít meg tegedet 
atte istened, kit imádsz. Szent Krisztina kedéglen tekéntvén 
mennyországban, monda: Oh édes uram Krisztus Jézus, 
mgélj engemet! es monda a bírónak: Atte fertelmes beszí - 
didvcl nem hitethetsz el engemetj28 sem te, sem atte királyod, 
kit félsz, hogy en az menyei istent elhagyjam, es az en uram 
íézus Krisztust, ki jelennen vagyon envelem, es megszabadít 
ngemet atte álnakságos kezeidnek gyötrelmiböl. Megharag- 

vék Dyon bíró, parancsolá őtet vesszőkvel verettetni; szent 
Krisztina kedéglen monda: Személylyel szörnyűséges es utá
latos, atte istenidvel poronkodol, mert ennekem csak az vi- 
gaságit adtad a kénoknak. Nagyobb kénokat szolgáltass 
nnekem mert hiszek en az en idvezitémben, uram Jézus

ban , hogy meggyalázlak tegedet miként Urbánt, atte atyád- 
liát. Monda a bíró : Krisztina, elszenvedem atte bosszontási- 
dat, es könyörülök rajtad, hogy az istenekhez|29 térölj es ir
galmasságot nyerj; szent Krisztina kedéglen felele : Mondjad 
meg ennekem atte nevedet; bíró felele: Dyon az en nevem. 
Krisztina monda : igazán vagy Dyon , mert vak es siket bál 
lányoknak vagy nevén. Megharagvék a bíró , hozata egy 
'■re rostéit, cs az alatta való tízben kém követ es faggyút, szur
kot es olajt bocsáttata, es feketék ötét az vitézek egy bölcsö
kén, es az vitézek közzöl négyen körökülván rázzák vala es 
■ engetik vala ötét. »Szent Krisztina kedéglen imádkozik vala, 
mondván : Tegedet dicsirlek , tegedet dicsöítlek, uram Jézus 
Krisztus, mert meltóá tóttól engemet újolan sziletni, es az 
kicsin szolgáló leányodat akartad az álnak szolgáktól idege- 

(tetni. |30A biró kedéglen monda: Krisztina, nem illetnek 
■1.-t ez kénok: vedd eszedbe miképpen elszenvednek az 

<cnek tegedet: : járolj az istenekhez, es onszoljad Őket, hogy 
• i '-gszabadíhanak tegedet atte bíncidböl, kiket ellenek tettél. 

Szent Krisztina kedéglen monda: Ördögnek kegyetlen es 
fer! el mes lia, nem félem atte itüetidet es fenyegetés)" det, ki
ket nekem mutatsz, mert bízom az mi urunk Krisztus Jézus
nak szent nevében, hogy az külső sitétségekre bocsátlak te- 
gedet-es, ahol az en atyám Urbán gyetretik ; az bíró ke-
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déglen haragval teljessedvén, parancsold az ő fejét megberet- 
válni es mezejtelen gyetrettetni, es nyilván viseltetni. Látván 
mind az asszonyok őneki éktelen |31 voltát, es hogy ilyen kéno- 
kat szenvedett volna, egyenlő szóval mind felriadának, mond
ván : Bíró, hamissak atte itiletid, es álnakságosok atte pa- 
rancsolatid; miért teszed ezeket? mert meggyalázod az 
asszonyi természetnek állapatját. Szent Krisztina kedéglen 
menyországba nézvén, imáda mondván : Ez világnak id- 
vezitöje, hálákat adok, mert ez napon mendeneknek esmere 
tiben lennem méltóá töl engemet, hogy mendenek meges- 
merjenek engemet, mert en te leányod vagyok. Levevén ötét 
az vitézek, vivék a tömlöcbe. Hóival lévén, parancsold ötét 
a bíró kihozni a tanácsházba, es állatta ötét az ö széke előtt, 
es monda neki : Krisztina, jövel a templomba, es imádjad az 
nagy istent, hogy irgalmat nyerj az |32 kénokból, kik neked 
készíttetvén vadnak. Szent Krisztina felnyitván az ö száját, 
monda : Dyon, mit tévelgesz, te nyavalyás, fertelmes, es esz
telen, az te bálványidhoz hasonlatos vagy, es az oktalan álla
tokhoz egyenlőé tötted magadat. Ne késérgess engemet, az 
felséges istennek szolgáló leányát, mert nem félem atte fenye- 
getésidet. A bíró monda: Krisztina, miérthogy eképpen szidal* 
mazsz engemet ; eltűröm az te bosszontásidat, csakhogy ne té- 
velyegj, de járolj az istenekhez es azoknak tégy áldozatot, 
hogy irgalmasságot nyerhess, mert sokáig elszenvednek tége
det. Krisztina monda : Jól mondád, istentől elidegenölt ke
gyetlen ember, mert en az menyei istennek tészek áldozatot, 
ki | 33mennek es földnek uralkodója, mert ö őriz meg engemet 
teneked minden gonosz mielkedetidtöl ; a bíró kedéglen vígad 
vala az ő beszídiben, mertalajtja vala hogyjárolna Appollines 
istenhez, es imádná ötét ; szent Krisztina kedéglen meny
országra kezeit felemelvén, imáda mondván : Menyei úr
isten , szentséges atyám Jézus Krisztus, ki igível mendeneket 
terömtettél, ki tengernek leszállottál vizeire, es megvilágossí- 
tottál engemet az lelki újolan-sziletésnek vize m iatt, hallgass 
meg most engemet, szolgáló leányodat, es parancsoljad ki
mennie ez bálvánt, ki itt az lelkeket elhiteti, es az vesze- 
delmbe őket bocsátja. Fen áll vala Krisztina, es nagy szó
val ezt mondá : Parancsolok teneked, lelketlen bálvány az
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en uram Krisztus |34 Jézusnak nevében, hogy kimenj ez temp
lomból, es járj negyven lábnyomot; es ahol parancsolok, 
ott a helyen megállj. Az bálvány ottan kimene a templom
ból, es jára negyven lábnyomot, es álla a helyre, ahol szent 
Krisztina neki parancsolt vala. Es ezeket nézvén a bíró, igen 
megijede, es arcól esék a földre, es ottan felkelvén nagy ret
tegve ivölte, mondván : Krisztina, atte ördöngösségid men- 
denekben meggyőzének, mertammi urunkat Appollinest meg- 
indojtád atte ördöngösségidnek miatta : de őneki terajtad 
nagy irgalmassága vagyon, es meghallgatott tegedet, azért jára 
es mene ki ez templomból meglátnia az ő teremtett állatját. Sz. 
Krisztina kedcglen megszomorodék|35 az ő beszídiben , es 
monda : Igazságnak kegyetlen ellensége, ördög, az menyei is
tennek félelmét nem esmered- e, kiket mivelkedett es tött en 
nekelőtte ez világban, es mostan-es teszen? te hitetlen es igazság
nak világosságától elidegenölt! Appollinest mondod istennek, 
ki emberektől csináltatott? en kedeglen hiszek az en istenem
ben, az en uram Jézus Krisztusnak atyjában, ki nekünk az vilá
gosságnak adja igazságát, kiben en hittem, es hiszek. Es imád- 
kozék szent Krisztina mondván : Kérlek uram Jézus Krisztus, 
ez órában ez bálvánt porrá lenni ! es ottan porrá lön, leesvén 
a bálvány, mikint szent Krisztina imádott vala, es az pogánok 
közzöl sokan hívének , es mind egy szóval felriadának, 
mondván : Urunk|30 Jézus Krisztus, parancsoljad reánk jőni 
atte istenségednek bizonságát, hogy mi-es higyjünk atte 
igazságodnak világosságában , mert mind ez napiglan tével- 
gettönk, imádván az bálványokat ! Hínek akoron az pogánok 
közzöl ez keresztyén hitben három ezer férfiak ; es megret- 
tene Dyon bíró Appollines istenen, hogy leesvén őmagában 
elromlott volna, es ezt mondá Dyon : Ha ezt meghallandja a 
király, minemö dolgok lőttének Krisztina ördöngösséginek 
miatta az ö istene Appollines ellen, engemet gonoszól elveszt. 
Ezt mondván az bíró, ottan megrettene es meghala. Vala ke
deglen Krisztina az tömlőében, dicsirvén az úristent. Némi 
üdő elmúlván, juta más bíró ; az-es az keresztyéneknek ke
gyetlen j i7séges ellensége, névvel Juliánus. Jővén azért az 
tanácsházban, es szent Krisztinának mielkedetit neki hozván, 
mikoron megolvastattanak volna belőtte , szent Krisztinát 
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itilőszéki eleibe hozatá, es monda Juliánus : Krisztina, hallot
tam , hogy sok dolgokat cselekedtél atte ördöngösségidnek 
miatta; mostan járólj eleve, es imádjad az örök isteneket, es 
tégy áldozatot nekik ; ha kedeglen nem akarandod az en pa- 
rancsolatimat tenned, es imádnod az en istenimet, tahát en 
teneked szörnyőséges kánokat szolgáltatok, es az Krisztus, 
kit te tisztelsz, meg nem szabadít tegedet. Szent Krisztina 
kedeglen felnyitván az ő száját, monda : De mire szólasz ilye
neket, Juliánus? csodálatos es ördögnek részese, es istennek 
ellensége, nem hittetnek el | 38 engemet atte beszídid ; mert en 
a Krisztusnak szolgáló leánya vagyok, nem félem az kénokat, 
kik ennekem adandók tetölled. Juliánus kedeglen parancsola 
hárem napokon kemencét gyójtani es szent Krisztinát belé 
vettetni. Vala kedéglen szent Krisztina az kemencében di- 
csirvén az úristent, es nagy szózat jőve ki az kemencéből. 
Az vitézek hallván ez szózatot, igen megrettenének, es elmen
nének , megjelenték Juliánosnak, mondván : Uram, nagy 
ivöltést hallánk az kemencében, ki minket igen megrettente. 
Ezt hallván Juliánus, megnyittatá az kemencét, es lelek szent 
Krisztinát mintha az ferödőböl jőne ki, dicsirvén az úristent. 
Es kihozattaték az itilöszék eleibe, es monda neki Juliánus : 
39|Mondjad meg, es valljad meg ennekem, Krisztina, minden ör- 
döngösségidet, kikvel minden természetet meggyőztél; ha 
kedeglen nem akarandod megvallanod ennekem. szörnyősé- 
gesb kénokat adok teneked. Szent Krisztina monda : Ke
gyetlen gonosz Juliánus, nem félem atte fenyegetésidet. Az 
úristen az en segédségem; ha vagyon több es gonosz erőd, 
avagy nagyobb gyetrelmid, mutasd meg ennekem. Juliánus 
kedéglen parancsola hozni egy bájolót, es parancsola neki két 
kegyókat szent Krisztinára bocsátnia ; es monda neki Juliá
nus : Mondjad meg ennekem, Krisztina, nemde megbájolha- 
tod-e ez oktalan bestyéket? Szent Krisztina monda : Hitet
len, es esztelen, es értelmetlen ; en hiszem ,|40 hogy az 
en uram Jézus Krisztus ennekem minden gyetrelmemben 
jelen vagyon. Juliánus kedéglen reá bocsáttatá az két kegyó
kat, kik egybevonák magokat szent Krisztina lábainál, es 
nyalják vala az ő talpait; szent Krisztina kedéglen menyor
szágba nézvén nagy könyöhullatássokkal imádkozék, mond
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ván : Hálákat adok teneked, uram Jézus Krisztus, igazságnak 
világossága, es azoknak segédsége, kik félik atte nevedet, 
mert engemet méltólkodtál az úszómászó férgeknek esmere- 
tesnek lennem. Juliánus kedéglen monda az bájoló embernek: 
Nemde te es ördöngös vagy-e? indojtsad az bestyéket, hogy 
gyeterjék ötét. Az bájoló kedéglen az ő bájolásival indojtá vala 
az kegyókat; az kegyók sietének az bá[4ljolóra, es íneg- 
ölék ö tét, es senki nem mere oda menni. Szent Krisztina 
kedéglen imádságot tevén, monda a kegyóknak : Parancso
lok nektek, úszómászó férgek, az en uramnak Krisztus Jézus
nak nevével, menjetek atti helyetekre, senkinek nem ártván ; 
es legottan az ö helyekre ménének, es menybe tekéntvén 
szent Krisztina , imádkozék mondván : mennek es földnek 
istene, ki bocsátód atte hadat Jézus Krisztust, es feltámasz- 
tád Lázárt halottaiból, engemet atte szolgáló leányodat hall
gass meg, es atte szent erődben es istenségednek hatalmas
ságával támaszd fel a halálból ez embert ! Es megfogá az holt 
embernek kezeit szent Krisztina, mondván : Uram isten, segél 
meg engemet, hogy ezt|42 mind látván dicsirjék atte szent neve
det, mert te vagy az en istenem es minden jószágoknak miel- 
ködője. Es szózat jőve menyből, mondván : Krisztina, bízzál 
es állhatatoson cselekedjél, mert en teveled vagyok, es vala
mit kérendesz entöllem, megadatik teneked. Szent Krisztina 
kedéglen megjegyzé szent keresztvei az halottat, es kajálta 
mondván : Támadj fel, ki megholtál, mi urunk Krisztus Jézus
nak nevébe ; es legottan feltámada, leesvén szent Krisztinának 
lábaira, mondván : Hálákat adok atte istenednek, ki engemet 
halottaiból feltámasztott. Juliánus kedéglen monda : Krisztina, 
elég legyen teneked; megmutattad immár minden ördöngössé- 
gidet. Jer el, fordólj az mi istenönk 143höz, ki tegedet eddig
ien elszenvedett ; szent Krisztina kedeglen monda : Te eszte
len es istennek félelme nekil való értetlen ember, nem látták at
te szemeid az hatalmasságokat, kiket tött az menyei isten es az 
u ha, Krisztus Jézus, ki az ö szolgáit megszabadította minden 
gonosztól? .Juliánus ezen megharagvék, es szent Krisztinának 
emleit elmetteté ; szent Krisztina monda neki : Minden jószág
tól elszakasztatott es kőhöz hassonlott kemény szivő Juliánus, 
parancsolád az en emlőimet elmettetni, lássad es nézzed te
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esztelen ember, mert az vér helyébe tej foly ki: es tekéntvén 
szent Krisztina menyországba, monda : Hálákat adok tene
ked, uram Jézus, minden országoknak királya, |44 mert mél- 
tólkodtál engemet megszabadítani testemnek minden veszedel
métől , mert tudom, hogy kész vagyok imár elvégeznem az 
en késálkodásomat, es vennem az megróniolhatatlanságnak 
koronáját. Ezeket mikor mondotta volna szent Krisztina, viteté 
őtet az biró a tömlőébe, es láták mind az asszonyok az háború
ságokat, kiket szenvedett vala szent Krisztina, sokat viselnek 
vala velek az ö jószágokban, hogy Krisztinának hízelkednének 
es vigasztalnák őtet : es lelek őtet veszteg ülve, el mélkedvén az 
úristennek parancsolatiban ; es az asszonyok bemenvén az 
tömlőébe, leesének szent Krisztina lábaira ; szent Krisztina 
kedéglen vigasztalja vala őket; azok kedeglen csudái | ̂ koz
nak vala az ő nagy szenvedésén. Azok közzől kedeglen heten 
hivének a Krisztusban. Hóival lévén, hozatá Juliánus szent 
Krisztinát az itilőházba, es hivá őtet itilőszéki eleibe, es monda 
neki : Krisztina, betölt atte időd, immár fordulj az en iste
nimhez, ha kedeglen nem akarod, en elveszem atte életedet, es 
ezt teneked nem tűröm. Szent Krisztina kedéglen menybe te
kéntvén : oh en édes istenem , ki engemet el nem hattál, 
tekénts enreám, te szolgáló leányodra, es parancsolj engemet 
jőnem tehozzád ez késálkodásban ! Es szózat lön menyből 
öhozzája, mondván : íme az menyek megnittattattanak. jöj el, 
es vegyed az te koronádat, mert az szent angyalok várnak tége
det, es áldják az úristent teéretted, 401 hogy te ártatlanságod
tól fogva haláliglan megtartott tegedet az állhatatosságban ; 
azért az angyalok őrölnek látván atte késálkodásodat. Esmég 
szózat lön hozzája, mondván : Jöj el, vegyed az örök nyugo
dalmat, es atte romolhatatlanságodnak diadalmát. Ezt hallván 
Juliánus, bocsáta nyilakat, es szent Krisztinát megölé ; ki az 
ö lelkét Krisztust diesirvén kibocsátá. Jőve kedeglen szent 
Krisztina nemzetségéből egy, ki hitt vala a Krisztus Jézusban 
szent Krisztina miatt, es megkené szokás szerént az ö testét, 
es helyhezteté őtet nagy jó helyen. Beteljesíté kedeglen szent 
Krisztina mártiromságát, kisasszony hovának heted napján, 
egy csetörtökön, Olaszországban, Tyrus nevű városban ; az 
édes Krisztus ( Jézus szeletese után kétszáz nyolcvankét észt.).
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kodni vlmivel. 
folt : darab 193, 221. 
folg : cselekvő ige : olajt folya ma

gából 55. általfolyja az országot 
112.

foltozik meg: ferteztettetik 29. 
mcgfuriözletik : megfertőztettetik 

171.
Francia : Franciaország 17. 
gyermőcske : gyermekecske 135. 
győztél : győzet, 
gyút. felgyűl : gyújt, felgyújt. 
gyülöség : gyülölség. 
gyűl, összegyűl : gyűjt, összegyűjt, 
/tu? vajon ; nem akarja . hogy tud

ja embör ha választotta őtet 125. 
ha : midőn ; ha Henricos király 

látván hogy .82.  
hajiak, hajlok : hajlék. 
hajtás, bínre való hajlás : hajlan

dóság 174.
hálál a ti an : háládatlan, nem-háláló 

58 137.
halati, hallali : halott. 
haltetem : halcsont 89. 176. 
hamos : hamis 65. 6 6 . 
hamosság : hamisság 120 . 
ha mossa n : hamisan 138. igazságta

lanéi 145. 159.
nxeghnmossílhatatlan 53  ; meghamos- 

súlhatatlan 54.: meghamisítha- 
tatlan.

hanni : hagyni.
hasonolni : hasonlítani; -hoz ha- 

sonlád magadat 101 .
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hasonlat: hasonlít 183. 
hasonlatos : hasonló. 
használalosság : használat, haszon. 
hátra vön : visEzaveve 105. 
házas : feleség 60. 
hegedül : lantol (Dávid királyról 

mondatik) 8 6 . (A példabeszéd is 
mind máig így : elhegedülte azt 
sz. Dávid). 

hegedűs : lantos 87. 
her leien : hirtelen. 
herlelenködik rejája : hirtelen ro

han reája.
hevnlkodás : hivalkodás 184. 
hiedelöm : bizodalom 26. 
hitetik : a hisz ige szenvedője 85. 
hitt : bolond ; a 104. lapon hívsá- 

gost jelent.
hilság : bolondság 5. (ista tana az 

Ar. Leg. illető helyén). 
hitlenködö : hüségtelen 69. 
hivatal : hivás : uronk nevének hi

vatalával 73. (uronk nevét hi- 
ván 74).

holnapon : holnap. 
holte-kelve : hóira kelve azaz reg

gelre 44. 85. 102. holle-kelveig : 
más nap reggelig 176. holte-kel
ve reggel : más nap reggel 189. 

holtelevenül : félholtan (semimortua 
Ar. Leg.) 186.

honnemmint : hogysem ; mintha. 
horut : hurut, köhögés. 
húg : férfinak ifjabb nővére 31. 
hül : hivél 33. híin : hive 40. stb. 
ied : ijed.
ies : íjas, Íjász 137. 
igaz elég : igen, nagyon, teljesen 

elég 71. igaz ideje már : nagy 
ideje 74. 

igaz-úgy 42.
Ignát: Ignác 166. 167.
>gy ■ ügy 82-
igyen : így. 
igyenlŐ : egyenlő. 
igyenös : egyenes. 154.

m e g igycnesodni v lm in  : m e g e g y ez n i 
v lm ib e n  195. 

igyenösség : eg y esség . 
ih : j u h  ; ih a k  11. 169.
ihon : ih o l. 
i l l  : fill, ü n n e p e l. 
illalozás : s z a g lá s  184. 
incsölködés : s z e n t im á d s á g n a k  in- 

c sö lk ö d é se  m ia t t  111. éd e sg e té s . 
indulat : m o zg ás  ( te s t i )  52. 116. 
indúlhalatlan : in d í th a ta t la n  183. 
ingyemmajd : a z o n n a l 29. 
ingyensem : e g y á l ta lá b a n  nem  66. 
inhely vagy közhely ( in  com m u n i 

t r a n s i t u  A r. L e g .)  m e ly  k é t  h á z  
k ö z ö t t  v a la  . . .  k i  istállónak-ea 
n e v e z te tik  (h ib á s a n  csárda h e 
l y e t t :  d iv e rs o r iu m  A r. L e g .)  51. 

inkábban : j o b b a n  (m a g a )  208. 
inő : iinő .
ir íl : i r ig y e l  65. m e g iríl : m e g ir i 

g y e l
ismeg, ismég : i s m é t  ( is -m e g  az  e r e 

d e ti fo rm a , m e ly b e n  a  meg (e t, 
e t ia m ) m ég  e lső  a la k já b a n  v a n  
m e g ) .

ismegent: m e g in t 141. 178. 125.
216. 222. s tb . 

isi : ü s t.
isláp : b o t  ; a s s z u  i s tá p n a k  m egve- 

r á g o z á s a :  s z á ra z  á g  219. 
islök : ü s tö k . 
illan : i t a l  n é lk ü l 185. 
já rta tn i : szen v . j á r a t t a t n i  44. 
já sz : p h il is ta e u s  8  i. 87.

jegy- je l-
jelönel (is ten i): le lk i  lá tv á n y ,  v isio , 

is te n  re n d e lé sé b ő l. 
jelönik • jelöntetik: m e g je le n ik ,m e g 

je le n te t ik .
jelös : fe l-, k i tű n ő  98. 
jelösben : k iv á l tk é p e n  169.
Jerominos Jeromos 55. 
jobágy : főúr ; nem csak hogy nö- 

mös vagyok, de még annakfö- 
lötte jobágy úr leánya vagyok :
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no n  so lum  in g e n u a s e d e t  s p e c ta 
b ilis  g e n e re  (A r .L e g .)1 7 8 .(m e g -  
jo b í ta n d ó  sz in te  e g y  b -v e l 210). 

j óbban künny ebbek: a n n á l k ö n n y e b 
b e k  67.

jog: jo b b  (o lda l, k é z )  7. 
joh : j u h  94. 
jonkább : in k á b b  32. 
ju t ,  eljut : jő ,  e ljő , e lé rk e z ik . 
kajált : k iá l t .
kalaslorom : k la s t r o m  189. 
kamora : k a m a r a  144. 
kápa : c s u k ly a  48. 
kardinál : (c a rd in a l is )  89. 
kazdag : g a zd a g .
-kód : k é n t  ; k o n c o n k é d  : d a ra b o n 

k é n t  25.
keg : fu ta m a t ,  s tád iu m  (v . ö. R ég i 

M a g y a r P a s s ió , P e s t  1856, 174. 
la p já n  az  1, je g y z é s t .)  I t t  á t t -  
v ív e  : ú t ,  p á ly a  é r te le m b e n : cum  
in  s tad io  m a r ty r i i  e sse t. Ú g y  
lá ts z ik  n y í l t  fo rm á ja  a  fcog-nek, 
m e ly  L ip p a in á l (1667.) k e re k 
u d v a r t  je le n t .  • 

hegyi)sül : k e g y e s e n  160. 
kegyig : p ed ig .
kel : jut ; hogy valaki kezébe kelne 

165.
kellcmetes : ke llő .
kemény : n eh éz ; ig e n  k e m én y  ten e - 

k ö d  a z  ö sz tö n  e llen  ru g ó d o z n o d  
' 154. 
kénes : k in c s .
képe : k é p v ise lő je  V ik inek  ; c s á 

s z á rn a k  k é p e  : cs. h e ly ta r tó ja  5  ; 
ö képebeli e m b e r : v ic a r iu s  145. 

kerbe : k e r tb e  88. 
kéremés : k é ré s  81 . 131 s tb  
késálkodás : v ia sk o d á s  ; a  h a lá ln a k  

k é s á lk o d á s á b a  62. 179 (a z  u tó b 
b in a k  m egfe le lő  h e ly e n  a z  Ar. 
L e g .-b a n  v a n  : ag o n ). 

készörít : k é j- v a g y  k é n y s z e r í t  189. 
-kél : k é n t  ; naponfcéí 167. le v e lü n 

k é t  204. e sz te n d ő n k é t 216 s tb .

kélélenség : kénytelenseg, szükség. 
kezdetek : kezdetik 48. 
ki : mi, a mi (dologi mutató név

másként is).
kiesőn : kellemetesen 43. 
kiliámoztalik : kifejtetik, követke

zés vonatik belőle 211. 
kijelöntketellen : kimondhatatlan 9. 
kilómhoz : külömbözik 98. 
kintorna : síp (fistula, Ar. Leg.) 38. 
kiskarácson napja : újév napja 105. 
kisztet : kisztés 143. 
kiterül a híre : elterjed 180. 222. 
kive : ki ; vetteték szánkive : szám- 

kivetteték. 19.
koláb : oszlop 104. tüzes koláb : 

columna ignis Ar. Leg. (hátha 
ez írásbeli hibája a codexnek 
/iöláb helyett (mint a barlang 
kőliknak iratik), mely a cod. 
123. csakugyan előfordul? 

Kolonnya : Colonia, Köln 205. 
Kolos : Claudia 188. 
koptár : kaptár, méhkas 17. 
kór : beteg.
korcsomás : korcsmáros 163. 
/ierc/éw:könyvnélkül(MolnárAlbert- 

nél és Calepinusnál : kordéra: 
memoriter,köny^vnélkül; az előb
binél „perfunctorie, obiter“is).

■ kornika : krónika 56. 138.
J kórolkodni : betegeskedni 213. 216. 

kórság : betegség.
, kórul ; halál» « kórula : halálosan
I megbetegedék 149. megkórula 

121. 159. 165.
1 köhasadékolt : barlangok, caverna

rum latibula 214. 
köláib : oszlop 123. 
kálik : barlang 175. 
kónvez könveket: könnyez köny- 

nyeket 101. 
konyórgel : kérlel 101. 
kör nyúl : körül 54. 
kövér : fn. zsiradék 122. 
kozház : fogadó 110.
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közönségvei : közösen 41. 
közönségvei, mind közönséggel ; kö

zönségesen, általánosan 90. 209. 
stb.

közelben : ib. közelebb. 
középaránt : közepett 105. 196. 
közzíl : közöl 64. 
kiilömböz : különbözik 97. 
künnyen : könnyen. 
lappag : lappang 91. 214. 
látás : v isio 103. 
láldék : lám, ime 13, 26. 
legazonnal : legott 30. 139. (statiin  

Ar. Leg.).
lekce : lecke (bangátvete'ssel) 68. 

69 (ne'gyszer), 70 (háromszor), 
71. 206.

lesel : les 25. (innen lesel-kedik). 
leltdolog : történt dolog, tény 51. 

133. 138.
Magdalna : Magdolna. 
magzatos asszonyállat : terhes 24. 
marha : vagyon 83. 
mártírom, mártíromság : mártír, 

mártirság.
másszer : másszor, másodszor 142. 

158.
mast, mostan : most, mostan 163.

167. stb. 
meg : megint.
meg : vissza (számos igeösszetéte

lekben).
még : m iig, m íg 101. 
megad, megadván : visszaad, v issza

adván.
megajándokoz : m egajándékoz 1<>5. 
megakaszt : felaka=zt 192. 
megállót : m egállít 90. 
megasz, megasza : m egaszik,-ék. 
meg busáit : mn. haragos. 
megdöglelék az eget : dögleletessé  

tevék 214.
megegészszít : egészszé tesz 221. 
megellcnzhelellen : gáncsolhatatlan, 

mi ellen nem hozhatni fel sem 
mit 98.

megesik : megapad 2 11 . 
megesmeret : megismerés 2 10 . 
meggyőzlelik : meggyözetik 1 '2. 
meggyül : meggyújt. 
meghagyni : elhagyni 113. 
meghasonlás : seditio Ar. Leg. 180. 
meghüle : megenyhűle, megvigasz- 

talódék (mert refrigerium ani
mae az egyház nyelvén : lélek 
enyhülése) 92.

megigyenósódni : megegyezni 115. 
megintézhelellen használat (?) 57. 

az Ar. Leg. megfelelő helye ez : 
eius nativitas'nobis est utiliter 
exhibita).

megjátékulá : meg-, kijátszá 75. 
megkajáll : proclamat 19. 
megkímlöllék : kikémlötték 25. 
meghál ál : megbetegszik. 
megmevelé : megneveté 120 . 
megmntatek, megmutattatek : meg

mutattatok 54.
megnyilatkoztat: kinyilatkoztat 209. 
megnyövik : elnyüvik 80. 
mcgszaggaltatni : összeszaggattatni 

166.
megszenvedtéli magát vlmitől : meg

tartóztatja 59. 142. 
megszolgáltál : kiszolgáltat 94. 
megszönés : megszűnés 110 . 
mejlaglás : kinoztatás 101 . 
megtaglott : elvert, elkínzott 12 . 
megtartom : vissza-, letartóztatom 

162.
megtartóitól : letartóztat, elfog 60. 
-tői megválva : kivévén ; gyerme

küktől megválva 42. a szent 
apostoloktól megválva. 

megverágzik : virággal megtelik, 
megrakodik (a szőlő) 56. 

megvesz: elvesz: hogy mer/vehet
nének a mennyei örökségöt 125. 

megvisz : visszavisz ; megvivén : 
visszavivén 101 . 

merjviteté : visszaviteté 118. 
megzavarít: megzavAr(egyszer)103 ■
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melik : m elyik 211. 
méltóltatik \ m éltóztatik 217. 
mentol első : legelső 1. (mendtől, 

azaz mindenek közöl). 
mentül eluszei : legelőször 50.96.188. 
meny, menyország : menny. 
menyeközö : menyek, ő l(i6. 139.

190 stb.
Menyhár : M enyhárt 111. 
met : metsz. 
mevel : nevet. 
miatt : által. 
miel : m ível 78. 
miért : am iérthogy, mivel 7. 
mihelón, m > hely on : mihelyt. 
miként', mintsem : meg nem tisztál- 

hatonk jobban mikent áldoza
tokkal 172.

mikoron detnaga : jó llehet 95. 
mindintk : mindenik 65. 80. 110.

113. 115. 117. 135. 157. 168.222. 
mine : mennyi. 
mineben : mennyiben. 
mineket : mennyiket. 
minere : mennyire. 
mine szer : m ennyiszer. 
minél : mennyit. 
mini : mennyi. 
minire : mennyire. 
mices : munkás. 
módisság : (modalitás). 
mondatek : mondatik 47. 
mordályul: orozva, orgyilkos rn d- 

ra 134.
mutatek : m utattatik 64. megmutat

tál ik ('3. 64.
mutatik : mutattatik 6. 62. meg- 

mutathalik : megmutattathatik 
28. 53.

nagy átok : anathema 83. 
nagyobban : inkább 68 . 1 0 '. 211 . 
nagyval : sokkal ; nagyval előtte 

20.nagyval több 25. nagyval in
kább 47. 140.

a napságtól fogva ; az naptól fogva 
160.

néki : némely (személyről monda
tik ) 2 0 . nékiket szerzőit vala 
164. ‘244.

I nekiil : nélkül.
némabin : sodornia 52. természet 

ellen való bin 55.I neveztetek : neveztetik 174. 
j nyájas : kedvelt 97.
I nyolcad : nyolcadik. 

nyomódni : nyomni 4. (mint ta
padni).

óhajtás : sóhajtás 172. 
okosság : ok (ratio) 90. ( latinos

ság).
oltárhoz járás : áldozni menés 24. 
olymint: mintegy. 
ónnal : ónt 192. 
orcel : orcái, arcúi. 
osz-lás : (Pelbárt analóg helyén se

ditio) 14 i.
ótalmazihogy továbbá ótalmaznája 

magát : tartóztatná magát (a 
bűntől) 25. 

ottan : azonnal. 
őzt on : aztán.
öcs : nőnek ifjabb nővére 42. 43.60. 
ünek : evének.
ördöngös : ördögi mesterséget űző 

értelemben 167. 
örömesben : örömestebben 99 . 
örömetösön : örömest 62. (mint sze- 

relmetesen). 
őröz : őriz 24.
örülni : (cselekvő, mint tanulni) : 

hogy a zsidók örűlnéjek halá
lát 78.

ősztől ü : kinpad 12 . 177. 186. 
öszve -vei : együtt 184. 
üszcegyüt : Öszvegyüjt. 
ötöd : ötödik 228. 
ott : önt 206. 
ölteni : önteni. 
ottöztet : öntöztet 29. 
págyimontom : padimentum 85. 
paraszt, parasztember : világi, lai- 

cus 24. 81. 94.
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peledőnce : peniteneia 131. 
pispök : püspök ; főpap, a zsidók

nál 66, a pogányoknál 4. 
pompaság : pompa 1 4 .  
porongatni : pirongatni 164. 
prosonció : processió. 
pusztába-lakozó : remete. 113. 114. 

stb.
-re : a mennyeie/ue, azaz -re nézve 

14.
rokonság : a közellevők ,' körülál-

lók 123.
rotad : rothad 78. 131. megrotadás

111.
meg sebkelvén ih. : megsebesít/e<re

101 .

se : sene ; se h igyenek  az eretnek
ségnek 128.sem : senem ; sem imádkoznánk 
éröttök 127. seng : cubitus, 

ser : sír (név) 74. 
sietetősség : sietség  123. 
sírni : semmi 192.
simmi, simmiképen : semmi, semmi

képen. 
sinkt : senki.
suporla : (velum, Ar. Leg.) 181. 
sohova : sehova. 
sokasogyni : sokasodni 226. 
sokság : sokaság 87. 
sokszer : sokszor 164. 
süg : sőt 43. 53. 172. 
sza : száj ; szát 209. szának 210. 
szabad tudományok : artes liberales. 
számiok : szándék. 
szánkivetni : számkivetni 72. vet- 

tetteuek vala szánkive 61. vette- 1 
tött szánkive u. ott és 83. 

szánkivetni : mikoron őtet szánki • 
akarnája vetnie 104. 

szántaion : számtalan 75. 133. stb. 
szármáz, cselekvő ige : származtat; I 

olajt származa magából 5 5 . 
száz vitézük előtt járó úr : centurio , 

217.

szentőlö : áldor ‘í  81. 
szenvedetősség : ön-megtartóztatás, 

nélkülözés 112 . 
szépségű : szépséges 159.
-szer (számrag) mély hangú szók 

végén is : másodszer, harmad
szer (állandóan,) sokszer. 

szerecsön saracén : 119. 
szerez: rendel; valamit ő szerzőit 72. 

kit királylyá szerzőn vala ; ha 
máskép nem szeröznéje 2 2 2 . ; 
tesz : mérget szerzettek borba : 
tevének 2 2 2 . kit mikoron meg- 
sze: zőttek volna : megtettek vol
na 223.kik uronknak egy szömé- 
lyét szerzik:teszik 2 2 o.egy napot 
szerzettelí 54. tevének, rende
lének. *■

megszerző : megtevé 25. 
szerrel-szerrel : sorban, rendben 

112.
szerzőit napokba : bizonyos na

pokon 117.
szí : szív 132. szíbeli 141. 
szól : átható cs. szájok szólja 2 1 1 . 
szolozsma : zsolozsma. 
szömigyőt venni : ellesni vlmit, tit

kon észre venni 162. 
szonetten : szünetlen. 
szőtiik : szűnik 85. megszűnnek : 

megszűnnek 23.
megszűnik valamiftü : megszűnik 

valamit űzni, magát attól tar
tóztatja 120 . 

szurk : szurok 29. 
szörfölt : szűrdarab 12 . 
szüzei : szűzi (kihangzással t. i., 

mi kép ma is mondjuk : meny- 
nyei) 37. 101. 146. 186, stb. 

tagol, eltagol : ver, elver ; tagolt a tik : 
veretik.

taháit : akkor, azután. 
támad : származik ; Betlehem vá

rosából támada 85. 
támogat : támasztgat 5. 
tanáé sóz : tanácsol 193.
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tanúság : tanítás 8 . stb. 
tar ta tik : Syria, kiben tartatik a 

Zsidóország is, azaz melyben 
foglaltatik 50., aze’rt a tartomány 
mindig csak politikai része egy 
nagyobb államegészuek : pro
vincia ; politikai, és sobanem 
geograpliiai fogalom. 

tartatik : mikoron Olaszország dög
halálba tartatnéjek 139. 

tegüdet : tégedet. 
tekéletös : tökéletes 63. 
tekúnö : teknő 221 .
-leien : e fosztó melléknévképzö 

előfordul melléknévvel is, és 
így némileg utóljáróke'p : min
dán bin télén, azaz bin nélkül 6 . 

teljes : egész ; teljes zsidó nemzet 
96.

temerdök : vastag ; terhes, viselős 
24. 220 .

temerdukség : vastagság 55. 
terömik : terem ; ott terümék 30. 
tériml : terem 56. 
testsiín : test színe, felülete 34. 
tetem : csont ; oldala teteméből : 

oldalcsontjából 148. 
tetemény, tétemén : tétemény, csele

kedet.
tettetus : tettetett 209. 
tettetbsképen : tetetve 83. 
első tikszúkoron : mikor a kakas 

először szól 74.
tiszttartó : helytartó 72. tisztül tart

ja  vala Jeruzsálemöt : Jeruzsá
lemben helytartó lévén 75. 

torol : bőszül 25. 
torom : torony. 
tök : tevék. 
töl : tevéi. 
tör : kard 215.
eltörik : elromlik, összedől (temp

lomról moudatik) 121 . 
lóriit : beszídet : szerez 135. 
tömi törvént : szegni 100 . 
tudni rupin t, tűnni a in int: tudnillik53  .

tuldul : tóidul, tódul 2 01 . 
udvar : szent Basiliust nagy ud

varral mennie : sok kísérőkkel 
104.

ágyán : úgy. 
úgymint : mintha. 
uroz : oroz.
urcos, urvosol : orvo?, orvosol. 
urvosság : orvosság. 
üresküdés : contemplatio 206. 
üresködni (házasságnak törésében): 

hivalkodni 87.
-vá, -vé : sziletése e világ#« : vi

lágra 53. (tehát helyragképen 
mint ezekben : ho-cá ? Győr-ré 
stb ); özvegy-gyé marada 79, 
vendéggé hivatá : özvegy ül, 
vend égül helyett, tehát milység- 
ragképen).

vacsoránk : vacsorái 89. 
val : (habet) valja az életnek ve- 

lágosságát 2 . nagy keserüsé- 
göt szivébe válván 58. 

valahány : valamennyi 216. 
valaminemü : amilyen 132. 
valaminere : valamennyire 79. 
vall : (habet) belöl egészen vallom 

en őket : ego habeo mamellas in
tegras in anima mea Ar. Leg. 
179. a szépségöt magában vallja 
182. szépségöt vall 182. bizodal
mát 24. sebeköt 35. szeretetöt 
70.

válu : latrina értelemben 193. 
vecsernye : dellesti ajtatosság ; del

iest.
I vendégfogadás : vendéglátás, ven

dégszeretet 89.
i vellám : villám.
! Ven'óce, Vcnöcre : Velence.
I vérkórság : inéhvérfolyás 27.
1 verág, verágozik : virág, virágozik. 

verradólan : virradóra 56. 
veternye : éjjeli ajtatosság 4 5 . 48. 
vetcrnychoron : veternye idején, éj

jel 20 .
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vigaszás : gyógyulás.
meg vigaszt : meggyógyít 187.
vigasztal : vigadoztat (delectat) 38.

megvigasztal a mai értelemben 3t. 
vigyázás : virrasztás 190. 
vigyázva : virrasztva, ébren 63. 
vihiusz : viasz 44.

viasz : viasz 174.
vizett : helyett (gyónás vizeit) 112 .
vün : vive 93.
vünek : vivének.
zúgódni : zúgolódni 64.
zselye : koporsó 85.
zsinad : (synodus) zsinat 94.

II.

SZ. KRISZTINA ÉLETÉHEZ.

alajl : alit (putat) 9. 33. 
állat : állít 31. 
állat : essentia 9. 
álnak, álnakságos : álnok, álnoksá- 

gos.
armera : annyira.
arcól : arcra 34.
ha joló : (magus, incantator) 39.
beszegezé magát: elzárá m, 9.
bin : bűn.
-böl, -ból : közöl 20 . 
clemaga : azonban 4. 
egymely : egynémely 4. 
elhitet : elcsábít 33. 37. 
eleve : elő, előre 7. 13. 19. 26. 
elfogyatkozik : t. i. erőben, elbá

gyad 18. .
el wettet : elmetszet 43. 
el/eró7 : elterül, elterjed 2 0 . 
emik : szopik : az en emlőimet emted 

15.
emlő, emleit : emlőit 43. 
es : és,
-es : -is.
esmeg, esmég : ismét. 
feeclelem : fejedelem 27. 
fékét : fektet 29.

fél : átható cs. nem félem az káno
kat 38. 39. 40. 

feltér : fel visszatér 12 . 
fertezetes : fertőzetes 14. 
fertézetlen : fertőzetlen 10 . 
folyamik : folyamodik 17. 
fordól : fordul. 
gyelrelem : gyötrelem. 
gyetrettelni : gyötörtetni. 
gyújt: gyűjt.
gyójtomány : gyuladás 18. 
gyújt : gyújt 7. 
hasonlatos : hasonló 32. 
hasonlóit : hasonlóvá lett 43. 
kinek : hívének 36. 
kitolni : eljegyezni 4. 
hóival : reggel 16. 31. 45. 
idvezite : idvezítő 1 0 . 28. 
il : ily 5.
imád : ( benmaradó cselekvőként ) 

11. 35.
indultatik : indulatba jő 16.
inkább : jobban 18.
ivóit : üvölt, kiált.
járói : járúl.
jeleimen : jelen 9. 21. 28.
jószág: jóság 10. 43.
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ut: jő.
k edeg, kedeglen, kedéglen : pedig, 

pediglen.
kósálkodás : küzde's 20. 23. 44. 45. 

46.
ki : visszamutató névmás, dologra 

(mely) 11. 27. 38. stb. 
kúnyö : könyü, köny 40. 
körül : körül. 
lábnyom : 34. 35. 
lajtra : lajtorja 12 . 
lőtt : lett.
marok vessző. : csomó, fogás 13. 
megfogyatkozik : elbágyad, elerőt- 

lenedik 14. 
megindojt : megindít. 
meykéré : visszakérd 46. 
megolt : elolt 2 0 . 
megrokkant : megront 2 0 . 
megszabadítanak: megszabadítsa

nak 30.
megvigaszik : meggyógyul 2 2 . 
méltólkodik : méltóztatik 11. 40. 44 
méltóságtól : méltóságra nézve 3. 
menden : minden. 
menyország : mennyország 4. 
mezej telén : mezítelen. 
miatt : által 9. 10. 16. stb. 
mielkedet: cselekedet. 
mielködö : cselekvő, tevő 42. 
nekil : nekül, nélkül. 
nemzet : nemzetség, család 6 . 
netalántán : nehogy 8 . 
nyójl : nyújt. 
olyminlha : mintha 3. 
onszollás : unszolás, esengés (Be

schwören) 10. 24. onszoll 11. 
ottan : azonnal 34. 36. 
ördöngösség : ördögi mesterség.

örökkől : örökön 8 . 
őröl : örül. 
öltem : ettem 1 1 . 
ötleni ; önteni 2 0 . 
öt tét : öntet.
poronkodik : pironkodik 28. 
sémi : semmi.
sem—sem : senem—senem 5. 
silétség : setétség.
szabadojt : szabadít 19. (ez a forma 

is előfordul ugyan itt). 
szabadót : szabadóhanak : szaba

dítsanak 17. szabadóh meg 24. 
sziletni, szilclés : születni, születés. 
szíz : szűz. 
szizeség : szüzeség. 
tanojt : tanít 6 . 
tener : tenyér. 
terejt : terít 20. 
léről : térül, megtér 29. 
lésztesség : tisztesség 8 . 
tévehettél : tévedhettél 7. (más- 

hiba?). 
tieed : tieid 15. 
tisztót : tisztóh 24. 
tíz : tűz. 
torom : torony.
ujolan : újonnan 18. 23. 24. 29 stb. 
ájo/an-sziletés : újjá-sztiletés 33. 
vá, vé elvesztve a v-t : méltód 29.

31. mié 12. egyenlőé 32. 
vall : habet 5 vallá az szizeséget 3. 
veszteg : hallgatva 44. 
vigaság, vigaszság helyett : orvos

ság 2 1 .
viselni : vinni 44. 
viseltetni 30 : körülvezettetni. 
vitézüknek mestere : hadnagy.

TOLDY, RÉGI M. LEG. V. 14
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