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BEVEZETÉS





A Jókai-kódex története

A Jókai-kódex a legrégibb magyar nyelvű, kézzel írott könyv. Felfedezője
a lévai származású Ehrenfeld Adolf, később bécsi jogtanácsos. Ehrenfeld
1851-ben a nyitrai gimnázium hatodik osztályát végezte. Elbeszélése szerint
egy júliusi délután osztálytársai régi könyvekkel dobálóztak az osztályban,
és az egyik könyvvel megdobták őt. Ehrenfeld fölvette a könyvet, és rögtön
látta, hogy igen régi. Alkudozásba kezdett azzal a fiúval, akié a könyv volt,
és három modern könyvért megkapta tőle a régi könyvet. — Ehrenfeld szep-
tembertől Bécsben folytatta tanulmányait. A könyvet is magával vitte, és
egy alkalommal megmutatta Homoky Ignác tereziánumi tanárnak. Homoky
azonnal felismerte a könyv rendkívüli értékét, és Ehrenfeld beleegyezésével
elküldte Pestre Toldy Ferencnek. Toldy lemásoltatta és bemutatta az Akadé-
miának, majd elsőként ismertette a nyelvemléket az 1862-ben és 1868-ban
kiadott irodalomtörténetében, az előbbiben Ehrenreich-, az utóbbiban
Ehrenfeld-kódexnek nevezve. 1862-ben a kódex visszakerült Bécsbe tulaj-
donosához. — 1872-ben Szarvas Gábor a Magyar Nyelvőr első évfolyamában
részletesen foglalkozott a kódex nyelvtörténeti vonatkozásaival, s ő akkor
Ferenc-legendának nevezte, mert nem tudta, hogy a Toldy említette két név
közül melyik a helyes.

A múlt század hetvenes éveiben Volf György az Akadémia megbízásából
kiadást készített elő a kódexből a Nyelvemléktár számára, azért Bécsben az
eredeti kódex alapján ellenőrizte a meglevő másolatot, megvizsgálta a könyv
papirosát, kötését, tábláját, majd 1881-ben a kódex részletes leírásával a
Nyelvemléktár VII. kötetében kiadta, most már a Magyar Tudományos
Akadémia beleegyezésével hivatalosan Ehrenfeld-kódex néven. — A magyar
művelődés akkori irányítói több ízben megkísérelték a kódex megvételét,
de Ehrenfeld semmiképpen sem akart megválni tőle. Ehrenfeld halála után
örökösei már felkínálták a könyvet a Magyar Nemzeti Múzeumnak, de olyan
magas áron, hogy az örökösökkel való többszöri tárgyalás sem vezetett ered-
ményre. Az örökösök végül Londonban árverésre bocsátották a kódexet.
Ekkor a magyar országgyűlés, attól félve, hogy így örökre elveszhet ez a
jelentős kincsünk, megszavazta az 1000 angol font kikiáltási árat, és az egyéb
kiadásokra szükséges 450 angol fontot társadalmi úton gyűjtötték össze,
így került hosszú távollét után haza a kódex, és az Országos Széchényi
Könyvtár kézirattárában helyezték el. Jelzete: Magyar Nyelvemlék 67.
Az 1925-ben a Jókai-centenárium alkalmával hazatért, sok viszontagságot
átélt könyvünket azóta hivatalosan Jókai-kódexnek nevezzük.

Szarvas Gábor Nyelvőr-beli fejtegetései óta sokan foglalkoztak a kódex-
szel nyelv- és irodalomtörténeti szempontból, tanulmányozták tartalmát,
nyelvjárását, igyekeztek megállapítani keletkezésének korát, kutatták forrá-
sait. Többször közöltek belőle szövegrészleteket, egy-egy lapjáról fénykép-



másolatot tettek közzé. Eddigi legbővebb bibliográfiáját Szabó Dénesnek
A magyar nyelvemlékek című 1959-ben megjelent második kiadású egyetemi
tankönyve tartalmazza. — Igen fontos esemény volt a kódex teljes fakszimile
kiadása 1942-ben a Codices Hungarici sorozat első darabjaként. A kiadás az
akkori Magyarságtudományi Intézet és a Stockholmi Magyar Intézet közös
vállalkozása volt, és ennek megvalósításában nagy részt vállalt Lotz János,
a Stockholmi Magyar Intézet akkori igazgatója. A jól sikerült fakszimile a
legtöbb esetben megbízhatóan eligazítja a kutatót az eredeti kódex megte-
kintése nélkül is. A fakszimile kiadvány Tájékoztatójában Szabó Dénes fog-
lalkozott a kódex papirosának víz jegyeivel, és úgy látta, hogy az első 58,
valamint a 60. és 63. levélen a vízjegy három szirmú virág. (A többi levélen
a vízjegy hármas halom, de ilyen vízjegyű papirosra egyelőre nincsenek ada-
tok.) C. M. Briquet-nek Les filigranes (Paris—Genéve 1907) című művében
látható ábrák alapján ilyen három szirmú virág vízjegyű papirost 1438 és
1454 között találtak Európa-szerte, köztük 1438-as keltezéssel Magyarorszá-
gon is. Ha tehát 1438-ban Magyarországon használtak ilyen vízjegyű papi-
rost, akkor a Jókai-kódexnek 1438-ban vagy az utána következő valamelyik
évben kellett létrejönnie, mert ha megvolt a papiros, aligha tárolták sokáig.

Kódexünk első ismertetői (Toldy, Szarvas, Volf) kétséget kizáróan bebizo-
nyították, hogy meglevő kódexünk szövege nem eredeti magyar fogalmazás,
hanem egy latinból való jóval korábbi magyar fordításnak a másolata. A for-
dítás keletkezésének az idejét nehezebb megállapítani. Kódexünk írója vagy
másolója — különösen az első lapokon — néha egyes szavakat régibb helyes-
írással írt, ami csak úgy érthető, hogy többször önkéntelenül lemásolta az
előtte fekvő betűket. Ez a régebbi helyesírás a XIV. század végén volt hasz-
nálatos. Ezenkívül kódexünkben egy fejezet van Pisai Bertalannak Confor-
mitas című könyvéből (első nyomtatott kiadása 1510), amelynek kézirata a
kutatók szerint 1385 és 1390 között készen volt. Ezért bajos volna a ma-
gyarra fordítást ennél előbbre tenni, hacsak nem kerül elő korábbi forrás,
így is legalább fél évszázad van a fordítás és a másolás között. Ezért kó-
dexünket pontosabban így keltezhetjük: 1370 után/1440 körül. — A kódex
keletkezésének helye szintén ismeretlen. Horváth János (A magyar irodalmi
műveltség kezdetei. Budapest 1931. 105) Óbudát említi. Csakhogy kó-
dexünk északi nyelvjárást mutat, azért keletkezhetett pl. Gyöngyö-
sön vagy akár Szécsényben is. így könnyebben volna érhető további
vándorútja a törökök elől menekülő szerzetesekkel (apácákkal) a felvidéki
városokon át Nyitrára, onnan talán a kolostor felszámolása vagy kifosztása
után egy ház padlására, örök pusztulásra ítélve, amíg különös véletlen foly-
tán néhány diák pajkossága napvilágra nem hozta.

Kódexünk — sajnos — hiányosan került elő. Most 81 levélből (162 lapból)
áll, de legalább 27 levele biztosan elveszett, azaz a kódex egynegyed része
hiányzik. A hiányzó levelek a következők :

A következő lapok után
hiány van 22.

A kiesett levelek száma 1

92.

2

112.

1

118.

1

126. 1 136.

1 : 3
1

140.

3

144.

12

154.

2

162.

1

Összesen 27 levél hiányzik.
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A Jókai-kódex lapjain kétféle számozást láthatunk: egy régebbit, amely
kézzel van írva, (bizonyára Toldy Ferenctől származik) és folyamatosan min-
den lapon látható 1 —162-ig; és egy újabb keletűt, amelyet készülék nyo-
mott minden páratlan (jobb oldali) lapra. Ez utóbbi számozást a Széchénvi
Könyvtárba való elhelyezésekor kapta. Én az előbbit használom, egyrészt
azért, mert ez a hagyományos kezdettől fogva, másrészt egyszerűbb, nem
kell a r(ecto) és v(erso) jelölést használni.

A kódex forrásai

A Jókai-kódexről első olvasásra megállapíthatjuk, hogy latinból való for-
dítás. Azt fölösleges bizonygatni, mit jelent a lefordított szöveg megértéséhez
az eredeti szöveg. Azért a kódexnek már első ismertetői és magyarázói: Toldy
Ferenc, Szarvas Gábor, Volf György, Katona Lajos kezdettől fogva keresték
azokat a latin forrásokat, amelyekből kódexünk szövege származhat.

Szarvas Gábor a Nyelvőr első évfolyamában közzétett magyarázataihoz
megelégedett az Antiquitates Franciscanae seu Speculum vitae beati Fran-
cisci et sociorum eius, Győr 1752 (a továbbiakban : Speculum vitae) című
nvomtatvány megtalálásával és azt használta. Ebben a könyvben a Jókai-
kódexnek csak az 1 —153. lapjain található szöveghez van nagyjából meg-
felelő latin forrás, az is hézagos, két egész fejezet (87. és 153 — 154.1.) és több
helyen 5 —10 soros szakaszok hiányoznak a magyarhoz képest.

Amikor tervbe vették a kódex kiadását, Volf és Ehrenfeld is kutatott a
latin forrás után, és sikerült nekik megszerezniük a Speculum vitae beati
Francisci et sociorum eius című könyvnek egy első, 1504. évi velencei kiadá-
sát. Ez már sokkal jobb forrásnak bizonyult a győri kiadásnál. Azonkívül
Volfék Sz. Bonaventurának Vita sancti Francisci Assisiatis című munkájá-
ban megtalálták kódexünknek 155 — 162. lapjain olvasható csodás történetek
forrását. Arra is gondoltak, hogy a magyar szöveggel együtt kiadják a latin
szöveget is, de később elálltak ettől a tervüktől, mert a latin forrást nem
találták elég kielégítőnek. (Az Ehrenfeldtől összeállított latin szöveg, Volf
kiegészítéseivel és javításaival, megtalálható az Akadémia kézirattárában.
Jelzete: Ms. 913.)

A századforduló táján sokat fáradozott kódexünk latin forrásainak felku-
tatásával Katona Lajos. Nagy segítségére volt ebben Sabatier Paul jeles
francia kutatónak akkoriban kiadott két kiváló munkája: Speculum per-
fectionis, Párizs 1898 és Actus beati Francisci et sociorum eius, Párizs 1902.
(Tudomásom szerint ez a két könyv Magyarországon csak az Egyetemi
Könyvtárban van meg.) Sabatier ezekben a művekben rekonstruálta vagy
egy tucat kódexből Szent Ferenc legrégibb életrajzát, valamint a róla és tár-
sairól szóló legendagyűjteményt. Szent Ferencről a XIII. században több
legenda keletkezett (Celanói Tamás és Bonaventura két-két legendája, a
Legenda trium sociorum, a De laudibus stb.), de legfontosabb a Leo fráter-
nek, Szent Ferenc leghűségesebb társának irataiból összeállított Speculum
perfectionis, amely Szent Ferenc igazi szegénységének bemutatásával a szi-
gorúbb felfogású ferencesek (obszervánsok) védőirata lett. A későbbi legen-
daírók rendszerint felhasználták a már korábban elkészült legendákat, még-
pedig úgy, hogy mindegyikből kiválogatták a nekik tetsző fejezeteket, sok-
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szór pedig a fejezetek sorrendjét is megváltoztatták: azaz k o m p i l á l -
t a k . így aztán számtalan legendaváltozat keletkezett. Ezeknek a száma
még növekedett azáltal, hogy legtöbbször a másolók (vagy így is mondhat-
juk : sokszorosítók) is ugyanúgy kompiláltak írás közben. Sabatier-nak előbb
említett két munkája azért is igen hasznos, mert bevezetésükben ismertette
és felhasználta a Szent Ferencről írt akkori ismert kéziratokat. Műveinek
alapszövegéül a párizsi Mazarin Könyvtár 1743-as számú kéziratát vette, de a
tőle elérhető többi kéziratból számos változatot és csak azokban található
részletet is megadott jegyzeteiben. Mivel ezeket a más-más európai könyv-
tárakban található kéziratokat nem volt módomban közvetlenül tanulmá-
nyozni, a Jókai-kódex szempontjából fontos változatokat és hiányzó része-
ket Sabatier jegyzeteiből vettem át. — Katona Lajos is talált a Széchényi
Könyvtár kézirattárában egy XIV. századi latin kódexet (jelzete: Codex
Latinus medii aevi 77, nevezzük Budapesti Kódexnek, rövidítve BpK.).
Ez pontosan beleülik abba a latin kódexcsaládba, amelynek tagjai az imént
említett kompilációs kódexek. És ami a legfontosabb számunkra, több és
jobb szöveget tartalmaz a Jókai-kódex forrásaként, mint sok más kézirat.
Katona ebben a kódexben mindjárt talált is egy olyan fejezetet, amely pon-
tosan megfelel a Jókai-kódex 87. lapján található, eddig ismeretlen eredetű
fejezetnek (De illő, qui verecundabatur ire pro elemosina). Katona ennek a
fejezetnek egy kissé eltérő változatát megtalálta Sabatier Actus-ának függe-
lékében. Kutatásának eredményét az Irodalomtörténeti Közlemények XIII.
évf. (1903) 59 — 75. lapjain közölte, ugyanott ismerteti a Budapesti Kódexet,
és egy hasznos táblázatot mellékel, amelynek segítségével könnyen megtalál-
hatók a Jókai-kódex fejezeteinek megfelelő részek a budapesti, a berlini, a
vatikáni kódexben, Sabatier említett két könyvében és a Speculum vitae
1504. évi velencei kiadványban. Katona kijelentette (i.h. 64), hogy az Ehren-
feld-kódexből már csak másfél lapnyi szövegnek a latin forrása ismeretlen
(JókK. 153 — 154). ő ui., amint Volf és Ehrenfeld is, ismertnek tartotta azo-
kat a latin szövegeket is, amelyek csak címük és hasonló tartalmuk szerint
nagyjából egyeztek a megfelelő magyar szöveggel (lásd alább). Kár. hogy
Katona Lajos (úgy látszik, betegsége miatt) nem folytatta kutatásait. Bizo-
nyára szándéka volt a kódex latin szövegének kiadása. Az Akadémia kézirat-
tárában a már említett Ms. 913 sz. jelzet alatt még egy latin kézirat van, ezt
Katona Lajos másoltatta le Sabatier két könyvéből.

Fél évszázad telt el, amíg újabb előrelépés történt a Jókai-kódex latin for-
rásainak kutatása terén. Katona nyomdokain 1953-ban kezdtem foglalkozni
a Budapesti Kódexszel. Nagy örömmel vettem észre, hogy csaknem lapon-
ként találhatók benne olyan szavak, mondatok, néha egész szakaszok, ame-
lyek jobban megfelelnek a Jókai-kódex szövegének, mint az eddig előkerült
források, sőt kódexünknek nem egy szövegrészlete csakis a Budapesti Kódex-
ben található meg. A Jókai-kódex 123 — 126. lapjain levő három fejezetnek a
latinja nincs meg Sabatier könyveiben. Az első kettő (Hogy kelneícuala neky
«3 barátok kyk regulát tartnakuala és A$ tudomanrol kyt ^ent ferenc^ eleue meg
mondott) megvan ugyan a Speculum vitae-ben, de a Budapesti Kódex szöve-
ge jobb. A harmadik fejezet (Angyalnak y^any'v yélenetyrewl:) már csak a
Budapesti és a Vatikáni Kódexben van meg. Helyette Katona a Speculum
vitae-nek ehhez hasonló című és részben hasonló tárgyú, terjedelmes Nabu-
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chodonosor-szobor fejezetét jelöli meg. A Budapesti Kódexnek ezt a fejezetét
már közöltem (Magyar Nyelv LII. (1956) 487), a másik kettő most jelenik
meg először nyomtatásban. Mind a három fejezet majdnem azonos szöveggel
megtalálható a Vatikáni Kódexben. Ennek mikrofilmje megvan a Magyar
Tudományos Akadémia filmtárában. Jelzete : A. 363/1V.

A kéziratos forrásokon kívül még vannak kódexünkben szavak, kisebb
szakaszok, amelyeknek forrása ismeretlen volt vagy nem egészen felelt meg
a magyar szövegnek. Ezek megfelelőjét nagyjából a Speeulum vitae sancti
Erancisci et sociorum eius című kiadvány szolgáltatja. Egy részüket Katona
Lajos közölte a Magyar Nyelvőr XXXÍ. (1902) évfolyamában (312., 382.,
447., 551. 1.), de még bőven maradt kiegészíteni való. A Budapesti Kódex
mellett a Speeulum vitae adja a legtöbb jó variánst. (Mind Szarvas Gábor-
nak, mind Katona Lajosnak magyarázataiból többet felhasználtam jegyze-
teimben.)

A Bonaventurának Szent Ferenc életrajzából származó részletek nem
okoznak különösebb gondot, mert a szöveg valamennyi Bonaventura-kiadás-
ban azonos, csak a helyesírásuk eltérő. Bonaventurának a nálunk elérhető
legrégibb kiadása: Vita beati patris Francisci Assisiatis. Viennae 1652.
Három magyarországi kiadása: Pozsony 1747; Nagyszombat 1748; Kas-
sa 1756. A bollandisták kiadása: Acta Sanctorum. Octobris tom. II . Ant-
werpen 1768. 742 — 798. Bonaventura kiadásában Szent Ferenc csodái az
utolsó fejezet II . és III. §-ában vannak, de a magyar kódexben más a sor-
rendjük (ld. a megfelelő szöveg jegyzetében). Kódexünkben minden csodá-
nak címe van, a latin forrásokban ellenben nem találunk címeket, egyedül a
bollandísta kiadásban vannak címek, de ezek sem azonosak a magyar szöveg-
ben található címekkel. Ebből látható, hogy a magyar fordító más kéziratot
használt, mint amelyekhez ma hozzájuthatunk.

A kézirat leadása után 1980. jídius 30-án megtaláltam a Jókai-kódexnek
utolsó, még hiányzó forrását, amely a kódex 153 —154. lapján olvasható
Féleveiéinek : ymadko^afrol című fejezet latin megfelelője. A forrás lelőhelye:
Bartholomaeus de Pisis : Liber conformitatum. Mediolani 1510. 123a lapja.
Korábbi szövegének és variánsainak kutatására már nem jutott időm.
Annyit mégis megjegyzek, hogy e mű 3. kiadásában (Bononiae 1590) is meg-
található a 154a lapon, versalakba szedve.

Ezzel a Jókai-kódex teljes szövegéhez van megnyugtató latin forrás.

A kódex szövege: betűk, írásjelek és egyéb jelek

Kódexünk írója barna színű tintát használt mindvégig, de piros tintával
írja a fejezetcímeket, az iniciálékat és néhány utólag beírt szót és hiányzó
betűt, mindezeket a kódex teljes szövegének leírása után. Egy-két helyen
látható fekete tintával készült XVI. századi javítás, beírás. Az írás kapcsolt
(kurzív) barátgót betűkből áll, minden bizonnyal egy kéz munkája.

A Jókai-kódex írója a következő betűket használta: a, b, c, d, e, f, g, h, i,
j , Jc, l, m, n, o, p, r, s, f, t, u, v, w, x (írva: <p), i/, J- Betűkapcsolatok: eh, ej,
ew ~ ev ~ eu, gy, li/, ni/, ti/. A betűk általában egyalakúak, csak néhánynak
van két, a 3-nek három változata. A k legtöbbször •?, de néhai . Az m rend-
szerint olyan, mint a mai háromlábú m, de néhány szó végén (többnyire utó-
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lag hozzáírva) r], pl. fyarj (13 : 13). Az r kétalakú : x (hasonló az #-hez, de bal
lába hiányzik) ésx. Néhányszor csak egy kis hullámvonal jelöli a szó fölött:
é^uen (144: 13). A mai s alak kevés kivétellel csak szó végén fordul elő, szó
elején és belsejében a hosszú /használatos, szó végén csak véletlenül. A z leg-
gyakoribb formája: j , felső ága nagyjából vízszintes, farka alul hol jobbra,
hol balra kunkorodik. A második variáns a bóbitás $, jellemzője elől felkun-
korodó ága. Ritkább az előbbinél, a kódex vége felé gyakrabbazi fordul elő.
Ez a fajta j néha (talán a gyors írás miatt) egy görbe vonallá zsugorodik, pl.
az ymculko^yk (125 : 22) vagy ajar/a szóban (148 : 4, vö. ezen a lapon a 9. és
15. sorban ugyanezt a szót). A harmadik 5-variáns a legkülönösebb, csak szó
élén fordul elő, és szakálla van: <í . A dologban az a különös, hogy ez a szakáll
néha olyan nagy, hogy c-nek látszik, márpedig a ej más hangnak a jele.
Ha megfigyeljük a 8. lap 2., 12. és 16., a 9. lap 6., 11., 13. és 18. sorának kez-
detén álló szakállas 3-ket, azt látjuk, hogy a szakáll (vagy c \) az írástükör
határvonalán kívül van. Ez azt a gyanút kelti bennünk, hogy ezt a c alakú
szakállt valaki utólag írta a szókezdő 5 elé. A háromféle 5 azonos értékű, el-
térő alakjuk nem okoz zavart. Azért ebben a kiadványban csak a legegysze-
rűbb alakú (s egyúttal leggyakrabban előforduló) 5-t használom. — Nagyon
ritkán fordul elő az i és j betű, és rendszerint pont nélkül. Az y általában két
pontos. Előfordul, hogy az egyik pont nem látszik, vagy a két pont egy vo-
nalba folyik. Sokszor elfelejti az író kitenni a pontokat az y-xa,. Hogy mégis
ragaszkodik a pontokhoz, azt abból láthatjuk, hogy ha az y fölötti helyet
egy mellette vagy fölötte levő betű íve vagy szára eltakarja, akkor is igyek-
szik helyet találni a pontoknak, hol a zavaró betű íve fölött (114 : 1 attyam-
fyay), hol a lecsüngő szár ívében (121: 23 lenni/), vaay két oldalán (149 : 5
tenny), néha egymás fölött (104: 20 kyk), sőt a szomszéd betűn (38 : 11
vagyon). De a 162 : 15 sorban bizonyára csak tévedésből tette a pontokat a
v-re (hyvna). — A nagybetűk között nem találunk több alakúakat. Egyéb-
ként nem következetes a nagybetűk használatában, gyakrabban használ kis-
betűt ott, ahol ma nagybetűt írunk, pl. tulajdonnév, mondatkezdés esetén,
de megvan nála a tendencia, hogy ilyenkor nagybetűt írjon. Mindig nagy-
betűvel írja a díszes iniciálét és kevés kivétellel az iniciálé után következő
első betűt. Valószínűleg a nagybetűt helyettesíti nála a szó eleji betűkettő-
zés : fferenc^, lleo. De ebben sem következetes az író. Talán inkább csak azo-
kat a betűket kettőzi szó elején, amelyeknek nagybetűs alakja alig különbö-
zik a kisbetűstől (f, l). — Az író a magánhangzók hosszúságát nem jelöli, •
a nagyon ritkán előforduló aa, ee, 00 nem a hosszúság jele. Viszont erős ten-
dencia az írónál a hosszú mássalhangzóknak kettőzéssel való jelölése, és bár
teljes következetességet itt sem mutat, magánhangzóközi helyzetben ritkán
téved.

A betűk hangértéke:

c: c és (néha) k j : i, j , (ű) és palatalizáció
eh: c és cs (ritka) u: v, u, (ű)
cj.-céscs v:u, v, (ű)
ew, ritkán ev, eu: ö, ő, ü, ű w: u, ú, ü, ű (magábanritka)
h: h, néha nincs hangértéke y: i, j , (ű) és palatalizáció
i: i, j , (ű) és palatalizáció 3: sz, z, (zs)
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A többi betű hangértéke nagyjából megegyezik a maival. Az ezektől eltérő
esetek általában hibásak, a másoló néha önkéntelenül is az előbbi szöveg
helyesírását követte.

Központozás. A Jókai-kódex írója csak a pontot és a kettőspontot ismeri,
valamint egy ma már ismeretlen, f (átírásban: /') alakú írásjelet használ.
A pont lehet a kisbetű alsó, közép- vagy felső szintjén, de azt hiszem, hogy
ez csak attól függ, hova sikerült a másolónak odaböknie. Leggyakrabban a
kettőspont fordul elő, szerepe nagyjából megfelel a mai mondatzáró pontnak,
vesszőnek. A pontot is általában ugyanilyen értelemben használja az író,
de mintha idézet előtt inkább (magas helyzetű) pontot alkalmazna. De nem
következetesen ! — Legtöbbször a pont is, a kettőspont is piros tintával szí-
nezve van vagy piros függőleges vonással át van húzva, hogy jobban kitűn-
jék a szövegből. Néha a pont vagy a kettőspont piros tintával van írva. Bizo-
nyára ezeket az író utólag pótolta, ahol hiányukat érezte. — A J " jel latin
kódexekben fejezetek, esetleg új bekezdések élén álló szünetjel. A Jókai-
kódexben azonban némely lapon egy ilyen jelet sem látunk, másutt majd-
nem minden mondat élén, sőt néha a mondaton belül is, nagyon következet-
lenül.

Az írásjelek jelölése

Barna tintával írt írásjelek

Piros tintával írt írásjelek

Pirossal színezett fekete pontok

Piros vonással vagy jf-val kombinált fekete pontok

a kódexben

•

•

•

•1

:
:
:
:|

1
1

.r

r

•.r

a kiadványban

•

•

•

•/

:

••

:

•A

1
/

.r

r

•.r

Az egymagában álló piros pont jegyzetszámot kap.

Elválasztójel. A másoló a sorok végén inkább tiilment a határvonalon,
hogy ne kelljen elválasztania a szót. Ha mégis el kellett választania vala-
melyik szót, erre semmi szabályt nem ismert, a legfurcsább helyen is elválasz-
totta a szavakat, pl. Jiog-y; vo-lna; ffere-nc^nek . . . Az elválasztójel kifelé
kissé emelkedő kettős vonás {?). Az elválasztójel a valóban elválasztott (nem
összetett) szavaknak több mint felénél nincs kitéve. Vagy elfelejtette ki-
tenni az író, vagy olyankor tette ki az elválasztójelet, amikor az előtte levő
szövegben is ugyanott volt elválasztva a szó, ahol a másolatban is kellett.

Szétválasztójel. Ez függőleges fekete (ritkán piros) vonás két szorosan
érintkező szó között. Olyankor használja az író, amikor két szó közti hézagba
utólag valamilyen lemaradt vagy hiányzó betűt szúr be, ezzel megszünteti
a szóközt, s az előbb még különálló két szó összeér. A szétválasztójel mutatja
a két szó önállóságát. Pl. a^ert\hyue (27 : 20), merel\tenny (34: 27), és még
sok helyen (35 : 5, 18 ; 45 : 6 ; 59 : 4 ; stb.). Előfordul, hogy két egymás
alatt álló betű szárai érintkeznek és zavarják egymást. Ilyenkor bármilyen
irányú lehet a szétválasztójel. Pl. az attyanah és newew szavak között (65 :
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3—4); a fogagyad és lelkeft között (149 : 22 — 23); a hogy és ferenc^ között
(150:9-10).

Fordítójel. Alakja olyan 8-as, amelynek alsó negyede le van vágva: S.
Ha ez pl. n betű fölé kerül, azt jelenti, hogy n helyett u-t kell olvasni.
Pl. fyralmnal (69 :14); pereimnek (70 : 3, a k is ki van javítva); engednen
(136 : 2); stb.

Sorkezdést jelölő pont. Kódexünk írástükrének alsó és felső határa is jelöl-
ve van az 1—59. és a 70 — 71. lapon. Hogy a másoló mindig ugyanabban a
magasságban kezdje az első sort ott is, ahol ezek a vonalak hiányoznak, a
kívánt helyre előzőleg egy pontot, néhol kis vízszintes vonást tett a páros
számú lap bal tükörvonalára. Ha nem is mindenütt (néha az írás is eltakarja),
jól látszik ez a pont a 94., 98., 102., 106. lapon, és a kis vonás a 108. lapon.

Kacskaringók. Kódexünk jó néhány lapján látunk az első sorból kiemel-
kedő s az utolsó sorból lenyúló betűszárakat, amelyek a kelleténél jobban
tekeregnek. Érdekes, hogy némely lapon (pl. 25., 40., 41., 92., 128., 142. stb.)
ezeket a oikornyákat valaki piros tintával áthúzogatta, talán az a barát, aki
utólag a piros bejegyzéseket végezte vagy a munkát ellenőrizte. De vannak
a szövegben jelentkező kacskaringók is, és ezek nemegyszer zavarják az ol-
vashatóságot. Ezek a kacskaringók a sor alá nyúló betűszárakból kiindulva
átmennek a következő vagy még további sorba, és betűket ölelnek át. Nem
lehet őket azonnal fölismerni, az olvasó hajlandó őket lényeges betűrészek-
nek tekinteni. így pl. a 111:3 sorban a tytfan szóban levő 3 farka nagy
kacskaringóval lenyúlik az alatta levő sorba és ott körülöleli a nem szó e betű-
jét ; vagy a 111 : 21 sorban a cnftufho^ szó 3-jének szára körülfogja az alatta
levő nepprewl szó re betűit. Ilyen még a 3 a 74 : 13 ; a 145 : 6,11 ; a 149 : 4;
stb. sorban. És ilyen az y a 91 : 6,7 ; a 108 : 17 ; a 121 : 10; stb. vagy a h
a 75 : 19 ; a 154 : 28 sorban és a g kacskaringója a 145 : 23 ; a 159 : 28 sor-
ban. De láthatunk ilyen kacskaringókat sok szóvégi s-en is. pl. 4 : 9 ; 129 : 19 ;
137 : 11; stb. — Látszólag lényegtelen ezeknek a cikornyáknak az ismerte-
tése. Amikor azonban az olvasatot zavarják, jó tudni, hogy ilyenek is van-
nak.

A kódexek írását nemcsak mi olvassuk nehezen, bizonytalanul, hanem
gyakran így voltak vele az akkori kódexírók és másolók is. Ennek oka a sok
rövidítés, amelyek nem voltak mindenütt azonosak, a gyenge minőségű papi-
roson elmosódó írás, valamint a fárasztó munkában elkövetett sok hiba.
De az írás szövege romlott a használattól, a könyv nem megfelelő tárolásától
is. A romlott szöveget még tovább rontották a másolók, akik már nem tud-
ták jól elolvasni az eredeti szöveget. így keletkeztek a kódexekben érthetet-
len szavak. — A Jókai-kódexben is találunk szótévesztéseket és egy-két ért-
hetetlen szót. A fordító pl. a famem szót famam-n&k olvasta, a venter-t össze-
tévesztette a ventus-szsl, a virtutis-t a vilitatis-szal, a calidus-t a callidus-szal
stb. Olyan eltorzult szó, amelyet sem a szövegkörnyezet, sem a latin források
alapján nem sikerült fölismerni és visszaállítani, mindössze kettő van a kó-
dexben : ne^melle ff égnek (115:25) és nyenyebe(ualo) (142:12). Amíg más
jó megoldás nincs, keletkezésüket úgy kell elképzelnünk, hogy már a másoló
előtt rontott szöveg volt, és ő, abban a hiszemben, hogy csak ő nem ismeri a
szót, híven lemásolta az ott látni vélt betűket.
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Tudnivalók á könyv használatához

A magyar szöveget a Jókai-kódex eredeti példányából másoltam le és
ugyanazon ellenőriztem. Munka közben általában a fakszimile kiadást hasz-
náltam. Kiadványomban minden egyes lapon ugyanaz a szöveg van, mini a
m egfelelő eredeti kódexlapokon, ugyanannyi sorral, azonos sorkezdettel és
elválasztással. A sorok ötösével számozva vannak, hogy ez is megkönnyítse
a fakszimilével való azonosítást és az adatok visszakeresését.

A magyar szöveg betűhű átírásban, mai nyomtatott betűkkel jelenik meg,
de a hagyományhoz híven megtartottam a hosszú f-et ( = s), valamint a z
három alakváltozata közül mindig a legegyszerűbbet, a j - t használom. Az i, j
és y betűkre kitettem a pontokat, ha az eredetiben is volt rajtuk (két) pont.
— A latin eredetű rövidítéseket szögletes [ ] zárójelben kiegészítettem, pl.
trióda : mo[n]da; pdical: p[re]dical; yuent: [conjuent; pr: pfatejr; stb. —
Az író hibáit, következetlenségeit nem javítottam ki. Az áthúzott, kiponto-
zott és kivakart betűket, szavakat áthúzás nélkül kerek ( ) zárójelbe tettem,
ha olvashatók voltak. Az olvashatatlan részt ? pótolja. Az író által utólag
beszúrt, a sorközbe vagy a margóra írt, jellel ellátott betűket, szavakat az
írótól kijelölt helyükre tettem, de ilyenkor a jegyzet utal a helycserére.

A középkori írók nem szívesen csúfították írásaikat javításokkal, törlések-
kel. A hibásan kezdett vagy leírt szót rendszerint javítatlanul meghagyták,
és utána újra leírták a szót hibátlanul. Hasonlóképpen tesz a Jókai-kódex
írója is, sok szót, magános betűt ott hagy érintetlenül, mert mást kellett
volna írnia, majd utána leírja a helyes szót vagy betűt. De néha mégis kijavít
egy-egy betűt úgy, hogy a hibás betűre ráírja a helyes betűt. Ilyenkor, ha el
lehet dönteni, melyik az utólag odaírt betű, azt vettem a szövegbe, de a javí-
tást a jegyzet közli. Ha nem lehetett eldönteni, melyik betű javítja a mási-
kat, akkor a másoló szóhasználata és helyesírása alapján helyesnek tartott
alakot vagy betűt írtam le, és jegyzetben megmagyaráztam. — Gyakran
lehet a szavak közvetlen közelében látni tévesen leírt betűnek (különösen a
betű felső ívének vagy a sor alá nyúló szárának) nyomát, maradványát.
Az író változatlanul ott hagyja ezeket a betűmaradványokat, pedig ezek
rendszerint zavarják az írásképet, mert valamilyen jelnek látszanak. Figyel-
jük meg a betűnyomokat a következő szavak fölött: peldatt (15 : 14);
te^enuala (65 : 3); ménbe (127 : 12); or^agnak (156 : 12); gyermekrewl
(161 : 18). Ezeket a betűmaradványokat a másoló csak ritkán törli, pl. mert
(90:26); Jiyueluen (110:18); ewrewmuel (124: 15). A kiadványban nin-
csenek benne ezek a betűnyomok, de jegyzetben megemlítem javításukat.
— Az általában végzett szövegkiigazítások és a jegyzetekben adott, az ere-
deti szövegre vonatkozó magyarázatok a fakszimilén minden esetben ellen-
őrizhetők.

Mivel a fakszimilén a piros írás nem különböztethető meg a barnától, az
eredeti kódex pedig nem mindig áll rendelkezésünkre, azért nyomdatechni-
kai szempontból a kódexben piros tintával írt betűk, szavak, sőt írásjelek is
e kiadványban dőlten vannak szedve. — A kódex szövegében a díszítésen
kívül a piros tintának még egy fontos szerepe van : a szövegtagolás ! A má-
soló az áttekinthetőség kedvéért minden mondat első szavának nagy (eset-
leg : kis) kezdőbetűjét piros ecsettel függőlegesen áthúzta : színezte ! A nagy

17



J/-et kivételesen mindig vízszintesen húzta át. Ha az író kettőzött betűt
(ami nagy valószínűséggel nagybetűnek vehető) színez, a piros vonást a két
betű között függőlegesen húzta : /(/, l\l. Az is megesett, hogy olyan szó első
betűjét (akár nagy-, akár kisbetű az) színezte át pirossal, amely nem mondat-
kezdő, csak annak vélte. De megtörtént vele az ellenkezője is, néhány mon-
dat kezdőbetűjét elfelejtette beszínezni. A szöveg tagolása kedvéért legtöbb-
ször pirossal színezi a pontot és a kettőspontot, ha pedig utólag veszi észre
hiányukat, piros ecsetjével rakja ki őket. — Kiadványomban a pirossal való
színezést úgy jelölöm, hogy a színezett betű félkövér szedésű, kettőzött betű
esetén csak az első betű félkövér. Megfelelő betű híján a nyomda a félkövér
3 betűt (ami pirossal színezett betűt jelent) mai alakú félkövér z-vel. a 3-
nek nagybetűs álló és dőlt változatát mai alakú nagy álló Z és nagy dőlt
Z betűkkel helyettesítette. — A félkövér (hosszú) f hiányát megfelelő nagy-
ságú félkövér integráljel J pótolja.

A kódex néhány lapján piros tintával áthúzott szó vagy szavak láthatók.
főképpen a 41 — 51. az 58 — 68 és 117-144 számú lapoknak szövegeiben.
Ez aligha lehet hibás vagy téves szavak törlése, hiszen ezek értelemszerűen
beletartoznak a szövegbe, a latin forrás is hozza őket. Talán éppen olyan ki-
emelés lehet, mint a nagybetűk színezése? Egyelőre bizonytalan.

A latin szöveg. Amint már előbb említettem, nincs olyan egységes latin
forrás, amely teljesen és ugyanúgy tartalmazná mindazt a szöveget, amely
a Jókai-kódexben megvan. A tartalom summázásából kiderül, hogy kóde-
xünk kétharmad része az Actus beati Francisci et sociorum eius című legen-

A latin források elhelyezkedése a Jókai-kódexben

JókK. 1—49 4S— 7^ 7- — S7 | 87

Actus
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16,
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24. 23

! , 123a

785—787

Az Actus és SpPerf. rovatban a számok fejezetet, a többi rovatban lapot jelentenek.



dagyűjteményből származik, egynegyed részének forrása a Speculum per-
fectionis című életrajz, az utolsó néhány lap szövege pedig a Budapesti Kó-
dexből, a Conformitas-ból és Bonaventura Vita beati Erancisci című mun-
kájából való.

Az Actus és a Speculum perfectionis szövege legkönnyebben Sabatier-nek
már említett két könyvében hozzáférhető. Ezek kiegészítője és egyben sok
variáns szolgáltatója a Budapesti és a Vatikáni (4354-es számú) Kódex, vala-
mint a Speculum vitae 1504. évi velencei és 1509. évi metzi kiadása. Alapszö-
vegnek Sabatier két könyvének szövegét vettem, de "állandóan összehasonlí-
tottam a Budapesti és Vatikáni Kódexszel meg a Speculum vitae-vel. Szent
Ferenc csodáit Bonaventúrának bollandista kiadásából vettem (Antwerpen
1768), mert ebben címeket is találtam. A nem egyező részeket összevetettem
Bonaventurának 1652. évi bécsi és három magyarországi (pozsonyi, nagy-
szombati, kassai) kiadásával is. Sabatier mindkét könyvében elég sok va-
riánst közöl (a vatikáni, párizsi, liége-i, berlini, liegnitzi kódexből, egyet-
kettőt a Liber conformitatum-ból). Ezekből a variánsokból csak azokat vet-
tem át, amelyek jobban megközelítik kódexünk szövegét. Sabatier variánsai
közül csak az elérhetőket ellenőriztem.

A latin szöveget igyekeztem a magyarral párhuzamosan elhelyezni, ameny-
nyire lehetett. Lapváltás esetén már nehezebb volt pontosan úgy elvágni a
mondatot, hogy a mondatrészek is megfeleljenek egymásnak. A kódexből el-
veszett lapok hiányát a magyar szöveg alján az utolsó jegyzetben jelzem.
Ilyen esetben a csonkán kezdődő vagy végződő fejezetnek a latin megfelelő-
jét legalább teljes mondattá egészítettem ki, és a kiegészítést szögletes [ ]
zárójelbe tettem.

A középkori latin kódexek, sőt az első nyomtatványok is tele vannak rövi-
dítésekkel (sziglákkal). Ilyenek pl. pr (páter); em (enim); m (mihi); t'
(tibi); qu (qualiter) stb. Ezeknek hiányzó betűit minden esetben szögletes
[ ] zárójelben adom. Pl. p[ate]r.

A latin források különféle helyesírását a klasszikus latin szerint egysé-
gesítettem. Kivételesen meghagytam a most először megjelentetett forrá-
sok eredeti írásképét.

A latin szöveg forrását mindig megadom. Az alapszövegnél a fejezet élén,
közvetlenül a cím után van a forrásjelzés rövidítve, a variánsoknál pedig a
megfelelő számú jegyzet élén találjuk a forrást. Ha egy lapon ugyanabból a
forrásból több variánst idézek, akkor a forrásjelzés melletti lap- vagy folió-
számot (betűjelet) csak az első idézés alkalmával vagy a lapszám megválto-
zásakor teszem ki.

Ezúton köszönöm meg Károly Sándor egyetemi tanárnak munkám gon-
dos lektorálását és jó tanácsait. További köszönet illeti meg az Akadémiai
Kiadó és Nyomda dolgozóit könyvem igényes szövegének elkészítéséért, és
hálásan köszönöm Négyesi Mária belső szerkesztőnek művem sikeres nyom-
dai előkészítését és gondos ellenőrzését.
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, A gyakran használt forrásmunkák rövidítése : '

Aötus : Collection d'études et documents sur Fhistoire religieuse et
littéraire du Moyen áge. Tome IV. Aotus beati Francisci et
sociorum eius. Paul Sabatier, Paris, Fischbacher. 1902. Meg-

• • '•••' van a budapesti Egyetemi Könyvtárban. Jelzete : Ac. 4877/4.
Bon : VFr.: Vita beati Francisci auctore s. Bonaventura. Acta Sar.ctorum.

Octobris tom. II. Antwerpen 1786. 742 — 798.
BpK.: Budapesti Kódex, az Országos Széchényi Könyvtár kézirat-

tárában. Jelzete : Cod. Lat. medii aevi 77.
Conform.: Bartholomaeus de Pisis, Liber conformitatum. Megírásának

ideje: 1385 —1390. Első kiadása : Milano 1510.. harmadik ki-
adása : Bologna 1590.

Maz.: A párizsi Mazarin Könyvtár 1743-as és 989-es számú kézirata.
Sabatier két könyvének alapszövegét tartalmazzák.

SpP.: Collection de documents pour Fhistoire religieuse et littéraire
du Mojren áge. Tome I. Speculum perfectionis seu S. Francisci
Assisiensis Legenda antiquissima, auctore fratre Leone. Paul
Sabatier, Paris, Fischbacher, 1898. Megvan a Budapesti Egye-
temi Könyvtárban. Jelzete : Ac. 4877/1.

SpV.: Speculum vitae beati Francisci et sociorum eius. Venetiis 1504
és Metis 1509. (A velencei kiadás idézésekor nem írom ki az
évszámot.)

VatK.: A Vatikáni Könyvtár 4354-es számú kódexe. Fotókópiája
megtekinthető az MTA filmtárában. Jelzete : A. 363 IV.

Egyéb jelek és rövidítések : .

0: A jegyzetben levő 0 azt jelenti, hogy az utána álló szó vagy
szavak nincs(enek) meg az idézett forrásban.
Kerek zárójelben vannak a magyar szövegben az íróáJtal törölt
(áthúzott, kipontozott, kivakart) betűk, szavak; a latin szö-
vegben a fejezetek forrásjelzései és a már Sabat-ier-nál kerek
zárójelbe tett (más kódexekből átvett) szavak, mondatok,
valamint a figyelemfelkeltő (sic !) szó.
Szögletes zárójelben vannak a magyar szövegben az akkor köz-
ismert rövidítések hiányzó betűi, pl. frat[er]; a latin szöveg-
ben a Sabatier szövegéből le nem fordított szavak, mondatok ;
valamint a magyar kódexből elveszett lapok miatt csonkán
kezdődő vagy végződő magyar mondatoknak megfelelő latin
kiegészítései, hogy ezzel az esetleg értelmetlen csonka magyar
mondat megértését elősegítsük.
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A JÖKAI-KÖDEX BETÜHÜ SZÖVEGE
ES LATIN MEGFELELGJE



My vronknac ief[us] criftufnac gyc^e
retyre es gyc^ewfegere es my aty
ancnah bodog ferenc^nek : yrtatt
anak meg yttegyel nemi) yra

5 fok bodog ferencyewl1 es tar
fyrol: ewnekyk csudálatos my
uelkedetecrewl

Indni melt a3ert hog mi atyánk
bodog fferench menden miuelkedetiben :

1 0 iítenhe3 volt haííonlatos F Mert mikepen al-
dot criítus ew predicacioyak2 ke3detiben
ven magának ti3enket apoltait3 mendent
el hagyuan F Ekeppen bodog lent fferench
vallót ty3enket tarlót melíeges 3egeníeg-

1 5 et vala3tuan Es miképpen egy d4 tÍ3en
kettewbelewl tewrben magát megakaí-
totta E3keppen egy e3felelmondot tÍ3enk
et taríbol cappolnabely fráter Janus ki
magát térben megakaította Es miképpen

2 0 a3 fcent appaítalak5 voltak mend e3 világ-
nak C3udalatoíok es 3ent leieknél telleíe-
k F A3keppen ferencnek íentíeges tarfi a3
anna íentíegnek voltának embery •/• hogy
appaltaloknak ideytelfuguan vylag nem

2 5 vallót oly C3udaf embereketh •/• Mert nekyk6

volt ryuteteth harmad menyg : mykenth
fráter Eged Neky volt yllettetet ayakyual
Mykent yíayas ty3es keuel angaltol: mykent

Erősen megviselt lap, sok helyen, főként az öt alsó sorban elmosódott az írás. A jobb
margó közepén hatalmas tintafröcosentés, amely a közeli betűkre is kihat. A 16., 17. és
18. sor végén egy későbbi kéz néhány már alig olvasható betűt fekete tintával újra át-
írt. A 18. sor utolsó szavát nem tudta jól kibetűzni, s ki-t írt oda, pedig ott nevew vagy
new volt (vö. MNy. 60: 470).

1 A második r helyén egy téves magas betűt kezdett az író.
2 A szóvógi k voltaképpen a következő szó első betűje. Az író elfelejtette törölni,

vagy a javítással nem akarta az írást rontani.
3 Az o a-ból látszik javítva, vagy esetleg fordítva.4 Téves betű.
5 A második a javítva látszik.
6 A szóvégi k mintha át volna húzva.
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[Incipiunt actus quidam mirabiles beati Francisci et sociorum eius
primorum]

Ad laudem et gloriam Domini nostri Jesu Christi et sanctissimi patris1

Francisci. Hic scripta sunt quaedam notabilia de beato Francisco et
sociis eius et quidam actus eorundem? mirabiles, quae in legendis

eius praetermissa sunt, quae etiam sunt valde utilia et devota
(Actus cap. 1.)

Primo igitur3 sciendum est, quod beatus pater noster Franciscus
in omnibus suis actibus fuit Christo conformis. Nam sicut Christus
benedictus in principio suae praedicationis assumpsit sibi duodecim
apostolos omnia relinquentes, ita beatus Franciscus habuit duode-
cim electos socios paupertatem altissimam eligentes. Et sicut unus
de duodecim apostolis laqueo se suspendit, ita unus de duodecim so-
ciis praedictis, frater Johannes de Capella nomine4, laqueo se suspen-
dit. Et sicut illi5 fuerunt toti mundo admirabiles et pleni Spiritu
sancto, ita illi sanctissimi socii sancti6 Francisci fuerunt homines
tantae sanctitatis, quod a tempore apostolorum mundus non habuit
tales7. Nam quidam eorum fuit raptus usque ad tertium caelum, vi-
delicet frater Aegidius. Quidam tactus fuit labiis ab angelo calculo
ignito, sicut Isaias, videlicet

A [ ] zárójelbe tett cím a legtöbb kéziratban és nyomtatványban megvan.
1 BpK. 34b: patris nostri.
2 BpK.: eorum.
3 BpK.: ergo.
4 BpK.: 0 nomine.
5 BpK.: illi sancti apostoli.
6 BpK.: beati.
1 SpV. 2a: tales helyett tam mirabiles homines.

3* 23



i
.•fi

frater fylep •/• Legimfus]1 Olualuk hug neky 30I- J
uala yítenuel •/• miképpen barát bratyanak: 1
mykeppen moyíes Auagy mykent ty3ta l
íagos Sihieíter : neky reppeluala yíteny

5 belc3eíegnek vylagoíf agara •/. Mykeppen Ja- :
nus Ewangeliíta : mykent (f)2 ala3atos frater
F Bernald ky magara3uala melíeges3 yra-
íokoth :_T Neky volt íenteltetet yítentewl ?
Es íentíegeíewltetet ménben : Mikoron me-

1 0 glen eelne4 e3uylagban mykeppen íentel
teteth Mykent frater Rufinus aíiíiabely
nemes yítenben ygenhyuíeges Es yollehet
mend fenlettenek yelenfeges malaítual
mykeppen ala meg tettyk kykke3ewl elew-

1 5 líew es eleve 3ylettett ydenek ele3tebuo-
ltabal5 mykent 3entíegnek yeleífegeuel ;
volt frater Bernald ky e3keppen fordolot ;
vala meg Mykoron lent ferench meglen
vala e3vylagy ruhában :F De maga mend-

2 0 eneítewl meg vtaltatott es vylagnak
keppetewl6 el taua30t7 es penitencyaert me-
ndeneltewl meg zyrnyeedett es meg íar-
golott vgy hogy lokaktol balkatagnak aloy-
tattnek •/• mert de maga vala yíteny belc3e(e)-8

2 5 íeguel y3eííellett es íent leieknek íenderete
ííegevel fundaltatott es ereííeytetett •/. íok

1 A Legimus a fordító téves olvasata a Longus név helyett, le is fordította a téves szót.
2 Téves / betű áthúzva, talán ide akarta írni az író a frater szót.
3 Az első e valamiből javítva látszik.

4 Az n valamiből javítva van.
s Az író a szóvégi -ban ragot bizonyára -MaZ-ra akarta javítani, de csak az n-et írta át,

a 6-t elfelejtette kijavítani.
6 A fordító a spe helyett speoie-t olvasott.
7 A második a javítva látszik.
8 A sor végén egy kivakart e nyoma látszik. • „ . . ' • . ,
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frater Philippus Longus. Quidam loquebatur cum Deo, sicut1 amicus
cum amico2, videlicet frater Silvester, virgo3 purissimus. Quidam ad
divinae sapientiae volabat lumina ut aquila4, scilicet frater Bernar-
dus humillimus5, qui scripturas profundissimas declarabat. Quidam
fuit sanctificatus a Domino6 et canonizatus in caelo, dum adhuc vi-
veret in hoc mundo, quasi sanctificatus in utero, scilicet frater Rufi-
nus nobilis de Assisio, vir Christo fidelissimus. Et sic7 omnes speciali8

praerogativa fulserunt, sicut probabitur infra9. Quorum primus et
primogenitus, tam prioritate temporis, quam privilegio sanctitatis,
fuit frater Bernardus10 de Assisio, qui conversus fuit hoc modo.

Quum sanctus Franciscus adhuc esset in habitu saeculari, tamen
totus despectus et a spe saeculi desperatus, et propter paenitentiam
totus deformis et squalidus, ita ut a multis putaretur insanus11,
quum tamen esset divino sale conditus et Spiritu sancto12 tranquil-
litate fundatus et confirmatus13, per magnum14

1 SpV. 2a: ut.
2 SpV.: amico quasi altér Moyses.
3BpK. 34b: 0 virgo.
4 SpV.: aquila quasi Evangélista (János evangélista jelképe a sas).
5 BpK.: humilis.
6BpK.: Deo.
7 BpK.: 0 sic.
8 BpK.: spirituali.
3 BpK.: A probabitur infra helyett inferius apparebit.

10BpK.: Bernhardus.
11 BpK.: insanus esse.
12 BpK.: Spiritus sancti.
13BpK.: firmatus.
14 BpK.: longum.
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ydeyglen e3keppen Aíiíiaaltalmenuen : larual
keuekuel ewnen tulaydonitol miképpen yd
egenektel 3amtalan bo33oíagokual yllette-
tikuala F Ew kegyeg nag bekeíeguel myke-

5 nt íiket es néma nagy vigy arc3aual
el mulykuala F De vr Bemard ky vala
aíiíiabely nemeííek ke33ewl es belo3ekke33el
yeles kynek tanalcsynat1 mend engedne-
kuala2: kee3de belc3en gondolny zent ferenc

1 0 ben e3vylagnak ennye vtalatyat es bo33-
oíagokban enny alhatattoífagatt es enny
hu33w 3enuedetitt F vgy hogy hana kete3te-
ndeyg ekképpen emberekmyat meg vtalta
ttot es meg meuettetett: mendenkor ynkkab

15 alhatatolínak lattatykuala F Monda ewn
yonhanban :F Semegykeppen nem lehett hug
e33 frater nem vallana yítennek nagy ma-
malaftj^at F Es yítentewl yhlelmyatt4 vendege
hyva zent5 ferencet hogy eítue uele enn-

2 0 ek6 De vr Bernald vette ew yonhaban-
akaratyaual mekkymleni bodog7 ferenc3
nek 3entíegett ewtett hyua hogy a3 euel
ew ha3aban nywgonnak: Es 3ent feren-
C3nek8 ala3atoít engeduen F vr Bernald

2 5 tewn ewn tulaydon kamarayaban agy-
at C3ynaltattny : kyben euel zenettlen eg-

1 A szóvégi í a másoló téves olvasata a hasonló c (= k) helyett.
2 A d előtt téves betű maradványa.3 Az ej előtt egy kivakart / felső íve látszik.
4 A szó vége mya lehetett, majd az író a szóközbe egy t-t írt, egy másik í-t az a fölé,

s mivel a í betöltötte a szóközt, az író a í és v közé egy függőleges vonást húzott.
5 A szó előtti szóközben egy hosszú í nyoma látszik, ami talán a jeni régi helyesírásá-

nak nyoma.
6 A fordító itt kihagyott egy olyan szóval (sero) végződő mondatot, mint az előtte

levő.
7 A d g-h6\ van javítva.
8 A -nek rag n-jén vakarás látszik, talán az író javítani akart a szerkezeten, a ferenc^

ui. alanya az engeduen-nek.
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tempus sic eundo per Assisium, luto et lapidibus tam a suis quam ab
extraneis innumeris afficiebatur iniuriis ; ipse verő patientissime ut
surdus et mutus in omnibus pertransibat hilari facie1. Dominus
autem Bernardus2 de Assisio, qui erat de nobilioribus et ditioribus3

et sapientioribus de tota4 civitate, cuius consiliis omnes acquiesce-
bant, considerare sapienter incepit tam altum mundi contemptum
in sancto Francisco, et tantam constantiamininmriis et tantamlong-
animitatem in tolerando, ita quod quasi per duos annos sic abomi-
natus et despectus ab hominibus, semper constantior videbatur.
Dixit in corde suo dictus dominus Bernardus5: „Nullomodo posset
esse, quod iste Franciscus non haberet magnam gratiam Dei/'

Et inspiratus a Domino6 invitavit sanctum Franciscum, ut man-
ducaret cum eo de sero. Cui sanctus Franciscus humiliter assentiens
manducavit cum eo illo sero. Dominus autem Bernardus proposuit
in corde suo velle experiri7 sanctitatem beati Francisci: unde invita-
vit eum, ut illa nocte in domo sua quiesceret. Et sancto Francisco
humiliter annuente, dominus Bernardiis fecit parari lectum in sua
camera propria, in qua iugiter de nocte

1 BpK. 34b: et jade hilari pertransibat.
2 BpK.: Bernhardus.
3 BpK.: 0 et ditioribus et sapientioribus.
4 BpK.: 0 tota.
5 BpK.: 0 dictus dominus Bernardus.
6 BpK.: Deo.
7 BpK.: explorare.
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nekuala lampaíok1: De 3ent ferenc akamoraba hogy
mene hogy elreytene yítenek malaítyat
mellet valluala: legottan lehagyta ma-
gatt a3 agyra mutattuan2 magatt alon-

5 ny akaratyaual: De wr Bernald vetee
a3t ewn 3yueben reyte3uen ewry3ni eyel
Tehát elett e3 ylnemew oeual: hogy my-
coron valamennyet ew agyában nugon
nak mutata magatt alonny fennent es

1 0 melíegeít •/• De 3ent ferenc yíten tytky-
nak4 hyw reytewye : Mycoron aloytana
wr Benhardot melíegeít alony Ének
melíeges veítegíegeben felkele a3 agyról '
Es ménbe felemelet arc3aual es fel em-

1 5 elet ke3ekuel es 3emekuel yítenre mende-
neítelfoguan ygeke3et •/• e s 3enettlen by3-
uan ymaduan mondyaual En yítene-
m •/• Es mend3 e3 be3edeket (n) e3enne6 ky
enue3eíekuel7 neguen yítenhe3 a3annya

2 0 keíedelmuel es ayoytatoííagual a3on be3-
edeket veterneygy gyakorlatolt mondya-
uala Es íemyt egyebet nem monduala
hanem C3ak e3 be3edeket •/• De8 •/• e n yltenem
: es mendent9 •/• Es e3t mondyauala 3ent

25 ferenc C3wdaluan yfteny nagy íagnak
magaíagat Es a3okot kyket ve3edelmes
világban meltoluala10 gondolny Es ew myatta

1 A szó az első sor fölött a jobb margón van, piros jellel erre a helyre utalva.
2 Az u a-ból javítva.
3 Téves betű, az író talán ejen-t akart írni.

4 A második t fc-ból van alakítva.
5 Az Es mend az előző yftenem-hez tartozik. (Jn 20, 28: Istenem és mindenem!)

Ugyanígy a 23 — 24. sorban.
6 A szó előtti szóközben egy téves n betű van áthúzva. A szó fölé egy későbbi kéz ani

szót írt.7 A második k gr-ből van javítva.
8 A De bizonyára a Deus eleje, tehát a fordító hibája. A szó felett a sorközben elmo-

sódott írás nyoma.
9 Az első e-n hosszú függőleges vonás húzódik lefelé. Véletlen tollvonásnak látszik.10 A uala segédigét utólag írta hozzá az író úgy, hogy az u-t a szóközbe, az ala szórészt

pedig fölé a sorközbe.
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lampas ardebat. Sanctus autem Franciscus, statim ut intravit came-
ram, ut absconderet divinam gratiam, quam habebat, statim1 proie-
cit se in lectum, ostendens se velle dormire. Dominus autem. Bernar-
dus proposuit in corde suo illum latenter observare de nocte. Unde
usus est tali cautela, quod quum aliquantulum in suo lecto quievis-
set, finxit se alté dormire et profundissime stertere.

Sanctus autem Franciscus secretorum Dei fidelis absconditor,
quum aestimaret dominum Bernardum profunde dormire, in pro-
fundo noctis silentio, surgit de lecto. Et elevata facie in caelum et
elevatis etiam manibus et oculis ad Deum, totus intentus et ferven-
ter ignitus2 devotissime orans, dicebat: „Deus meus et3 omnia!"
Et haec verba cum tantis lacrimis ingeminabat4 ad Deum et cum
tanta morositate devota5 eadem frequentabat, quod usque ad ma-
tutinum aliud non dicebat nisi: „Deus meus et omnia !" Haec autem
dicebat sanctus Franciscus admirans divinae maiestatis excellen-
tiam6, quae periclitanti mundo condescendere videbatur7 et per ip-
sum suum Filium

1 BpK. 34b: 0 statim.
2 SpV. 6a: iugiter.
3 BpK. 35a: 0 et.
4 SpV.: et gemitibus.
5 BpK.: devote.
6 BpK.: celsitudinem.
7 BpK.: dignabatur. Az író a condescendere igét talán considerare-n&k olvasta.
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zegenmyat zere3uala eleuelatny1 yduefí
égnek vruuííagarol F De p[ro]phetalo lelekuel
vüagoííolot eleuelattuan2 nagy gondokot
melleket ew myata es 3er3etenek myata

5 es a3an leieknek tanuíaganal3 elegteleníeget
es ereynek kyídedíeget gondoluan •/. Es
hyuyauala yítent hog mellet ew nem
tehetuala hog a3 yíten megtekellene •/• ky
nelkewl hembery teredelmelíeg (3)* íemyt

1 0 nem hat •/. A3ert mondyauala •/. Deus meus :
en yítenem •/• De vr Bernald mendent
latuan egew lámpáinál •/. Es megmodot
be3edeket yol ertuen Es 3ent ferencnek
ayoytatoííagat5 ebrenualo lataíaual ertu-

1 5 en •/. 3entlelektewl yllettett belíew3yuenek
gekereben legottan holualleuen6 ho33alw-
vya 3ent ferencett f monda Attyamfya'7 fe-
renc En mendeneítewlfoguan 3er3em
e3uylagot elhadny •/• es kewuettny tégedet

2 0 valamire paranc3olí •/• De 3ent ferenc e3t8

haluan lelkében ewrewle es nagy ewr-
muel monda •/. Vram9 Bernald e3 myu(e)10

ol nehe3 hogy erewl my vronknak íeíus
criítuínak kel tanalc3at kerdenewk11 •/• hog

2 5 ew meltolya nekewnk iokellemetej^íeget

1 Későbbi kézzel a szó fölé írva: uilag.
2 Az etette fölé későbbi kézzel írva: előre, a szóvégi n m-ből van javítva.
3 A -nal rag fent van a sorközben, jellel ide utalva.

4 Téves 3 betű áthúzva.
5 Az oy szórész más betűkből van javítva.6 A liolual fölött későbbi kézzel beírva: regei,
7 A fya a lap jobb szélén, jellel ide utalva.8 A í e-ből van átírva.9 Az a helyén tévesen talán i-et kezdett írni, majd a betű felső ívét kétszer áthúzta.

A latin kéziratokból ismert különleges alakú szóvégi »n-et (TJ) utólag írta a szóhoz,
a három lábú m nem fért volna a szóközbe.

10 A szó végi e át van húzva.
11 A szó végén nk-n&k kellene lennie. •
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de salutis pauperum1 disponebat remedio providere. Spiritu eniin
prophetico illuminatus2, praevidendo magnalia, quae per ipsum3

suum ordinem Deus erat facturus, et eodem docente spiritu suam in-
sufficientiam et parvitatem virtutis considerans, invocabat Domi-
num, ut4 quod ipse non poterat, ipse Deus perficeret, sine quo nihil
potest humana fragilitas, propterea dicebat: „Deus meus et om-
nia!"

Dominus autem Bernardus, lampade ibi lucente, cuncta videns
et praedicta verba cliligenter5 et sancti devotionem vigili observa-
tione perpendens6 a Spiritu sancto in medullis cordis intrinsecus, sta-
tim mane facto advocat sanctum Franciscum et ait: „frater Fran-
cisce, ego penitus proposui7 relinquere mundum et sequi te, ad8

quaecumque mandaveris." Sanetus autem Franciscus haec audiens
exultavit in spiritu et cum gaudio magno ait: „Domine Bernarde,
illud est opus tam arduum, quod de hoc est consilium Domini nostri
Jesu Christi requirendum, ut ipse dignetur beneplacitum suum
nobis

xBpK.2 BpK.
3 BpK.
4 BpK.
5 BpK.
6 BpK.
7 BpK.
8 BpK.

35a: pauperculum.
illustratus.
ipsum et suum.
ut helyett Deutn.
intelligens.
tactus.
disposui.
ad helyett el facere
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muttatnya: ínyképpen a^t kelyent1 meg te-
kelenewnk Es ajert menewne egettlenbe
piípekíegherre holot vagyon egy lopap: es
mondaífonk egy miíet •/• m e l myíe halua-

5 n vymadgo33onk harmad ydeyglen •/• De-
my vymadlagonbam2 keryenk3 my vronk
tol íeíus criítuítol •/ hogy meltolyon nekenk
mutattnya mylalnak charmad nytaíían
neky keíewutat4 melyet kellyent valagta-

1 0 nőnk :5 De vr bernald monda neky kell
myt mondag : De ménének el pyípekíeg
herre: Es a36 myííet meg haluan •/• Es a3
vymadíagot harmad ydeyg vonuan : E3
felelmondott pap vewue a3 myíaalt:

15 3ent ferencnek es vr Bernaldnak ke-
refere •/• Es 3ent kereítnek yegyuel magát
yege3uen : Megnyta a3 myíalt íeíus
criítuínak my vronknak neueuel •/. mely
megnytaíban elew3er elek e3 Ha akar3

2 0 tekelleteí lenj' menel íarwldel mende-
nedett kyket valla^ es agyad 3egeneknec
De maíod nytaíaban elek e3 : ky akar en-
vtannam ye-wnye vegye fel kynyat es
kewueíen engemmet És e3eket latuan

25 F 3ent fferene monda vr Bernaldnak
(Er)7 Yme vronk yíten tanalc3a melyet
vallónk Menyei Ttekeledmeg a3okot kyket

1 Az ají kelyent fekete tintával áthúzva.
2 A szóvégi n m-nek látszik.
3 Az y más betűből van javítva.

4 A neky keletvutat feketével át van húzva.
5 A nőnk után álló kettőspontnak csak a felső pontja van pirossal színezve.
6 A j r-ből van javítva.
7 Először Eme-t akart írni, majd utána leírta: Yme.
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ostendere, qualiter illud1 perficere debeamus2. Et ideo pergamus si-
mul ad episcopatum, ubi est unus bonus sacerdos, et faciemus dici
missam3, qua audita orabirnus ibi usque ad tertiam. In oratione
autem nostra petemus a Domino Jesu Christo, ut dignetur nobis
ostendere in trina apertione missalis viam sibi beneplacitam, quam
debeamus eligere." — Dominus autem Bernardus dixit: „Piacet,
quod dicis."

Iverunt ergo ad episcopatum et audita missa et oratione usque ad
tertiam protelata, sumpsit sacerdos praedictus missale ad rogamen
sancti Francisci et domini Bernardi. Et, signo crucis se muniens,
aperuit Evangélium4 in nomine Domini nostri Jesu Christi. In qua
apertione primo occurrit: Si vis perfectus esse, vadé et vendé omnia,
quae habes, et da pauperibus. In secunda apertione occurrit: Qui vult
venire post me, abneget semetipsum et tollat crucem suam?, et cetera.
In tertia occurrit: Nihil tuleritis in via. Et iis visis dixit sanctus
Franciscus Domino Bernardo: ,,Ecce consilium Domini, quod ha-
bemus. Vadé et perfice, quae

1 BpK. 35a: istud.2 BpK.: valeatnus.
3 BpK.: unam missam, az előbbi unus (bonus) helyett a liége-i kéziratban: vicinus.4 BpK.: aperuit eum.
5 Bon:VFr. 748: Az et cetera helyett et sequatur me. — Kódexünk írója bizonyára

tévedésből elhagyta a Nihil tuleritis in via idézetet, amely a BpK.-ben és Bonaventurá-
nál a második helyen áll.
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hallottal Es legén aldot my vronk íefus
cnítus ky meltola mynekewnc mutatny
ew ewangelmmy vtatt •/• legottan vr Ber-
nald mendennemew iO3agat elo3ta : kyk

5 valanak ygen 3okac1 •/• es nagy arwyuak
Es mend nagy ewremuel 3egeneknec el
V3tyuat2: kebelét (pense)3 pe^uel tele hor-
do3uan •/• bewíegeít e3uegynek aruaknak
vtonyaroknac : es vr yítennek 3olgaloknac

1 0 el O3tyauala F Zent fferenc mend e3 fele-
wl mondottakban4 ewtett taríaíagban5 hy-
wíegeít 3egellyuala •/• Demaga fefueníeg
uel tewlt vr Silueíter mykoron6 . latyaual
mend e3eket el 03Ítanya: Monda 3ent

15 fferenc3nek Te nemynemew kewekrel ky-
ket entewlem veteluala egyha3y eppeyteí-
re nem fy3ettel telyeííeguel meg •/• De 3ent
fferenc C3udaluan ew felueníeget •/. es nem
akaruan ew uele vetedni •/. mykeppen bi3on

2 0 euangelmmnak tartoya •/• mendenhatto7 yíte
nnec magát ayalnuan •/• boe3ata ke3et vr
bernald kebelebe Es teíyeíen8 vette íiluelter-
nek kebelebe •/• Smonda ha tebet akar3 meges
tebet adok •/• De a3 megelegeduen elmene

25 Annak vtanna vr íilueíter mykoron me-
ntuolna h s á b a n es gondoltauolna eítue
a3t myt napual tetuolna •/• megfegyuen
magát fefueníegerewl •/• e s megeímeruen

1 A szó végén előbb í-t írt, majd kivakarta a t hegyét, hogy c (= h) legyen belőle.
2 Az előbbi kéziratban bizonyára vjtijauala lehetett (vö. 10. sor), de az elmosódott

vagy rontott írást nem tudta jól kibetűzni a másoló.
3 Előbb f-et írt a szóban, azt átírta j-re, de mivel az u-t kifelejtette, az egész szót

törölte (kipontozta) és újra írta.
4 A k és 6 között függőleges vonás van, talán valamit javítani akart vagy javított.
5 Az a és / között piros festékfolt látható.6 A szó után látható piros pont inkább tintapetty, mint írásjel.
7 A fordító az omni petenti szókapcsolatot tévesen omnipotenti-nak olvasta és kiegé-

szítette az Isten szóval.
8 Az y helyén is 2-et akart írni.
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audisti. Et benedietus sit Deus1 noster Jesus Christus, qui dignatus
est2 viam suam evangelicam demonstrare."

Statim autem3 dominus Bernardus cuncta bona sua distraxit4,
quae erant valde magni valoris, et omnia pauperibus5 tribuerat, por-
tans plenum grémium pecunia6, et viduis et orphanis, peregrinanti-
bus et Deo servientibus affluenter et liberaliter dispergebat, sanoto
Francisco ad omnia supradicta ipsum sociante et7 fideliter adiuvan-
tes.

Dominus autem Silvester, dum dispergi videret haec omnia, avari-
tia ductus, dixit sancto Francisco: ,,Tu de quibusdam lapidibus9

pro ecclesiis reparandis, non10 plene solvisti." Sanctus autem Fran-
ciscus admirans eius avaritiam et nolens cum ipso contendere, ut ve-
rus Evangelii observator, omni petenti se tribuens, misit manum su-
am in sinum domini Bernardi et plenam pecunia posuit in sinum do-
mini Süvestri et ait: „Si adhuc plus petas11, plus adhuc darem."
lile autem contentus recessit. Post haec12 dominus Silvester, quum
rediisset domum et de sero cogitasset13, quae fecerat14 in die, redar-
guens avaritiam15 et recogitans

1 SpV. 7a: Dominus.
2 SpV.: est nobis.
3 BpK. 35a: 0 autem.
4 BpK.: distribuit.
5 BpK.: pauperibus cum gaudio.
6 BpK.: cum pecunia.
1 BpK.: 0 et.
8 BpK.: adiuvabat.
9 SpV.: lapidibus, quos a me emisti.

1 0BpK.: rnihi non.
11 BpK.: peteres.
12 SpV.: hoc.
13 BpK.: cogitaret.
14 BpK.: fedsset.
15 BpK.: avaritiam suam.
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Vrbernaldnak bu3goíagat: es 3ent ferenc3nec
3entíeget: kynec nagyfaga menyeket illett -
uala: es ew furot karyay es oldaly e3 vilá-
gnak vegére lattatik vala teryedny •/• kyert

5 vr yítentewl illettetet: mend ew yauit el
O3Íta es 3egeneknec ada :F Es annakutan
len J^ent1 fferenc : 3er3etenek fratera2 ky zent
fferenc3 vala e3enne 3enfegnek es mala-
ítnak fratera4 hogy yítenuel5 a3onkeppen6 30-

1 0 luala mykent barát baratyaual: Mykent
alab yelenyk : De vr F Bernald menden7 yo
3agat elo3tuan yítenert: Es mendeneítew-
lfoguan 3egenne es ewangelyumofía (le)8

leuen: yítentewl e3enne9 malaítot erdem-
1 5 le : hogy gakarta rywtetikuala yítenhe3 : Es

3ent fferene p[re]dicalyauala ewtet meltott
menden ty3teífégben :F Es mongyauala: hogy
ew fondaltauolna e3 3er3etett A3ert hogy
elew3er ew vewn ewangeliumy 3egeníe

2 0 get: menden yo3agat 3egeneknec elo3tua-
n : mendeneítewlfoguan maganac íemytt
meg tarttuan •/• De me3ey telén magatt ad-
uan criftuínak fec3wlet karynak : ky yíten
(vagyon)10 áldott11 legyen12 ewrekkel ewrewkke

25 ámen
frater Bernaldnak ala^a

toffagarol es engedelmeffegerewl

OjRiítuínak ayoytatos 3olgaya

1 Előbb /"-sel kezdte a szót, majd utána j-vel írta.
2 A szóközbe utólag írta be az a-t, egyúttal függőleges vonással elválasztotta a kö-

-vetkező szótól.
3 A ky gént fferenc nincs meg az ismert forrásokban, de nem is való ide, mert Silves-

sterről van szó.
4 Lásd a 2. számú jegyzetet!
5 Az l talán A-ból javítva.6 A 3 fölött téves betű nyoma.
7 A menden és yo^agat szavakat egy függőleges vonás választja szét.
8 Az l-en javítás látszik, talán azért kezdte újra a szót.
9 A második e piros tintával van javítva.

10 Az író utólag kipontozta a szót, mert mást szánt helyére.
11 A í fölött téves betű nyoma.
12 A legyen szó a sor végén van, jellel ide utalva.
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fervorem domini Bernardi et sanctitatem sancti Francisci, in prima
et secunda et tertia nocte ostensa fuit sibi crux aurea procedens ex
ore Francisci, cuius summitas caelos tangebat, et brachia protensa
in latum1 usque ad mundi fines videbantur extendi. Propter quod
tactus a Domino cuncta bona sua distraxit et pauperibus dedit; et
factus postmodum frater Minor, tantae fuit sanctitatis et gratiae,
quod loquebatur cum Deo, sicut amicus cum amico2, sicut sanctus
Franciscus phiries est expertus3 et infra patebit.

Dominus verő Bernardus, omnibus suis dispersis pro Deo, et om-
nino pauper4 evangelicus factus, tantam gratiam a Deo promeruit,
quod saepe rapiebatur5 ad Dominum. Et sanctus Franciscus praedi-
cabat eum omni reverentia dignum, et dicebat, quod ipse ordinem
istum fundaverat, pro eo, quod evangelicam paupertatem, omnia6

pauperibus distribuendo, ipse primus incepit7, nihil penitus sibi re-
servans, se (sic !) nudum8 se offerens brachiis Crucifixi, qui est bene-
dictus9 in saecula saeculorum. Ámen.

De Jiumilitate et oboedientia sancti Francisd et fratris Bernardi
(Actus cap. 2.)

Devotissimus crucifixi servus Christi

A második sorban sokat kihagyott a fordító, azért érthetetlen a szöveg. Bizonyára
szeme átsiklott a két sorral lejjebb ismét előforduló Francisd szóra, és a fordítást innen
folytatta. Közben arról van szó, hogy Szilveszter álmában látja Ferencet.

1 BpK. 35a: in altum; SpV. 7a: latéra.
2 BpK.: amico suo. •
3 BpK.: Az est expertus helyett experiebatur. '
4 BpK.: pauper et.
5 SpV. 7a: quod . . . rapiebatur helyett ut . . . raperetur.
6 BpK.: omnia sua.
7 BpK.: assumpserat.
8 BpK.: se nudum helyett sed totus; SpV.: sed nude; liége-i kézirat: sed nudus.
9 SpV.: benedictus Deus.
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fferenc penetencyanak kemeníegeyt1: es
gyakorlatos íiralmaert: letuala mykent
vak vgy hogy keueíet latuala: a3ert2 ne-
my ewdeben mene el helerewl3 : es mene

5 a3 helyre holot vala frater F Bernald : hogy
3olnanak ewgue yíteny myuelkedettrewl
Es mycorth yutottuolna a3 herre : ffrater
bernald lakykuala egy erdewben : yíteny
edeííegben mendeneítelfoguan felmaga3-

1 0 tatott : es yítenuel egyeíewltetet :F Tehát
3ent ferenc mene el a3 erdewbe : es hyua
frater bernaldot monduan a3t neky : yewy
3olyw e3 vaknak :F De frater bernald mert
vala nagy yíteníegbely4 edeílegnek embe-

15 re: Es mykort volna elmeyeben yítenhe3
aka3tatott: nem felele neky Sem 11033a
mene: de e3 frater Bernald yltenbenualo
3olaíaban valuala yeleníeges malaított
Mykeppen 3ent ferenc ymmaran yeleníe-

2 0 ges vala benne teb3er : Es a3ert ewuele
kyuamiala 3olnya : A3ert nemy5 hala-
dék leuen : legottan maíoc3or6 es harm
ac3wr hyua : a3onbe3edeket monduan :
yewy 3olyw e3 vaknak : Es frater bernald

2 5 egyelíem vewue e3ebe : vgy hogy íem
oda mene íem vele 3ola a3 3ent ferenc-
uel: Á3eert |ent ferenc elmene nemy

1 A szóvégi yt y'rt helyett van, vö. 2. sor: firalmaert.
2 A 5 mintha r-ből volna javítva.
3 A h valamiből igazítva van.

4 A b más betűből van igazítva.
5 Az m első két lába mintha y lett volna. ; • •••'•';...'
6 A szó végéről egy t (?) ki van vakarva.



Franciscus, propter paenitentiae rigorem et continuum fletum, fac-
tus est quasi caecus, ita ut parum videret. Quodam itaque tempore
recessit a loco, ubi erat, et perrexit ad locum, ubi morabatur frater
Bernardus1. Et stabat in silva, in contemplatione divina totus trao-
tus et iunctus ad Deum2. Tunc sanctus Franoiscus accessit in silvam
et vocavit fratrem Bernardum, dicens : „Veni, loquere isti caeco!"
frater autem Bernardus, quum esset homo inagnae contemplationis
et tunc esset mente suspensus ad Deum, non respondit sancto Fran-
cisco, nec ivit ad eum. Ipse frater Bernardus habebat in loquendo de
Deo gratiam singularem, sicut beatus3 Franciscus multoties iam ex-
pertus fuerat, et propterea loqui cum eo cupiebat. Idcirco facto ali-
quo intervallo, iterum secundo et tertio vocavit, verba eadem repe-
tens4, scilicet: „Veni, loquere isti caeco !" Et nulla vice frater Ber-
nardus advertit, ita quod nec ivit5, nec locutus fuit sancto Fran-
cisco6. Unde sanctus Franciscus recessit aliquantulum

1 SpV. 84b: Bernardus, ut loqueretur ad invicem de divinis. Et cum pervenisset ad locum,
frater Bernardus stabat . . .

2 SpV.: tractus et iunctus ad Deum helyett absorptus et unitus cum Deo; BpK. 35b:
ugyanígy, de absorptus helyett abstractus.

3 BpK. 35b: sanctus.
4 BpK.: repetendo.
5 BpK.: ivit ad sanctum Franciscum.
6 BpK.: nec locutus fuit sancto Francisco helyett nec fuit sibi locutus.
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10

keveíet 3omorwluan : C3udaluan : es olyma1

pana3oluan ewnenbenneten2 : hogy frater
Bernald ew tewle harum3or3 hyutattot
íewny4 nem akartuala •/• ^3t 3ent fferenc

5 gondoluan : es elmeimen •/• Mykoron men-
ne a3 vton : monda taríanak: vary meg
engemet nemykeueíe •/• Es mykoron ad-
na magát ymadíagnac egy nemy nemew
helyei •/• es yme5 yíteny felelet lewn ho3ya

1 0 monduan F Es honnat te 3e(n)gen6 es emb-
erke haburultatol •/• my nem kel yítent
embernek elhadny valamel teremtettert
F Mert frater bernald aluala velem 3erk-7

hewt •/. mykoron te hyuoduala ewtett •/• Es
1 5 a3ert nem mehetuala te ho33ad: íem nem

felelhetuala •/. es a3ert ne O3udal ha nem
3olhatot te neked •/• mert vgy uala ewn8

belewle kywl •/• hogy te be33edythe3 •/• mende-
neítewl foguan íemmyt nem hayla •/• E3t

2 0 megertuen 3ent fferenc legottan hamar
yaraíual frater Bernaldho3 fordola •/• hogy
magát ele3teby9 gondolaíarwl neky ala3a-
toít vadlana •/• De frater bernald legottan el
ewl lele 3ent fereno3et •/• es leuette magát

2 5 ew Iabayhu3 : es frater Bernaldnak I 3e[n]t
fferenenek ala3atoífaga •/. 3eretett es ty3-
teííeg elewl lewlek egymaít- Es yiteny
felelet10 megmonduan •/• melyet vallótuala

1 Az olyma fölé későbbi kéz azt írta: mint.2 A -neten szórész fölött későbbi írással magában áll.
3 A szóvégi r k-höi van javítva.4 Kifelejtette az y-t.
5 Az y valamiből javítva van.
6 A g előtti n ki van vakarva.7 Az elválasztott szó fölé későbbi kéz odaírta: zerzöd-uen.
8 Az ewn fölé későbbi kézzel elmeié van írva.
9 Az elegteby fölé későbbi kézzel elobi van írva.

1 0 A fordító a reprehensione szót responsione-nék vette.
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10

desolatus1, mirans2 et quasi conquerens intra seipsum, quod frater
Bernardus ter ab eo vocatus ire3 noluerat.

Sancto autem Francisco sic cogitante et recedente, dum iret per
viam, dixit ad socium suum : „Exspecta me aliquantulum !" Et
quum daret se orationi4 in quodam loco solitario, ecce divina respon-
sio5 facta est ad eum, dicens : „Et unde tu, pauper homuncio, tur-
baris? Numquid debet homo dimittere Deum propter aliquam
creaturam ? frater autem Bernardus, quando tu vocabas eum, sta-
bat coniunctus mecum et ideo non poterat ad te venire, nec tibi re-
spondere. Et ideo non mireris, si non potuit tibi loqui, quia ita extra
se erat, quod de verbis tuis penitus non advertit." Haec6 intelligens
sanctus Franciscus, statim concito7 gressu ad fratrem Bernardum
revertitur, ut se sibi de cogitatione pristina humiliter accusaret8.
frater autem Bernardus vére sanctus statim occurrit sancto Fran-
cisco et proiecit se ad pedes eius. Et humilitas sancti Francisci et
caritas et reverentia fratris Bernardi obviaverunt sibi. Et recitata
reprehensione divina quam habuit,

1 SpV. 85a: maestus.
2 BpK. 35b: admirans.3 BpK.: ire ad eum.
4 BpK.: ad orandum.
5 BpK.: divina responsio helyett vox divina.
6 BpK.: Hoc.
7 SpV.: eum cito.
8 BpK.: excusaret.
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11

3ent fferenc •/• es paranc3ola frater Bernald
nac hogy ha valamyt engedelmnecmyata
neky parancgolna tennee •/• De ew feluen
hogy(ne)1 valamyt nagywt neky ne vettne

5 Mykeppen 3okottuala akaruan keges enge-
delmeííegett2 yelenteny3 monda ke3 vagy
ok attyam engedelmeííeget tenny: de C3ak
te es ygery a3ogban engedelmeííegett4 ky-
ket mondandóé •/• Es felele zent fferenc:

1 0 E[n]gede[m] ygerem: avagy fogadom •/• Re frater
Bernald monda •/• Mongyad attyam vala-
myt akar3 velem tetettned •/• Es 3ent
fferenc monda •/• parancgoloc neked zent
engedelmeííegnekmyatta hogy en yohhom5

15 battoríaganac es vakmerewíegenec kyny
ara: engemett fewlden féket •/• fel labadual
nywmoíal en torkomra •/• es nywmotuan
maíyk labadot veíled en 3amra •/• v gy
hogy en torkomra es en 3amra nyum

2 0 otuan te labaydual egy felewl mas ferre
Es e3keppen menuen mogyad en nekem
ott fekegy6 penetenc3edert nywgolmatlan7

para3t: bernaldo peter fya •/. Es egyéb bo
• 33OÍagocott tebett es nagyobakot 3ydalm-

25 a3uan mo[n]gyw •/• honnat te neket ennye
keuelíege •/• kj" vagy hyttuan teremttett •/• m e -
llett haluan frater Bernald •/• kemenuala

1 A ne át van húzva, inert később következik.
2 A szó negyedik e-je hosszú /"-bői van javítva.
3 A szó után egy függőlegesen húzott vonás látható; véletlen tollhibának látszik.

4 A második g d-böl van javítva.
5 Az m helyén előbb régi (latin) írásmódú r] ( = rn) volt, ezt az író utólag piros tintá-

val m-re javította.
6 A k 0-ből van javítva. '• -..";.•
' A fordító tévesen inqwietus-t olvasott inquiens helyett. :. ;
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sanctus Pranciscus praecepit fratri Bernardo, quod quidquid sibi
praeciperet per oboedientiam facérét. Iste autem timens, ne sibi ali-
quid excessivum imponeret, ut solebat, volens pia oboedientia decli-
nare1, dixit: „Paratus sum, pater, oboedientiam vestram facere,
dummodo mihi2 etiam oboedientiam in iis, quae dixero, promitta-
tis." — Respondit sanctus Franciscus : „Assentio." — frater verő
Bernardus dixit: „Dicatis, pater, quid me vultis facere?" — Et ait
sanctus Franciscus3: „Per sanctam oboedientiam praecipio tibi, ut
ad puniendam praesumptionem et audaciam cordis mei, me iacente4

in terra, calces pede tuo in gutture meo calcando et alio pede super
os meum posito, ita quod pedibus tuis me in gutture et ore sic calcan-
tibus, transeas me ter ex5 una parte ad aliam. Et sic transeundo di-
cas mihi improperia : lace, inquiens, rustice fili Petri Bernardonis6!
Et alias plures et maiores iniurias irrogabis mihi7, dicendo : Unde
tibi tanta superbia, qui es tam8 vilissima creatura?" : • •

Quae9 audiens frater Bernardus durum

1 SpV. 85.: pia oboedientia declinare helyett pie se oboedientia inclinare. Talán ezt
szót olvasta az író indicare-nah.
2 BpK. 35b: vos mihi. .
3 BpK.: A szórend így: Et sanctus Franciscus ait.

4 SpV.: iacentem.
5 BpK.:a&.
6 BpK.: Bernhardonis.
7 BpK.: 0 mihi.
8 BpK.: 0 tam.
9 SpV. 85b: Quid • - • '
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neky a3t hallany •/. de maga engedelmeífegert
a3t ment tehette e3uilagent megtelyeíeyte
es a3 leuen monda zent fferenc :F Es ma frater bernald parano3wl melyet akar3 hogy

5 tegem : mert fogadek neked engedelmeííe
get: De frater Bernald monda : 3ent eng
edelmeílegnek myat paranc3oloc nec : hogy
valamykoron vágyónk egyettlenbe : fegy
meg engemet en fbgyattkc^afombol: es

1 0 kemenen meg3egenges : ky haluan 3ent
fferenc valyauala ewtett nagy ti3teííeg
ben: es ygen meg y3anywdak : Mert frater Bernald vala olyw nagy 3entíegy
F A3ert tehatt 3ent fferenc O3yauala vele

15 (való t)1 3okaualo lakaíat hogy ne e3felel(e)2 mo
ndot engedelmeííegnekmyat tértének
yl 3ent lelket : es yl yítenyet valami
nemew fegelemuel megbantanya •/• De
mykoron 3ent ferenc kyuanyauala frater

2 0 F Bernaldot latynya: auagy yítenrewl 3olot
hallany : ewtewle magát reuyden megme
ntyuala: es elegíegeít : es C3udauala e3t la
ttnya : Mykoron ty3telendew attyaban : es ew
elewlíew fyaban frater Bernaldban3 kyía-

2 5 luala by3on vyadalban F Sew4 monnofel-
nek5 engedelmelíege 3errelme bekeíege- es
ala3atoííaga elewllele egymaít: ielus cri-

A 10 — 13. sorban a fordító néhány mondat sorrendjét fölcserélte, azért zavaros a
szöveg értelme.

1 A szó ki van pontozva, később előfordul.
2 A szóvégi e át van húzva.
3 A jelölt szó utáni szóközben látható ferde vonalka bizonyára csak téves tollvonás

vagy hibás szókezdet, nem írásjel.
4 Bizonyára Sewt (v. Sewg) akart lenni.
5 A monno szórész fölé későbbi kézzel írt minden látható.
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sibi fuit hoc facere1. Tamen, propter oboedientiam, illud, quantum
potuit, curialius2 adimplevit. Et hoc facto, dixit sanctus Franciscus :
„Modo praecipe, frater Bernarde, quia promisi tibi oboedientiam."
— frater verő Bernardus ait: „Per sanctam oboedientiam tibi prae-
cipio, quod quandocumque sumus simul, de meis defectibus me cor-
rigas et acrius me reprehendas." Quo audito stupuit valde sanctus
Franciscus, quia frater Bernardus erat tantae sanctitatis, quod sanc-
tus Franciscus habebat eum in magna reverentia. Unde ex tunc
sanctus Franciscus cavebat cum illo diutius commorari, ne propter
dictam oboedientiam contingeret tam sanctam animam et tam divi-
nam aliqua correctione impetere. Sed quando cupiebat fratrem Ber-
nardum videre vei de Deo loquentem audire, ab ipso se expediebat
breviter et succincte. Et erat hoc videre mirabüe, quomodo scilicet
in patre reverendo et in primogenito suo, scilicet fratre Bernardo,
certa pugna certabant3, imo obviabant4 sibi oboedientia et caritas,.
patientia et humilitas utriusque.

1 A fordító a facere helyett tacere-t olvasott.
2 BpK. 35b: curialiter; a liége-i kéziratban: curaliter.
8 BpK.: certabat.
á BpK.: obviabat.
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ftusnak gycjewíeger gyc3eretyre

ffrater bernaldrol1 mikoron afnjgial
vele mene
inprmcipio ordmis : 3er3ednec elew

5 ke3<ietiben : mykoron keues fraterec
valanak2 F Es meglen nem voltakuolna
megfoglalt helyek : 3ent ferenc mene
3ent Jacabot meglatny : vyuen vele
egynehan tarfokot : kyknec egyk vala

1 0 3ent bernald : De mykoron mennének
egyetlenben- leiének nemynemew felden
egy betteget •/ kyn kény ere wle 3ent ferenc
Smonda íent F Bernaldnac Akarom fya[m]3

hogy 03 betegnec 3olgalattyara meg mara-
15 gy: ky legottan haylott d4 terdyuel : es feye

le hayttuan3 tylteíen fogada 3ent attyanac
engedelmeííeget F De 3ent fferenc el hagy-
uan ew atyafiat F Bernaldot mondót bet-
egnél : mene 3ent Jacabho36 a,% egyéb tarfy

2 0 ual. Es mykoron allana es vymadkognak:
. yelentuala neky vr y [tente wl a3 egyha3b

an7. hogy ew venne helyeket eguylagotmya8

a3ert hogy (ke)keluala9 ew 3er3etenek nagy
íokalíagban teryedny •/. A3ert tehát yíteny

25 parancsolatból: ke3de helyet mendenewt
foglalnya :F De megteruen 3ent fferench
a3 elíew vton F Meglele frater benhardoth
es a3 neky hagyot betegeth tekelleteít meg10

A fakszimilén jól látható, hogy az író a címet utólag, a kódex teljes szövegének
leírása után írta az üresen hagyott helyre, amely néha (mint itt is) kevésnek bizo-
nyult, azért a betűk szoronganak.

1 Az író az Z-et utólag írta be az a és d közé.
2 Az n fölött egy téves magas betű nyoma van.3 A szóvégi m-ről lásd az 5. lap 9. jegyzetét !4 Téves d betű.5 Már az y helyén leírta a íí-t, majd azonnal észrevéve hibáját, a U-t átjavította ?/-ra,
6 A második a helyén 6-t akart írni.7 Az egyházban szó a vymadkojnak-hoz tartozik. Latin megfelelője in Sancto Jacobo

(a szent neve a neki szentelt templomot is jelenti, ez talán megzavarta a fordítót).
8 A szó vége fölött későbbi írással zerte van.
9 Az első ke szótag át van húzva.1 0 Az utolsó sor nehezen olvasható a tinta elmázolódása miatt.
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Ad laudem et gloriam Dei. .-••. . .•

De fratre Bernardo, quomodo angelus transivit cum eo per flumen

(Actus cap. 3.)

In principio ordinis, quando erant pauci fratres et adhuc non es-
sent capta loca, sanctus Franciscus ivit ad visitandum Sanctum
Jaoobum, ducens secum aliquos socios, quorura unus erat frater Ber-
nardus. Quum autem irent pariter, invenerunt in quadam terra
unum infirmum, cui compatiens sanctus Franciscus dixit fratri Ber-
nardo : „Volo, fili, quod remaneas ad serviendum isti infirmo/' Qui
statim, flexis genibus et capite inclinato, suscepit reverenter oboe-
dientiam sancti patris. Sanctus autem Franciscus, relicto fratre Ber-
nardo cum dicto infirmo, ivit ad Sanctum Jacobum cum aliis sociis.
Et quum staret et adoraret in Sancto Jacobo, fuit sibi revelatum a
Deo1, quod caperet loca per mundum, eo quod deberet eius ordo in
magna multitudine dilatari. Unde ex tunc ex divino imperio coepit
loca capere circumquaque.

Rediens autem sanctus Franciscus per viam primam, invenit fra-
trem Bernardum et infirmum sibi commissum perfecte sanatum.

1 BpK. 36a: a Domino.
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Vygaítat Agert maíod eítendewben(t)1 eng-
ede hogy frater Bernald elmenne zent
Jakabh.03 •/• llegottan 3ent ferenc megtere
Spoletanew vewlgbe •/• Es hogy laknanac

5 nemynemew helen •/• ew es frater maífeus
es frater ylyes es egyebek nekyk / Es nem-
elynappon aluala gént fferenc erdewb-
en vymadko3uan De ew taríy valyakuala
ewtet nagy ty3teílegeben •/• es felnekuala

1 0 hogy ew vymadíagat megne bántanak
valamykeppen •/. nagy dolgokért kyket yíten
tetuala neky vymadíagaban •/• Tértének
hogy nemy ygen 3epp hews ruhaual
elte3et mykeppen vtra yarny ke3ewlt

1 5 yewue a3 kappura es C3ergete oly fyetuen
es oly íokka: mykent 3okatlan / De mene
frater maíleus a3 kappuho3 es megnyta
Es monda a3 hewlnec ffyam nem hy3lec
tégedet lewtleni fratereknek kapuyan : mert

2 0 nem2 tuc3 loíían 03ergetned •/. es3 hogy kel
C3ergetny ky'nec monda4 C3erges magadn-
ac5 es rytkan •/. egyet maívtan C3erdeh
Az vtan vary meglen egy p[ate]r noítert meg-
oluaínal •/. Es teho3ad yew Es ha e3 keíed-

25 elmben nem ywuend(e)6 Eímeg cserges
De7 a3 hews felele énnekem vagyon nagy
íyeteíem- a^ert égképpen fyetek8 •/. mert hu
33U vtat kel tennem De agert yewuek
hogy golnek frater ferencuel-/ De ew al ma

1 A szó végén egy t át van húzva.
2 A szó men-ből van alakítva.3 Az es után hiányzik a iuvenis respondít megfelelője, ez zavarja a megértést.
4 A monda után hiányzó alany (frater Masseus) is zavaróan hat.
5 Téves fordítás: a latin ter-t tibi-nek. olvasta.6 A szó végén egy e át van húzva.
7 Az e jobb felső részén kövér piros petty látható; véletlennek látszik.
8 Rosszul fordította a pulso-t, talán propero-n&k olvasta.
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Unde sequenti anno concessit sibi sanctus Franciscus, quod frater
Bernardus iret ad Sanctum Jacobum. Interim sanctus Franciscus
rediit in Vallem Spoletanam1. Et quum staret in quodam loco de-
serto, ipse et frater Masseus et frater Helias et quidam alii, quadam
(die)2 sanctus Franciscus ivit3 in silva ad orandum. Socii verő eius,
habentes eum in magna reverentia, timebant eius orationem aliqua-
liter impedire, propter magnalia, quae sibi Deus in omnibus4 facie-
bat.

Accidit, quod quidam valde pulcher iuvenis, accinctus vestes
quasi ad ambulandum paratus, venit ad portám et pulsavit tam fe-
stinanter et diu, quod fuit insolitum. Accedens autem frater Masseus
ad portám5, ait üli iuveni: „Fili, nondum te credo ad portám fra-
trumfuisse, quianescis moderate pulsare." — Et iuvenis respondit:
:,Quomodo debet fieri V — Cui dixit frater Masseus : „Pulsa ter et
raro, unam pulsationem post aliam. Postea exspecta, donec com-
pleat6 pater noster et veniatadte. Et si in hocintervallonon7 venerit,
tu iterum pulsa." — Iuvenis autem respondit: ,,Ego magnam festi-
nantiam habeo, ideo sic pulso, nam habeo facere magnum8 iter.
v e n i autem huc, ut loquerer fratri Francisco, sed ipse modo est

1 Liége-i kézirat: Spoletaneam.
2 A zárójelben levő die a liége-i kódexből. Már Sabatier-nál zárójelben van.
3 BpK. 36a: A sanctus Franciscus ivit helyett stante sancto Francisco.

4 SpV. 35a: in orationibus.
5 SpV.: ad portám, aperuit.
6 BpK.: A compleat helyett posses dici unum.
7 BpK.: frater non.
8 BpK.: longum.
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erdewben yíteny ede/íegnek • ideiében A3-
• . ert nem akarom ewtet bantany. de men-

yei íkewlged nekem frater Elyaít •/• mert
haliam hogy ygen belc3 A3ert akarok

5 neky tennem ygy kerdeít / De frater ma-
ííeus mykort meg mondottaualna frater
ylleínek hogy1 menne a3 hewíhew3 •/• 3en-
uede 3omorwan: es nem akara menye
keuelkeduen es haraguluan De frater ma-

1 0 ííeus nem tudyauala myt tenne •/. mert
ha mondana hogy a3 nem yewhetne- yga-
3at nem mondottuolna Sha mondottauo-
lna hogy meg haboroltatot •/. feluala hogy
ne mutattna gono3 peldatt2 Es mert a3-

15 onke3be a3 frater ylles keíekuala yewnye
Sa3hews e3meg C3ergete mykeppen ele
3tebe De annak vtanna frater maííeus te-
re akkapura es monda Te hews nem
tártad en tanwíagomot a3 C3ergeteíben

2 0 De a3 hews vala yítenneo angala •/. ky e-
leueueueue(ínec)3 feleletyt frater bernaldnac4

Smonda a3 hews Elyas nem akar en ha
3am yewnye De menyei 3ent5 fferenc3-
he3 Es mondyad hogy en yewtem frater

25 ylyeíhe36 be3ellenem : mert nem akarom
ewtett bantanya Smongyat hogy kewlge
ho33am frater Ilyeít Tehát elmene
frater majíeus . 3ent ferenche3 Aluan vy

1 A h y-ból javítva. - :

2 A p fölött téves betű nyoma.3 Egy ue szótag a sorközben van, jellel a fnec elé utalva, ez a fnec át van húzva
De még így is egy ue szótaggal több van a szóban; éleueueue vagy eleueueuen illenék ide.

4 Bernáld helyett Masseus kellene, a 25. sorban pedig Illés helyett Ferenc, lásd a
latint.

3 A jeni szó piros tintával át van húzva.6 A j Z-ből van javítva.
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in silva in contemplatione, ideo nolo eum impedire. Sed vadé, mitte
mihi fratrem Heliam, audivi, quod ipse est valde sapiens et ideo
volo sibi facere unam quaestionem."

frater autem Masseus, quum dixisset fratri Heliae, ut iret ad
eum1, túlit moleste et noluit ire superbiens et irascens. frater autem
Masseus nesciebat, quid facérét, quia si dicebat, quod non poterat
venire2, mentiebatur ; si verő dicebat, quod erat turbatus, timebat,
ne haberet malum exemplum. Et quia interim tardabat venire, iste
iuvenis iterum pulsavit, ut prius. Tunc venit frater ad portám et
ait üli3 iuveni: „Tu non servasti doctrinam meam in pulsando."
Ule autem iuvenis erat angelus Dei, qui anticipans responsionem
fratris Massei dixit: „frater Helias non vult venire ad me, sed vadé
ad fratrem Franciscum et dices, quod ego veni ad loquendum eum
eo, quia verő nolo impedire ipsum, dicas, quod mihi mittat fratrem
Heliam." Tunc frater Masseus ivit ad fratrem4 Franciscum stantem

1 BpK. 36a: illum iuvenem.
2 Liége-i kézirat: ire.
3Liage-i kézirat: 0 üli.

4 BpK.: sanctum.
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madlagban erdewben Arc3aya felemeluen
menybe Es meg monda mondót hewínec
menden myuelkedetyt Es frater ylyeínec
feleleíet Te hat 3ent fereno íem magát

5 valta a3 heylbelewl lem arc3ayat le nem
hayta menbewl Monda eregel I mongyad
frater ylyeínek hogy engedelmelíegnecmy
ata maydan oda menyent ho33aya •/. De
frater helyas oly haboroduan1 mene akka-

1 0 púra hogy íebeííeguel2 a3 aytot megnyttuan
tewn nagy 3O3atott / es nagy 3erdewleít
mondaa3 a3 germeknec •/• Myt akar3 t e :
F De a3 hews monda: hogyad dragalatos4

elmedet •/• mert latatol haborolotnac lénye
1 5 mert5 harag meg h6 bánt elmet: hogy ne

valaíthaííon ygaííagot Te hat frater hely
as monda: Smongyat myt akar3 Es mo-
nda a3: kerdlec teget •/• ha alkolmas ennye
mend a3okbalal ewangelmmmy tartó

2 0 kna7 mellyec eleueuettettnec •/ mykent
cnítus hagya •/. Es kerdlec ha 3ent ewange
Iram tartó emberecnec valamelyc mer
yen ewangelramy 3abadlagnac ellene
tenny •/• ffelele frater ylyes í monda : ygyol

2 5 tudom e3t fneked nem akaram monda
nom •/• Menyei dolgodra : felele a3 hews
F En tudnék yban e3 kerdeíre felelnem:
hogynem te •/• De frater ylyes meg haragw-
an: íebe/íeguel belteue aytayat •/ S eltére

1 Az n fölött téves betű nyoma.
2 A g helyén mintha e-t akart volna írni.3 A szóvégi a vakarva látszik; talán az előtte levő a u-ból van javítva.4 A í Z-ből van javítva. Itt egy sort átugrott a fordító, azért zavaros a mondat.
5 Az író a t-t utólag írta a roer-hez, ezzel kitöltötte a szóközt, azért egy függőleges

vonással szétválasztotta a két tapadó szót.
6 Egy magában álló téves h.7 A szó végéről lemaradt egy k.
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et orantem in silva, facie elevata in caelum, et dixit ei totam amba-
siatam1 praedieti iuvenis et responsionem fratris Heliae. Tunc sanc-
tus Franciscus, nec se mutando de loco, nec faciem declinando a
caelo, dixit: „Vadé et dic fratri Heliae, quod per oboedientiam sta-
tim vadat ad eum." frater verő Helias ivit ita turbatus ad portám,
quod in aperiendo ostium cum impetu fecit validum strepitum et
rumorem, dicens iuveni: ,,Quid vis t u ? " — lile autem iuvenis ait:
,,Cave, carissime, quia videris turbatus, quum ira impedit animum,
ne possit cernere2 verum." — Tunc frater Helias dixit: „Dicas,
quid vis \" — Et ille : „Quaero a te, inquit, utrum observatoribus
sancti Evangelii licet de omnibus, quae apponuntur, prout Christus
tradidit, manducare, et3 utrum alicui homini liceat observatoribus
saneti Evangelii contraria imponere evangelicae libertati?" — frater Helias respondit superbe, dicens : „Bene scio ista, nolo tibi dice-
re. Vadé pro factis tuis." — Iuvenis respondit: ,,Ego scirem melius
ad istam quaestionem respondere, quam tu." — frater verő Helias4

clausit ostium cum impetu et recessit.

1 BpK. 36a: A totam ambasiatam helyett totum processutn.
2 BpK.: discernere.
3 BpK.: et quaero iterum.

4 BpK. 36b: Helias indignatus.
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Es hogy gondoluala e3 mondót feleleírewl1

kettelkedykuala megíem tudyauala yelente-
ny2 •/• De a3 ylyes my koron volna a3 3er3etnek
vikaryuía •/• mere ewangelmmnac / es regula

5 nak ellene 3er3enye •/• es ymaran tewteuala3

a3 3er3eít hogy lemegy frater a3 3er3etb
en huít ne ennek vgy hogy a3 mondót fele
les1 mendeneítewlfoguan vala ew ellene
A3ert mert nem tudyauala magát houa

1 0 haytanya4 •/• E33ebeueuen e3 mondót hewín-
ec ekelíeget5 ala3atoííagat6: es a3 feleiéit1 hogy mo
ndottauala •/• A3ert yoban7 yelenteny2 •/• (me)8 tér-
re a3 kappura meg nyta a3 aytot9 hogy
a3 hewítewl mondott feleiéit1 •/ kérne maga-

1 5 nac megyelentettny2 De meg nyttuan a3
kapput • íenkett nem lele •/ kernyel es futo-
íuan meg kereíe Senkyt nem lelhette •/• De
a3 vala yítenek angyal: ky a3ert10 ewtett nem
vara • leltére F Mert keuel elme nem vala

2 0 melto angyaly be3edet hallanya kyk meg
leuen 3ent fferenc kynec mendenec vala
nac1 1 meg yelnue12- megteruen erdevbewl
kemenen megfegye frater ylyeít Smo-
nduan nagy ywelteíuel •/. gono3ol te3ed

25 frater ylyes es keuelewl • ky el ew3 3ent
angyalokot •/• kyk ywnek mynekewnk lata-
íonkra es tanwytaíonkra •/• De mondom
teneked hogy ygen felek a3on hogy tege
det te kevelíeged e3 3er3etnekkyuel ne

1 Többszöri szótévesztés; a latinban quaestio van.
2 Itt és még kétszer a fordító enodare helyett enuntiare-t olvasott. A szókezdő y fölött

téves betű nyoma látható.
3 Az előbbi sorban levő regula g-jének lecsüngő szára összeér az e betűvel, és zavarja

az írásképet.
4 Ez is szótévesztés: declarare helyett declinare-t olvasott.5 Az ekeffeget szó a sor előtt a bal oldali margón van, jellel ide utalva.
6 A j helyén előbb /-et írt a másoló.7 Az o az y fölött volt, jellel ide utalva.
8 A téves me szórész át van húzva.
9 A szó végén valami át van húzva.

10 A j r-ből van alakítva.11 Az első a a v fölött van, jellel ide utalva.
12 Tollhiba yelentue(n) helyett.

54



Et quum cogitaret intra se de dicta quaestione, haesitavit1 nec eno-
dare sciebat. Ipse enim, quum esset vicarius ordinis, praesumpserat
ultra evangelia2 et regulám ordinare et oonstitutionem iam fecerat,
quod nullus frater in ordine carnes manducaret, ita quod dicta
quaestio erat totaliter contra eum. Unde quum nesciret deolarare
seipsum, considerans iuvenis praedicti modestiam et quod etiam di-
xerat quaestionem praedictam3 eo melius enodare, rediit ad portám,
aperiens ostium, ut ab ipso iuvene dictam quaestionem sibi peteret
enodari. Sed, aperta porta, nullus apparuit nec circumquaque quae-
situs poterat inveniri4. lile autem iuvenis erat angelus Dei qui prop-
terea ipsum non exspectando recessit, quia superba mens non fuit
digna habendo5 angelicum colloquium.

Quibus peractis sanctus Franciscus, cui omnia fuerant revelata,
rediens de silva, acrius redarguit clamore valido fratrem Heliam di-
cens : „Malefacis, frater Helia, et superbe, quia6 repellis sanctos an-
gelos, qui veniunt ad nos visitandos et instruendos. Dico autem tibi,
quod timeo vehementer, ne7 tua superbia extra istum ordinem faciat

p 36b: haesitabat.
2 BpK.: evangélium.
3 BpK.: illám.
* SpV. 36a: A quaesituspoterat inveniri helyett discurrendo quaesivit, necpotuitreperiri.
5 BpK.: habere. A magyarban itt a tévesen használt hallani ige jobb, mint a latin

habere megfelelője.
6 BpK.: qui.
7 BpK.: quod.
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vettne Es neky touaba tértének mykeppen 3ent1

lelek eleue profet^alo 3ayaual meg monda
F De a33on nappon es horan : Tértének hogy
a3 angyal e3 mondót fratertól eltére : es

5 megteruen 3ent Jacabtol* a3on 3emelben frater Bernaldnak yelenek : llegottan nemyne
mew nagy vy3eluewl: kyt nem mehetuala ál-
tal : Es kew3enne frater F Bernaldnac tulaydo
n l2 nyeluen3: monda : yo attyamfia yíten agy

1 0 on neked bekeíeget :F Es frater Bernald C3ud-
aluala • ew nagy 3eppíegerewl • es ew nagy
eímeretyrewl4 •/• Es bekefeges kew3ewnetyrewl-
es vyg arc3ayarwl: kerde ewtet honnatt valló-
nk teget yo hews Es feliele ew yewuek

15 yl íylnemew herrewl holot Iako3yk 3ent
fferenc •/• Es mének 3olny vele • mert aluala
erdewben • yíteny edefíegnek ne3eííeben • Es
a3 helyen alnakuala fratresek ew vele • Tud-
ny melt- Maííeus • Egyed • es ylyes • Es maífe-

2 0 eus tan(y)oyta5 engemet kapputokra C3ergettny6- De frater
ylyes a3 feleleírewl • melyet neky tewk • enge-
mett meg vtala halgatnya :F ky annakutanna
penetenc3et tárta • Es nem7 akara meglatny
lem megnalgatny engemett Es e3 mond-

23 uan • Monda ffrater F Bernaldnak a3 ángy
al • Myre keíel altalmened e3 vy3en • ky
ffelele • mert a3 vy3nek meKegeyrt kyt la
tok • felek ve3edelmett -F Es a3 angyal mon-

1 A mondat alanya: jent ferencj kimaradt, a lelek szó a profetijalo után való a ^ayauál
helyett.

2 Téves l betű.
3 Az y valamiből javítva van.

4 Az r l-ből van javítva.
5 Az író az első y-t áthúzta.
6 A cjergettny a frater szó fölötti szóközből kinyúlik a jobb margóra, jellel ide utalva.
7 Tévedés: a fordító uóluit helyett noluit-ot olvasott.
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te fieri1." Et ita sibi in posterum accidit, sicut sanctus Franciscus
spiritu prophetico ante dixit.

In eodem autem die et hóra, qua iste angelus a fratre praedicto
recessit, apparuit in eadem specie fratri Bernardo redeunti de Sancto
Iacobo, et stanti ultra quendam magnum fluvium, quem transire
non poterat. Et salutans fratrem Bernardum idiomate proprio et2

dixit: „Dominus3 det tibi pacem, o boné frater." — Et frater Bernar-
dus admirans de pulchritudine eius et de lingua sibi nóta et de salu-
tatione pacifiea et de facie laeta, interrogavit eum: „Unde te ha-
beo4, o boné iuvenis V — Et ille respondit: „Venio de tali loco, ubi
moratur sanctus Franciscus, et ivi ad colloquendum cum eo, sed non
potui, quia stabat in silva ad contemplandum divina. Et stabat cum
eo in illo loco frater Masseus et frater Aegidius et frater Helias. Et
frater Masseus docuit me sonare ad portám vestram. frater verő
Helias, quia de quaestione, quam sibi feci, me audire contempsit,
quando postea sibi paenituit et voluit me audire et videre, non5

potuit." Et iis dictis ait angelus fratri Bernardo : „Quare, carissime,
differs ultra fluvium transire V — Respondit6: „Quia periculum ti-
meo propter profunditatem aquarum, quas7 videó." — Et angelus
dixit:

1 BpK. 36b: fugere.
3 Liége-i kézirat: 0 et.
3 Liégei-i kézirat: Deus.

4 BpK.: habemus.
5 SpV. 36b: et non.
6 BpK.: Respondit frater Bernardus.
7 SpV.: aquarum, quas helyett aquae, quam.
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da Ne fely menyewnk egyel által •/. es ke3ett
foguan • frater Bernaldot 3emnek egy py
llontaíaban • a% vy^nek maffelere • ege3en
uette. latuan a3t frater F Bernald: hogy a3

5 volna yítennek angyal • Nagy 3oual es
ty3teíleguel es ewrmel1 monda •/• 0 yftenn-
ec aldot angyala • mo[n]gyad meg nekem
ky neved •/ ky felele • Mytt kérded en neve
mett •/ mely neue3hettetlen2> Es e3 mondu-

1 0 an- enyhek- es el hagya frater Ber-
naldot •/ ygen ewrewluen •/ vgy hogy mend
a3 vtat ewrewmuel vara -F A3 frater Ber-
nald • nappyat • es horayat meg yegy3ee
Mykoron neky a3 angyal meg yelenek :

1 5 Es myvtan yuta a3 < 3 herre holoth ffrater
fferene Iako3ykual e3 mondót taríyual:
F A3ert by3oníagoft e3ekbe4 veuek : hogy
on angyal • ew nalok a^on nappon • es ho-
ran yelenet volna :F My vronknac5 ieíus

2 0 cnítuínak gyc3eretyre kynek legyen tj'3-
teííeg es gyo3eleg ewrewkewl ew-
rewke Ámen: [etc]

Hogy mentuala
f[rate]r bernald bolonyaba

JMevt (my attyank6) F Bódog ferenc ew taríy es
2 5 ewn maga • yítentewl valanak kynrol ky

nra hyuataloíok • F Azért ew es ew ele3te
by taríy yga3an lattatnakuala -j es valanac
mend meg fe3ewltettek •/ (kynth ruhayokban)7

1 Az író az r után e-t akart írni, de megtévedt, és az e-ből csinálta az m első lábát,
így lett ewrmel.

2 A Ti. valamiből alakítva.
3 Tévesen kezdett betű maradványa.4 A & valamiből javítva.
5 A szóvégi c-t az író utólag írta a szóközbe, és függőleges vonással választotta el a

következő szótól.
6 A my attyank fekete tintával át van húzva.
7 A kynth ruhayokban feketével áthúzva. A ruhayokban szó j/-ja helyén más betűt

kezdett.

58



19

„Transeamus simul, non dubites \" Et apprehensa maira eius in ictu
oculi fratrem Bernardum in alteram partém fluminis incolumem
posuit. Cernens haec frater Bernardus, quod iste esset angelus Do-
mini1, cum magna devotione ac reverentia et gaudio dixit: „0 an-
gele benedicte Dei, dicas mihi, quod est nomen tuum?" — Qui
respondit: ,,Quid quaeris nomen meum, quod est mirabile2?" Et
hoc dicto disparuit et reliquit fratrem Bernardum valde consola-
tum, ita quod totam viam illám cum gaudio ambulavit.

Ipse verő frater Bernardus diem et horam notavit, quando ange-
lus sibi apparuit. Et postquam pervenit ad locum, ubi sanetus Fran-
ciscus cum sociis suis praedictis morabatur, omnia illis per ordinem
recitavit. Unde certissime adverterunt, quod iste idem angelus et
ipsis et üli die eodem et hóra apparuit3.

De fratre Bernardo, quomodo ivit Bononiam (Actus cap. 4.)

Quoniam beatus pater noster Franciscus tam ipse, quam sui de
cruce et ad crucem fuerat vocatus a Domino4, ideo ipse et alii sui so-
cii primi recte videbantur et erant homines Crucifixi; Crucifixum5

in habitu

»BpK. 36b: Dei.
2 BpK.: admirabile.
3 BpK.: Az apparuit után Ad laudem.

4 BpK. és liége-i kézirat: a Deo.
5 BpK.: Crucifixum helyett crucem Grucifia
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(kereített)1 ruhayaban • es eletiben es ewnekyk
menden myuelkedetyben vyfeluen kynt •/•
ynkab2 kyuanua %3 cnítuínak 3emeremíe-
gyt •/. ment e3 vylagnac hyufagat es C3ala-

5 rdfagos 3epíegyt4 •/ hogy mert ewrewlnekua-
la bo33OÍagokrol •/ Es bankodnakuala tyíteífeg
ekrewl Es el yarnakuala e3vylagotmya •/
mykeppen 3aradnokok •/ es ydegenek •/ yíten-
tewl megualuan íemmyt vélek vyíeluen

1 0 kyert vala houa mednekuala: mert valanac
eleuen ve33ewnek agy •/ lelkeknek íok eleue-
n ha3nalatyat te3ykuala •/ A3ert 3er3etnek
ke3detiben tertenec egyel •/• hogy 3ent fere-
nc boc3ata frater Bernaldot Boíonnyaba

15 hogy ottogyel terremtene gyemewlc3ewt
yítennek •/ yítentevl neky adót malaítnak
myatta •/• De frater Bernald criítuí kereíte-
nek yegeuel magát meg yegye3"uen •/. es en-
gedelmeííegnek yo3agaual kewuettetet •/• me-

2 0 ne bolonyaba •/• kyt mykoron latakuala a3 va-
raínak gyermeky •/• 3okatlan ruhában es vta-
latoíban •/• Sok bo33oíagot ke3denek neky ten-
ny: Mely bo33OÍagokot frater Bernald •/ by-
3on 3ent • nem C3ak engedelmeít •/ de es vy-

2 5 gaíagoít 3enuediuala •/• Mert hogy bi3onual
uoltuolna criítuínak tekelletes tanoytuanya
népnek vtalatya es emberek 3emerme
E3 mondót varaínak vc3ayaban tuduan : le

1 A kereftett szó feketével át van húzva.
2 Az n fölött téves betű nyoma látható.
3 A x [chi] betű a Ghristos görög kezdőbetűje. Abban a kéziratban lehetett, amelyből

írónk másolta a szöveget.
4 Az y és ugyanott egy e egymásra van írva, nem lehet tudni, melyik a javítás.
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et victu et in omnibus eorum actibus baiulantes, cupientes magis
opprobria Christi, quam vana mundi et deceptoria blandimenta;
propter quod laetabantur de iniuriis, et honoribus tristabantur. Et
ibant per mundum tamquam peregrini et advenae, nihil seoum prae-
ter1 Christum portantes, propter quem, quocumque2 ibant, quia
verae vitis palmites erant vivi, fructus animarum maximos facie-
bant.

Unde accidit semel in principio ordinis, quod sanctus Franciscus
misit fratrem Bernardum Bononiam, ut ibi fructificaret Deo secun-
dum gratiam a Domino sibi datam. frater autem Bernardus, cruce
Christi se muniens3 et oboedientiae sociatus virtute, Bononiam
adiit4.

Quem quum viderent pueri insolito5 habitu et despecto, multas illi
iniurias irrogare coeperunt. Quas iniurias frater Bernardus vére
sanctus non solum patienter, sed etiam laetissime sustinebat. Nam
quia Christi vére esset6 discipulus, qui factus est abiectio plebis et op-
jtrobrium hominum, pro eius amore in piatea dictae civitatis se

!BpK. 36b: nisi.
A quem, quocumque helyett quaecumque.
immuniens.
accessit.
in insolito.

6 SpV. 45b: A quia . . . esset helyett ut Ghristi esset verus.

'BpK.
3 BpK.
4 BpK.
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Vete magát a^ feldre hogy emberektel ynka-
b meg mewuettetnek Agert hol yluala •/. o-
ttan germekek gylekegenek ho33aya íokan •/.
es emberek •/• Es nekyk vongauala (C3)1 kapu-

5 ciumat hat mege • í nekyk eleue •/ es nekyk
hagytuala port í nekyk kewueket hagytnak
uala ew rya Annakfelette ewtet nekj^
(ym)te toua2 nehegen haboratyauala3 Es menden-
bo33OÍagokot frater Bernald ewrewluel •/ es

1 0 engedelmeít el mulatuala •/ mendeneítew-
Ifoguan íemegyben megharaguuan auagy
3uguan Sewt mely nagyobuolna e3fele
bo33oíagokra tewrhettendew Teb napokon
egmondot vc3aban tuduan yaruala Es mert

1 5 hogy ewtewlewk yllettettettnek bo33OÍagok
ual De maga myndenkoron vygarc3a mu-
tattuala habarolattlan elmett •/ Mert enge-
delmeííeg val es by3onoyt tekelletes myuet
Azért némely belc3 byro e33ebeueuen es yol

2 0 meggondoluan yl yogagos4 alhatatoííagot
egenne nappokban5 mendeneítewlfoguan
Semegyben meghaboroltattatot • es monda
ew gyueben •/• lehettettlen hogy e3 ember ne
legén gént •/• Es mene frater Bernaldhog

2 5 Smonda •/ ky vagy te es6 kytewl yewtel yde
De frater Bernald nyvla yokegeuel kebe-
lebe Es ada yog regulayat: avagy zent ffere

1 Talán a kapuciiim-ot kezdte írni latin c-val, de elhibázta, s újra írta. Végül a cj-t
piros tintával áthúzta.

2 A te szótag előtt ym látszik kivakarva, a te és toua között is valamilyen betű (l vagy
k) nyoma látható.

3 A h betű erősen javítva látszik. Az egész szót bizonyára utólag írta be az üresen
hagyott részbe, de a uala már csak fent a sorközben fért el. A h előtti függőleges vonás
a két szó külön voltát jelöli.

4 A 5 helyén előbb más betűt akart írni.
5 A pp fölött téves betű nyoma.6 Az e tetején tintafolt.

62



21

stúdiósé posuit, ubi melius illuderetur ab hominibus. Unde quum se-
deret ibi, congregati sunt multi pueri et homines circa1 eum. Et qui-
dam trahebant caputium retro, quidam ante, quidam verő pulve-
rem, quidam verő lapides iactabant in2 eum, quidam insuper ipsum
hinc inde graviter impingebant. Ad cuncta verő opprobria frater
Bernardus gaudens et patiens permanebat, in nullo penitus renitens
aut murmurans, imo quod maius est, ad similia opprobria sustinenda
per plures dies in dictam piateam3 stúdiósé redibat. Et quantum-
eumque iniuriis afficeretur ab illis, semper tamen imperturbatum4

animum laeta facies5 ostendebat. Et quia patientia opus perfectum
habét et approbat, ideo quidam iudex sapiens, attendens et diligen-
ter exanimans virtuosam constantiam tot diebus in nullo penitus
perturbatam6, dixit in corde suo : ,,Impossibile est, quod iste non sit
sanctus homo." Et accedens ad fratrem Bernardum ait: ,,Quis es
tu, et ad quid huc venisti V — frater verő Bernardus misit mamim
suam in sinum et protulit regulám evangelicam sancti Francisei,

1 BpK. 37a: contra.
2 BpK.: super.
3 BpK.: in dictam piateam helyett in dicta piatea.

4 BpK.: interturbatum.
5 BpK.: laeta facies helyett laetam fadem.
6 BpK.: inperturbatam.
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enc3nek ewangelmmy r[e]gulayat kyt vylelua-
la 3yueben es myuelkedeleben meg telyeíey
tyuala De a3 Byro mykoron ew nagy regu
layanac alatyat meg olualtauolna : ygen

5 meg y3anyudak •/• mert uala ertew ember
Es el fordola tarliho3 •/ nagy czudalatoííagual
monda •/ melyet valaha latamvolna olynagy
allatyw e3 •/• Es a3ert e3 ember ew taríiual
ew3uen e3 vylagnak 3entíegeíb emberikew-

1 0 3ewlualo •/• A3ert nagy bewnt te3nek •/• kyk
neky bo33olagot te3nek •/. mert nem bo33oía-
gokual maga3thatando •/ De nagy ty3teííegek
uel •/ Mert bewnewktewt1 meg ewry3tetet: a3e
rt felfeges yíttennek baratya •/ í monda neky

15 Dragalatoíom ha valaky adna nektek ekei
helyet holot yol 3olgalnatok yíttennek • akar-
natokee vennye En enlelkemnek2 yduellege-
ert ewrevmelt adnan3 nektek •/. ffrater Ber-
nald monda Dragalatol vram hy3em hogy

2 0 e3eket yhlette neked vr íelus cnítus Es a3ert
te ayandokodot criltulnak ty3tellegere ewre-
wmelt ve3em Tehát amondot Byro fratfer]
Bernaldot vyue hazába •/. nag ewrewmuel
es nagy 3erelmuel fogada Es annakutan-

2 5 na4- a3 ygeret helet neky ada •/ es ew kelczegyt5

mendeneltewlfoguan tekelletelt es ayoytatolt
meg telleleyte Es lewn ellew oltalmafrater6

1 A szóvégi t nyilván tollhiba l helyett. A beiünewktewl meg ewry^tetet mondat az
eddig ismert forrásokból hiányzik.

2 Az író a második Z-et utólag szúrta az e és k közé.
3 Valószínűleg adnan volt, ebből akart az író utólag adnam-ot alakítani. Az u-t át is

javította w-né, de a szóvégi n-ről megfeledkezett.
4 A második n előbb u volt, azt alakította n-né.
s Az y és e egymásra van írva, valószínűleg az y érvényes.
6 Itt megszakad a szöveg, mert a kódexből egy levél hiányzik.
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quam in corde portabat et opere ostendebat1. lile verő iudex, quum
ipsius reguláé statum altissimum perlegisset, vehementer obstupuit,
quum esset homo intelligens : et vertens se ad socios cum admira-
tione maxima dixit: „Iste est altior status, quam ego unquam vi-
derim. Et propterea iste homo est cum sociis suis de sanctioribus
hominibus istius2 mundi. Unde magnum peccatum faciunt, qui sibi
iniurias irrogant, quia non iniuriis, sed maximis honoribus extollen-
dus est, quum vére sit amicus Altissimi." Et ait illi: „Carissime, si3

locum vobis aptum exhiberem, ubi commode Deo serviretis et velle-
tis accipere, ego pro salute animae meae libentissime vobis darem."
— Práter Bernardus respondit: „Domine carissime, credo, quod
hoc inspiravit vobis Dominus Jesus Christus4."

Tunc dictus iudex fratrem Bernardum ad domum suam adducens
cum gaudio et caritate magna suscepit et postea locum promissum
sibi exhibuit et ad suas expensas totum perfecte et devote complevit.
Et factus est defensor et pater praecipuus fratris [Bernardi et socio-
rum eius ].

1 BpK. 37a: adimplebat.
2 BpK.: huius.
3 BpK.: si . . . exhiberem helyett si locus aliquis aptus esset.
4 BpK.: Folytatása et ideo oblationem vestram ad honorem ipsius Domini nostri Jesu

öhristi libenter accipio.
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fferenc ygen meg ewrewle nagy ewreumuel
vr íeíus cnítuínac nagy halat aduan Es
tehát arról touaba nem kételkedek :F De m-
endenkor nagyob ewrewmuel • es touaba

5 való 3erelmuel lelettetikuala ho33aya : M-
ely 3erelmet • nem C3ak eletiben de es hala1-
laban mvtata2 A3ert Bódog ferenc3nek
halálában •/ Mykeppen Jacob patriarcha
elewte allo fyaynak es ayoytatoít íiroknac

1 0 oly 3ereteíattyanac el meneíen : Monda
zent fferenc : hol vagyon en elíew germeke-
m: yewtew fyam hogy aldaííek neked en
lelkem3 my e* elewt meg halok :F Tehát

15 frater F Bernald monda frater yleínek : ky
a3koron vala vykariusa a3 3ei*3etnek:
kérlek Attyam meny zent fferenc3nek
yogyahoz5 hogy algyon meg tekédet De hogy
frater ylyes magát vetetteuolna ew yogya-
ho3 Es 3ent ferenc íiralmaí 3emeyuel

2 0 magát gyvtewruen yo ke3et tewue yly
élnek feyere :F Es monda e3 few nem en
elew fyame / frater Bernalde :F Tehát fr[ater]
Bernald mene Balyara: De 3ent ferenc
kolc3olot ke3eyuel: I ualto3tatot karyual

25 bal ke3et tewue6 frater ylyes feyere :
F Syoke3et frater Bernaldnak feyere
Monduan frater Bernaldnak Algyon

1 Az első la szótagot utólag írta rá az író az elválasztójelre.2 A v talán d-b6l van javítva, de az is lehet, hogy nagyon cikornyás v volt.
3 A második l-et az író utólag szúrta be.4 Az e után tintafoltot ejtett, azért újra írta a szót.
5 Az író az o-t utólag ékelte be az y és g közé.
6 A szó közepén kaparás látszik, benne halvány w. Lehet, hogy ezt a w-t e-ből javí-

totta az író.
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[De morte gratiosa fraíris Bernardi1 (Actus cap. 5.)]

Franciscus gavisus est gaudio magno valde, gratias immensas re-
ferens Domino Jesu Christo. Et ex tuncde illo amplius non dubitavit
et non timebat2, sed ipsum3 semper maiori gaudio diligebat4 et am-
pliori dilectione afficiebatur ad eum. Quam dilectionem non solum
in vita, sed etiam in morte monstravit.

Unde in morte, tamquam patriarcha Jacob, adstantibus filiis et
devote lacrimantibus pro recessu tam amabilis patris, dixit sanctus
Franciscus : „TJbi est primogenitus meus? Veni, fili mi, ut benedi-
cat tibi anima mea, priusquam moriatur." Tunc frater Bernardus
dixit fratri Heliae in secreto, qui erat tunc vicarius ordinis : „pater, vadé ad dexteram senis5, ut tibi6 benedicat." Quum autem
frater Helias posuisset se ad dexteram eius, et sanctus Franciscus
prae lacrimis caecutiens mamim dexteram posuisset super caput
Heliae, dixit: „Istud non est caput primogeniti mei fratris Bernar-
di." Tunc frater Bernardus accessit ad sinistram eius. Sanctus autem
Franciscus7, brachiis cancellatis, commutando manus, sinistram po-
suit super caput fratris Heliae, dexteram verő super caput fratris
Bernardi, dicens fratri Bernardo : „Benedicat

1 A magyar szövegből hiányzó rész latin megfelelőjét nem közlöm.2 BpK. 37b: 0 et non timebat.3 BpK.: 0 ipsum.4 BpK.: 0 diligebat.
5 BpK.: sancti patris nostri.
«BpK.: te.
7 BpK.: A Franciscus utáni szórend manus cancellatis brachiis commutando sini-

stram . . . • . . . . . ; . .-. .
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tégedet my vronk lefus cnftulnak attya •/• men-
den aldomaiban • lelkyben • mennyeyben:
cnítuíban •/ Mj%eppen e3 3er3etben vagy ele-
wllew fyw ewangeliumy exemplumot ad-

5 nya Criítuít kewuetnye ewangelmnw 3e
geníegben1 Mert nem C3ak tyedet beuíegeft
adad es cristusnak 3erelmeyrt ege3len el
O3tad •/. De ten magadot es adad ydeííegnek ĵ l
lattyara ayandokott A3ert aldot légy . vr

1 0 íeíus cnftoítol • es entewlem 3egentewl ew
3olgayatol •/ erewk aldomaíokban ky meny
uen2 es belyewuen : vygya3uan • es aluuan
eluen es hahian • kyk aldandnak téged aldo-
maíokual beltelyenek Es kyk gonc^ol mon

13 dandnak te neked gono3mondekokual belte-
lyenek : Hegy te Barátidnak vra Es te para-
nc3olatodnak mendenek engegyenek : Es
valakyket akar3 fogadnod e3 3er3edbe fogatt-
ak legyenek Es valakyket akar3 kyboc3atn-

2 0 od kyboc3atafíonak Es a3 frateroknak e3
hatalmat íemegyk ne valya te raytad Es
vala houa akaranda3 menned el mehec3
3abadon • auagy laknod •/. De mykoron hogy
e3 yly aldot fiw ke3elgetne halalaho3 •/• Mert

2 5 a3 barátok Bódog ferenc3nek halála vtan
ewtet attyay kyuanatuala3 ty3telykuala : kewl

1 A második g fölött egy téves magas betű (l vagy b) elkezdett felső íve látható.
2 Az y bizonyára tollhiba.
3 A sok múlt idei vala hatására a -val rag is így sikerült.
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te pater Domini mei Jesu Christiomn^benedictionespiritualiincae-
lestibus in Christo. Sicut primus electus es in ordine isto ad dandum
exemplum evangelicum, ad imitandum Christum in evangelica pau-
pertate, quia non solum tua liberaliter obtulisti et pro Christi amore
integre dispersisti, sed etiam temet ipsum in odorem suavitatis Deo2

sacrificium obtulisti, benedictus ergo sis a Domino Jesu Christo et a
me, pauperculo servo eius, benedictionibus sempiternis, ingrediens
et egrediens, vigilans et dormiens, vivens et moriens. Qui benedixe-
rit tibi, benedictionibus repleatur, et qui maledixerit tibi, non érit
immúnis. Esto dominus fratrum tuorum et tuo imperio cuncti subia-
ceant. Et quoscumque volueris recipére ad ordinem istum, recepti
sint, et quoscumque volueris emittere, emittantur. Et nullus fratrum
habeat super te potestatem, et quoeumque volueris, possis libere
pergere vei morari."

Quum autem iste tam benedictus filius appropinquaret ad mor-
tem, quia fratres post decessum3 sancti Francisci ipsum paterno
venerabantur affectu, ex diversis partibus

'BpK. 37b: in omni.
2BpK.:0 Deo.
sBpK.: discessum.
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ewmbe kylemb felbelewl yewnekuala b.033
ya kykkewzet uolt Es a 3 mennyey es yíteny
frater egyed Mykoron latauala frater be-
rnaldot Monda nagy ewrewmuel fel légy

5 en1 3yued frater Bernald fel legyen 3yued
De frater Bernald •/ monda egy barát pappn-
ak2 : hogy C3ynalna egy ekés helyet frater Egy-
ednek yíteny ne3eíre •/ hogy ky lattauala3 holot
mennyey edeííegeket ne3hettne De hogy frat[er]

1 0 Bernald ywtna halalanac ydeyere •/ fel em-
eltete magát •/ es elewte allo Barátinak mo
nda Dragalatos baratym . akarok4 nektek íok
be33edet mondanom De e3tekbe uegetek5 hogy
a3 lakalt melyet en tartottam • ty6 es a33ont

15 tarc3atok kyt en tartottam • es tartok legyetek
De lewlewk en lelkemben hogy ylyen e3er vy-
lagert nem akarnék 3olgalny hanemcgak
my vronk leíus criítuínak : Es a3 bewnekre-
wl kyket tewtem vádolom magamot en

2 0 ydue3eytemnek íeíus criítuínak • yítennek
es tynektek •/• kérlek tytekett dragalatoí attya
mfyay hogy 3ereííetek egymaít Es e3 be3e-
deknec vtanna •/ es egyéb ylyen • idueííeges
ymteííeknek vtanna •/• Mykoron le haytotta-

25 uolna magát a3 agyban •/. ew arc3aya lewn
ygen7 fenlew Es vyg •/ mendennek nagy

1 Az en szórészen, az e eleje és mindkét betű fölött piros tintával rajzolt körív lát-
ható.

2 A szó latin megfelelője secreto, a fordító bizonyára ezt sacerdoti-nak olvasta, ami a
sok latin rövidítés miatt igen lehetséges.3 A hogy ky lattauala értelmetlen, nincs latin megfelelője. A latin ubi . . . contemplari
mondatot viszont kétszer is lefordította a fordító, határozós szerkezettel: yfteny nejejre,
és mellékmondattal: holot. . . nejhettne.

4 A latinban nolo van.
5 A két szót a kódexíró választotta szét (lásd a fakszimilét!).
6 Az y e-ből van javítva.
7 Az n második lába alig látszik.
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multi1 convenerunt ad eum. (Inter quos fuit ille hierarchicus et divi-
nus frater Aegidius, qui, quum vidisset fratrem Bernardum, dixit
cum gaudio magno : „Sursum corda ! frater Bernarde, sursum cor-
da \" frater autem Bernardus dixit uni fratri secrete, ut pararet lo-
cum contemplationi aptum, ubi frater Aegidius posset caelestia con-
templari.)2

Et quum pervenisset frater Bernardus ad illám extremam horam
migrandi, fecit se erigi3, et adstantibus fratribus dixit: „Fratres ca-
rissimi, nolo vobis multa verba dicere, sed considerare debetis, quod
statum, quem4 habui, vos modo habetis, et quem nunc habeo, estis
habituri. Inveni5 autem in anima6, quod pro mille mundis aequalibus
isti nollem non servisse7 Domino Jesu Christo. Et de8 omni offensa,
quam ego9 feei, accuso me Deo10 Salvatori meo Domino Jesu Christo
et vobis. Rogo vos, fratres mei carissimi, ut diligatis vos invicem."

Et post haec verba et alia salubria hortamenta, quum se reclinas-
set in lecto, facta est facies eius splendida nimis et laeta, non sine
admiratione omnium,

1 BpK. 37b: mundi.
2 A zárójelben levő szöveg a Maz. 1743-as számú kódexben csak a margón van, más

ismert kódexekből hiányzik. Itt a hierarchicus 'egyházi rangot viselő' jelentésű, az
aptus (alább is előfordul néhányszor) nem 'ékes', hanem 'alkalmas'.

3 BpK.: erigere.
4 BpK.: quem ego.
5 BpK.: Invenio.
6 BpK.: anima mea.
7 BpK.: servivisse.
8 BpK.: 0 de.
9 BpK.: 0 ego.

l oBpK.:0Z)eo.
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C3udalatyaual kyk ott alnakuala Es bodog lelec1

a33on ewrewmben criítuftol neky ygerett
gye3edelmuel • mene Angyalaknak ewrew-
myre leíus criítufnak gyczeretyre

5 Negijuen napy csudálatos bewytrewl

iftennek ygen yga3 3olgaya ferenc3 :
mert némelyekben volt adattatot: e3
vylagnak mykeppen criítus A3ert menny
ey attya e3 bodog embert haííonla ew fyah

1 0 03 criítuíb.03 Mykeppen ew 3ent taríynak
3ent gyleke3eíeben :P Ew 3ent íebenek2 03
udalatos tytkyaban • es 3ent negyuen napp-
nak gyakorlat [os] bey teleiében Mert mykoron
Paruíia feldeben voltuolna egy to mellet:

1 5 volt ottogyal nemy ayoytatoí embernél
huífhagyo nappba vendege hyuatott . kyt 3e-
nt fferenc yítennec kedueyrt kére : hogy3 ew
tett vettne által a3 tónak nemynemew
3ygetebe kyben meglen egy emberiem la-

2 0 kottuala: e3 vala beytfew 3eredara vira
dolan :F A3ert4 hogy egy emberié vewteuol-
na e3ebe De a3 ga3da a3 nagy ayuytatoí-
íagert melyet vallna ew benne: ha3t yo-
ban megtelyeíeyte F A3ert felkele evei bey-

2 5 tfew 3eredara vyradolan Segy C3olnokott
czynala • 3ent fferenc3et a3 mondót 3yget

1 A két egymás melletti szót az író választotta el vonással.
2 A k más betűből van javítva.3 Az y-t az író utólag írta be, így eltűnt a szóköz, ezért függőleges elválasztójelet tett

a hogy után.
4 A t-t az író utólag írta a szóhoz, s a szóköz megszűnése miatt függőleges elválasztó-

jelet tett a két szó közé. Az Ajert-tel kezdődő mondat nem okhatározói mondat,
hanem módhatározó értelmű következményes mondat.
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qui adstabant. Et in ipsa laetitia anima illa felix cum victoria ante1

sibi promissa ad gaudia2 transiit beatorum. Ad laudem Dei.

De ieiunio3 quadragenario sancti Francisci (Actus cap. 6.)

Verissimus servus Christi Franciscus, quia in quibusdam fuit qua-
si altér Christus datus in mundo, ideo Deus pater tam felicem homi-
nem in multis Christo filio suo esse fecit conformem, sicut apparuit
in sanctorum sociorum sacro collegio, in stigmatum crucis mirando
mysterio et in sanoto4 quadragesimae continuato ieiunio. Nam quum
esset quadam vice5 iuxta lacum Perusinum, fuit in die carnisprivii
apud quendam devotum sibi hominem hospitatus. Quem6 rogavit
amore Dei, ut ipsum in quandam insulam ipsius laoi, in qua nullus7

habitabat, transponeret, de8 nocte scilicet ante diem cineris9, ita
quod nullus hoc sciret10. lile verő11 ob magnam devotionem, quam
habebat in ipso, hoc studiosius adimplevit. Unde12 de nocte parans
naviculam, in die cineris portavit eum ad insulam praelibatam.

1 BpK. 38a: 0 ante.
2 BpK.: gaudium.
3 BpK. 18a: mirabili ieiunio.
4 BpK.: sanctae.
5 BpK.: quadam vice helyett in territorio Perusino és 0 Perusinum.
6 BpK.: Quem sanctus Franciscus.
7 BpK.: nullus hominum adhuc.
8 BpK.: transponeret, de helyett transportaret, in.
9 BpK.: cinerum.

1 0 BpK.: adverteret.
1 1 BpK.: verő hospes.
12 BpK.: Az unde után a szöveg surrexit in nocte et paravit naviculam et in die cinerum

sanctum Franciscum portavit ad insulam . . .
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be(t)1 által vyue De 3ent fferenc lemmy2 el-
edelt vele nem vyn hanemc3ac ket kys
keneret: leuettuen &% mondat 3ygetben
kére ew hordoyat: hogy e3t lenkynek me-

5 gnem yelentene :F Es hogy ewtet ne kere-
íne hanemc3ac huíuetnapyan : De hogy
ew hordoya3 elky fordola a3 3ygetbelewl
3ent fferenc ewnnewn maga marada
Es hogy ottogyel Semegy lakás íemuala

1 0 holot feyet le haytana Nemynemew íew-
rew 3ewueuenben : holot tewuiíben C3y-
naltuala olyatant ment egy haylok íbe-
le mene Es ott Iako3ak mend a3 negyuen
napon yndolattlan íemyt euen íem y

15 uan De e3 felewl mondót ga3da F Bódog
fferenc3et 3ent huíuetnapian • meg kereíe
mykepen mondottauala Es meg lewle: Es
e3 felewl mondót ket kenerektewl egykne-
k feletewl* megualua lemmy teb nem5 ylle

2 0 ttetettuala F De a3 felet a3ert6 hyue nem7 ylle
ttetettleny : hogy tartottauolna aldot criítuí :
nak negyuennapy bewytenek gyc3ewfeget8:
es a3 kenernek keues re3euel kyew3yek
hyw gyc3ewíegnek mergeííeget:F Vgy hogy

2 5 beytewle íeíus cnftuínak gyc3eretyre ne-
gyuen e nappot De a3 helyen hollót 3ent

1 Az eredetin inkább látható, mint a fakszimilén, hogy a t halványan át van húzva.
2 A szó elején előbb szókezdő j volt (vö. ebben a sorban a jeni szóval), az író utólag

írta a j-re az f-et.
3 Az a fölött tintafolt.

4 A w a harmadik e fölött van, jellel ide utalva.
5 A szó előtt vakarás nyoma látszik.
6 Az író utólag írta a í-t a szóhoz, és elválasztójelet tett utána.
7 Ez a tagadás nincs meg a latinban.
8 A j fölött téves magas betű nyoma látszik.
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Sanctus verő Franciscus nihil pro victu portabat1, nisi duos panicu-
los parvos.

Depositus autem in dicta insula rogavit portitorem suum, ut nulli
hoc panderet, et quod2 in die lovis sancti ipsum quaereret. Et quum
nulla habitatio ibi esset, ubi caput reclinare valeret, in quandam
densam sepem, ubi vepres quasi quoddam3 tugurium fecerant, sub-
intravit et stetit ibidem immobilis per totam quadragesimam nihil
comedens neque4 bibens.

Praedictus autem5 hospes ipsum6, sicut condixerant, in die7 lovis
requisivit: et invenit, quod de dictis duobus paniculis8, praeter me-
dietatem unius, nihil9 erat tactum. Illám verő medietatem sanctus
Franciscus10 creditur tetigisse, ut Christo benedicto glória11 quadra-
genarii ieiunii reservetur12, ut cum illo modico pane13 vanae glo-
riae venenum expelleret; ita quod ieiunavit exemplo Christi quad-
raginta diebus et quadraginta noctibus.

In loco autem illő, ubi sanctus

1 BpK. 18a: portarit.
2 BpK.: quod se nisi in die lovis sancto requireret. Portitore verő suo reordente [rever-

tente, reoedente?] de insula sanctus Franciscus solus remansit. fflt quum . . .
3 BpK.: 0 quoddam. (Ennek a mondatnak nem Ferenc az alanya, hanem a vepres.)

4 BpK.: aut.
5 BpK.: verő.
6 BpK.: 0 ipsum.
7 BpK.: die sancto.
8 BpK.: panibus.
9 BpK.: nihil amplius.

1 0 BpK.: 0 Franciscus.
1 1 BpK.: gloriam.
1 2 BpK.: reservetur helyett reservaret. .
1 3 BpK.: panis.
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fferenc yly C3udalatos penetenc3yet 3olgalotua-
la: ew eletyben nagy 3okíagos c3udac lewnec
kykert mend ke3denek emberek ott a3 3yg-
etben laknya Es kyíded ydew el muluan:

5 lewn nagy var es yo • es len fratereknek
helye ky mondatyk 3ygetbelynek Es megys
a3 varnak embery nagy ty3teíleget te3nek
a3 helnek holott 3ent ferenc e3 felewl m-
ondott negyuennappot 3olgalta Jeíus cri

1 0 fiúinak neve gyc3eretyre

Zent ferenc^nek frater leora
ualo1 tanoytafarol

/VEmynemew tely ydewben Mykoron
3ent fferenc yewuala paníbalol fratfer]

15 leoual 3ent manaho3 de angelis Es ewtett
hideg kemenen gewtriuala hyua fratfer] leot
ky nemy keueííe eleuehaladotuala monda
F O ffrater leo: yollehet hogy e3 3er3ettnek
fraterry menden feldben agyonak 3entíe

2 0 gnek • es yo eppeytelnek yo peldayat F Te ew-
rewmeít e3edbe uegyed hogy nyno3en2 otto-
gyel tekelletes vigalag Es hogy valamen-
nyet yartuolna3 eímeg hyua ewtett ímo-
nda • Oh fratfer] leo yollehet4 e3 3erzett vakokot

2 5 vylagoíohon gewrbekett terye33en ewrdew-
gewkewt kyew33een F Syketeknek hallamaít5

íantaknak yaraít • némáknak6 agyon 3olaít

1 Az o a-ból van javítva.
2 A második n talán M-ból van javítva.
3 Az y fölött téves betű nyoma.

4 Az y fölött a jobb oldali pont helyén téves betű nyoma.
5 A második a talán o-ból van javítva vagy megfordítva.
6 Az első a fölött erős vízszintes vonal látható.
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Franciscus tam mirabilem paenitentiam fecit1, facta sunt meritis
eius2 multa miracula. Propter quae omnia3 coeperunt homines in illa
insula4 construere5 et habitare6, et parvo elapso tempore factum est
ibi7 castrum8 magnum et locus fratrum Minorum. Adhuc autem ho-
mines illius castri magnam reverentiam exhibent illi loco, ubi sanc-
tus Franciscus praedictam quadragesimam celebravit. Ad laudem
Dei9.

De magisterio sancti Frandsci ad fratrem Leoném, quod in sola cruce
est perfecta laetitia (Actus cap. 7.)

Quodam tempore hiemali sanctus Franciscus veniebat de Perusio
ad Sanctam Mariam de Angelis. Et erat cum eo frater Leo, et frigus
ipsos acerrime cruciabat. Vocavit autem sanctus Franciscus fratrem
Leoném, qui aliquantulum ipsum10 praecedebat, dicens : „0 frater
Leo, quamvis fratres Minores11 dent magnum exemplum sanctitatis
et honestatis et bonae aedificationis, tamen seribe, id est diligenter
nóta, quia ibi non est perfecta laetitia." Et quum aliquantulum
ambulassent, vocavit eum iterum, dicens : ,,0 frater Leo, quamvis
frater Minor illuminet caecos, contractos extendat, daemones pellat,
surdis auditum, claudis gressum et mutis restituat verbum

1 BpK. 18a: celebravit.
2 BpK.: meritis eius helyett merito illius.
3 BpK.: 0 omnia.
4 BpK.: in illa insula helyett insulae illius.
5 BpK.: habitationes construere.
6 BpK.: 0 et habitare.
•> B p K . : 0 ibi.
8 BpK.: castrum magnum et bonum et etiam locus fratrum, qui didtur insula. Adhuc . ..
9 BpK.: Jesu.Christi.

10 BpK. 38a: 0 ipsum.
11 BpK.: fratres Minores helyett Minores in omni terra.
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es hogy megys teb(e)1 Negyednappy halottat fel
kewlt • ymmar ma yryad mert meg ott lyn-
C3en tekelletes vygaíag F Es touaba kaya
ltuan mondyauala :F 0 frat[er] (Ber)2 Ueo ha

5 e3 3er3ett tudna menden neppeknek nye-
luett • es menden tanulagat es yraíyt3 • vgy-
hogy p[ro]phetalna es yelentene • nem C3ak
ag yewuendeutt de es egyebeknek tudom-
ányát • yryad a3ert mert nyno3en ott te-

1 0 kelletes vygafag :F megyílegottan a3 varo-
knak kayaltuala 0 frater leo kérem a33O-
kott kyk vadnak yítenne •/• yollehett e3 3er-
3et 3olyon angyaly nyelewuel Es tudna
hugyoknak folyaít •/• es fewueknek ereytt

1 5 es menden fewldeknek4 kenc3y volnának
neky meg yelentettek F Es meg elmerne
madaraknak halakna5 es lelkeíeknek embe-
rnek fanakes gewkereknek es kewueknek
es vy3eknek yo3agytt: yryad • mert nync3-

2 0 en ott tewkelletes vygaíag : De e3 mondás
tárta yol kett mely feldett De frater lleo
mend e3ekrewl6 fennyen C3udalkoduan • m-
onda kerlec téged- attj^am yítennek fele-
wle hogy mogyad meg énnekem holott

25 vagyon tekelletel vygaíag : kynek 3ent

1 A szóvégi e át van húzva. Az előtte levő hogy nem kötőszó, hanem vonatkozó
névmás: ami.

2 Téves név, kipontozva.
3 A második y a-ból van javítva.

4 A d után az e talán utólag van beszorítva.5 Nyilván íráshiba, lemaradt a k.
6 A második e fölött téves betű nyoma látszik.
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et, quod plus est, quatriduanum restituat1 mortuum, seribe, quia non
est2 ibi perfecta laetitia." — Et rursus olamans dicebat: „0 frater
Leo, si frater Minor sciret omnium gentium linguam3 et omnes sci-
entias et seripturas, ita4 sciret etiam prophetare et revelare non so-
lum futura, sed etiam conscientias aliorum, seribe, quia non est ibi
perfecta laetitia." Et adhue ipsis ambulantibus iterum clamabat:
,,0 frater Leo, pecorella5 Dei, quamvis frater Minor loquatur lingua
angelica et sciat stellarum cursus et virtutes herbarum et sciat re-
velationes thesauri6 terrarum et si cognosceret virtutes et proprie-
tates avium et piscium, animalium, hominum, radicum, arborum,
lapidum et aquarum, seribe bene et nóta diligenter, quia non est ibi
perfecta laetitia." [Et post paululum iterum clamavit: ,,0 frater
Leo, quamvis frater Minor sciret tani sollemniter praedicare, quod
converteret omnes infideles ad fidem, seribe, quia non est ibi per-
fecta laetitia."]7

Duravit autem iste modus loquendi bene per8 duo milliaria. frater
autem Leo, de iis omnibus vehementer admirans, dixit: „pater, ro-
go te ex parte Dei, ut dicas mini, ubi est perfecta laetitia?" — Cui
sanctus9

1 BpK. 38a: resuscitet.
2 BpK.: 0 est.
3 BpK.: linguas.
4 BpK.: ita ut.
5 A pecorella Dei (Isten báránykája) megszólítást így olvashatta az író: precor

illa, (quae sunt) Dei (ld. a magyart!). Az igazsághoz tartozik, hogy a BpK.-ben akad
egy ilyen variáns: pcorelle (precorelle). Tehát a latin írók is hibáztak.

6 BpK.: et . . . thesauri helyett et sínt sibi revelati omnes thesauri.
7 A [ ] zárójelbe tett szakaszt a fordító kihagyta.
8 BpK.: ad.
9 BpK.: sanctus Franciscus.
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fferencz monda Mykoron megyewnk 3ent
manaho3 de angehs • es e3keppen1

a3 helynek capuyara 3O3atlonk •/ es a3 kapp-
utarto yew haraguuan : fmond kyk uattok

5 ty •/• es mondónk •/ my vágyónk ketten te a2

attyadfyay kew3ewl •/. Smond ew a3 ellen lewg
ty vatok kett latrok : kyk e33 vilagott kerny
el kerengyk / 3egeneknek alamyínayat ra-
gado3uan : És nem nytya meg nekewnk

1 0 De állat mynkett4 a3 hauon es vy3en es hyd-
egen es ehyfeguel efelyglen5 Tehát ha
my a3 bo33oíagokot •/• es a3 ueteíekuel6 haborolaí-
nalkyl es 3ugaínalkyl engedelmeít 3enue-
dengewk es 3erelmeít es a r a t ó i t gondol

15 ángyuk hogy a3 kaputarto yga3an fegy my-
nkett Es hogy yíten ew nyeluet magaft-
talya my ellenewnk Es frater leo yryad
hogy ott vagyon tekelletes vygaíag ha my
meg varandyok C3ergettuen Es a3 kaputar-

2 0 to mykeppen nugatlafn]7 haboroduan ky yew • es
kemenlegeít menkett C3appaíakual meg
gewtewryewn •/• monduan menyetekei yn-
nett yeles toluayok8 es galyadok9: es men-
yettek a3 hyípitalba •/• ty mendeneítelfoguan

25 nyugottak10 vatok •/. ytt nem e3tek Es ha
e3t ewrewmeít 3enuedengykn es e3keppen
bo33OÍoltattak12 mend 3yuewnkuel es 3
lmuel 3enuedengywk yryad / frater leo :

1 A latinban több van, az író talán még akart valamit írni az üresen hagyott helyre.
2 Az elválasztás miatt elfelejtette, hogy már elkezdte a szót.
3 A j fölött téves betű nyoma.

1 Az y pontjai piros tintával vannak befestve.
5 Az y valamiből javítva van.6 Az író utólag írta a szót az üresen hagyott helyre, de nem fért be teljesen, az előtte

levő aj-tól függőleges vonással elválasztotta, a -uel ragot a szó fölé írta, és jellel ide
utalta. A mondatba uetefeket szóalak illik.

7 A nugatlan szó az üresen hagyott hely fölött a sorközben van, piros jellel ide utalva.
8 Az y fölött téves betű nyoma.
9 A gálya szórész ki van vakarva, de olvasható.1 0 A fordító félreértése, a Qui enim-et quieti-nek. olvasta. (A kérdést ui. semmi sem

jelöli.)
11 íráshiba, lásd két sorral lejjebb !
12 A 330folt szórész ki van vakarva, de kibetűzhető.
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respondit dicens : „Quando veniemus ad Sanctam Mariam de Ange-
lis, ita [balneati pluvia et frigore congelati, luto etiam deturpati et
fame afflioti] et ad portám loci sonabimus1 et portarius veniret ira-
tus, dicens : Qui estis vos ? Et nos diceremus2: Nos sumus duo de
fratribus vestris. Et ille e contrario diceret: Imo estis duo ribaldi3,
qui itis circumquaque per mundum eleemosynas pauperum rapien-
do. Et non aperiret4 nobis, sed facérét nos stare ad nivem et ad
aquam in frigore et fame usque ad noctem, tunc si nos tot iniurias
et repulsas sine turbatione et rnurmuratione toleraverimus5 patienter
et cogitaverimus humiliter et caritative, quod et ille portarius nos
veraciter cognoscat6 et quod Deus linguam suam excitat contra nos,
o frater Leo, seribe, quia ibi est perfecta laetitia. Et si nos persevera-
verimus in pulsando, et ille portarius tamquam contra7 importunos8

turbatus exeat et durissime nos afficiat alapis, dicens: Recedite
hinc, pultrones vilissimi, et ite ad hospitale9! Qui enim estis vos ?
Penitus hic non manducabitis ! Et si nos haec patienter portaveri-
mus10 et iniurias cum amore perceperimus11 totó corde, o frater Leo,
seribe,

1 BpK. 38a: sonavimus.
2 BpK.: dicemus.
3 BpK.: estis duo rebaldi helyett vos duo rebaldi.
4 BpK.: aperuit.
5 BpK.: toleraremus.
6 BpK.: cognoscat. . . excitat helyett cognosceret et Deus linguam eius exeitavit.
' SpV. 90a: 0 contra.
8 SpV.: importunus.
9 BpK.: hospitium tale.

10 BpK.: patienter portaverimus helyett gaudenter portavimus.
11 BpK.: iniurias . . . perceperimus helyett iniuriati cum ardore portabimus; liége-i

kézirat: perceperimus helyett receperimus.
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mert ott vagyon tekelletes vygafag •/• es ha m
endenfelewl mynkent1 e3 keppen nyomor-
oltattakot ehíegnek 3oroytafamyat hyde
gfegnek gyettreíemyat: meg annakfelete

5 ének kezeleyteííe myat cgergetewnk2 ka
yaltonk es íiralmual allonk hogy megy
nyttaílek nekewnk •/• Es a3 yíteny fuldalla
ínak myata mondana •/• E3ek gono3 embe-
rek es kémének a3ert enkymegyek ím-

1 0 eg ewtewgettem ewkewtt Es ky yewuen
nagy feyew bottual mynkett capuciumo-
onkon foguan feldre le ewt3 íarra4 es hóra
es vgy uer mynkett e3 felewl mondót rudual
hogy mendenewt mynkett bel tewlt C3apa--

15 3okual5 Sha e3enne gono3okott • bo33OÍago
kott verefegeket ewrewmuel 3emuedende-
wnk Gondolywk hogy aldot cnítuínak
kynyaytt my kellettewnk 3enuedny 0 frater lleo yryad •/• mert ott vagyon tekellete-

2 0 s v yg a í a g A3ert frater leo halgaífad
vege3ettytt 3ent leieknek mend ayandoky6

ke3t: kyket cnltus ew barátinak engede- es
engedy7 Es criítuíert es yítennek 3erelm
ert: magát gye3ettny : kel bo33oíagott

25 3enuedny / Mert mend e3 felewl mondott
C3udakban8- my nem gyc3ekedhetewnk :F mert
nem myeynk De yítenne De maga myd

1 íráshiba mynket helyett.2 A szóközben tintafolt.
3 Az e valamiből javítva van.
4 Először j-vel kezdte a szót.
5 A sorkezdő j előtt nagy tintafolt.
6 A szóvégi y talán a-ból van javítva.
7 A szóvégi y e-ből van javítva, vagy fordítva és (talán) áthúzva.8 A & </-ből van javítva.
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quia1 ibi est perfecta laetitia. Bt si nos hic2 undique afflictos fame
urgente, frigore affligente, nocte insuper propinquante, pulsabimus3,
clamabimus et fletu instabimus, ut aperiatur nobis, et ille deinde sti-
mulatus dixerit: Isti sunt homines procacissimi et protervi, et ego
pacabo eos ! Et exiens cum uno fuste nodoso et4 capiens nos per ca-
putium et ad terram super lutum et nives proiiciet et taliter nos ver-
beravit5 cum fuste praedicto, quod undique nos plagis implebit6.
Si tot mala, si tot iniurias et verbera cum gaudio toleremus7, cogi-
tantes, quod poenas Christi benedicti patientissime nos tolerare et
portare debemus, o frater Leo, inter omnia charismata sancti Spiri-
tus, quae amicis suis Christus concessit et concedit, est8 vincere se-
metipsos9 et libenter propter Christum et caritatem Dei opprobria
sustinere. Nam in omnibus mirabilibus10 supradictis nos gloriari11

non possumus, quia non sunt nostra, sed Dei: Quid enim habes,

1 BpK. 38a: quod.
2 BpK.: sic.
3 BpK.: pulsavimus.
4 BpK. 38b: 0 et.
5 BpK.: verberaret.
6 BpK.: impleret.
7 SpV. 89b: toleremus . . . inter helyett toleraverimus, gaudentes quot poenas Ohristi

benedicti nos tolerare debuimus: 0 frater Leo, seribe quod ibi est perfecta laetitia. Quare audi
conclusionem frater Leo. Inter . . .

BpK.
9 BpK.: ipsum.

ío ~ —
íi

BpK.
BpK.

maximum est.

miraculis.
gloriare.
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Vagyon mellyett yítentewl nem vewteluol
na vagy ha vewted mytt gyc3ekedel hogy
hana nem vewteduolna F De tewredelmnek
es gyettrelmnek kerelten gyc3ekedhettewnk

5 mert myenk a3 A3ert mongya apóitól
nekem nekelyen gyo3ekednem hanemc3ak
my vronk ieíus cnítufnak kereítfayan:
kynek legén gyc3eret es gyc3ewleg ámen [etc]

10
Ifteny ^o^at leueuen ^ent ff ere
nejnek frater leo myatt

ik/ykoron bodog my attyank 3ent ffere-
no ew 3er3etinek ke3<Ietiben lacnak
frater leoual neny1 hellec3ken • holot kew-
nuewk2 nem vala 3olgaratra3 :F Mykoron yu-

1 5 tanak4 vetternye corra • monda 3ent ferenc
taríanak -F Dragalatoíom nekenk nync3en
kewnuewnk kyben veternyet mondana [n]k
De hogy a3 ewdewt yítenneo gyc3erettire
kewlc3ewk Mykeppen téged tanoytlak a3

2 0 keppen mongyad Es ogyad magadott hogy
egyéb keppen be3ededyt ne boc3afíad: mert
en mondom magamnak5 0 ffrater fereno
te e3 vylagban annya bewnt tewtel hogy
melto vagy pokkolban F Es te frater lleo m-

2 5 ongyad • by3on hogy mellegeí pocolt erdem-
lettel De ffrate6 leo galamby ala3atoííagual

1 Az író véletlenül az m harmadik lábát használta az y-hoz. Az y után homályos pon-
tok nyoma látható.

2 A második szótag ew betűi tintafoltosak.
3 íráshiba: jolgalatra.

1 A yu szótag nagy olajfoltban van.
5 A latinban sic van, de fordítónk bizonyára sibi-nek. olvasta.6 Véletlenül lemaradt az r.
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quod non accepisti ? Si autem accepisti, quid gloriaris, quasi non acce-
peris? Sed in cruce tribulationis et afflictionis possumus gloriari,
quia illud est nostrum. Ideo dixit apostolus : Miki autem absit glori-
ari (nisi in cruce Dominil)\"

De locutione divina2 facta per fratrem Leoném sancto Francisco
(Actus cap. 8.)

Quum sanctus3 pater Franciscus in principio ordinis staret in quo-
dam locello cum fratre Leone, ubi Hbros ad dioendum officium4

non habebant, quadam nocte dum surrexissent ad matutinas5, dixit
sanctus Franciscus ad socium suum: „Carissime, nos breviárium
non habemus, ubi possumus6 dicere matutinum, sed ut tempus ad
laudem Dei expendamus, sicut te docuero, ita dicas, et cave, ne ver-
ba aliter mutes7. Ego enim dicam sic : O frater Francisce, tu fecisti
tot peccata in saeculo, quod es dignus inferno. Et tu frater Leo,
respondeas : Verum est, quia infernum8 meruisti". frater verő Leo,
purissimus cum columbina simplicitate

1 BpK. 38b: Domini nostri Jesu Ghristi.
2 BpK.: Dei.
3 BpK.: beatus.
4 BpK.: divinum officium.
5 BpK.: ad matutinum.
6 BpK.: possimus.
7 BpK.: ne . . . mutes helyett ne alia verba dicas.
8 BpK.: quia infernum helyett quod infernum profundissimum.
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felele F Ewrewmeít attyam kegdel yíten aldo
maíaual Es 3ent fferenc ke3de mondany •/• 0
frater ffranciíce te tewtel anya bewnt e3
vylagban hogy melto vagy pokolban: de

5 frater lleo monda •/ De yíten te3en te myatta-
d • a3anya yott hogy megy paradoxomba
F De Bódog ffereno monda • ne mongy vgy frater lleo •/• De mykoron en mondok : frater ffe
renc te tewtel a3anya gono31 myuelkede

1 0 tekét yíten ellen • hogy melto vagy pokolba
atko3tattatny F Es te vgy felely : Adko3tatta-
kkewzybe melto vagy 3amlaltattnod :F Es
frater lleo monda ewrewmeít attyam : 3ent
fferene 3ok kewue3eíekuel monda es foha

1 5 3aíokual es melyének vereíiuel: es nagy
kayaltaíokual monda :F Oh vram yíten fewl-
dnek es mennek vra En te ellened e3
enne gonoíagot tewtem: hogy mendeneíte-
wlfoguan melto vagyoc atko3tattny : frater

2 0 lleo felele 0 frater fferenc: yíten téged
te3en olya hogy áldottak ke3t . Ie3 a3onkepp-
en aldot :F Es 3ent . fferenc C3udalcodak hogy
ew myndenkort ellent felelwala2 F Es ewtet
meg 3egyengetuen monda Myre frater

25 nem felel3 vgy mykeppen en3 tégedet
tanoytlak: 3ent engedelmeííegnec myatta

1 A gr fölött téves magas betű nyoma.
2 A w első lába mintha e-ből volna alakítva.
3 A szóközben nagy tintafolt.
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respondit: „Libenter pater. Incipe in nomine Domini." — Et sanc-
tus Franciscus coepit1 dicere : ,,O frater Francisce, tu fecisti tot pec-
cata in hoc saeculo, quod dignus es inferno." — Et frater Leo respon-
dit : „Deus faciet per te tot bona, quod ibis in paradisum." — Sanc-
tus autem Franciscus dixit: „Non dicas ita, frater Leo, sed quando
ego dicam : 0 frater Francisce, tu fecisti tot iniqua opera contra De-
rai, quod es dignus maledici, et tu ita respondeas : Inter maledictos
dignus es computari." — Et frater Leo dixit: „Libenter, pater."

Et sanctus Franciscus cum multis lacrimis et suspiriis et tunsioni-
bus2 pectoris et valido clamore dicebat: ,,0 Domine, Deus caeli et
terrae, ego contra te tot iniqua commisi, quod dignus sum penitus
maledici." — Et frater Leo respondit: „Deus3 te faciet talem, quod
inter benedictos eris singulariter benedictus." — Et sanctus Franci-
scus admirans, quod ilieper4 contrarium respondebat, eum corripien-
do, dicebat: „Quare, frater Leo, non respondes, sicut te doceo ? Per
sanctam oboedientiam

J B p K . 38b: incepit.
2 BpK.: suspiriis et tunsionibus helyett superna contemptione et concussioníbus.
3 BpK.: „0 frater Francisce, Deus . . .
4 BpK.: semper. •- -. <
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paranc3olok neked hogy en be3edym 3erent fe-
lely kykuel téged tanyota[n]dlac1 :F E3 keppen mo
ndom •/. Ofrater ferenc aloytode hogy yrgal
ma3 neked yíten •/• e 3 enne bewn tétedért

5 yrgalmaííagnak attya ellen •/ es menden vy-
gaíagnac yítene ellenne •/• mert hogy nem
vagy melto yrgalmaííagott lelned / És te
frater leo yítennek 3emelyeben felely2 e3
keppen Semegykeppen nem Aragy3 yrgalma-

1 0 lagott lewlnewd •/• Es frater leo felele Mon-
gyad ymmar attyam mondom a3onkeppen
mykeppen paranc3olal Es 3ent fferenc
menybe fel emelet4 aro3ayaual •/• Es yften-
he3 ménbe emelet ke3eyuel Es terdeplet

15 terdeyuel •/• nagy íiralmual monduala •/• 0
frater ferenc aloytode hogy yrgalma3 neked
yíten hogy e3enne bewnt tewtel yrgalma-
líagnak attya ellen •/ Es menden vigalag-
nak yítene ellen •/• hogy nem vagy melto

2 0 yrgalmaííagot lewlned Es fratfer] lleo felele
Attyay yíten kynek vege3etlen yrgalmallaga
nagyob hodnem te (I)5 byned •/• &3et te3en
te neked nagy yrgalmaííagot •/. Es annac
felette ad neked nagy malaftott De 3ent

25 fferenc edeííegeft haraguuan / es kenerue-
teft haboroduan monda frat[er] leonak: my-
re frater lleo engedelmeífegellen merel ten-

1 Nyilván íráshiba tanoytandlac helyett.2 A második e fölött tévesen kezdett magas betű nyoma.
3 A vagy után véletlenül kimaradt a melto.
1 Latin megfelelője, laeta sehogy se illik a mondatba. Lehetséges, hogy valamelyik

latinul másoló barát tévesztette el elata helyett.
5 A te és byned között egy tévesen kezdett betű nyoma.

88



34

praecipio tibi, quod secundum verba, quibus te informabo, respon-
deas. Ego dicam sic1: 0 frater Francisce, captivelle2, putasne, mise-
rebitur tui Deus, quum tot peccata contra patrem misericordiarum
et Deum totius consolationis commiseris, quod non es dignus mise-
ricordiam invenire. Et tu, frater3 pecorine4, respondeas : Nullomodo
es dignus misericordiam invenire." — Et frater Leo respondit: „Di-
cas amodo, pater, quia ego dicam, quemadmodum praecepisti." Et
sanctus Franciscus facie laeta in caelum et manibus erectis ad Deum
ac genibus flexis cum fletu magno dicebat: ,,O frater Francisce,
peccator magne, o frater Francisce, captivelle, putasne, miserebitur
tui Deus, cum tot peccata contra patrem misericordiarum et Deum
totius consolationis commiseris, quod non es dignus misericordiam
invenire5." — Et frater Leo respondit: „Deus pater, cuius est in in-
finitum maior misericordia, quam peccatum tuum, faciet tibi ma-
gnam gratiam et6 misericordiam et insuper addet tibi multiplicem
gratiam."

Sanctus autem Franciscus dulciter iratus et patienter turbatus
dixit: „Quare, frater7, contra oboedientiam praesumpsisti et iam
toties contraria propositis respondisti?" —

xBpK. 38b: tibi.
2 BpK.: 0 captivelle. Alább is előfordul, de a magyar barát (vagy inkább apáca)

képtelen volna ilyen csúnya szóval ('gonosz, elvetemült ember') illetni Szent Ferencet.
3 BpK. és liége-i kézirat: frater Leo.4 Liége-i kézirat: pecorone. Lehet, hogy a másoló persona-t olvasott.
5 A gondolatjelek közötti szakasz a SpV. 89a lapjáról van véve, az alapszövegből

teljesen hiányzik. A folyamatos olvashatóság kedvéért nem a jegyzetbe, hanem ide
a szövegbe tettem.

e BpK.: 0 gratiam et.
7 BpK. és liége-i kézirat: frater Leo.
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ny Es frater leo ygen t é t e l e n es ala3ato
ít felele 3ent attyanak ylten tugya yo
attyam hogy myndencor ágképpen akarek
felel(e)nem1 mykeppen paranc3oltaluala •/• De-

5 engemet yíten 3oltata ew akarratia2 / Icere-
rent es nem en gondolatom 3erent kyre-
wl 3ent fferenc C3udalkoduan monda
frater leonak •/. kérlek téged dragalatoíom
hogy eímeg mongyad mycoron magam-

1 0 mot meguadlandom mykeppen ele3teb :
hogy nem vagyok melto yrgalmaííagra
es myndenkor e3eket3 frat[er] leonak mondya-
uala nagy íiralmual •/• felele ffrat[er] leo •/.
Mongyad attyam • mert ymmar e3 3eruel

1 5 a3 keppen felelek mykeppen akaranda3 •/• Es
3ent fferenc kewnue3eííekuel ewueltuen
monduala •/• 0 frater ferenc alaytode hogy
yrgalma3 neked yíten: felele frater lleo • E3
keppen yrgalma3 neked yíten $ewt4 nagy

2 0 malaított ve3 te ydue3eytedtewl yítentewl
es fel maga3tat tégedet es gyc3ewíeyt te
gedet ewrewkewl ewrewkke •/• mert valaky
magát ala3tattya menden felmaga^ta
tyk: es nem mondhatok egyebett •/• mert y-

2 5 íten5 30I en 3amrol Es e3 ala3atos ve-
teke3eíben es fuldalasnak kenue3elebe(s)n6

es ylteny vygaíagban7 maradanak ewbrewn

1 A harmadik e át van húzva.
2 Az akarratia szó után függőleges piros vonás választja szét a két csaknem érintkező

szót.3 A 5 helyén először más betűt kezdett írni a másoló.
4 A nagy S-et utólag pirossal utánarajzolta az író; az S alatt valamilyen más betű

nyoma látszik.
5 Az e fölött valamilyen tévesen kezdett magas betű nyoma van.
6 A be szótag után tévesen s-et írt az író, majd az s-et áthúzogatta, és w-et írt utána.7 A második g fölött téves betű nyoma látható.
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Et tunc frater Leo respondit reverenter et multum humiliter, di-
cens : „Deus scit, pater carissime, quod ego proposui semper sicut
praeceperas1, sed Deus me fecit loqui secundum suum beneplaoitum
et non secundum meum propositum." — De quo sanctus Franciscus
admirans2 dixit sibi3: „Rogo te, carissime, quod hac vice dicas,
quum me accusavero, sicut4 prius, quod misericordia non sum di-
gnus." Et semper ista fratri Leoni imponebat5 cum multis lacrimis. —
Respondit frater Leo : „Dicas, pater, quia hac vice, sicut volueris,
respondebo." — Et santus Franciscus cum lacrimis clamans, dixit:
,,O Francisce captivelle, putasne, miserebitur tui Deus?" — Re-
spondit frater Leo : „Ita, pater, miserebitur tui Deus, imo magnam
gratiam recipies de Deo salutari tuo et exaltabit te et glorificabit
te in aeternum, quia omnis, qui se humiliat6, exaltdbitur, et non pos-
sum aliud dicere7, quia Deus loquitur per os meum." Et in hac hu-
mili contentione et compunctivis lacrimis et consolatione divina
usque ad auroram vigiles permanserunt.

1 BpK. 38b: praeceperas respondere.
2 SpV. 89a: Az admirans után ait fratri Leoni.
3 BpK.: 0 sibi.
4 BpK.: ut.
5 BpK.: iinposuit.
6 BpK.: humiliabit.
7 BpK.: aliud dicere helyett aliomodo.
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haynalconk Cnftuínak gyc3eretyre ámen

Aluerna hegye meglewleferewl

t elleges yítennek hyv 3olgaya es baratya
3ent ferenc : mert ew teremtewet es

5 ydue3eytewet mend ew 3eueuel ewnmaga es
egyebeknek myatta kykuel ty3telhettiuala ty-
3telyuala T A3ert kegelmes es engedelmell
eges my vronc . íeíus1 criltus yduegeytenk
Ty3telewnek eímeg ty3tefíeget aduala Mert

1 0 mongya vr yften ky engemet gyc3er gyc3e-
rem ewtet Es a3ert valahoua megyén uala
3ent fferenc (l)2 E3 enne ty3teííegben vallatyk
uala hogy ynkab mend e3 vylag yl C3udala-
tos emberhe3 futtuala A3ert mykoron ke3e-

1 5 leyt vala fewldekre auagy faluéra es egyéb
nemew helekre : ky latthattyauala eutet auag-
ylletthetiuala bodognak aloytyauala magát a3
F De tewrtenek nemy ydewben myelewt vallotta-
uolna ydue3eyteynek C3ebyt hogy e3 bodog

2 0 attya 3ent fferenc3 • el teruen ípoletana new
vewlgbelewl menne Romanyolaba Deag
vton mykoron yuttottuolna phetrom3 hegye
nek nemynemew varában F Es tehát ottegyal
3olgaltatikual vy vyteííegnek nagy ty3teííege

25 hogy mykoron e3ebeuewteuolna zent ferenc
ott Iako3oktol monda ew taríanao frat[er] leo-
nak . Mennyewnk e3ekhe3 mert yítennec
íegedelmeuel valamynemew ha3nalatott

1 Az író az /-et egy más (3?) betűre írta rá.2 Tévesen kezdett betű.
3 Az e fölötti kis görbe vonal lehet egy téves magas betű nyoma, de lehet a re szótag

rövidítésének a latin kódexekben használatos jele. Lásd a latin megfelelőt!
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Ad laudem et gloriam Domini nostri Jesu Christi. Ámen.

De inventione rnontis Alvernae1 et visione fratris Leonis super
sanctum Franciscum (Actus cap. 9.)

Christi Jesu fidelissimus servus et amicus Franciscus, qui Creato-
rem et Salvatorem suum totis viribus2 per se et per alios honorabat,
ideo gratiosissimus et benignissimus Salvator3 Jesus ipsi4 vicém re-
pendebat honoris, quia qui glorificaverit me, glorificabo illum, dicit
Dominus. Et propterea quocumque ibat sanctus Franciscus, in tan-
ta veneratione habebatur ab omnibus, quod quasi totus mundus ad
virum tam mirabilem confluebat. Unde quando appropinquabat ad
terram, ad castrum, vei villás5, beatum se reputabat, qui eum posset
tangere vei videre.

Accidit autem quodam tempore, antequam haberet stigmata Sal-
vatoris, quod6 de Valle Spoletana recedens in Romandiolam perge-
ret. In ipso autem itinere, quum ad quoddam castrum Montis Feretri
pervenisset, celebratur tunc ibidem militiae novae magna sollemni-
tas. Quod quum didicisset pater sanctus ab incolis, fratri Leoni, so-
cio suo dixit: „Eamus ad istos, quia cum adiutorio Dei inter eos ali-
quem profectum

1 BpK. 15b: Az Alvernae után következő rész hiányzik a címből.
2 BpK.: viribus helyett quibus portaret visceribus; SpV. 92a: quibus poterat nisibus.
3 BpK.: Salvator noster Dominus Jesus Christus.

4 BpK.: ipsi helyett horanti; SpV. 92a: honoranti.
5 BpK. 16a: ad terram, . . . villás helyett ad terras, aut ad castra vei ad villás.
6 BpK.: quod beatus Franciscus.
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Ew kew3ewttek te3ewnk De e% mondót ty3teííeg
ben valanak kylemb kylemb herrewlualo fok
gewlekeget nemei neppek: kykkew3ewt uala ne-
mynemew tufciabely vr -/"Vrlandfus] new. ygen

5 ka3dag es nemes : ky C3udakert kyket zent
fferenc3rewl hallottuala •/. nagy ayoytatoííagot
ew ho33aya fogadottuala : es zent ferenc3et
lattny es hallany ygen kyuannyauala F De
3ent ferenc mykoron a3 mondót varba bel-

1 0 mentuolna1 hogy j^oban íokaííagtol hallata-
ttnak : fel haga nemy kewfarra j es onnatt-
lan p[re]dicala ott allo íokaííagnak : Es ew
nyeluen e3 vala ke3dety p[re]dicaoioyanak: pe-
netencyet tarc3atok: mert meg kew3eleytt

1 5 meny2 or3ag Es e3 be3edeken oly ayoytatoít
es ew nyelue myat 3ent lelek be33elle yíte-
ny édes be3edekett: by3onoyttuan3 apoítolo-
knak es martyroknak kynymyat F Confeíí-
oroknac kémen penetencieye myat Es4 3en-

2 0 teknec (3)5 íok tewredelme myat . hogy me6-
nd C3udalyakuala Es halgatyakuala ewtett
mykeppen angyalt: kyrewl e3 felewlmon-
dot vrland[us] vr ewrewle Bódog fferenc3nec
kyuanatuí yelenuoltan : Es ew C3udalatus

2 5 p[re]dicacioyatol yllettetett: Mendeneítewlfo-
gua 3er3e magát 3ent attyaual7 be3elleny8

ew leikenek ydueíegerewl A3ert a3 p[re]dicac[i]o

1 A második n javítva van.
2 Az y két pontja egy vonallá olvadt össze.
3 A második o helyén előbb v-t akart írni az író.

4 Az Es vége és a következő szó eleje a tintától elmosódott.
5 Téves 5 betű, bizonyára a fok régebbi helyesírású kezdőbetűje.
6 A me szórész el van mosódva.
7 Az l után a szóköz alatt ismeretlen kör alakú rajzolat.
8 A j helyén magas betű nyoma.
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faciemus." In dicta autem1 sollemnitate erant multi nobiles de di-
versis partibus congregati. Inter quos erat quidam de Tuscia domi-
nus, Urlandus2 nomine, valde dives et nobilis, qui, propter miranda,
quae de sancto Francisco audierat, magnam devotionem ad ipsum
conceperat, eumque3 videre et audire cupiebat4.

Sanctus autem Franciscus, quum praedictum castrum intrasset,
ut commodius a multitudine audiretur, super quendam murum
ascendit et ibidem5 multitudini praedicavit. Et pro themate hoc pro-
posuit in vulgari: Tanto é il bene ch'io aspetto, ch'ogni pena m'é
diletto. Sensus est: Tantum est bonum, quod exspecto, quod omnis
poena me delectat. Et super haec verba tam devote6 divina eloquia
per linguam eius eructavit Spiritus sanctus probando illa, scilicet7

per poenas martyrum et apostolorum martyria et duras paenitentias
confessorum multasque tribulationes sanctorum et sanctarum, quod
omnes stabant suspensa mente, quasi angelum attendentes8. Inter
quos dominus Urlandus praedictus, gavisus valde9 de optata sancti
Francisci praesentia et tactus intus1 0 de illius praedicatione mirifica,
proposuit omnino11 cum sancto patre de animae suae salute trac-
tare.

Unde praedicatione

1 BpK. 16a: verő.
2 BpK.: Ulrandus.
3 BpK.: eundemque.

4 BpK.: maximé cupiebat.
5 BpK.: infrastanti; liége-i kézirat: adstanti.
6 BpK.: devota et.
7 BpK.: illa, scilicet helyett scilicet illa.
8 BpK.: audientes.
9 BpK.: 0 valde.

1 0 BpK.: 0 intus.
1 1 BpK.: omni rnodo.
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meg leuen Monda Í3ent ferenc3nek En aker-
nec valamyt te veled 3er3enem en lelkemn-
ek ydueífegerewl De 3ent ferenc bewlc3efeg-
nek yzyuel1 ege3len e3elewltetett •/• monda:

5 vram menyei e3 holual ty3tellyed te bara-
tydot •/• kyk tégedet e3 ydneppre vendege hyuta-
nak Es a3 vtan mongyad meg valamyt a-
kar3 De a3 engeduen ebedutan fe2 tere Es
3ent fferenc3uel ew lelkének ydueílegerevl

1 0 tellyeííeguel 3er3e •/• Es vege3etyn monda :
ffrater ferenc3 nekem vagyon4 tuíciaban egy
hegyem •/• ky hyutatyk aluerne new hegynek
es ygen magas Á3hoknak kyk magoknak
való eletett kyuannak vyíelny •/• ha neked es

15 taxiidnak kell a3 hegy ewrewmeít en le-
lkemnek yduelíegeert neked adom •/• De 3ent
fferenc ky maganakualo helekett y5 kyuanua-
la lewlnye holott yoban6 ewrewlhettne yít-
eny edeílegnek ne3eíere Vgy hogy e3 fele-

2 0 wí7 ayandok haluan •/• Ele3teb yítennek
monda gyc3eretett hogy ew hyuy myatt •/. Ha
t ew yvhynak8 Annakuta[n]na halataduan
Vrland[us] vrnak Es e3keppen felele : Mykoron
meg terende3 te fewldedbe En behatok te

23 ho33ad en taríimbalol kettewt Es te meg
mutaííad a3 hegyet ewnekyk Es ha latta-
tyk magainak ewrewmeít te • alamyfnadot
fogadom •/• De e3 felewl mondót vrland[us] vr •/•

1 A második y talán e-ből vagy e-re van javítva.2 Hibás fe szótag.
3 Az / betű piros tintával utána van húzva.

4 Az y két pontja helyszűke miatt az o-ra került.5 Magános téves y.
6 Az y fölött téves magas betű nyoma.
7 A felewl után nyilván tévedésből kimaradt a mondot(t).
8 Mind a két y pontjai pirosak.
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finita dixit sancto Francisco : „pater, ego aliqua1 vellem tecum de
salute animae meae tractare2." Sanctus verő3 Franciscus, totus dis-
cretionis sale conditus, dixit ad eum4 : „Domine, vadé hoc mane et
honora amicos tuos, quum5 te invitaverint6 ad festum et post pran-
dium loquemur7 quantumcumque volueris." lile autem assentiens
et post prandium8 cum sancto Francisco de salute animae suae ple-
nius ordinavit. Et in fine dixit: „frater Francisce, ego habeo unum
montem in Tuscia devotissimum et solitarium valde et vocatur9

mons Alvernae; multum10 aptus iis, qui solitariam vitám deside-
rant. Si tibi et tuis sociis ille mons piaceret, libentissime pro animae
meae salute vobis donarem."

Sanctus verő11 Franciscus affectuosissime desiderabat loca solita-
ria invenire, ubi posset commodius divinae contemplationi vacare,
ita quod audita oblatione praefata, primo referens laudem Deo12,
qui per suos fideles providet suis oviculis, deinde gratias ágens dicto
Domino Urlando13, ita respondit: „Domine, quum redieritis ad par-
tes vestras, ego mittam vobis duos de sociis meis et vos montem il-
lum eis montrabitis et si aptus videbitur, libentissime vestram cari-
tativam oblationem accepto." Praedictus autem dominus

x BpK. 16a: aliquid.
2 BpK.: ordinare.
3 BpK.: autem.

4 BpK.: 0 ad eum.
5 BpK.: qui.
6 BpK.: invitaverunt.
7 BpK.: post prandium loquemur helyett postea loquimur post prandium.
8 BpK.: et post prandium helyett sumpto prandio rediit et cum . . .
9 BpK.: et voeatur helyett qui nominatur.

1 0 BpK.: valde.
1 1 BpK.: autem.
1 2 BpK.: referens laudem Deo helyett cepit Domino referre.
1 3 BpK.: Ulrando.
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Iako3ykuala kewgel aluerna hegyeheg nemy
nemew varában Es a3ert e3 felewl mon-
dott ydnepp el muluan •/• Es vrland[us] vr felde-
be teruen : 3ent ferenc boc3ata kettewt

5 taríy kew3ewl •/• kyk meg kereínek ewtett
De ewk a3 helnek eímeretleníegeert1 •/• E32

felewl mondót vrnak3 varat nagy neche3-
íeguel lewlek meg •/• De mykoron e3 felewl
mondót vrho3 yuttanak volna Ewtewle

1 0 oly kedueleteít fogatatanak mykeppen yít
ennek angyaly A3ert hogy yutottakuala
e3 felewl mondót hegyre •/• es lattuan hollót
C3ynalhattnanak lakóhelyet Annakuttan-
na leiének ott egy kyíded pyac3ott hollott

15 gondolanac4 yítennec newe gyc3erettyre lakn-
ya De a3 vylagyak kyk oda vyttekuala a3 b
aratokott vaganak agakot •/• Es a3 agakban
3er3enek nemy haylekot Es ottogyel e3
felewl mondót vrnak bolc3oyaual helyett

2 0 foglaluan vr íeíus criítuínak neuebe : me-
nenek a3ok5 3ent ferenc3ert hogy oda b.03-
nak ewtett •/. Meg y3enuen neky eg mond-
ott helyett ygen me33enek lenny •/• De 3ent
fferenc e3t haluan •/• n a gy ewrewmuel es

25 gyc3erettett yítennek monduan vele ue
uen frat[er] leott / es frat[er] Malíeuít es fratfer] an-
gyallott Ménének a3 vite3he3 Es vele ew-
3uen e3 mondott hegyre fel ménének •/• De

1 Az első í fölött téves betű nyoma. . •
2 A j helyén előbb mintha y lett volna.
3 Az vr szórész fölött ismeretlen rendeltetésű hullámvonal.

4 A szó végén a c-t utólag piros tintával írta be az író a szóközbe és függőleges el-
választó vonást is tett utána.

6 Az o alatt a sorközben tintafolt, ettől az o homályosan látszik.
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habitabat in quodam suo castro prope montem Alvernae.
Completa itaque sollemnitate praedicta et Domino ad propria red-

eunte, sanctus Franciscus misit ad eum1 duos de ociis suis, qui il-
lum requirerent, sed propter partes istis ignotas cum magna difficul-
tate castrum praedicti domini invenerunt. Quum autem invenerunt
praedictum dominum2, ab eo tamquam angeli Dei caritative et liben-
tissime sunt recepti. Et quasi cum quinquaginta armatis forte prop-
ter feras associati, ad dictum montem Alvernae ducti sunt. Qui3

perquirentes, ubi possent domum pro habitaculo praeparare, invene-
runt tandem ibidem parvam planitiem, ubi in nomine Domini deli-
beraverunt commorari. Ilii verő saeculares, qui fratres conduxerunt,
cum spatis ramos arborum incidentes de ipsis ramis quoddam tugu-
rium construxerunt. Et capto ibi loco, iverunt pro sancto Francisco,
annuntiantes dictum4 locum esse valde remotum et aptum contem-
plationi divinae.

Sanctus verő Franciscus5 hoc audiens laudes Deo referens, as-
sumpto fratre Leone6, fratre Masseo, et fratre Angelo, quondam mi-
lite7, simul cum ipsis ad dictum montem accessit.

*BpK. 16a: 0 ad eum.2 BpK.: Az invenerunt praedictum dominum helyett ad dominum pervenissent.
3 BpK.: Qui praevidentes et.4 BpK.: loco . . . dictum helyett loco cum domini praedicti licentia in nomine Domini

Jesu Christi iverunt igitur praedicti fratres pro sancto Francisco, ut illuc ipsum deducerent,
annuntiantes ei dictum.

5 BpK. 16b: Franciscus cum gaudio.
6 BpK.: Leone et.
'BpK.: milite nobili (Angelus értelmezője, a fordító tévesen Urlandusra vonat-

koztatja).
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mykoron fel mentekuolna •/• es nemy keuefet
egy C3erfatewueben nugottakuolna ky tar-
tuala meg nemykeues menew fewldet a,%
heltewl kewlewmb kewlewmb madarak

5 futtnakuala ew 11033a •/• Es ew hog1 ho33a
nagy vygíagual futuan •/ es némelyek
3alnakuala feyere •/ némelyek térdére •/
némelyek valiara •/. némely 3alnakuala
F 3ent fferenc3nek ke3eyre •/• kytt latuan2 mo-

1 0 nda taríynak F Dragalatof attyamfyay hy
3em hogy my vronk leíus criítuínak
neue gyc3eretyre e3 maganakualo hely
en egy helyett C3ynalyonk •/• Ezenne vyg
íagott mutattnak my yewueíewnkrewl

15 my hugynk madarak Es felkeluen me-
ndeneítewlfoguan vygan mene a3 felew
1 mondott (hal)3 herre holot meglen íem
my nemuala hanemc3ak fáknak agyban
egy 3egen C3ynalt haylok Es latuan

2 0 maganakualo helyet •/• holott egyebektewl
el tauo3tattatuan ymadko3nak C3ynala
egy kews cellatt magának e3 mondót he
gynek oldalában Es paranc3ola taríynak
hogy ewho33a Í3enky ne menne Es egye

25 bett le- boc3atnanak hanem C3ak frater
leott Mert ott ygeke3ykuala4 tenny F 3ent
mychal arhangyalnak negyuen bewytet

1 Hibásan kezdett szó.
2 A í fölött téves magas betű nyoma látható.
3 Téves szó, áthúzva.
4 A második y e-ből van javítva.
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Quum autem ascenderet montem cum illis sociis benedictis et ali-
quantulum quiescerent ad pedem cuiusdam quercus1, multitudo di-
versarum avium confluit ad beatum Franciscum2 cum hilaritate et
cantibus et alarum ioco3. Et aliquae ponebant se supra4 caput eius
et aliquae super scapulas, aliquae super genua, aliquae in manibus
sancti patris. Quod mirabile nóvum cernens beatus Franciscus di-
xit sociis suis : ,,Credo, carissimi fratres mei, quod Domino nostro
Jesu Christo placeat5, ut locum in hoc monte6 solitario capiamus,
ubi tantam de adventu nostro praetendunt laetitiam sorores nostrae
aviculae." Et surgens, totus laetus in spiritu, perrexit ad dictum lo-
cum, ubi adhuc nihil erat nisi pauperrimum illud tugurium de ramis
arborum. Et proviso solitario Ioco, ubi ab aliis sequestratus oraret,
fecit7 unam pauperculam cellám in latere dicti montis, et praecepit,
quod8 nullus ad eum iret de sociis suis9, nec aliquem alium ire per-
mitterent, nisi fratrem Leoném, quia intendebat ibi facere quadra-
gesimam ad honorem10 archangeli Michaelis.

1 BpK. 16b: quercus, quae áliquantulumdistabat a Ioco. Nem értette az író a distdbat
(valamitől távol van) jelentését. A hely a hegy csúcsát jelenti.

2 BpK.: Az ad beatum Franciscum helyett ad ipsum.
3 BpK.: Az et cantibus et alarum ioco helyett alarum motu Ioco undique concurrentes.

4 Liége-i kézirat: super.5 SpV. 93b: piacet. (Ezt a szót az író nem fordította le, azért zavaros a mondat
értelme.)

6 SpV.: Ioco.
7 BpK.: fecit sibi.8 BpK.: praecepit, quod helyett praecepit sociis, ut.
9 BpK.: 0 de sociis suis.1 0 BpK.: 0 ad honorem.
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Es paranc3ola frater leonak hogy tewb3er ne
menne ho33aya egy nappon hanem C3ak egy-
el keneruel es vi3uel Es veternyekoron eu-
el egyel: (ky e)1 Es mykoron oda yewne eg-

5 yebett íemmytt ne 3olna hanemc3ak a3t
mondana •/• Domi[n]e labia mea: aperies •/.
es 3ent ferenc3 felelen2 onnattbelewl •/. et
os meum an[n]u[n]ciabit laudem tuam: egy
énbe mondanának3 veternyett Es ha nem

1 0 felel(e)ne4 legottan el térne frater lleo Es
e3t a3ert parano3ola F 3ent ferenc3 mert
nemykoron vala elmeyenek e3enne ry-
vewletiben •/• í©m nappual íem evei nem
3olhatuala vgy vala yítenben megnyomuadot

1 5 mely paranc3olatokott frater lleo ewrewm-
eít meg4 tárta mendeneltewlfoguan •/. De
tehatt ffrater lleo 3ent6 fferenc3et hyvíegeít
Ieíe3yuala es C3ytteheneduen7 ewr3yuala
ménében tehetiuala: Ieíe3uen mytt 3ent

2 0 ferenc38 tenne •/• es kymeluen Es nemykoron
lewlyuala ewtett cellaya kewl egbee fel
emeltettet •/• a3annera hogy ke3uel meg
ylletthetiuala ewtett Es tehatt meg C3ok
olyauala labaytt •/• monduan kenue3eíuel

2 5 yíten leg kegyelmes nekem byneínek Es
e3 3enleges yambornak erdelmy myatt
agyad lewlnem te yrgalmairagodot Es

A Szent Ferenc lebegéseiről itt leírt mondatok majdnem szó szerint megismétlőd-
nek a kódex 64. lapján.1 A ki) e szavak át vannak húzva.

2 A szó felel(e)ne akart lenni (vö. 10. sor), a latin: responderet.
3 A harmadik n fölött téves betű nyoma.
4 A harmadik e át van húzva.s A j 6-ből vagy i-ből van javítva.
6 Az ater lleo jen szórészek piros tintával át vannak húzva.
' A szókezdő c utólag piros tintával van oda írva. -8 A szó feren része át van húzva (oka ismeretlen).
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Ipsi1 autem fratri Leoni imposuit, quod non2 nisi semel in die iret
ad eum cum pane et aqua ; et semel in nocte, hóra matutinali: in
qua hóra nihil loquendo accederet, sed hoc solum proferret3, scilicet:
Domine, labia mea aperies. Et si ipse4 responderet de intus : Et os
meum annuntiabit laudem tuam, simul dicerent matutinum. Si verő
non responderet statim, frater Leo recederet. Et hoc ideo praecepit5,
quia erat aliquando in tanta mentis extasi, quod per noctem et diem
loqui non poterat, ita erat absorptus in Deum. Quod praeceptum frater Leo attentissime observabat.

Nihilominus tamen silenter quantum poterat, quid sanctus face-
ret, explorabat6. Et aliquando inveniebat eum extra cellám eleva-
tum in aere per7 tantum spatium, quod poterat tangere pedes eius8.
Et tunc amplexabatur pedes eius et deosculabatur cum lacrimis,
dicens9: „Deus, propitius esto mihi peccatori et per merita huius
sanctissimi viri fac me tuam misericordiam invenire."

!BpK. 16b: ipse.
2BpK.: 0 non.
3 BpK.: proponeret seu proferret.

4 BpK.: sanctus.
5 BpK.: praecepit sanctus Franciscus.
6 SpV. 93b: Az egész mondat: Nihilominus tamen frater Leo fidéliter sanctum custodie-

bat silenter quantum poterat, observans, quid sanctus facérét, explorans.
7 SpV.: in.
8 SpV. 94a: A pedes eius helyett eum.
9 SpV.: Az egész mondat az idézetig: Et tunc osculabatur pedes eius dicens cum lacri-

mis.
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nemykoron lewlyua1 ewtet fewldrewl fel eme-
Itettettuel bykfá kew3epiglen Es ottogyel
íok vala e3 mondott fában2 es ygen nagy
magaíoak valanak Nemykoron lewlte ew-

5 tett égnek e3enne magaííagaba fel em-
eltettuen hogy3 lathatyauala ewtett Es
tehát frater lleo leterdephkuala Es maga-
tt ew helere mendeneftewlfoguan fewldre
le teryegtmala •/• Zent fferenc vala ymad-

1 0 uan magafagra fel vetettetett Es ágon
ffrater íleo ymaduan 3ent attyanak erd-
elmymyat ayanla4 magát vr yítennek
mykeppen ele3teb Es e3keppen yíteny mala
3tnak nagy latafit er3yuala Es a3ert hogy

1 5 frater lleo 3ent ferenc3rewl ere3uala: mert
oly nagy ayoytatoflaga vala ew ho33ya
mert ygen gyakorta 3ent melegíegben
eyeknekmyatta tudako3ykuala 3ent ffe-
renc3nek tytok dolgyn5 A3ert tértének ho-

2 0 gy e 3 felewl mondót negyuen napokban
frater leo mene veternyere8 •/ hogy 3ent ffe-
reno3ett •/• mykeppen 3oktauala •/• meg kerefne
F Es hogy a cellába mentuolna es mondott
uolna Domi[n]e labia mea aperies •/• Vram

2 5 nyíad meg en ayakymott •/• mykeppen 3ent
ffereno3tewl vala 3ere3tetett e3t mondany
De hogy 3ent fferenc nem feleletuolna

A 9., 11., 17., 25. sorban a jeni, a 21. sorban a, frater szó piros tintával át van húzva.1 A szó végéről véletlenül lemaradt a la szótag.
2 Az első o inkább 6-nek látszik.3 A hogy után véletlenül kimaradt az alyg szó.

4 Az y fölött egy téves magas betű nyoma.
5 A két szót egy függőleges fekete vonás választja szét.
6 Az y egyik pontja az n jobb lábára került, mert az előbbi sorból lelógó g szára el-

takarja az y fölötti teret.
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Aliquando verő invenit eum usque ad medios fagos elevatum a terra.
Erant autem ibi1 de dictis arboribus procerae altitudinis valde.
Aliquando verő2 invenit eum in tanta altitudine aeris elevatum a
terra3, quod vix eum videre valebat. Et tune frater Leo genuflecte-
bat et totum se extendebat in terram, in loco scilicet, unde sanctus
pater* orando erat assumptus in altum. Et idem frater Leo orans et
per merita sancti patris ut prius se Deo recommendans, maximas vi-
sitationes5 divinae gratiae sentiebat. Et propter ista, quae frater Leo
saepe de sancto adverterat, tantam devotionem ad ipsum habebat,
quod multum saepe eum sancta calliditate per noctem6 et diem7

occulta sancti Francisci studia perserutabatur8.
Unde accidit, quod in supradicta quadragesima frater Leo

semel9 ad matutinum, ut sanctum Franciscum, sicut solebat, iret
requirere10. Et quum statim11 introisset et dixisset: Domine, labia
mea aperies, etc, ut a sancto fuerat ordinatum, et sanctus non re-
sponderet12,

1 BpK. 16b: ibi plurime (bizonyára plurimae).
2 BpK.: 0 verő.
3 BpK.: 0 a terra.
4BpK.: Franciscus. Az előtte levő in loco scilicet, unde kimaradt.
5 BpK. és liége-i kézirat: visiones.
6 BpK.: noctes.
7 BpK.: 0 et diem.
8 BpK.: scrutábatur.
9 BpK.: 0 semel; ide értendő az iret.

1 0 B p K . : requireret.
1 1 BpK.: cellám sancti.
1 2 BpK.: respondisset.
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hold vilagofoyttuan kynek vylagoílaga
bel megyenuala a3 ha3ba a-hagnak ayta
yan E33ebe ueuen hogy 3ent ferenc nem
volna ott Es gondoluan hogy kyuewl ym-

5 madko3nak Es a3 erdewben ydeítoua1 ewr-
y3uen hallá ewtett 3olny •/• es meg kew^e
leyttuen2 hogy meg.hallana mytt monda-
na holduylag megmutattuan •/• lata 3ent
fereno3et térden alua •/• ménbe arc3aya fel

1 0 maga3tatuan es ke3ey fel emeluen ylte-
nhe3 : es monduan e3 be3edekett •/• Myc3uda
enedeííeges yítenem •/• Es my vagyok en te
fergec3ked es te 3egen 3olgad •/• Es e3ekett gy-
akorta monduan •/• Egyebet nem monduala

15 Es a3t ne3y vala ffrat[er] leo •/• lata egy 3epp tew
3eílangot ygen fenlewt •/• 3enrael ne3ny kyu-
anatoít •/• magas menbelewl 3ent ferenc
feyre le 3allanya Es a3 lángból 30 3O3at-
likuala es 3ent fferenc3uel 3oluala Es bo-

2 0 dog fferenc monduala3: 3olonak4 •/. Es frat[er]
lleo meghalla es hatmege veppek •/. hogy ne
bántana 3ent ferenc3et: e3enne C3udalat[os]5

tyttkokban •/• vgy hogy nem hallyauala a3
be3edekett kyket monduala 3ent ferenc3

25 De maga lata hogy 3ent fferenc3 ky terye3-

Piros tintával áthúzott szavak és szórészek a 3. sorban: jeni, a 8. sorban: lata gént,
a 19. sorban es gént ff erén, a 24. sorban: gentferen.

1 Az f-et az író utólag szúrta be az e és í közé.
2 Az n fölött egy téves magas betű nyoma.
3 Az első a alatt kerek tintafolt.

4 Az n fölött egy téves magas betű nyoma van.
6 A rövidítés us vagy os lehet.
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lucente luna, cuius splendor ingrediebatur per ostium, advertit,
quod sanctus non stabat1 in cella. Et cogitans, quod2 oraret et per
silvam, hinc inde respiciens, audivit eum loquentem, et appropin-
quans, ut audiret, quid diceret, lunae lumine indioante, vidit sanc-
tum stantem genibus flexis et facie elevata3 in caelum ao manibus
extensis4 ad Deum et dicentem haec verba : „Quid es tu, dulcissime
Deus meus, et quid sum ego, vermiculus et parvus servus tuus?"
Et hoc saepe replicans aliud non dicebat. Et respiciens, frater Leo
vidit unam flammam ignis pulcherrimam et valde splendentem et
delectabilem oculis, descendentem a summis caelorum usque ad ca-
put sancti Francisci. Et de illa fiammá vox egrediebatur et loque-
batur cum sancto Francisco. Et sanctus Franciscus respondebat
loquenti.

Sed5 frater Leo timens celavit6 se retro, ne impediret sanctum in
tam sanctis7 secretis, ita quod intelligere non posset8, quae verba
tunc dicerent9. Vidit tamen, quod sanctus Franciscus extendit

p 16b: erat.
2 BpK.: quod extra.
3 BpK.: erecta.
4 BpK.: elevatis.
6 BpK. 17a: Et, liége-i kézirat: et.
6 BpK.: cessit.
7 BpK.: mirandis.
8 BpK.: intelligere non posset helyett audire non poterat.
9 BpK.: diceret.
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tyuala ew ke3eytt e3 felewl mondót langbalol1

De a3 láng el menuen •/• frater leo ke3<ie lolan
oda menny hogy ne e[r]3ettettnek2 3ent fferenC3
tewl De 3ent ferenc3 haluan ew labaynac

5 C3ergeíet Erdewnek nemy fayert Es mo-
nda 3ent ferenc3 parancsolok teneked my
vrono íeíus criítulnak ereyeuel hogy va-
lamy vagy meg aly magadot le indoh
ad: De frater3 leo legottan meg álla e3 3e

1 0 ntnek paranc3olattyaert •/. es monda •/ en
vagyok attyam •/• es nemikoron monda
ffrater lleo •/• mert tehát vala e3enne
felelemuel meg rettenet •/• hogy ha fewld
meg nytauolna magát4 •/• ewrewmeít m-

1 5 agatt el reyttetteuolna •/• mert feluala hogy
3ent fereno3ett megne bántana •/• es ew gy-
C3ewíeges taríaíagat ne ve3tene el •/• mert
e3enne hiteuala 3ent ferenben •/• hogy ew
nalanalkewl •/. elny nem by3ykuala: Es

2 0 a3ert valamykoron mytt5 3oluala 3ent ffe
renc3rewl •/• mondyauala ffrat[er] lleo •/. En dra-
galatoíim •/. mend nagyok: de 3ent fferenc3
es nagy •/. es nagyokkewzewl egy 03udala-
toííagyért •/• kykett ylten myuelkedyk ew

Piros tintával áthúzott szavak és szórészek a 3. sorban: jeni ff erén, a 21. sorban:
ffrat'Jleo, a 22. sorban: de^entfferen.

1 Értelemzavaró fordítás, a latin ad flammam helyesen a láng felé,
2 Az r az első e fölött jelölve van.
3 Az / betű felső íve hiányzik.

4 Az első a jobb felső részén tintafolt.5 A latinban az aliqui (többes szám) a mondat alanya.
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manum suam ter ad flammam praedictam. Fiammá verő recedente,
frater Leo incepit récédére pláne, ne sentiretur a sancto. Sed audi-
ens sanctus Franciscus sonitum pedum eius propter aliquod lignum
silvae dixit: „Praecipio, quisquis es, in virtute Domini nostri Jesu
Christi, quod stes fixus. Ne te moveas de loco \" Statim frater Leo
propter adiurationem sanoti stetit et dixit: ,,Elgo sum, pater." Et
dixit postea1 frater Leo, quod tunc fuit tanto terroré perterritus,
quod si terra se aperuisset, ibi se libenter2 abscondisset. Timebat
enim, ne si sanetum offenderet3, gratiosam soeietatem eius amit-
teret. Nam tantus erat amor et fides quam habebat ad sanetum4,
quod sine ipso nullomodo vivere confidebat. Et propter hoc quan-
documque aliqui loquebantur de sanctis, frater Leo dicebat: „Ca-
rissimi, magni sunt omnes sancti, sed et sanctus Franciscus etiam
est de magnis propter miracula5, quae Deus operatur per ipsum."

1 BpK. 17a: aliquamdiu.
2 BpK.: libentissime.
3 BpK.: offendisset.

4 BpK.: ad sanetum helyett in sancto.
5 BpK.: mirábilia.
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myatta •/• Es agt ew róla es egyebekrewl ewr-
ewmeít be3ellyuala A3ert nem cguda ha
meg rettenett ew Zo3attyara •/. kytt 3ent
fferenc meg efmeruen monda ffrater pe-

5 corone myre yewtel yde •/• nemde gyaka-
rta mondám te neked •/• hogy engemett
kylertuen valahol yar3 Mongyad enneke-
m ha valamyt1 Iatanda3 engedelmelfeg-
nek myatta: ky felele •/ pater •/• Attyam (ha)2

1 0 (m)3 hallak tegedett 3olny es mondany
es magy4 C3udalatoiragual5 vymadny •/• ni-
onduan a3t ky vagy te enedeífeges yítene-
m Es my vagyok en te fergedc3ked es 3e-
gen 3olgald6 •/. Es tehát latek tew37 langott

15 menbelewl leytewtt •/• e s veled 3olott •/• e s -̂ 3°
k3or neky felelny tegedett •/• Es harmao3or
te kezeydett neky ky terye3teny •/. de a3 egye-
bekrewl nem tudok mytt •/• Es8 magát térdre
le hayttuan frat[er] lleo : nagy ty3teííeguel: mo-

2 0 nduan kére 3ent9 fíerenc3et: kérlek téged
attyam hogy mondyad meg énnekem e3
be3edekett kykett hallek: Es tanohmeg

Piros tintával áthúzott szavak a 3. sorban: kytt <jent.
1 A szó vége el van mosódva, inkább csak sejteni lehet a betűket.
2 Áthúzott szótag.3 Áthúzott betű.
4 Az n-nek véletlenül három lába van.
5 Az o alig vehető ki.6 Elírás golgad helyett.
7 A w fölött egy kövér pont, nem írásjel!8 Az Es előtt a sorközben tintafolt.
9 Az e fölött egymáson három piros pont.
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Quem1 sanctus recognoscens dixit: „frater pecorelle2, ad quid huc
venisti ? Nonne dixi tibi multoties, quod pro me explorando non va-
das3? Dicas mihi per oboedientiam, si aliquid vidisti4?" Quirespon-
dit 5: „pater, audivi te loquentem et dicentem et cum multa admira-
tione frequenter orantem: Quid6 es tu, dulcissime Deus meus, et
quid ego sum, vermiculus et parvulus servus tuus. Et tunc vidi flam-
mam ignis descendentem de caelo tecum loquentem, et te üli7 pluries
respondentem et manum üli tertio extendentem, sed quid dixeri-
tis8, ignoro."

Et genuflectens frater Leo cum magna reverentia rogavit sanc-
tum, dicens : „Rogo te, pater, ut exponas mihi verba, quae audivi,
et doceas

1 BpK. 17a: A Quem előtt ez a mondat áll: Et hoc libentius quam de aliis loquebatur,
unde non est mirum, si territus est ad vocem ipsius; SpV. 94b ua., csak a libentius után
még de ipso van.

2 Liégei-i kézirat: pecorone. A szó (kis)bárányt jelent, de lehet együgyű ember
megszólítása is. Az író nem tudta lefordítani, azért hagyta meg. Vö. 34: 4 sz. jegyzet.

3 BpK.: multoties . . . vadas helyett multociens, quod explorando me vadas ?
4 BpK.: videris.
5 Ezt a két szót: Qui respondit Sabatier a liegnitzi kéziratból idézi.
6 BpK.: quis.
1 BpK.: 0 üli.
8BpK.: dixeris. A fordító bizonyára de ceteris-nek olvashatta.
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engemett ashoc kykett nem hallottam Dehogy
mert 3ent ferenc ygen 3eretmala ewtett
ty3taíagert es ala3atoífagaert kyt valuala
Monda neky Oh attyam fya criltulnak 3e

5 mele •/• e3ekben kyket te latal valanac meg
nytattanak kett vylagoííagok •/. Egy vala te-
remtewmnek eímeretyrewl Es malyk va-
la enmagamnak eímeretyrewl Mert my
koron mondomuala ky 1 vagy te enylt-

1 0 énem •/. es my vagyok en tehát valek ed-
elíegnek nemy vylagoííagaban kyben lato-
muala vege3ettlen(t)2 yo3aganak es ylteny
edellegnek melleget •/ Es hyttuaníagomnak
melleges lyralmatt Á3ert mondomuala:

15 ky vagy te vram ylten3 nagy bewlc3elegj I na
gy yo g4 kegyelmellegi •/• h°gy lalmeg engemet
ky uagyok en •/. hanemc3ak egy kylded ferg
ec3ke :5 g(alyad)6 es vtalatus De a3 láng vala
yíten •/. ky meg yelenek en nekem lángnak

2 0 3emeleben es 3ola mykeppen moylelnek
Es egyebekkew3ewt kyket akkoron7 monda
yíten en ho33yam •/• hogy en tennék három
ayandokott (tennék)8 kynek felelek Vram en men-
deneitewl tyed vagyok •/. A3ert nenc3en

25 lemym hanem C3ak engalya ruhám

Piros tintával áthúzott szavak a 2. sorban: ^ent ferenc.
1 A vakarástól kilyukadt a papiros, azért inkább üresen hagyta az író.
2 A szó végén egy í áthúzva.3 Az y fölötti pontok piros vonással össze vannak kötve.
4 Egy magános g betű.
5 Az írásjel: két piros pont, köztük egy fekete pont.
6 Az alyad rész ki van vakarva.
7 A szóvégi n m-ből van javítva.
8 A szó az ayandokot fölött, jellel ide utalva, de később az író áthúzta, mert már előbb

leírta ugyanezt a szót.
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illa, quae non audivi." Et sanctus Franciscus1 multum diligebat fra-
trem Leoném propter puritatem et mansuetudinem, quam habebat,
dixit ei: „0 frater pecorelle2 Jesu Christi, in iis, quae vidisti et
audisti tu, erant mihi aperta duo lumina, unum de cognitione Crea-
toris et aliud de cognitione mei ipsius. Quando ego3 dicebam : Quid4

es tu, Domine5, Deus meus, et quis6 sum ego, tunc eram in quodam
lumine contemplationis, in quo videbam abyssum infinitae bonita-
tis divinae et profundum lacrimosum vilitatis meae. Propterea
dicebam: Quid7 es, Domine, summe sapiens et summe boné, et
summe clemens, ut visites me, qui8 summe vilis et vermiculus unus
modicus abominabilis et despectus sum. Illa verő fiammá fuit Deus,
qui in specie illa mihi, sicut Moysi, in fiammá loquebatur. Et inter
aüa, quae mihi Deus tunc dixit, petiit a me, quod ego facerem sibi
oblationes trés9. Cui ego respondi: Domine, ego sum totus tuus et
nihil habeo nisi tunicam

1 BpK. 17a: Franciscus, quare.
2 Liége-i kézirat: pecorella.
3 BpK.: enim.

4 BpK.: quis.
5 BpK.: 0 Domine.
6 BpK.: quid.
7 BpK.: quis.
8 BpK.: qui sum.
9 BpK.: quod . . . trés helyett ut sibi trés oblationes facerem.
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es cordam es 3oknyam es e3ek a3onkeppen
tyed ment énem Mytt adhatok te nagyfa
gos ayandokodnak •/• mert meny es fewld es
tew3 es vy3 tyed Es mynd a3ok kyk ewbe-

5 nnek vadnak •/. Vram kynek mye vagyon
hannen1 mynd tyed •/• mert mykoron vala-
mytt neked adónk •/. tyedett agywk neked
Á3ert mytt áthatok teneked : Vram : fewld-
nek es mennek es menden teremtettn-

1 0 ek yítene : Tehát monda yíten •/• boc3aíí
ad te ke3edet kebeledbe •/• es valamit lew
Iende3 add en nekem: de hogy bel boc3a-
ttamuala lewlek egy aranpen3t •/• oly2 (e)3

nagyott es oly fenlewt Es 3eppett: kytt
15 íonha nem latamuala e3 világban : Es

adam yftennék •/• De legottan monda yíten
Agyad eímeg énnekem mykeppen ele3teb
Es monda4 yítennek vram nenc3en ne-
keem Es nem 3eretek egyebet íemmyt

2 0 hanem C3ak tégedet Es te sereimede-
rt meg vtalek aranyat es menden ne-
mewuet Á3ert ha valamit egyebett
lewmek en kebelemben •/. te tewted oda
Es a3t meden5 vralkodoyanak adom: Es

1 Nyilván Iráshiba: ha(n)nem helyett.
2 Az oly előtt fent a sorközben az o felé tartó ferde vonás bizonyára valamilyen téve-

sen kezdett betű maradványa.
3 Magános téves e betű áthúzva.

4 Nyilván tévedés, hisz Ferenc beszél, azért mondám vagy monda kellene.
5 Itt is helyesen: menden vagy meden. A másoló hibája lehet.
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et cordam et femoralia et ista tua similiter sunt. Quid ergo potero
dominationis1 magnitudini tuae offerre ? Nam caelum et terra, ignis
et aqua et omnia, quae in eis sunt, tua sunt, Domine. Quis enim ha-
bét quidquam nisi tuum ? Quae ergo tua sunt, reddimus tibi, quum
aliquid tibi offerimus. Quid ergo potero tibi offerre, Domine Deus2,
rex caeli et terrae et universae creaturae ? Et tunc Deus dixit mini:
Mitte manum in sinum tuum et offer mihi, quidquid inveneris. Quod
quum fecissem, inveni unam monetam de auro tam magnam et tam
fulgentem et pulchram, quam nunquam videram3 in hoc mundo et
tunc obtuli illám Deo. Dixit verő iterum Deus : Offer mihi iterum,
sicut prius. Ego autem dixi Deo : Domine, ego non habeo, nec amo,
nec volo, nisi te et propter amorem tuum despexi aurum et omnia.
Unde si aliquid amplius in sinu4 invenitur, tu posuisti illud5 et tibi,
Dominator6 omnium, reddo. Et

1 BpK. 17a: donationis. Emondat két első szava: quid ergo (talán így olvasta az író:
quam ego) sugalmazhatta ezt a fordítást: ment énem (mint az enyém).

2 BpK.: Deus meus.
3 BpK.: vidi.4 BpK.: sinu meo.
5 BpK.: illic.6 BpK.: Dominatori.
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Es e33ekett tewm te neked1 Es harmad adás
leuen En térdre haytam magamot . es meg-
aldam yítente •/ ky nekem ada •/• myt hath-
atnék adnya Es legottan meg adaték

5 nekem e[r]teni2 •/• hogy a,^ harmad adás ye-
gye3 aranyas engedelmeííeget •/. felfeges
3egeníeget •/• e s ty3taíagos ty3taíagot: me-
llet yíten ew malaítyanak myatta oly
tewkelleteít adta nekem tartanom hogy

1 0 en [con]íci[enti]am lelkem3 íemegyben nem 3egyengett
meg engemett Es mykeppen micoron
boc3atomuala ke3emett kebelembe •/• adomua
la a3 pen3eket yítennek •/• kyket ewnenma-
ga tewtuala kebelembe Es vgy ada yíten

1 5 en nekem hatalmat lelkemben : hogy ewte-
wle nekem engedet menden (íob)4 yomba
lol yíteny5 malaítnak myatta : menden-
coron ewtett 3yuemuel es 3amual gyc3e-
rem es nagyoboyttom •/• A3ert e33ek va-

2 0 lanak a3 be3edek kyket hallottal Es a3
ke3ek kyket latal •/• De ogyad magadot fra
ter ati/amfia? hogy engemet touaba ne ky-
mel Es tery meg te celládba yítennek

1 A latinban ter van, a fordító tévesen íi&i-nek olvasta.
2 Az r az első e fölött van jelölve.
3 A lelkem szó a confcientiam rövidítése fölött van a sorközben.
4 Hiba miatt áthúzott szó.
6 Az y két pontja összeolvadt.
6 Az atyarnfia szó piros tintával utólag van beírva kissé szűkre méretezett helyére.
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hoc feci ter. Bt facta trina oblatione, ego genuflexi et benedixi
Deum, qui mihi dedit, quod offerre valerem. Et statim fuit mihi
dátum intelligere, quod illa trina oblatio figurabat auream oboedien-
tiam, paupertatem altissimam1 et splendidissimam castitatem, quas
Deus per gratiam suam dedit mihi ita perfecte servare, quod in nullo
conscientia me reprehendit. Et sicut quando mittebam manum2 in
sinum, proferebam et reddebam illas monetas ipsi Deo, qui illas ibi-
dem posuerat, ita dedit mihi Deus potentiam in anima, quod de om-
nibus bonis mihi ab ipso per suam sanctissimam bonitatem concessis
semper eum ore et corde laudo atque magnifico. Haec ergo fuerunt
verba, quae et3 audisti, et manuum extensio, quam vidisti. Sed cave
tibi, frater pecorelle4, ne vadas me deinde5 explorando et revertere
ad cellám tuam cum benedictione

1 BpK. 17a: a szórend: altissimam paupertatem.
2 BpK.: manum ineam. .\ - . . . ; • .
3 BpK. 17b: 0 et.
4 Liége-i kézirat: pecorone.
5 BpK.: denuo.
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aldomaíaual Es valya enrolam 3orgalm-
atus gondolatot Mert keues napiglan •/. oly
C3udalatos C3udak latattnak e3 hegyben : hogy
mynd e3 világ C3udalny fogya •/• Es te3en

5 nemynemew hyrekett •/• mynemewkewt íon-
ha nemtewt e3 világban valamely terem
tettnek •/. Tehát frater leo eltére ygen ewre-
wlue •/• De a3on felewl mondót negyuen nap-
okban : a3on aluerna hegyeben meg yele-

10 nek neky cnítus tew3es1 Seraph arhangyalnak
3emeleben : nagy2 3ent kereítnek ydnepe fele •/. Es
mykeppen fe3ewltetet •/• nyomuan vas 3e
gekett es Í3ebeknek yegyt oldaláról 3ent3

fferenc3enek •/. mykeppen legendaya mogya
15 Es e3enne feneííeguel meg yelenek eue-

1 hogy vewlgekett es kewrnewlallo heg-
yekett ynkab vilagoíoytottuala meg hod-
nem nappnak fene •/• kyrewl voltak tanoc
mend a3 pa3torok •/• kyk a3 felben C3orda-

20 ual vygya3nakuala Criítuínak gyc3e-
retyre Ámen •/. legyen.

frater Bufennak* kyfertetyre
wl

uílíiíyabelewlualo5 nemes frater Ru-
25 fen nehe3en ewrdewgmyat gew

1 A tewjes szó a Seraph fölött van, jellel ide utalva.
2 A nagy szó a jeraí fölött van, jellel ide utalva.
3 A szó piros tintával vízszintesen át van húzva.
4 A második n fölötti pont véletlen lehet.
5 A ftfyabel szórész piros tintával át van húzva.
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Dei et habeas de me curam sollicitam. Nam ad paucos dies faciet
Deus tam stupenda et mirabilia in hoc monte, quod admirabitur to-
tus mundus. Faciet enim nova quaedam, quae nunquam in hoc mun-
do fecit alicui creaturae."

Tunc frater Leo recessit valde consolatus. In illa verő eadem qua-
dragesima apparuit1 in ipso monte, circa festum exaltationis sanctae
crucis, Christus in specie Seraph alatus et veluti crucifixus, impri-
mens tam clavos, quam stigmata in manibus et pedibus ac2 latere
sancto Francisco prout dicit legenda sua. Et apparuit cum tanto
splendore de nocte, quod illuminavit montes et valles circumquaque
distinctos3 amplius, quam si solis claritas affuisset. De quo testes
fuerunt pastores, qui per partes illas cum gregibus vigilabant. Ad
laudem Dei.

De tentatione fratris Bufini et quomodo apparuit ei Christus
(Actus cap. 31.)

frater Rufinus de nobilioribus de Assisio, socius beati Francisci,
quum quodam tempore, vivente beato Francisco4, graviter

1 BpK. 17b: apparuit ei.
2BpK.:eí.
3 BpK.: et. . . distinctos helyett et colles et valles distantes.
* BpK. 42a: 0 vivente beato Francisco.
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tretykuala Leikenek ydueíegerewl ky vala
3ent fferenc3nek tarfa 3ent ferenc3 eletyn-
ek nemy ydeyben Mert kyíaltatykuala ew
yonhaban agg ellenleg : hogy ew nem

5 volna yduewsewlewkkewjewluala1 Es a3
a3 regétben2 valamytt 3olgalna mend el
ve3tene Es e3 kyíalalert fok3 nappokon4

kemeneduen yonhaban •/• mendeneítewl
foguan lewtuala komorodott •/ es 3omoro

1 0 Es e3 ew dyadalmat5 3ent ferenc3nec 36-
gyenlyuala meg mondany me[n]denertewl-
foguan : 3okott vymadfagit es 3envedett
eííegyt nem hagyauala •/. De agg ellenfe-
g akaruan 3omorwíagot 3omorwíagra

15 adnya : kyuel nehe3en 3epphetyk yítenn-
ek 3olgaya •/• kylíewlualo kyíalaft ada bel-
íewlualo kyíalaíra A3ert yelenek neky6

• a3 gono3 kylertett fe3ewlewt cnítufnak
3emelyben ímonda Offrater rufme7 myre

2 0 gyewtrewd magadot ymadfagydban8 / (?)
auagy penetencyedben •/• mert te nem ua
gy yduew3ewlendewk kew3ewl Es a3t hy-
gyed en nekem En tudom kyket vala3tan-
dok •/• Es ne hygy Bernaldo peter fyanak

1 A szóvégi a helyett o kell, a sok igei nála hatására írta.
2 A szókezdő r hiba 5 helyett. A í fölött téves betű nyoma.3 A szókezdő / c-ből van javítva.4 A szókezdő n m-ből van javítva.
5 Az első d minden bizonnyal hiba v helyett. Talán így látta a másoló az előbbi kéz-

iratban.
6 Az y két pontja között egy (harmadik) piros pont van.
7 A ruf% szórész piros tintával át van húzva.
8 A szó után függőleges piros vonás van, ez után egy kivehetetlen áthúzott betű

nyoma látható.
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a daemone de praedestinatione vexaretur in anima, — nam sugge-
rebat cordi eius hostis antiquus, quod ipse non erat de praedestina-
tis ad vitám1 et perderet quidquid religionis servitio2 facérét, —
propter hancvexationem.per multosdies durantem3, totus erat me-
lancholicus et tristis effectus, et suam4 pugnam sancto Francisco dice-
re verecundabatur5. Nihilominus tamen orationes6 consuetas minimé
dimittebat.

Sed hostis antiquus volens sibi tristitiam super tristitiam addere,
quae graviter vulnerat servos Dei, ad pugnam interiorem addidit
etiam exterius impugnare eum7. Unde apparens sibi in specie Cruci-
fixi dixit: ,,0 frater Rufine, quare in orationibus et paenitentia te
affligis, quum tu non sis de praedestinatis ad vitám ? Et hoc credas
mihi, quia ego scio, quos elegerim. Et non credas filio Petri Bernar-
donis8,

1 BpK. 42a: vitám aeternam.
2 BpK.
3 BpK.
i BpK.
5 BpK.

religionis servitio helyett in religione.
dies durantem helyett dies in eius mente durante (sic !). A durare itt a. m. tart.
hanc suam.
non audebat propter verecundiam.

6 SpV. 110b: orationes et abstinentias.
7 Liöge-i kézirat: 0 eum.
8 BpK.: Bernhardonis; liége-i kézirat: Barnandonis.
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ha ellent neked mondand •/• Ewt Te kerdyed e^
allattrol: mert ew • auagy egyéb e^t1 / nem
tugya : de en ky vagyok yftennek fya : yol •
tudom A3ert by3onual hygy en nekem

5 hogy te vagy karhogattacnak 3amabalol
Es a3 frater ferenc te taríod es ew attya kar-
ho3ott A3ert valaky ewtett kewuetty meg
C3alatyk De frater Rufen vgyvala megle-
tetewltett J^etetíegeknec feyedelmetewl

1 0 hogy ymaran hytett es 3erelmett 3ent2

fferenc3ben el ve3tetteuala es a3t neky
nem gondolyauala mondany : de hogy3 3ent
attyanak frater Rufinus megnem mondo-
ttauala vrnak 3ent4 lelke meg yelente

15 A3ert e3 kegyes attya latuan e3enne ve3e-
delmet e3 mondót fraternac lelkében5

Boc3ata vtanna frater Maííeus6 hogy m
endeneítewlfoguan ho33a yewne Mert7 | frat[er]
rufen es frater fferenc3 laknakuala a3y

2 0 lya hegyenek alata egy helyben kew3el
aílyíyahoz •/• De frat[er] rufen felele frat[er] maííe-
ulnak: maga my dolgom vagyon frater
ferenc3uel Tehát frater Maííeus yítennek
bewlc3eíegeuel ege3len tele tewlt ember

1 Az ejí t-jét utóbb írta a szóközbe, és piros vonással elválasztotta a két szót.
2 A szó piros tintával át van húzva.3 A latin quod itt vonatkozó névmás, 'amit'.
4 A szó piros tintával át van húzva.5 A szó végén előbb m volt, ennek harmadik lábát az iró törölte.
6 Bizonyára véletlenül felejtette el a tárgy ragját kitenni.7 A szóvégi t utólag van beírva, és utána fekete függőleges elválasztó vonás van.
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si contrarium tilbi dixerit; nec etiam1 ipsum interroges de ista maté-
ria, quia ipse vei alius hoc ignorat, sed ego, qui sum Dei Filius, bene
scio : ideo credas mihi pro certo, quod tu es de numero damnatorum.
Et ipse frater Franciscus, tu et pater eius, est damnatus ; et qui-
cumque sequitur eum, decipitur."

frater autem Rufinus erat ita obtenebratus a principe tenebra-
rum, quod iam fidem et amorem in sancto Francisco perdiderat et
hoc sibi dicere non curabat. Sed quod sancto patri frater Rufinus
non dixit, Spiritus2 Domini revelavit. Unde ipse pius pater, videns
in spiritu tantum dicti fratris Rufini periculum, misit fratrem Masse-
um pro ipso, ut ad eum omnino veniret. Nam frater Rufinus et sanc-
tus Franciscus stabant in loco montis Subasii prope Assisium3. frater autem Rufinus respondit fratri Masseo : „Quid habeo ego facere
eum fratre Francisco?"

Et tunc frater Masseus, homo totus Spiritu sancto4 plenus,

1 BpK. 42a: 0 etiam.
2 BpK.: Spiritus sanctus.
3 BpK.: in loco . . . Assisium helyett in monte sub Assisio.
4 BpK.: spiritu sancto helyett sapientia Dei.

123



52

meg eímeruen nylua gono3 elleníegiiek
C3alardíagat •/ monda •/• 0 frater rufme nem
tudod hogy frater ferenc3 olyan ment yíte-
nnek angyala ky e33en vylagban e3enne

3 lelkekett meg vylagoíoytot kytewl (e)1 my es
yítenny malaftnak e3enne ayandokat vew
tewk A3ert akarom enn hogy te mende
neítewlfoguan ho3ya yewy •/. mert en nyl-
uala2 latlak tégedet ewrdewgtewl meg 03a-

1 0 latatottleny •/• De legottan frater Rufen yew
ue 3ent ferenc3he3 Es hogy 3ent ferenc3
lattauolna ewtet tauol •/• ke3de ewuewlteny3

Ofrater í4 rufine kynek hewl es megrao-
nda mend 3ereuel kyíertetyt kyt valíotuala

15 beleül es kyuewl Es 3ent5 attya megta-
noyta ewtet hogy a3 ky e3 felewl mondottakot
neky kyfaltauolna vala ewrdewg Es nem
criítus Es a3ert ew C3alardfaganak engedny
nemkel •/. De mykoron mondand neked •/. te

2 0 karho3tal Tehát te bátron felely neky
6 es e3 legén te

neked yegyed Es a3on meg elmered ewtett
ewrdewgnek7 lenny •/• mert te 3yued megke-
menedett menden gonofagra8 •/• ky te9 tula-

25 ydon ty3ted •/• De áldott criftus íonha hyw-

1 A szóközben egy magános téves e van áthúzva.
2 A szóvégi tiala elírás lehet a sok igei uala hatására.
3 A tény szórészt az író alacsonyabban írta, mert észrevette, hogy a sor fölfelé emel-

kedik.
4 Egy téves / vagy / maradványa a szóközben.
5 A jeni szó piros tintával át van húzva.
6 A fordító vagy a másoló a nem éppen illedelmes választ kihagyta azzal, hogy ké-

sőbb valami megfelelőt ír oda.
7 A szókezdő e fölött valamilyen magas betű nyoma látszik.
8 Téves szóhasználat: gonofag (bonum).
9 Tévesen használt szó: te (eius; az ördögé).

124



52

clare cognoscens maligni hostis fallaciam, ait: „0 frater Rufine,
nescis tu, quod sanctus1 Franciscus est, sicut angelus Dei, qui tot
animas illuminavit in mundo et a quo etiam nos tot divinae gratiae
recepimus dona? Unde ego volo omnino, quod tu venias ad eum,
quia ego clare videó a diabolo te deceptum." Statim autem frater
Rufinus venit ad sanctum Franciscum. Et quum Franciscus vidit
eum a longe, coepit clamare : „0 frater Rufine, captivelle, cui cre-
didisti?" Ét dixit sibi per ordinem tentationem, quam habuerat in-
tus et extra.

Et2 docuit eum, quod ille, qui praedicta suggesserat, erat diabolus,
et non Christus ; ideo nullo modo eius suggestionibus assentiret3:
„Sed quando dicet tibi: Tu es damnatus, et tu4 secure respondeas :
Apri la bocca et mote cecato, id est, aperi os tuum et ibi pone (sic !)
cacum. Et5 sit tibi signum, quod ipse est diabolus, quod dicto verbo
hoc, statim fugiet. Ad haec6 recognoscere debes ipsum fuisse diabo-
lum, quia cor tuum induraverat7 ad omne bonum, quod proprium
eius officium est. Sed Christus benedictus nunquam cor

1 BpK. 42a: frater.
2 BpK. 42b: Et sanctus pater.
3 BpK.: assentire debebat.
4 BpK.: 0 et tu. .
5 BpK.: Et hoc. Ez után a quod . . . fugiet szakasz lafordítatlanul maradt.

;.' í'BpK.: Ad haec . . . diabolum helyett Ab hoc, etiam potest cognoscere, quia fuit dia-
bolus. . . . . . - . - .

7 BpK.: indurabat.
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embernek 3yuett meg nem kemeneyty Sewg
monda Elue3em kémen 3yuedet es adoc
te neked teíty 3yuet •/• De frater Rufen
hogy 3ent ferenc3 kyfertetnek 3eret 3ere-

5 uel mondyauala kyuel belewl es kyuewl
erewííen gewtretettuala •/• ke3de íirnya1 es
vymaduan 3ent ferenc3et •/• e s e w bewnet2

ala3atoít meg eímeruen a3balol melyett
ewtewle el enye3tettuala Es mendeneítewl-

1 0 foguan by3laltattatot yítenben zent attya
nak ymteíemyat •/. mendeneítewlfoguan va-
Ito3tatak yobra •/• De monda 3ent ferenc3
eregyel fyam es gyouonyal meg Es 3ok
ot vymadíagodnak dolgát el ne hagyad

1 5 Es by3onual tudyad hogy e3 kyíertet Ie3en
te neked nagy yo3agodra es vygaíagodra
mykeppen by3oníagat ue3ed hamar yden
De frater Rufinus tere cellayaba erdew
ben ymadny Es mykoron aluala íok

2 0 kewnue3eíekeuel3 ymadlagra Eme yew-
ue ho3a ag elleníeg criftuínak 3emelye
ben •/. ímonda •/• frater Rufme nemde mo-
ndamee neked hogy bernaldo fya peter
nek4 ne hygy •/• mert carho3tal a3ert y

1 Az / c-ből van alakítva. Az i pontja csak az / íve fölött fért el.
! A í helyén előbb valamilyen magas betűt kezdett írni.
3 A második k után egy e van, talán a korábbi helyesírás maradványa (tő véghangzó ?);

vagy egy k értékű c. A -uel rag mintha külön állna a szótól.
4 Helyesen: bernaldo peter fyanak.
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hominis1 indurat, imo dicit: Auferam tibi cor lapideum et dabo tibi
carneum." frater verő Rufinus, videns, quod2 sanctus Franciscus di-
cebat ita totam per ordinem seriem tentationis, qua intus et extra
vexatus fuerat3, coepit fortissime lacrimari. Et adorans sanctum ac
culpam humiliter recognoscens de hoc, quod ab ipso celaverat, ac
totus confortatus in Domino per monita sancti patris totus mutatus
est in melius. Dixit4 ei sanctus Franciscus : „Vadé, fili, et confitea-
ris et orationis consuetum stúdium non dimittas, et scias pro certo,
quod tentatio ista5 érit tibi ad magnam utilitatem et consolationem,
sicut experieris in brevi."

frater autem Rufinus rediit ad cellám suam ad orandum in sil-
vam. Et dum staret cum multis lacrimis ad orandum, ecce venit
hostis antiquus in persona Christi, dicens : „frater Rufine, nonne
dixi tibi, quod tu filio Petri Bernardonis6 non crederes ; et, quia es
damnatus,

1 Liége-i kézirat: hominis jiddis.
* BpK. 42b: A videns, quod helyett cum.
3 BpK.: exstiterat.
* BpK.: Dixit autem.
5 BpK.: tentatio ista helyett haec tentatio.
' Liége-i kézirat: Bernaridonis.
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madíagydban1 es kewnue3eíydben ne my-
uelkegyel A3ert2 mytt ha3nal neked ha e3
vylagy eletedben3 es meg gyewtrewd ma-
gadot mykoron meg halanda3 es carho-

5 30I: Es legottan felele frater Rufen
4 Tehatt

a3 Ewrdeg meg haraguuak eltére e3ene
ve3uel: kewueknek 3ewrnew gyleke3eíeuel
Aííyíia alatuala5 hegyeknek romlafaual

1 0 hogy kewueknek íokafíaga futót nagy ter
fewlden holot meglen meglenes meg
yelenyk6 kewueknek 3ewrnew romlafa:
Mert e3 mondót hegynek vewlgen kew-
uek magokot ew3ueuertek fok tew3et bo

15 C3attuan A3er yly nagy C3udara es 3ewr-
nyew dologra 3ent ferenc3 es ew tarfy
ky yewuenek helyek kyuewl hogy ne3nek
e3 vyíagott Es tehát frater Rufen yelen-
nen e3ebeuewue hogy7 ewtet a3 gono3

2 0 ag elleníeg meg C3altauolna Á3ert ma-
Íodc3or 3ent ferenc3he3 tere Es letereyt-
uen magát fewldre legottan ew bewnet
meg monda ky erewíewytettetyk zentíe-
ges attyatol ege3len bekeíegeít meg ma-

25 rada Es mykoron a3 vtan íok kewnue3-
eíekuel ymaduan Emee aldot criítus

1 Az első sor d betűinek hasa piros tintával be van színezve.
2 Az író a kis a-t utólag piros tintával nagy A-vá alakította,
3 A í Z-ből van javítva.
4 Vö. 52. lap 6. jegyzetével !
5 A szóvégi a elírás a sok igei itala hatására.
6 Az n fölött valamilyen magas betű nyoma látszik.
7 A hogy előtti szóközben egy tévesen kezdett betű nyoma látszik.
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in orationibus et lacrimis non labores ? Et quid enim prodest tibi, si
dum vivis, affligeris et quum morieris, es1 damnatus ?" — Cui sta-
tini dixit frater Rufinus : ,,Apri la bocca et mote cecato."

Tunc diabolus indignatus2 recessit cum tanta tempestate et com-
motione lapidum montis Subasii3 et4 per magmim spatium fluxit la-
pidum multitudo, ubi adhuc apparet lapidum5 horrenda ruina. Nam
per vallem etiam dicti montis saxa se invicem colligendo6 ignem plu-
rimum emittebant. Unde ad tam terribilem strepitum lapidum sanc-
tus Franciscus et socii admirantes, extra dictum locum, ut novita-
tem illám aspicerent, exierunt. Et tunc frater Rufinus manifeste
advertit7, quod ipsum hostis malignus deceperat. Unde secundo ad
sanctum Francisoum rediit et prosternens se in terram iterum cul-
pam dixit. Qui confortatus a sancto Francisco totus pacificatus re-
mansit.

Et quum post haec staret cum multis lacrimis orans, ecce Chri-
stus benedictus

1 BpK. 42b: eris.
2 BpK.: confusus et indignatus.
3 BpK.: Subassisii.
4 BpK.: quod.
5 BpK.: magna.
e BpK.: collidendo.
7 BpK.: cognovit.
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meg yelenek neky : es mend ew lelket yíteny
3erelmuel meg oluaíta1 •/. monda •/ yoltewd
fyam hogy hewl frater fferenc3nek •/• mert
a3 ky meg 3omoroytottuala volt ewrdewg

5 De en vagyok criítus te attyad2 Es hogy er-
ewl tégedet agyalac by3onfagos légy3 •/. E3
legén teneked yegyed hogy myglen e3 vyla-
gban Ie3 íonha nem Ie3 3omoro Es e3ke-
ppen meg alda criítus frater Rufent: es

1 0 hagya ewtett e3enne ewrewmben Es lel-
kének vygaíagaban Es elmeyenek fel
magaítataíaban hogy euel napuala4 el
merewltetettuala yítenben Es tehát erew-
íewltetek e3en malaltual es aldomaíu-

15 al Es ewrewk yduewíegnek batoríagaual
hogy mendeneítewlfoguan vala egyéb e-
mbere valto3tatot Es elmeyenek e3enne
felmaga3tataíara es ymadlaganak gya-
corlatolíagara volt erewíewltetet hogy a-

2 0 lottuolna 3enetlen yíteny edeílegnek
ne3eíeben kyíded kerekíegnek alata ha
ewtet valaky nem bantottauolna A3ert
monduala ewrola 3ent ferene3 hogy frat[er]
rufen mykoron meglen eluala •/. vr yelus

2 5 criítoítol vala menyor3agban meg 3en-

1 Régebbi helyesírású alak, talán az író nem vette észre, hogy nem azonos az olvas
igével.

2 A latinban rnagister van, Krisztust nem szokás atyának szólítani.
3 A másoló bizonyára utólag írta az y-t a szó végére (vö. a következő sorban).
1 Az u fölött téves betű nyoma. A nála végződés a sok hasonló igealak hatására ala-

kult.
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sibi apparuit et totam animam suam divino liquefecit amore, dicens :
„Benefecisti, fili, qui credidisti fratri Francisco, quia ille, qui te con-
tristaverat, fuit diabolus. Ego autem sum Christus, magister tuus ;
et ut de hoc te reddam certissimum, hoc sit tibi signum : quod do-
nec in isto mundo eris, nunquam de cetero eris tristis." Et benedixit
Christus fratrem Rufinum, et dimisit eum in tanto gaudio et dulce-
dine spiritus et elevatione mentis, quod die noctuque erat absorptus
in Domino1. Et confirmatus est ex tunc in tanta gratia et benedic-
tione et securitate salutis aeternae, quod totus in virum alterum re-
novatus est, ad tantam elevationem mentis et perseverantiam ora-
tionis confirmatus est, quod stetisset2 continue infra parvulum cir-
culum die noctuque contemplari divina3, si eum aliquis non impedis-
set4. Unde dicebat sanctus Franciscus de eo, quod frater Rufinus
erat canonizatus in caelo, dum adhuc viveret, a Domino Jesu Chri-
sto5;

1 BpK. 42b: Deum.
2 BpK.: stetit.
3 BpK.: contemplari divina helyett ad contemplandum divina, és a continue után kö-

vetkezik.
4 BpK.: impedivisset. • . •.
6 Liége-i kézirat: az írásjel után et.
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teltettett •/. es hogy •/• frater Rufent nemkete-
lte 3entnekleny e3enfewldewn uoltaban
Vrnak1 gyc3eretyre Ámen : [etc]

ffrater rufennac csudálatos ala
5 jatoffagarol es engedelmeffegerel

KAla frater rufen yíteny edeífeg-
nek gyacorlatos dolgáért a3ke-
ppen yítenben el merewltetet hogy hana
voltuolna er3etlen •/• meg annakfelette lem

1 0 vala : e3eíewltetet be3ednek vettniualo
malaítyara Mert 3olniualo2 malaítya
es batorfaga es 3eppbe3ede nem vala De
3ent ferenc3 egy nappon paranc3ola neky
hogy menne afíiíba es p[re]dicalna neppeke-

1 5 nek valamyt- felíeges yíten neky yhlene
De3 frater rufen felele Di4 Ty3telendo attya[m]5

boc3os nekem es ne kewlgy e3 dologra: m-
ert mykeppen yol tudod hogy be3ednek ma-
laítyat nem vallom Es vagyok ala3atos6

2 0 es íemy tudó De 3ent ferenc3 monda: My-
ert legottan nem engedele7 A3ert paran-
C3olok neked engedelmeKegnek myatta:
hogy mezeytelen8 egy engalya ruhában m-
eg- maraduan menye azyíba •/. es belmen-

2 5 uen varaiba e3keppen9 me3eytelenewl

1 Az n y-hól van javítva.2 A j fölött törlés látható. Az i pontja piros. A szóvégi o a-ból piros tintával át van
javítva.

3 A nagy D fölött piros félkörív van, talán a D színezése helyett.4 Elhibázott szókezdet.
5 Vö. 5. lap 9. jegyzetével!

, 6 A szó után látható erős körív a szóvégi s-nek a eikofnyája.7 A szóvégi e mintha törölve volna.
8 Az l mintha más betűnek készült volna.
9 Az n m-ből van javítva.
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quod ipse non dubitaret1 in absentia sua dicere sanctum Rufinum
adhuc existentem in terra esse canonizatum in caelo. Ad laudem Do-
mini nostri Jesu Christi2. Ámen.

De mirdbili ohoedientia fratris Bufini, socii beati Francisci
(Actus cap. 32.)

frater Rufinus, propter assiduae contemplationis stúdium, ita
erat absorptus in Deum, quod quasi insensibilis factus est. Valde
rarissime loquebatur, nec insuper verbi disseminandi3 erat praedi-
tus gratia, nam loquendi audaciam4 non habebat. Sanotus autem
Franciscus una die praecepit fratri Rufino5, ut iret Assisium, et prae-
dicaret populo, quidquid Altissimus6 sibi7 inspiraret. frater verő Ru-
finus respondit: „pater reverende, parce mihi et non mittas me ad
hoc opus ; quia, sicut8 nosti, ego gratiam verbi non habeo, et sum
etiam simplex et inscius9 idióta." Sanctus autem Franciscus dixit:
,, Quia statim non oboedisti mihi, ideo per oboedientiam tibi praecipio,
quod nudus, solis bracis remanentibus10, vadas Assisium. Et intrans
ecclesiam aliquam, nudus11

1 BpK. 42b: quod ipse non dubitaret helyett et quod non dubitabat.
2 BpK.: 0 nostri Jesu Ghristi.
3 BpK.: verbi disseminandi helyett disseminandum verbum Dei.
* SpV. 112a: audaciam helyett gratiam et audaciam et facundiam.
5 BpK.: 0 fratri Rufino.
6 BpK.: Dominus.
7 BpK.: 0 sibi.
8 BpK.: sicut bene.
9 BpK.: 0 inscius.

1 0 BpK. 43a: retentis.
1 1 BpK.: ecclesiam . . . nudus helyett quandam ecclesiam, sic nudus.
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valamyt predicaly neppek(e)nek1 •/• ky legottan
mykeppen yga3 engedew megeytelen me
ne agyiba És ty^telfeg teuen •/• nemynem-
ew egyhagba feltamada p[re]dicalny De ger-

5 mekek es neppek ke3denek mewuettny es
mondany Oh yme e3ek tegnek a3anna
penetencget hogy Ie3nek elmetelenek •/• A3-
onkewgbe 3ent ferenc3 gondoluan : frater
itufennak ty3taíagos engedelmefíegerewl2

1 0 es yly ew kemenfeges parancgolatyarol:
ke3de ewn magát kemeníegeít fegnye
monduan : honnatt teneked Bernaldo-
fya peter3: íemmyt mendeneltewlfoguan4

paranc3olnod frater Rufenak: ky vagyon
15 a3yfbely nemeJ!bekkew3ewl5: hogy mennyen

me3eytelen népeknek p[re]dicalny •/• yítenre
mondom en te3em hogy te onnatt6 fegyte-
tel meg melyet egyebeknek paranc3oÍ3
De e3t monduan leieknek haragyaban

2 0 meg me3eyteleneyte magát •/. kewtewfet
le uete Es me3eytelen mene a3yíba •/. vy
uen vele frater leot ky frater Rufennak
kewntewíet7 vttanna vy3yuala •/• kyt myko-
ron a3y3abelyek me3eytelenewltett8 ne-

25 3nenek mykeppen bolondott meg mew-

1 A harmadik e át van húzva.
2 A feg szórész fölött elkenődött a tinta, az r fölött tintafolt látható.3 Helyesen: Bemaldo peter jya (vö. 53. lap 4. jegyzet).4 A nehezen olvasható vilis homuncio-t a fordító talán nihil ommno-nak olvasta, és

ezt fordította le. De az is lehet, hogy a latin kódex másolója tollbamondáskor így hallot-
ta, és akkor a magyar fordító nem ludas benne.

5 A 5 fölött téves betű nyoma.
> 6 Ugyanolyan eset, mint a 4. jegyzetben: in te helyett inde-t látott vagy hallott a
fordító vagy a másoló.

7 Az f át van húzva, véletlennek látszik.
s A negyedik e betű alatt égéstől származó lyuk van a papirosban.
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populo praedicabis."
Qui statim, sicut verus oboediens, nudus perrexit Assisium, et faeta

reverentia in quadam ecclesia ad praedicandurn surrexit. Pueri
autem et homines coeperunt ridere et dicere : ,,0 ecce, isti1 faciunt
tantam paenitentiam, quod efficiuntur amentes2 \" Interim verő
sanctus Franciscus, cogitans de prompta oboedientia fratris Rufini
et de mandato suo tam duro, coepit se ipsum durissime increpare,
dicens : „TJnde tibi, fili Petri Bernardonis3, vilis homuncio, praeci-
pere fratri Rufino, qui est de nobilioribus de Assisio civibus4, ut va-
dat nudus ad praedicandum populo? Per Deum ! Egofaciam, quod
tu in te experieris5, quod mandas inaltero6 ! "Ethoc dicto, in fervore
Spiritus sancti nudavit se tunica, et nudus ivit Assisium, ducens
seoum fratrem Leoném, qui suara et fratris Rufini tunicam distric-
tissime cogitans asportavit'.

Quem quum Assisienses nudatum cernerent, velut fatuum deri-
debant,

1 BpK. 43a: isti fratres.
2 BpK.: dementes.
3 Liége-i kézirat: Barnaridonis.4 BpK.: 0 civibus.
5 BpK.: operaberis (ez operieris-ből javítva).
6 BpK.: mandas in altero helyett alii facere mandasti.
1 BpK.: secum portavit.
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uetykuala Aloytuan ewtet es frater Rufe
ent nagy penetenc3eert meg kergetegew-
lny De 3ent fferenc3 meg lewle frater ru-
fent ky ymmaran ke3detuala p[re]dicalny

5 es ayoytatoít mongyauala Oh en draga-
latoíym fuíatok e3 vylagtol1. bewntewket
hagyatok el: egebeknek yo3agat agyadok2-
meg • betegeket latogaíatok3 •/. yltennek pa-
ranc3olattyat tarc3atok rokontokot 3ereíe-

1 0 tek(e)4 ha men or3agba yuttny akartok •/• Pe-
netenc3et tarc3atok •/• mert meg kew3eleyt
meny or3ag Es tehát 3ent fferenc3 fel
haga a3 p[re]dicalo 3ekbe Es p[re]dicala oly 0311-
dalatoílagot e3 vylagnak vtalattyarol

1 5 3ent akaratos5 3egenfegrewl 3ent pene-6

tenc3erewl: menor3ag honnyanak kyua-
nlagarol7 •/• ffe3ewlewt zeíus criítuínak ew
me3eyteleníegerewl bo3oíagarol 3entíeges8

penetenc3eyrewl •/• hogy mend ferfyw es
2 0 a3onember kyk ottogyel meg gyleke3te

nekuala nagy Tokaífagual •/• yg e n ke3de-
nek íyrnya Es hyhettettlen ayoytatoííag-
ual es yonhbely íyralmairagual9 felreg-
es yítennek yrgalmalfagat ewuewltyk-

2 5 uala mennyekbe A3keppen hogy hana

1 A g fölött téves betű nyoma.2 A d tévesen t helyett van.3 A betegeket latogafatok: 'visitate infirmum' a (si vultis) vitare infernum eltorzult
írásának téves olvasata (Nyr. 1902: 448).

4 A szóvégi e át van húzva.
5 Az akaratos szó a gegenjegrewl után áll, jellel ide utalva. Ma így mondanánk:

önkéntes (szegénység).
e A jeni pe rész piros tintával át van húzva.
7 Az y két pontja vonássá egyesült.
8 A í az n fölött van a sorközben.
9 A g fölött téves betű nyoma.
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putantes tani eum1, quam fratrem Rufinum propter paenitentiam
insanire. Beatus autem Franciseus invenit fratrem Rufinum, qui
iam inceperat praedicare. Et dure2 dicebat: ,,0 carissimi, fugite
mundum et3 dimittite peccatum; reddite aliermm, si vultis vitare
infernum ; servate autem4 mandata, diligendo Deum et proximum,
si pergere vultis ad caelum, et5 agite 'paenitentiam, quoniam appro-
pinquabii6 regnum caelorum." Et tunc sanctus Franciseus ascendit in
pergiolum7 et praedicavit tam stupenda de contemptu mundi, de
paenitentia sancta, de paupertate voluntaria, de desiderio regni cae-
lestis, de nuditate et opprobriis et sanctissima passione Domini
nostri Jesu Christi erucifixi, quod cuncti homines8 et mulieres, qui
ibi convenerant in maxima copia, coeperunt flere altissime. Et in-
credibili devotione et9 compunctione miserieordiam Altissimi ad si-
dera clamabant10, ita quod quasi

1 BpK. 43a: ipsum.
2 SpV. 112b: devote.
3BpK.:0eí.
4 BpK.: 0 autem.
5 BpK.: 0 et.
6 BpK.: appropinquat.
7 BpK.: pergulum.
8 BpK.: cuncti homines helyett omnes viri.
9 BpK.: et cordis.

10BpK.: ad sidera clamabant helyett clamantes ad sidera.
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mend elmének vy feleimében1 meg fordolanac
es a3 napon a3yfban2 volt ott allo neppek
kew3t oly íyralm hogy íonha nem volt
a3 varaiban vr íefus criítusnak3 kynyarol

5 olyatan hallót íyralm Es mykepen né-
pnek epeyteíerewl es criítuínak yuhy
vyga3talaíarol Es vr íeíus criítuínak al-
dot neuerewl 3ent fferenc3 fel ewltew3~
tete frater Rufent es ewn maga egyen-

1 0 be vele ew3uen fel ewltew3ek Es e3keppe-
n felewltew3uen yítent gyc3ewltetek es
gyo3erek: hogy ewn magokot4 meg gyew3tek-
uala es criítuínak yuhyt meg epeytette-
kuala Es mellet5 e3 vylagot vtalny muta-

15 ttanakuala De terének e3 vydeknek hely-
re Es bodognak alaytiakuala6 magokot
a3ok kyk C3ak ruhayoknak peremet ylle
tthetykuala Iítennek gyc3eretyre ámen [etc]

ffrater rufenofrol mykeppen
2 0 aj ewrdewngewft ^abadoytotta

e3 felewl mondót frater Kufen
ew 3yuenek yítenhe3uala7 nagy
ewgyeke3eíeert Es elmeyenek angyalo-
my nugodalmaert •/• Valamykoron va-

25 lakytewl hywtattatykuala e3enne nehe-
3Íeguel es 3erelmuel es 3auanak ke

1 Utólag piros tintával beírt szó, helyszűke miatt a ben rag a sor fölé került, jellé
ide utalva.

2 A 6 valamilyen más betűből van javítva.
3 A szóvégi Jc-t utólag írta a szóhoz a másoló, és függőleges vonással elválasztotta a

következő szótól.
4 Az ot szóvég utólag van beírva, és utána elválasztójel.6 Téves fordítás: a quam jelentése itt 'milyen, mennyire' (kell utálni. . .).
6 A második a y-ból javítva, a í után i látszik, de összenyomott y is lehetne.
7 A szóvégi a o helyett van (vö. 50. lap 1. jegyzet).
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omnes in1 mentis stuporem conversi sunt.
Et fuit in illa die in Assisio tantus planctus in populo assistente,

quod nunquam in illa civitate de passione Domini nostri Jesu Christi
fuit similis planctus auditus. Et sic aedificato populo et Christi ovi-
Inis consolatis et in vocibus altissimis benedicto nomine Domini
nostri Jesu Christi, sanctus Franciscus fecit reindui fratrem2 et se
simul cum ipso reinduit. Et sic reinduti tunicis, glorificando et lau-
dando Dominum3, quod semetipsos vicerant et quod oves Christi
aedificaverant, et quam contemnendus esset mundus, ostenderant,
ad locum Portiunculae4redierunt. Etbeatos se reputabant, qui pos-
sent eius5 tangere fimbriam* vestimenti. Ad laudem Domini nostri
Jesu Christi. Ámen.

De fralre Rufino, quomodo liberavit daemoniacum (Actus cap. 33.)

Praedictus' frater Rufinus propter magnam cordis attentionem
ad Deum et angelicam mentis quietem, quandocumque ab aliquo vo-
cabatur, cum tanta gravitate et dulcedine et vocis

1 BpK. 43a: in nóvum.
2 BpK.: fratrem Rufinum.
3 BpK.: glorificando . . . Dominum helyett glorificantes et laudantes Deum.
4 A Portiuncula helynevet talán partium-n&k. v. provinda-n&k olvasta, ezt fordít-

hatta az író vydeknek.
5 BpK.: eorum.
6 BpK.: fimbrias.
7 BpK.: Praedictus autem.
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keíedelmeuel ewtet hyuonak feleluala hogy
latatykuala1 egyéb vylagbalol meg terny A3-
ert egyel hyutatak taríitol hogy menne keny-
erett2 F Ew mykeppen yga3 yíteny felele: neky

5 F Attyamfya en lelkemnek baratya kérlek
téged felíeges ieíuínak es mendenhato ha
romtagnak neuebe íegehetek meg yíten-
3egenet3 F Dehogy mykoron kereíuala kenert
alíyfyaban : yme4 ho3tatykuala eleybe egy

1 0 erewíen kewtew3et eredewnges5 ember
F Es íok emberektewl t 6 3erke3tetet ky vite-
tykuala 3ent ferenc3he3 hogy ewtet ewrd-
ewgtewl meg 3abadoytana : ky mykoronla-
tauala frat[er] rufent tauol legottan ke3de

1 5 ewuewlteny es kergetegewlny oly erewíen
hogy menden kewteleyt el 3agatuan es
mendennek ke3ebelewl7 elky 3alada :F De
a3ok e3enne vyíagrol C3udaluan: meg kew-
tele3ek ewtet hogy meg mondana: myre

2 0 ma 3okaínal ynkab kyn3atnak : ky felele
mert a3 3egen frater es engedelmes 3ent
rufen ky eleue yew kewteluel :F Ew yma-
díagyual engemet meg gyoyta es kyno3-
F Es a3ert nem lakhatom tewbet e3 ember

2 5 ben Es e3ek megmonduan legottan elky
mene kyt haluan frater Rufen hogy a3
emberek es a3 beteg vyga5afat8 A3 frat[er]

1 A ta szótag a szó fölött van, jellel ide utalva.2 Az első í alatt piros rajzolat van (talán r betű?).
3 A latin források többféle értelmetlen szöveget adnak, de a magyar fordítás egyikből

sem származhat.
4 Az y pontjai vonássá olvadtak egybe.5 Bizonytalan íráskép; lehet, hogy a d előtt (két) rr van (vö.: 157: 4).
«Téves (t?) betű.
7 A j mintha r-ből volna alakítva.8 Az első a után először / volt, az író utólag piros tintával átjavította j-re.
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morositate ipsum vocantibus respondebat, quod videbatur de alio
mundo redire1. Unde semel vocatus a sociis, ut iret pro pane, ille sic-
ut vére divinus respondit: ,,frater a te imo mo mottó volontire." Id
est: frater mi multuni libenter.

Quum verő per Assisium panem quaereret, ecce ducebatur unus
daemoniacus fortiter ligatus et a multis hominibus sociatus, qui
ducebatur ad sanctum Franciscum, ut eum a daemonio liberaret.
Qui a longe quum vidisset fratrem Rufinum, statim coepit clamare
et furere fortiter2, quod confractis3 omnibus vinculis de manibus om-
nium exilivit. Ilii autem de tanta novitate mirantes coniuraverunt
eum, ut diceret, cur modo plus solito torqueretur. Qui respondit:
„Quia ille frater pauperculus, illeoboediens, humilis et sanctus frater
Rufinus, qui incedit eum tasca, suis sanctis virtutibus et humilibus
orationibus me incendit et eruciat, et propterea non possum plus
sustinere4 in isto liomine commorari." Et iis dictis statim daemon5

exivit. Quod audiens frater Rufinus. quia illi homines et etiam in-
firmus sanatus6 illi

1 BpK. 43a: venire.
2 BpK.: tam fortiter.
3 BpK.: fractis.

4 BpK.: 0 sustinere.
5 BpK.: 0 daemon.
6 BpK.: illi homines . . . sanatus helyett Illi verő homines eum infirmo sanaio venientes

ad fratrem Rufinum.
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Rufennak1 nagy ty3terfeget te3nekuala Ada
gyc3eretet2 vr íefus cnítuínak F Es kyglele
kot hogy menetekben gyc3eryek vr íeíus
cnftoít3

frater leorol miként yelenet meg
5 neki/ bodog ferenc^

Zyy3eííegnek magyara3attya ky teltet me-
g ekeíeyt Es lelket malaítra bel
vy3en : malaít 3eretew :F 3ent ffere-
nc3 nagy ty3talagnak es galamby artatlanía-

1 0 gnakmyatta kyt frat[er] leoban ewriíuala: Ew-
tett gyakortab taríel vele v^yuála es ew
tyttkyra gyakorta evei es napual boc3atya-
uala A3ert 3ent attyanak mend ew taríy
kew3ewl nem volt oly hogy ky mkab tudolb-

15 uoltuolna ew tytkyrol4 es C3udayrol myke-
ppen mondót fratfer] leo Mert ew gyakarta
lattá ewtett égbe fel emeletlen5 Es ew gy
akorta hallotta 3olny yítenuel Es bodog-
a3onual: es angyalokual Meg annakfele-

2 0 te lata tew3es vylagolíagot ewrya 3alla
nya menbelewl F Es hallá 3O3atott a3 vy
lagoííagbalol ew uele 3olny Ew es myko-
ron nemy napon egyénbe mennének6

lata 3ent ferenc3nek F Arczaya elewt7 egy 3epíe-
25 g e w8 kereített elewt me[n]ny9 F Es lata hogy

a3 C3udalatos kereít 3ent ferenc3 meg al
uan meg alluala a3 kereítys Es vala

1 A Hűje szórész piros tintával át van húzva. y

2 A szó előtt tintafolt, a g betű elmosódott.
3 A to helyén mintha előbb g (vagy y) lett volna.

4 A második t fölött téves betű nyoma látszik.
5 A szó vége le(n)ny akart lenni (vö. 63:14, 64:6).
6 Az m talán v-ből van alakítva. A szó végén egy y van kivakarva.
7 Az elewt fönt a sorközben van, jellel ide utalva. • ••' .
8 A szó előtt egy kivakart betű (y ?) nyoma látszik.
9 Az y talán e-ből van javítva. A szó végén és az előtte álló szó végén is kivakart

betű nyomai látszanak.
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magnam reverentiam exhibebant, et ipse dedit laudem et honorem
Deo et Domino Jesu Christo. Et hortatus est illos, ut in iis omnibus
glorificarent Deum et Salvatorem Dominum Jesum Christum, qui
est benedictus in saecula. Ámen.

De fratre Leone, quomodo apparuit sibi sanctus Franciscus
(Actus cap. 38.)

Gloriosae innocentiae, quae corpus decorat et animam ad gratiam
introducit et gloriam, amatőr Franciscus, propter magnam purita-
tem et columbinam innocentiam, quam in fratre Leone cernebat,
et ipsum frequenter1 ducebat pro socio, et ad secreta sua tam diebus
quam noctibus saepe admittebat. Quapropter inter omnes socios
sancti patris, qui plus de secretis eius et mirabilibus sciverit, fuit2

frater Leo praedictus. Nam ipse frequenter vidit eum levatum in
aere, sicut infra dicetur. Ipse audivit eum frequenter cum Christo
et beata Virgine et angelis colloquentem. Ipse insuper vidit lucem
igneam de caelo super sanctum Franciscum deseendentem, et vocem
de ipsa luce audivit cum ipso loquentem.

Ipse etiam, dum quadam die pariter incederent3, vidit ante faciem
sancti patris crucem pulcherrimam praecedentem et Christum in
ipsa4 pendentem. Et videbat5, quod crux ista6 mirabilis, quum sanc-
tus7 staret, stabat et quum ambularet, pariter et ipsa ambulabat;

1 BpK. 39b: frequentius.
2 BpK.: sicut. (Itt a latinból hiányzik a nem volt oly hogy megfelelője).3 BpK.: ambularent.
*BpK.: illa.
5 BpK.: vidit.6 BpK.: illa.
7 BpK.: sanctus Franciscus; SpV. 91a: cum sancto Francisco stante stabat et cum

ambulante ambulabat, pariter . . .
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holot gént ferenc3 yaruala a3 kereít elewte
megyenuala Es a j kereít vala yl feneííegew1

hogy nem cgak 3ent ferencsnek arcjayat
De meg ekeíeytuala es megvylagofoytua-

5 la felewlualo eget es2 Es mend e3eket frater lleo nyluan lattyauala F E3 frater
lleonak nemc3ac eletiben tewt íok es
C3udalatoíí3 vygaíagokot F De halála vtan
es : fzent4 attya meg yelenek neky mond-

1 0 uan neky F O frater lleo emleke3el hogy
mykoron valek e3 vylagban p[re]dicalok-
uala5 mend e3 vylagnak yewuendew na-
gy hyrt F Es mondomuala enmagamott
3egen embernek lenny : ky6 kynek 3erel-

15 meert yíten enged es ad A 3 3egeno3e
ehíegnek dewge mellet yítentewl nem
hagyattatykuala meghalny .F felele ffrat[er]
leo : yol emlekejem 3ent attyam Es mo[n]-
da 3ent ferenc3 En valek a j teremtett

2 0 es a3 3egen ember kynek 3erelme(r)ert7

yíten emberekre ehíeget nem boc3atuala
F De ala3atoífagert nem akaromuala mag-
amot yelentenem : Immár ma tudyad
byronual8 frater lleo : hogy myvtan elky

25 múlok9 e3 világból : yewue 3ewrnewíeges
es naualas ehíege vgy hogy ehíegtewl

1 A szó vége nagy tintafoltba esik.
2 A két szót maga a másoló választotta szét.
3 A szó után vakarás látható.4 A szó elején először J J volt, majd a másoló az első j-re /-et írt rá, a második j-t

pedig piros tintával áthúzta (színezte). A két apparuit szó közti szöveget &z író át-
ugrotta.

5 Az itt következő szakasz (11 — 17. sor) a kódexnek legrosszabbul fordított része,
a latin nélkül teljesen érthetetlen. Mégis érdekes, hogy a 19 — 21. sorokban a lényeget
jól megismétli.

6 A ky szó fölösleges, újból leírta.
7 Az ert előtt egy r ki van vakarva.
8 A j helyett tévesen r-et írt.
9 A szó végi k előtti 0 lehet e is, ez megfelel a latinnak.
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et quocumque sanctus Franciscus pergebat, illa1 ante faciem eius
praecedebat2. Et erat crux illa tanti splendoris, quod non solum fa-
ciem sancti Francisci illuminabat, sed et decorabat aerem circum-
quaque et omnia frater Leo cla[ra]3 luce cernebat.

Huic fratri Leoni non solum in vita fecit mirabiles consolationes,
sed etiam post mortem sanctus apparuit ei frequenter. Unde dum
quadam vice frater Leo in orationibus vigilaret, apparuit sibi dicens :
,,O frater Leo, recordaris, quod quando ego eram in mundo, praedi-
cebam4 farnem5 magnam in universo őrbe venturam, et dicebam me
scire quendam pauperculum hominem, pro cuius amore Deus par-
cebat et donec ille pauperculus viveret, famis pestilentia non mitte-
batur V — Respondit frater Leo : „Bene recordor, pater piissime6."
— Et ait sanctus Franciscus : „Ego eram illa creatura et ille pauper-
culus homo, pro cuius amore Deus famem7 in homines8 non mitte-
bat, sed propter humilitatem nolebam me pandere. Nunc autem sci-
as pro certo, frater Leo, quod postquam recessi de mundo, veniet ter-
ribilis et universalis fames in terra, ita quod ex fame

x B p K . 39b: illa crux.
2 BpK.: ineedebat.
3 B p K . : dara (Sabatier a liége-i kéziratból votto át); ugyanígy SpV. 91a.
4 BpK.: praedicabam.
5 Ennek a szónak a fama-v&l való összetévesztése okozta az egyik súlyos félreértést.

A másik ilyen tévedés a donec kötőszónak donat ( = ad) olvasata. Azonkívül nem értette
a fordító a szerkezeteket: famem venturam (esse) vagy me scire, nem fordította a viveret
igét, és belopta a meghalny igét.

6 BpK.: sanctissime.
7 BpK.: jarnam. I t t már a latin szöveg is hibás volt.
8 BpK.: Az in homines helyett hominibus.
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íok emberek fognak meg halny : es a3 keppen
lewn Mert netalamtal hatt ho1 nem uolt
e3 be3edek után hatalmasak meg mende-
newt oly nagy ehíeg hogy emberek nem

5 C3ak fewueknek gewkeret De es fáknak
kerget meg e3ykuala A3ert ehíegert2

embereknek íokfaga ve3e el3 A3ert frat[er]
Ueonak e3 felewlmondottakbalol ty3ta
artattlaníaga es F 3ent fferenc3nek a3on

1 0 yíteny baráti aga es meg feythe tétlen pro-
phetalas legén criítuínak gyc3eretyre4 am[en]

frater leorol mykoron lattá
uala ^ent ferenc^et fewlttewl
fel emeletlenny

15 ikílkoron bodog attya 3ent ferenc3
ke3detuala er3eny vy yíteny ma-
laftott A3 ew aldot lelke gyakarta égbe
nemc3ak elmeye3erent De teíti3erent5 es
fel emeltetykuala fewldrewl De Ie3en-

2 0 uala ew ho3ya yítennek cu6 C3udalatos
kegyelmeííege : e3 mondót fel emelked
eííegben F hogy ment gyakarlatoíban
yíteny malaitnak ayandokat er3yuala7

annál felyeb emelkedykuala fewltewl
2 5 Mykeppen reytetthytuel ewneky teb tar-

íy ewr3ewtek F Es a33onkeppen frater leo

1 A két szót az író választotta szét függőleges vonással.2 A szó végén valami (et?) ét van húzva.
3 Az e betűn látható kövér pont véletlen tintafröcosentés nyoma lehet.

4 A szó után függőleges elválasztójel van.
5 Az % 3. személyű birtokos személyrag.
6 Hibás szókezdet.
7 Az r j-ből van javítva.
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multi homines morientur."
Et ita factum fuit, nam forte ad sex menses post haec verba tam

magna fames ubique invaluit, quod homines non solum radices her-
barum, sed cortices arborum manducabant, unde prae fame periit
maxima1 multitudo hominum.

Claret igitur ex praedictis fratris Leonis innocentia et sancti
Francisci2 divina amicitia et eius ineffabilis3 prophetia. Ad laudem
Domini nostri Jesu Christi. Ámen.

De fratre Leone, qui vidit sanctum Franciscurn elevatum a terra et vidit
et palpavit eius stigmata (Actus cap. 39.)

Quum beatus pater Franciscus inciperet sentire nova et divina
charismata in illa sua anima benedicta, frequenter in aere non solum
mentaliter, sed corporaliter elevabatur a terra. Fiebat enim4 mira
Dei dispensatio5 circa ipsum in elevationibus supradiotis, scilicet
quod quanto divinae gratiae dona cumulatius sentiebat, tanto altius
elevabatur a terra, sicut oculata6 fide pluries eius socii conspexe-
runt; et singulariter frater Leo

1 BpK. 39b: magna.
2 BpK.: A sancti Francisci helyett erga sanctissimum patrem.
3 BpK.: infallibilis. A fordító bizonyára inexplicabilis-t olvasott.
4 SpV. 90b: autem.
5 SpV.: dispositio.
6 SpV.: occulta.
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kyt ew galamby fewg Angyaly artattlan
íagaert gyakorta 3entx fferenc3 ymadíag-
nak es egyebnemew yíteny dolgok kew3ewt
hagyauala lenny A3ert a3 frater lleo

5 gyakorta erdemle lattny 3ent attyat2 egb-
ee felemelettleny Es ynkab ke3ewíb(e)3

menyey 3enteknek gradoía3erent yo-
3agrol yo3agra ha3naluan •/• leplébe fel
emeltetykuala yítenhe3 Nemykoron

1 0 e3 mondót frater leo lata 3ent fferenc3-4

et e3ennere fewltewl felemeletleny •/.
hogy nem ylletthetyuala ew labaytt •/.
Nemykoron lattá ewtett felemelettleny
fáknak teteyere Nemykoron lattá ewtett

1 5 e3enne magalfagra feluontleny hogy
elygy5 latthattyauala ewtett De mykoro-

. n bodog 3ent ferenc3nek ylletthetyuala
lábat meg ewlelyuala es meg C3okoly'
auala ew labayt •/• Es ayoytatoi6 ymady-

2 0 auala monduan neky7: Iíten légy kegy-
elmes énnekem bewnewínek E3 3entíe-
ges yambornak erdelmemyat Agyad
te 3entleges yrgalmallagodot lewlnewm
en nekem De mykoron e3 enne fel eme-

2 5 lteteít ne3ne es ewtet nem ylletthetne

1 A szó jen része piros tintával át van húzva.
2 A jent attya rész pirossal át van húzva.
3 A másoló bizonyára nem tudta kibetűzni az eredetiben levő szót, amely keuefb lehe-

tett (többé-kevésbé); a szó végéről egy e ki van vakarva. Még két félreértett szó van
ebben a mondatban, a sensuum szót szenteknek (fn.), a sursum-ot pedig lepelnek.
fordítja, a hasonló peplum-ra, velum-ra, gondolva.

4 A jeni fferen rész pirossal át van húzva.
5 Az első y e-ből van javítva vagy fordítva.
6 Az ayoytatof után kimaradt a lacrimis megfelelője, esetleg ayoytatoft határozószót

akart írni a fordító.
7 A neky fölösleges, nincs meg a latinban sem. így félreértést okoz.
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quem propter suam columbinam, imo angelicam innocentiam fre-
quentius sanctus Franciscus interessé ad orationis clandestina stu-
dia permittebat. Unde ipse frater Leo saepe videre meruit sanctum
patrem in aere sublevatum1, plus et minus secundum gradus super-
norum sensuum, quibus de virtute in virtutem proficiendo sursum
agebatur in Deum.

Aliquando dictus frater Leo vidit sanctum Franciscum elevatum
a terra in tantum, quod tangere poterat2 pedes eius. Aliquando vi-
dere meruit eundem patrem sanctissimum elevatum usque ad cacu-
mina arborum ; aliquando in tanta altitudine sursum vectum, quod
vix illum visus valebat attingere. Quando verő pedes beati3 Fran-
cisci valebat attingere4, amplexabatur illos et osculando cum devo-
tissimis lacrimis exorabat dicens : „Deus, propitius esto mihi pecca-
tori et per merita sanctissimi huius viri fac me tuam sanctissimam
misericordiam invenire." Quum tantum elevatum aspiceret, quod
ipsum tangere non valeret,

1 SpV. 91b: elevatum.
2 SpV.: non poterat.
3 SpV.: sancti.
1 SpV.: valebat attingere helyett tangere poterat.
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Magát 3ent ferenc3nek alata Ieterye3tuen
ayoytatoít ymadíagot elíewhew3 haíonla
toít te3enuala1 De e3 3ent attyanak fel
emelkedesy voltak aluerna newew hely

5 en: es egyéb fok helyeken De 3ent fer-
enc3 ew íebynek helyt hagy2 C3ak frater
leonak yllettny Es frater lleo menden-
napon kewlewmb (ruh)3 vy ruhaual kew
te\v3yuala a3 C3udalatoí vaÍ3egeknek he-4

1 0 íebenek helytt • vernek meg tartaíara :
es íerelmnek5 engedelmere •/• menden na-
p meg vyoytyauala ty3toytuan •/• C3eter-
tektewl megualuan es pentektewl mend
napotteíteg •/. kyben lemegy nugodalmat

1 5 nem akaruala ew íebynek vettny •/• hogy
cnítulnak (íe)6 3erelmeert kereltfanak
íerelmeben auagy kynyaban yga3 fe3e-
wlewt criítoíual fygene De nemykoron
a 3 *y3tes íebekuel yegye3et ke3ekett

2 0 akaruan vette frater leonak 3yue eley-
be ky ke3nek vetelebelewl ffrater lleo
a3anna ayoytatoííagat e[r]3uala7 ew 3yueb-
en •/• nagy elyg hogy meg nem haluala
gyakortaualo 3ypegeíeknek8 ydueííeges

25 félelemre valtO3tatuan cnítulnak gyc3e
retyre9 / ámen •/• [etc]

1 A 3 fölött egy téves betű nyoma.
2 A szó végéről véletlenül lemaradt egy a.
3 Egy később leírandó szót tévedésből itt kezdett el, majd kipontozta.4 L. az előző jegyzetet.
5 Az n javítva van.
6 A fe a perelem, szó akart lenni régebbi helyesírás szerint.
' Az r az e fölött van jelölve.
8 A -uel rag jobban megfelelne, talán a szóvégi k-t eltévesztette.8 Az első y fölött piros pontok vannak.
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se sub sancto Francisco prosternens orationem similem primae facie-
bat. Haec (sic !) autem elevationes sancti patris fuerunt in loco Al-
vernae et in aliis locis quam plurimis.

Huic1 fratri Leoni solummodo sanctus Franciscus sua stigmata
committebat tangenda et novis petiolis remutanda, quas inter cla-
YOS illos mirabiles et carnem reliquam, ad tenendum sanquinem et
mitigandum dolorem die qualibet hebdomadae renovabat; excepto
die Jovis et per totum diem Veneris, in quo nullum volebat apponi
remedium, ut amore Christi, eo die crucifixionis, in doloribus crucis
vére crucifixus cum Christo penderet. Aliquando2 manus illas tam ve-
nerandis stigmatibus insignitas ante cor fratris Leonis sanctus Pran-
ciscus studiosius appoiaebat, ex qua3 appositione tantam devotionem
frater Leo sentiebat in corde, quod quasi exspirabat, frequentibus
singultibus in stupore salubri immutatus4. Ad laudem Domini nostri
Jesu Christi. Ámen.

1 BpK. 39b: Tpsi etiam.
2 BpK.: Aliquando verő.
3 BpK.: ex qua helyett cuius.
4 SpV. 91b: inimitatus.
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Zent febekrewl ualo c^nda

C3udalatoííagual legének A3
3ent ferenc3nek zent íeby meltoc :
Tec3yk a3 nemynemew elmeretes

5 yelenfegeft mutatuan :F Nemynemew fra1 p[re]
dicalo fratereknek gyleke3etyben :F Mer vala
a 3 gyleke3eíben nemynemew predicalo
frater ky bodog ferenc3et e3 keppen gylewly
uala ew yonhaban hogy lem yraíban ew

1 0 tett latnya lem be3edben hallanya íem
3yueben hyhetyuala zent íebeknek hely
uel ekelfewltnek lénye A3ert mykoron
emondot barát lakc^nak hegyek eluewl e3
mondót [con]uentben : kynek ebellew ha3aban

15 meg yrtakuala F 3ent ferenc3et (ew)2 3ent
íebeknek helyuel: hytetlenleguel es gylew-
íeguel yndoltatott F A3 frater el mene ty-
tkon ke3 es a3 3ent attyanak F 3ent feby he-
lyet keíyuel el uakara vgy hogy mende

2 0 neítewlfoguan m4 femmy meg nem yele
nnek F De mafod napon mykoron a3on frater ewlne a3 a3talnal: ne3e F 3ent ferenc3-
nek kepére F es lata ot (al)5 a3 helyeken vy-
ab íebekett holott el uakartauala ment

2 5 ele3teb uoltakuolna Es (gondoluan)6 meg

1 Tévesen előbb kezdett szó.
2 Kipontozott szó.
3 Talán szeme egy sorral lejjebb siklott, de időben észrevette hibáját.
4 Bizonyára a meg szót itt akarta kezdeni.
5 Elhibázott szó áthúzva.
6 Kipontozott szó.
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Miraculum de stigmatibus sanctis1 beati Francisci
(Actus cap. 40.)

Quanta fuerant2 digna illa miranda sancti patris3 stigmata, appa-
ret ex quodam venerabili4 miraculo, in quodam conventu fratrum
Praedicatorum evidenter ostenso. Erat enim in ipso praedicto con-
ventu quidam frater Praedicator, qui beatum Franciscum ita cordia-
liter oderat, quod neo in pictura videre, nec verbo5 audire, nec corde
eredére poterat ipsum6 fuisse sacris stigmatibus insignitum. Unde
quum dictus frater conventualis ultra montes in conventu praedicto
consisteret, in cuius refectorio depictus erat sanctus Franciscus cum
sacris stigmatibus, infidelitate motus et odio, accessit occulte et cum
cultello sacra stigmata de pictura sancti patris abrasit, ita quod pe-
nitus nil parebant7.

Sequenti autem die, quum idem frater sederet in mensa, respexit
in sancti Francisci imaginem et vidit ibi stigmata in locis8, unde9

abraserat, recentiora quam prima. Et indignatus

1 BpK. 17b: sacris.
2 BpK.: fuerint.
3 BpK.: patris Francisci.
4 BpK.: notabili.
5 BpK.: in verbo.
6 BpK.: 0 ipsum.
7 BpK.: apparebat; liége-i kézirat: parébat.
8 BpK.: locis suis.9BpK.:it&i.
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haraguuan gondola hogy e l t é b e tekelleteít
nem1 vakartauolna el F Es ydeyt varuan my
koron íenky yelen nem uolna Mert ky go-
no3t myuelkedyk vylagoííagot vtal :F Ma-

5 Íodc3or elmene es 3ent fferenc3nek leby
helyt a3anneban vakara el hogy a3 képn-
ek alataualo me3eytys el romta F De ha-
rmad napon hogy mykoron a3on frater
a3 a3talnal ewlne: tekente2 F 3ent fferen-

1 0 C3nek kepére Es íme3 lata a3 lent íebe-
knek helyet oly 3eppen es vyan hogy íon-
ha vyaban meg nem ylentekuala4 ment
te hat :F Tehát a3 frater alnokfagnakmyatta
meg íetetelfewle Es kegyetlenfegnekmyatta

15 re3e3tetek : ew bewnehe3 tewn harmad bewnt
F Es monda ew 3yueben Iftenre5 mondom
hogy en a3 febeknek helyt vgy vakarom
el hogy íonha touaba meg nem yelennek
Es mykeppen 3oktauala varny ydeyet: ky

2 0 ydewben embereknek 3emy nem latnak
Es elfeleduen hogy yften 3emeynynek8

mendenek nyaluan vadnak es meg yele-
nuen :F hyrtelen haragual vewe keíytt
Es kyuaya a3 kepprewl íebeknek7 yegytt:

25 feleteket es me3etes kyuaya8 F De legottan
mykoron ke3de vayny : ke3de (eleuen)9 a3
vayafokbalol eleuen veer ky

1 Az n más betűből van javítva.2 Az első í k-ból van javítva.
3 Az ee nagy /-re van átírva.

4 Bizonyára kifelejtette az y után az e-t.5 Az / alatt y nyoma látható.6 A ny téves elírás.
' Az / c-ből van javítva.
8 A második y fölött téves betű nyoma.
9 A szó feketével át van húzva.
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cogitavit, quod non perfecte primitus abraserat1; et observans ho-
ram, quando nullus adesset, quia qui male facit2, odit lucem, acces-
sit et seoundo abrasit stigmata sancti, ita tamen, quod caementum
non destruxit picturae substratum. Tertia verő die, quum idem frater sederet in mensa, respexit ad imaginem sancti Francisci; et ecce
vidit illa sacra stigmata tam pulchra et nova, quod nunquam appa-
ruerunt ita recentia. Tunc idem frater obtenebratus nequitia et per-
fidia incitatus, peccato secundo addidit tertium. Et dixit in corde
suo: „Per Deum ! ego taliter stigmata illa3 delebo, quod nunquam
de cetero apparebunt \" Et sicut solebat, observabat4 tempus, in quo
oculi hominum non viderent; et oblitus, quod oculis Dei cuncta
nuda et aperta sunt, cum5 impetu furioso túlit cultellum et effodit
de pictura signa stigmatum, colorem effodiens et caementum.

Statim verő, quum perfecit6 effodere, incepit sanguis de7 ipsis ef-
fossionibus emanare

1 BpK. 17b: abrasisset.
2 BpK.: ágit.
3 BpK.: ista.
4 BpK.: observans.
5 BpK.: 0 cum.
6 A perfecit effodere annyit jelent: befejezte a vújást.
7 BpK.: ex.
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Es a3 ver hyrtelen ky bu3doluan meg vere-
íeyte a3 mondót fraternek arc3ayat es ke-
3et: es kewntewíett De a3 frater meg ye-
duen le elek hogyhana meg holtuolna

5 De a3 3ent febekbelewl ewtlewt vyer futu-
ala a3 kewfalon : a3 naualyaí myat ky ew-
tletett A3on ke3be e3 mondót [con]uentnek
fratery gyleke3enek e3 fekewhew3 mykepp
en meg noltb.03 •/. es magokot gondoluan

1 0 annak gono3Íagarol •/. ygen bankodanak
Meg annakfelete latuan hogy a3 ver 3e-
netlen ky futuala ^3 íebbelewl •/• bel dugak1

a3 íebnek helytt ruhaual es gyapotual
a3 ver megíem allatthatykuala A3ert

1 5 feluen hogyne a3t •/• kew3 népek e3ekbe
vennék •/. Es hogy e3belewl leiratot (e3)2 es 3y-
dalmat ne vallananak Gondolának
ayaytatoít a3on 3ent fferenc3he3 folyam-
nya Es a3 prior mend a3 conuent bely-

2 0 ekuel magát le uetke3tettuen •/• 3ent ffere
nc3nek3 kepe elewt magokot fegyuen: Es
kewnue3eíekuel kerek bodog ferenc3ett
hogy e3 mondót fraternak4 vétket yrgal-
ma3uan meg boc3atna Es a3 vernek

25 folyaíat meltoltattnak meg5 allattny Es
legottan a3ocnak ala3atoííagaert: ymad

1 A d í-ből van javítva.
2 Elírás: es-t akart írni. Az előtte álló leu^at (szégyen) szó már kihalt.
3 A jeni ffere rész piros tintával át van húzva.
' A i után még egy betű (c?) nyoma látszik.
3 A g l-böl van javítva.
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et faciem et manus et tunicam dicti fratris, sanguis ille impetuose
prosiliens, cruentare1. Ille verő territus quasi mortuus eeeidit. San-
guis ille fluebat per murum de illis sacris stigmatibus ab illo misero
effossis, ut rivus. Iterim verő2 fratres praedicti conventus ad illum
iacentem quasi exanimem convenerunt et advertentes illius mali-
tiam3 plurimum doluerunt. Videntes insuper, quod sanguis ille de-
fluebat continue, obturaverunt illa foramina cum petiis et bom-
bace4, nec poterant sanguinis fluxum restringere. Quapropter timen-
tes, ne illud saeculares perpenderent et inde5 scandalum et vitupe-
rium sustinerent, cogitaverunt devote ad beatum Franciscum recur-
rere. Bt prior cum omnibus de conventu se exspoliantes ante imagi-
nem sancti Francisci, et se disciplinantes, et cum lacrimis orantes6,
rogaverunt beatum Franciscum, quod offensam dicti fratris misera-
tus dimitteret et sanguinis illius fluxum restringere dignaretur.

Et statim propter humilitatem illorum

1 BpK. 17b: cruentavü.
2 BpK.: 0 verő.
3 BpK.: illius malitiam helyett de illius malitia.
4 Liége-i kézirat: banbace.
5 BpK. 18a: exinde.
6 BpK.: exorantes.
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íag lewn meg halgattattot Es a3 Ver toua-
ba ky nem futott Es mendentewl ty3telen-
do 3ent íebek ew 3epíegekben meg mara-
danak De e3 mondott frater tehát lewn

5 e3 3ent ferenc3nek oly ayoytatolía : hogy
aluerna helyrewlualo barátok es valyak
lewtlenny De a3 frater ayoytatoífagert m-
ene aluerna hegyere Es a3 meguerefew-
lt gyappodpan vewn uele es ada a3 bara-

1 0 tokna1 meg annakfelette yewue ayoytatofí-
ager 3ent mariaho3 Deangelisrolualo2

ho3 Es 3ent ferenc3nek mendenmew3 he-
lyet ayoytatoít nagy ty3teííeguel es íy-
ralmual4 • meg latogata: Mert valaholott

15 3ent fferenc3nek myuelkedeíeben es mar-
hayaban lewlhetuala •/• oly ayoytatof kewn-
ue3eíekuel íyruala5: hogy kyk latyakuala
a3okes íyrnakuala ho3yaya keppeít Es
ew6 mend7 e3 meg mondót C3udakott aluer-

2 0 naban es aífyfba Iako3o íok(o)8 barátoknak
elewte meg mondottauala9 Ew taríy ott
nem voltokban •/• mert netalamtal e3 few-
lewlmondottat •/. alaytanak ew 3er3etynek
3emermere Meg annakfelete bodog fer-

25 enc3nek erdelme myatt •/• lewn oly ayoyta

1 A szó végéről véletlenül lemaradt a k.
2 Sanda Mária de Angelis a Portiuncula kápolna neve.
3 Ide mendennemew kellene, vö. MNy. 59: 487.
4 Az n fölött fordító jel, azért a szó vége ual. (Vö. 70. lap 2 jegyzet.)
5 Az / c-ből van javítva.
6 A szó elején az író n vagy m betűt akart írni.
7 Az e o-ból van javítva.
8 A szó végén egy o át van húzva.
9 Az u fölött egy magas betű nyoma látszik.
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fuit oratio exaudita ; sanguis amplius non defluxit et stigmata sanc-
ti 1 ab omnibus veneranda in sua pulchritudine remanserunt2. frater
verő praedictus ex tunc factus est devotissimus sancti Francisci. Bt,
ut testati sunt fratres de loco Alvernae, ille frater ad montem Alver-
nae causa devotionis accessit et de bombace illa cruentata secum de-
tulit et fratribus illis dedit.

Venit causa devotionis insuper ad Sanctam Mariam de Angelis
et omnia3 loca sancti Francisci devotissime visitavit cum reverentia
magna et lacrimis. Nam ubicumque de factis vei de rebus sancti
Francisci poterat invenire, in tam devotis lacrimis erumpebat, quod
faciebat etiam alios lacrimari.

Ipse etiam omnia praedicta miracula coram multis fratribus Mino-
ribus in Alverna et Assisio recitavit, sociis tamen suis absentibus,
ne forte praedicta in opprobrium sui ordinis reputarent. Factus est4

dictus frater ob merita beati Francisci

1 BpK. 18a: sancta.
2 BpK.: permanserunt.
3 BpK.: plurima.
4 BpK.: est etiam.
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tos A3keppen baratyho3 yokeduew hogy ínyké-
ppen ewket1 valamykoron nem latthatty-
auala A3onkeppen a3 vtan 3erelmuel2

erewíewduen :F Ewkett ty3telyuala attya-
5 fywy 3erelmnek kyuanattyaual: criítu-

ínak gyc3eretyre Ámen:

Mykeppen ^olot Cnftus frater
Maffeufual : e$ arrouah

bodog attyanknak ferenc3nek
1 0 ew 3ent tarfy : by^on marcha

ual 3egenek de yítenuel ka3dagok •/• ne
m ka3dagíagokot aranyban auagy 03-
ewítben •/ De 3orgalmaífagual 301'ogna-
kuala ka3dagolny 3ent yo3agokual : ky

15 kuel 3okot embernek ywttnya bj^on
es ewrewk ka3dagíagokra F A3ert tewr
tenek nemy nappon hogy frater malíe[us]
3ent attyanak t 3 vala3tott tarfy kewzewl
egy Mykoron egyéb taríyual yítenrewl

2 0 be3eluala : egyk kew3ewlek monda : hogy
vala neky yítennek baratya : ky byrya
uala C3elekedew elettnek es ylteny éd-
es elettnek nagy malaítyat F Es e3ek-
uel valluala melyleges ala3atoííagot

25 kyuel4 magát nagy bewnewínek aloy
tyauala : ky ala3atoííag ewtett meg

A 21. sorral egy vonalban a külső margó közepén valta olvasható, a 22. sor elején
közvetlenül a uala szóhoz tapadva val szó van.

1 A í fölött valamilyen magas betű nyoma található.
2 Az n fölött fordítójel 8 látszik, melynek az a szerepe, hogy a betűnek a fordított

értókét vegyük, itt például n helyett u-t. A szóvégi k hasi részei át vannak húzva. Azért
a szó: gerelmuel.

3 Magános t betű, talán a tarsy szót ide akarta írni a másoló. •
4 A szóközben nagy piros tintafolt.
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ita ad fratres eius benevolus, quod sicut illos aliquando videre non
poterat, ita post in caritate Dei firmatus ipsos fraterni amoris ve-
nerabatur affectu. Ad laudem Domini nostri Jesu Christi. Ámen.

Qualiter Christus apparuit1 fratri Masseo de Marignano socio beati
Francisci (Actus cap. 41.)

Ilii sancti socii beati2 patris nostri Francisei, pauperes quidem re-
bus, divites autem Deo, non quaerebant in auro divites fieri vei ar-
gento, sed sollicitissime procurabant ditari sanctis virtutibus, qui-
bus ad veras et aeternas virtutes3 pervenitur. Unde accidit quadam4

die, quod frater Masseus, unus de electis sooiis sancti patris, quum
de Deo socii loquerentur, unus eorum dixit, quod erat quidam Dei
amicus, qui magnam activae vitae et contemplativae gratiam pos-
sidebat. Et cum iis habebat profundum5 humilitatis abyssum, qua se
peccatorem maximum aestimabat8. quae humilitas illum

1 BpK. 41b: fuit locutus.
2 BpK. :0 beati.
3 BpK.: divitias.
4 BpK.: quodam.
5 BpK.: profundissimam.
6 BpK.: existimabat.

161



71

3entelyuala es meg erewíewytyuala Es gyacor
ta yíteny1 ayandekokban meg neuelyuala Es
mely 10b: íonha ewtett bewnbe nem hagyaua-
la eíny : hogy ky C3udalatoííagokot frater m

5 aííeus hallá es e3ebeueuen a3t lenny ew-
rewkelew yduelíegnek kenc3enek Az anne-
ban geryede meg .2 e3 mondót ala3atoríagnak
3erelmeben / yítennek3 meltolagos yo3agat
ewleleíuel : hogy nagy bu3goíagban arcya

1 0 yatt4 ménbe fel emeluen magát kewtele3e
erewí fogadafual5: hogy e3 vylagban akaratty-
aual tebe nem vygadna •/ Meglen6 a3 fene-
ííeges ala3atoííagot ew lelkében nem er3e
ne lenny Es e3t fogaduan: e3 3ent gondo-

15 latnak dolgában Aluala gyakorta cellayaban
bel reke3tuen Es vr yítennek elewte mon-
dhattlan foha3kodaíokual magát ew3tewer-
eytyuala : mert lattatykuala neky7 magát
embernek mendeneítewlfoguan meltott

2 0 pokolnak lenny ha a3 3entíeges ala3ato
ífágban nem elettuolna8 : mykeppen9 a3 yít-
tennek barattya : kyt hallottuala telyeíínek
lény yo3agokual: mendennel kyílebnek
aloytyauala magát lény Ewnewnbennete

25 mendeneítewlfoguan pokolnak lény meltot

1 Az e y-ból van javítva.2 Nagy piros pont.
3 A második n i/-ból van javítva.4 Az első y bizonyára tollhiba 3 helyett.
5 A -ual a-ja valamiből javítva van.
6 Az első e j/-ból van javítva. : •
7 Az n m-ből van javítva.8 A fordító bizonyára összetévesztette a perveniret igét a perviveret igével.
9 A k felső része a papiros sérülése miatt alig látható. — A szó téves fordítása

a latin qua-n&k, amely a humilitatern szóra vonatkozik. ;
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sanctificabat et confirmabat et crescere in dictis donis continue fa-
ciebat et, quod melius est, nunquam a Deo cadere permittebat.

Quae miranda ut frater Masseus audivit et adverteret1 illum the-
saurum esse vitae aeternae salutis, in tantum exarsit amore ad ha-
bendam virtutem dietae humilitatis Dei amplexu dignissimam, quod
in fervore magno ad caelum elevans faciem voto se strinxit firmis-
sime, nunquam velle isto mundo laetari, donec humilitatem illám
praeclarissimam2 in anima sua sentiret adesse. Et hoc voto in sanoto
proposito facto, stabat continue cella reclusus, et interim3 Deo ge-
mitibus inenarrabilibus continue se affligebat4 ; quia videbatur sibi
se esse hominem penitus dignum inferno, nisi ad illám humilitatem
sanctissimam perveniret, qua ille amicus Dei, quem audierat ple-
num virtutibus, inferiorem se omnibns reputabat, imo se penitus
dignum

1 BpK. 41b: adverterat.
2 B p K . 42a: clarissimam.
3 B p K . : coram.
4 B p K . : mactabat: SpV. 106a: macerabat. '• •' • '• • ' • ' • . '
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magát aloytyauala Es mykoron frater ma-
ífeus e3keppen bankoduan Í3ok napokon me-
g maradotuolna EMeguel 3omywíagual es
fok íyralmaífagokual magát1 ew3tewuer-

5 eytetteuolna Tewrtenek hogy nemy napon
bel mene erdewbe es által menuen a3 erd-
ewn a3 mondót ayoytatoflagert F Es erew-
íen ky boc3atuan íyralmnak ewuewlteüet Es2

kewnue3eíeket F Es foha3kodalokot: kereuen e
1 0 mondót yo3agot yftentewl neky adattny F Es

mert3 vr yíten yo[n]habely4 teredelmeíekett m
eg viga3t F Es ala3atofíoknak 3auyt meg
halya: lewn neky kec3er 3O3ad menbelewl
I monduan neky ffrater mafíee : ky 3entle

15 leknek myatta aldot criítoít meg elmered5:
ky felele . en vram / Es vr yefus ewho3ay-
a: Myt akar3 adnod e3 3ent malaítnak byra
íara F Es frater Maífeus felele Vram6 en
feyemnek 3emytt Es monda neky Vr yít-

2 0 ten Akarom hogy 3emed legyen es ma-
Ia3tod De frater maffeus marada e3 kyu-
anatoí(íagnak)7 ala3atoííagnak a3anna ma
laltyaban F Es yítennek vylagolíagaban ho-
gy gyakorta uala vygaííagban Es gyakor-

25 ta mykoron ymadko3ykuala te3enuala ne-
my egyeffeges vygalagot Es tompa 3011a!

1 Az m fölött egy sor véletlennek látszó pont.
2 Az E fölött téves betű nyoma.3 A í-t utólag írta az író a mer-hez, és függőleges elválasztójelet tett utána.4 Az o fölött látható körív lehet téves magas betű nyoma, de inkább a ki nem tett n

hiányjele.
5 Ez a mondat nem tartozik az idézethez, meg efmere kellene.6 Lehet, hogy az Vram előtt en-t akart írni a másoló (vö. a 16. sorral), de aztán piros-

sal áthúzta.
7 A fagnak szórész ki van vakarva.
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aestimabat1 inferno.
Et dum sic tristis frater Masseus per dies plurimos permarisisset2,

in fame et siti et multis lacrimis se mactando, accidit, quod quadam
die intravit in3 silvam ; et eundo per ipsam4, pro dicto desiderio ve-
hementi, emittebat luctus clamores et laorimosa suspiria, postulan-
do virtutem dictam5 a Domino6 sibi dari.

Et quia Dominus sanat contritos corde et exaudit voces rmmilium,
facta est sibi vox de caelo, bis clamans: „Práter Massee! frater
Massee \" Qui per Spiritum sanctum7 reoognoscens, respondit: „Do-
mine mi \" — Et Dominus ad eum : „Quid vis dare, quid vis dare
ad hanc gratiam possidendam?" — Et frater Masseus respondit:
„Oculos8 capitis mei." — Et Dominus ad eum : „Et ego volo, quod
oculos et gratiam habeas." frater autem Masseus remansit9 in tanta
gratia optatae humilitatis et lumine Dei, quod continue erat in iubi-
lo. Et saepe, quando orabat, faciebat quendam iubilum uniforméin
et voce obtusa faciebat

1 BpK. 42a: existimabat.
2 BpK.: remansisset.
3 BpK.: 0 in.
4 BpK.: eam.
5 Liége-i kézirat: praedictam.
e BpK.: Deo.
7 BpK.: A sanctum után Ghristum benedictum.
8 BpK.: Az Oculos előtt Domine mi!
9 BpK.: mansil.
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te3yualax mykeppen galamb . v . v . v • Es vyg ar
C3aual yíteny edeííegnek vygíagaban2 Iako3-
ykuala Es e3 ala3atof frater magát aloytya
uala lény mendentewl kewííebnek: falernay

5 3ent elmew frater Jacab kerde (v)ewtett3 my
re a3 vygaííagban a veríett meg nem valto-
3ttattyauala F ky felele nagy vygaíagual:
hogy mykoron egy állatba[n] menden yo3ag
lewltetyk •/• ne[m]kel a verfet megualto3tattny

1 0 Mykeppen vytettetetuolt $ent cla
ra euel y'ften ^ewletety napyan a$ egha^baá

Glara allattyaban es vr íeíus cnltunak
neueben ayoytatos men :F Mykoron
nehe3en beteglenek :F 3ent Demyen egyha3an

15 al: egyebekuel nem mechettuala yíteny 30I-
galatonak adaíara :F De ywttuan Aldot vr íe-
íus cnítus 3ewletety napyanak ydnepere
kynek 3ewletety napyara a3 apac3a lyanok
3oktakuala myíere meny es vratt uenny

2 0 F Egy euel5 bodog clara: mend a3 ydnepre me
nuen ewnewnmaga A3 betegíegben meg
nehe3eduen meg marada F Es vala nagy 30-
moroíagban A3ert hogy nem lehettuala tar
íy kew3t yly ayoytatoí ydnepbe F De vr íeíus

25 criftus akara meg vyga3talny e3 ew hywíe
ges lyányát F Tewe ewtett6 lelkében yeleít
yíteny 3olgalatok kew3t7 lenny 3ent fferenc3
nek egyha3aban veternyen es myííen

1 Az y valamiből alakítva van.
2 Az y fölött a két pont vonássá olvadt egybe, a második g k-hól van javítva.
3 A v át van húzva.

4 Az eghajba szó az iniciálé alatt a sorközben van, jellel ide utalva.
5 A fordító a latin devote-t tévesen de nocíe-nak olvasta.
6 A második í Z-ből van javítva.
7 A w a szó fölött van, jellel ide utalva. •
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quasi columbus u u u, ac facie hilari et iucunda contemplationi
vacabat et super hoc humillimus factus, prae cunctis hominibus se
minimum reputabat.

Interrogavit eum frater Jacobus de Falerone1 sanctae inemoriae,
quare versum non mutabat in iubilo. Qui respondit cum magna lae-
titia : ,,Quia quum in una re invenitur omne bonum, non oportet,
quod variét versum/' Ad laudem Domini nostri Jesu Christi. Ámen.

Qualiter sanda Clara fuit portata in nocte nativitatis ad ecclesiam
sancti Francisci (Actus cap. 42.)

Quum devotissima Christi sponsa Clara re et nomine, graviter in-
firmata2 corpore, apud Sanctum Damianum moram contrahebat,
ad solvendas horas canonicas cum aliis3 ire ad ecclesiam non poterat.
Adveniente verő sollemnitate Domini nostri Jesu Christi benedicti,
ad cuius matutmum4 sorores solebant accedere et in missa nativi-
tatis communicare devote, beata Clara, omnibus ad sollemnitatem
euntibus, sola remansit in loco, infirmitate gravata, cum non parva5

desolatione, eo quod non poterat interessé ad tam devota sollemnia.
Sed Dominus Jesus6, volens hanc suam sponsam fidelissimam con-

solari, fecit eam in ecclesia Sancti Francisci tam in matutinis7, quam
in missa et in omni festiva8 sollemnitate spiritu praesentialiter in-
teressé.

1 A név a Maz.1473-as számú kéziratban (ez egyben Sabatier alapszövege) Falerano,
Sabatier cserélte át F' alerone-xa,; a liége-i kéziratban Fallereno, a BpK. 42a lapján Fal-
lerone.

2 BpK. 46a: infirmaretur.3 BpK.: aliis sororibus.
1 BpK.: matutinas.
5 BpK.: modica.
6 BpK.: Jesus Ghristus.
1 BpK.: matutino.
8 BpK.: festina.
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De mykoron e^ lyanok 3ent Demyembewl
yíteny 3olgalat meg teuen tertenekuolna
3ent Claraho3 : mondanak : vayha velewnk
yewhec3uala Dragalatos clara a3ony: mely

5 nagy vygaíagot my vallank e3 ewduew3e
wytew yítennek (ydnepe)1 3ewletetty napyan
De a3 Clara a3on felele En hugym / es en
dragalatoí lyanym : halat adok vr yeíus crií
tuínak mert e3 évnek menden ty3teííegere

1 0 es nagyobara es ty^teííbere es ayoytatoííb
ara melyet2 ty 3 Mert vr yeíus
cnitulnak tetelme myat es en bodog4 attyam-
nak ferenc3nek 3er3eíe myat: ben uoltam
en attyamnak5 ferenc3nek 3ent egyhazában

15 Es teíty fileymuel es lelkyuel haliam me
nd a3 Enekleít es a3 orgonalaít: megannak
felette aldot teített vewk ottan A3ert e3
enne malaít nekem leuen erewlyetek
Es íeíus criítoít mend 3yuetekuel gyc3er

2 0 yetek Mert ytegyél betegewl fekewk Es
nem tudom hogy teltembenee auagy telte
mkewuewlee voltam mend e3 yíteny ty3-
teííegben Mykeppen felewl mondám / 3ent
ffereno3nek vr íeíus criítuínak gyc3eretyre

25 Mykeppen kereftet c^udalatoft ter
ye^te ky kenyereknek6

.^yoytatos 3ent elara es kereítnek ta-
noytuanya Es bodog ferenc3nek

1 A szó át van húzva.2 A quam itt hasonlító kötőszó.
3 Üresen hagyott rész, talán a fordító nem tudta azonnal lefordítani a megfelelő szö-

veget (exstiti consolata) és későbbre hagyta beírását.
4 A d gr-ből van igazítva.
5 A -nah ragot a fölötte levő j-nek szokatlanul mélyen lenyúló alsó szára veszi körül.

A másoló máskor is ír ilyen cikornyásan.
6 Kódexünk latinizmusa legszembeötlőbben! a fejezetcímek fordításában nyilat-

kozik meg. Ebben a címben a mondat állítmánya nem a kérdőszó után áll (Mykeppen
terye^te ky). A kereftet cyudalatoft szórend a szóról szóra való fordítás jele.
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Quum autem sorores, completo officio in Sancto Damiano, ad
sanctam Claram redissent, dixerunt: „0 domina Clara carissima,
quam magnam consolationem habuimus in ista nativitate1 Domini
Salvatoris, utinam potuisses esse nobiscum \" Illa verő respondit:
„Gratias ago Deo2 meo Jesu Christo benedicto3, sorores et filiae meae
carissimae, quia ad omnia sollemnia huius noctis et ad maiora et de-
votiora, quam vos, exstiti consolata. Nam Domino meo Jesu Christo
faciente et beatissimo patre meo sancto Francisco procurante, in-
terfui in ecclesia patris mei sancti Francisci et corporalibus auribus
et mentalibus audivi cunctos cantus4 et organa, et insuper ibi sacram
communionem suscepi. Unde de tanta gratia mihi facta gaudete et
Christum Jesum benedictum5 totó corde laudate, quia et hic infirma
iacui et nescio quomodo, utrum in corpore, an extra corpus in sol-
lemnitate tota, ut praedixi, in Sancto Francisco6 interfui." Ad lau-
dem Domini Jesu Christi. Ámen.

Qualiter sanda Clara ad mandátum domini papae crucem miraculose
panibus impressit (Actus cap. 43.)

Sancta Clara devotissima crucis discipula et pretiosa plantula

1 BpK. 46a: nocte benedicta nativitatis.
2 BpK.: Domino.
3 BpK.: 0 benedicto.
4 BpK.: cantos.
5 BpK.: 0 benedictum.
6 BpK.: in Sancto Francisco helyett in ecclesia Sancti Francisci (tíz sorral előbb jól

fordította, itt nem értette, hogy a szent neve magában a neki szentelt templomot is
jelentette), s talán azért változtatott a szerkezeten fordítónk).
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nemes palantaya Oly 3entíegew vala hogy
nemc3ak pifpekek es gardinaroíok •/ De papa
es kiuanatoft kyuanyauala hallany es latny
Es gyakorta papa ewnkepere meglatogatty

5 auala ewtett A3ert nemykoron Vr papa
mentuolna 3ent Claranak monoítoraba
hogy ewtewle ky vala 3ent leieknek tytkoía
hallana mennyekett1 es ylteny 3epp be3ed-
ekett A3ert monnayk leieknek ydueííeger-

1 0 ewl • es yíteny gyc3erettrewl 32 keíeyg be3el-
uen A3on ke3be 3ent Clara 3er3ete ken-
erekett a3 a3talokra menden apac3anac
kyuana megtartany a3 criftur vycaryuíatol
meg aldatot kenerekett A3ert áldomás

15 meg vege3uen 3ent Clara térde lehayol
uan papának elewte : nagy ty3teífeguel ké-
re ewtett hogy meltoltattnak a3 a3talra tewt
kenereket meg aldanya De a3 papa felele
hywfeges3 húgom Clara En akarom hogy

2 0 te algyad meg a3 kenerekett Es tegyed
aldot criltuínak kereített ew ryayok ky
nek magadott ege3len aldo3ott aldo3aít
ayandeko3tal De a3 3ent Clara felele:
3entíeges attyam engegyed énnekem :

2 5 mert e3ben volnék ygen meg pyroy-
tando hogy en ky vagyok egy hyfruana3-
onyember mernek tenny yly aldomaít

1 Helyesen mennyei/eket (mn.) kellene.
2 Téves 3 betű.
3 A h-nak hatalmas alsó szára a következő sor alá ér.
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beati Francisei erat tantae sanctitatis, quod non solum episcopi et
cardinales, sed et summus pontifex illám audire et videre affectuose
cupiebat et saepe1 personaliter visitabat. Etenim quadam vice papa2

ad monasterium sanctae Clarae accessit, ut ab ea, quae erat sacrari-
um Spiritus sancti, audiret caelestia et divina colloquia. Utrique igi-
tur diu de salute animae et divina laude tractantes, interim sancta
Clara fecit panes pro sororibus in mensis omnibus praeparari, cupi-
ens panes illos reservari a Christi vicario benedictos.

Unde finita collatione sanctissima, sancta3 genuflectens cum ma-
gna reverentia, rogavit summum pontificem4, ut panes appositos di-
gnaretur benedicere. Papa verő respondit: „Soror Clara fidelissima,
ego volo, quod tu benedicas panes istos et facias super eos Christi be-
nedictionem, cui te totam in medullatum5 sacrificium obtulisti."
— Illa verő respondit: „Sanctissime pater, parcatis mihi, quia in
hoc essem reprehendenda nimis valde, ut coram Christi vicario, ego,
quae sum una vilis muliercula, praesumerem facere talem benedic-
tionem."

1 BpK. 46a: saepe eam.
2 BpK.: dominus papa.
3 BpK.: sancta Clara.

4 BpK.: rogavit summum pontificem helyett ante summumponti]icem humiliter suppli-
cavit.

5 SpV. 141a: in medullatum helyett immaculatum.
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• Criítuínak vykaryuía elewt Es feliele1

erre Papa hogy vakmerewíegnek ne uete
<i ííek De annak felette ebbelewl legén erd

elmed te2 neked 3ent engedelmelfegnek
5 myatta •/• hogy e3 kenerekre tegyed 3ent

kereítnek yegyett Es aldyad meg ewke-
wt vrnak neuebe De a3 3ent Clara my
keppen engedelmeííegnek lyánya A3 ke-
nerekre kereítet teuen Ayoytatoít meg

1 0 alda •/. Ilegottan yelenek by3onual mend
a3 kenereken kyre3tnek C3udalatoí 3epíe-
gew yegye •/• kykben íokan3 ewtekuala nagy
ayoytatoííagual Es teben C3udaert toua
ba megtartottakuala Annakfelett Papa

15 C3udalkoduan4 Criltuí lyányától lewt yo-
3agos kereítrewl Elew3ewr criítuínak
halat ada Annakutanna bodog Clarat
vygaíagoít meg alda •/• Ilako3ykuala e3
mondót monoltorban egy ortulana nevew

2 0 apao3a 3ent Claranak annya •/• e s -Ág-
nes a3on 3ent Claranak ewc3e5 •/• Egyéb íok
3ent apac3akual es criítuínak lyanyual
mend telyeíek valanak zent lelekuel:
kykhe3 zent fferenc3 íok betegeket kewldu-

25 ala 3ent Creítenek yegyeuel •/• kyt mend
yonhokual ty3telnekuaía •/ Valamennyen
meg yegy3tettnekuala ege3Íeguel terne-

1 A második l talán k-hól van javítva.
2 A másoló a te előtt kifelejtette a parancsolok állítmányt.
3 Az / talán c-ből van javítva.
4 A kod szórész körül nagy olajfolt van.
5 A w a szó fölé van írva, jellel ide utalva.
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Et papa respondit: „Ad hoc ut praesumptioni non imputetur, sed
insuper habeas inde meritum, praecipio tibi per sanctam oboedien-
tiam, quod super istos panes facias signuni crucis, et benedicas eos
in nomine Domini nostri Jesu Christi/'

Illa verő tamquam oboedientae filia, super panes illos crucem fa-
ciens devotissime benedixit. Mirabile certe1! quod statim in omni-
bus panibus apparuit pulcherrimum signum crucis. De quibus plu-
res fuerunt cum magna devotione comesti et plures per miraculum
in posterum reservati. Papa insuper de virtuosa cruce a sponsa
Christi facta admirans primo gratias Deo egit et postea beatam Cla-
ram consolabiliter benedixit.

Morabatur in dicto monasterio Hortulana, mater sanctae Clarae,
et soror Ágnes, eiusdem germana, omnes Spiritu sancto plenae cum
multis aliis sanctis monialibus et sponsis Christi, ad quas sanctus
Eranciscus infirmos plurimos transmittebat2.. Virtute crucis, quam
totó corde colebant, quotquot signabantur, remedium reportabant.

1 A fordító nem értette meg a Mirabile certe! felkiáltást, de azért a szavakat bele-
szőtte a következő mondatba: by^onual (certe) és c^udalatof (mirabilis).

2 BpK. 46b: A fejezet vége: mittebat, rnodo ad unatn, modo ad aliam praedictarum,
ut super eos facerent signum sanctae crucis et virtute ipsius crucis, quam totó corde colebant,
quotquot ab ipsarum aliqua signabantur, sanitatis remedia reportabant.
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kuala meg Cristusnak gycgeretyre Am[en]

Mykeppen frater Egyed vonót ky
nemy meftert eiv ketfegebelewl
^I3koron kyben meg eluala 3ent

5 Egyed vala nemy nagy meíter
Predicatoroknak kew3ewtte •/• ky íok
elmének1 myatta válla nagy ketfeg •/. Áld-
ott Criítuf Annyak2 3ew3eíegerewl mert
latattykuala neky lehettetlenfegnek : hogy

1 0 Annya volna /. es 3ew3 De maga by3on
hyw ew ketíegerewl bankodykuala Es ky
uanko3ykuala hogy meg 3abadolhattna
valam(y)el3 vylagofolott elmeyew ember -
tewl e3 yly nemew ketfegtewl •/• Es a3ert

15 mykoron hallottauolna •/• hogy frater Egy-
ed voltuolna ygen meg vylagoílolot4 em-
ber yítentewl / vgy hogy ew elmeyenek
maga3taíaba[n]5 gyakorta el rywtetykuala : meg
vege3e ew 3yueben ewho3ya menny: Py3

2 0 uan e3 mondott ketfegtewl meg 3abado-
lny e3 yfteny embernek myatta A3ert
mykoron yutottuolna ewho33a :F De 3ent
fferenc36 ewnek yewueíet yogondolattyat es
kyíalaíat annak elewtte meg tuda ewle-

25 lkeben •/• niy elewtt valamyt neky mon
dottuolna :F Elewl lewle ewtett zent fere[n]c37

es tartuan egy e}ftapot ke3eben monda
neky Oh Attyam fya predicator : ea ewte

1 A fordító az annos-t animos-nak olvasta, s ezt fordította.
2 A másoló hibája, azt hitte, hogy a k már a -nah rag vége.
3 Az y át van húzva, utána valamilyen betű (o?) e-re van átírva.4 A gof szórész körül nagy olajfolt van.
5 Bizonyára utólag beszorított szó, a szóvégi n-ei csak az a fölötti vízszintes vonás

jelöli. Utána a másoló függőleges vonást tett. A ta szótag fölött kis hullámvonal van.
Ez talán a ta szótag megkettőzését jelenti (magajtas szó ui. nincs ebben a kódexben),

6 Ferenc helyett Egyed való a szövegbe.
7 L. az előző jegyzetet.
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Ad laudem et gloriam Domini nostri Jesu Christi. Ámen.

Quomodo dicente fratre Aegidio virgo ante partura, virgo in partu,
virgo post partum, orta sunt tria lilia1 (Actus cap. 45.)

Tempore, quo vivebat sanctus frater Aegidius, erat quidam ma-
gnus magister de ordine Praedicatorum, qui per multos annos pas-
sus est dubitationem maximam de virginitate matris Jesu Christi2;
nam sibi videbatur impossibile, quod mater posset esse et virgo. Ve-
rumtamen, tamquam verefidelis,detalisua dubitatione multumdo-
lebat et oupiebat ab aliquo viro illuminato de tali dubio liberari. Au-
diens3 autem, quod sanctus frater Aegidius erat multum illuminatus,
accessit ad eum.

Sanctus frater Aegidius, adventum et propositum et pugnam eius
praesciens in spiritu, illi obviavit. Et antequam pervenisset ad eum,
cum baculo, quem habebat in manu, percussit terram et dixit: ,,O
frater Praedicator,

1 BpK. 51a: A cím Qualiter frater Egidius extraxit dubium aquodain magistro praedica-
torum.

2 BpK.: Jesu Christi helyett Christi benedicti.
3 BpK.: Az Audiens-től az utolsó sorban álló dixit-ig a szöveg: Et ideo cum audisset,

quod frater Egidius erat illuminatus a Deo ita, quod frequenter rapiebatur in mentis excessu,
determinavit in corde suo ad eum ipsum accedere, confidensque a dicto dubio per talem
hominem divinum firmiter liberari. Cum ergo venisset ad, eum, frater Egidius, adventum et
propositum et pugnam eius praesciens in spiritu, antequam quidauam ille sibi diceret, ob-
viavit et tenens baculum in manu percutiens terram dixit.
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a3 fewldett fmonda e3t gew3 3ewleíenek
elewtte Es hol ewtewtteuala a3 eítapual
&31 feldett A3 helyen legottan kewltua
la egy 3epíegew hlium Es malfodc3or

5 ewtuen a3 fewldett monda neky Oh atty-
amfya p[re]djcator 36W3 3ewlefíeben Es
a3 helyen eímeg kelé egy 3epp lilrum vy-
rag •/• harmadc3or ewttuen a3 fewldett mo
nda neky Oh Attyamfya predicator •/ 3ew'3

1 0 3ewleíenek vtanna • es ott kelé harmad
3eplegew hlium Es e3 leuen el futta ag
frater eged De a.3 p[re]dicator legottan meg
3abadola2 menden nemew kefertetytewl:
mondótól F Csudálatos es vy hyr lattuan

15 Es mykoron e3ebe vewtteuolna ewttett len-
ny frater3 egyednek esenne ayoytatoífagott
fogada ew 11033a hogy ewtett es a3 frater E-
gyednek 3er3etett C3udalatolt fel magaítatty
auala Criítuínak gycseretyre Ámen [etc]

2 0 Hogy alohad vrfognak lenni) jelette
bualo alamy^nakot : ej arol ualo

hí 3 be3edekett gyacorta mondyauala bod
og4 ferenc3 ew (t)attyafyaynak5 Nem
voltam ragado3o alamy3na kereíeíekben:

25 es bennek eluen kellettíegenek felette :F
Myndenkoron keueíebbett vewttem mynt
énnekem kellettuolna •/• hogy egyéb taríim
ne C3alattnanak meg re3yben •/. mert e3

1 A j i-ből van javítva.2 Az o alatt ismeretlen betűnyomok. :

3 A frater és a fölötte levő szó kor része olajfoltos.
4 A g d-böl van alakítva.5 A szó elején egy í át van húzva; először talán tarfaynah akart lenni.
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virgo ante partum \" Et statim, ubi percussit cum baculo, ortum est
unum1 lilium pulcherrimum. Et secundo percutiens2 dixit: „0 frater Praedicator, virgo in partu !" Et ortum est aliud3 lilium. Et ter-
tio percutiens dixit: „0 frater Praedicator, virgo post partum \"
Et confestim ortum est4 tertium lilium. Et hoc facto frater Aegi-
dius aufugit.

frater verő ille Praedicator illico liberatus est a tentatione sua5

et ex tunc magnam devotionem in sancto fratre Aegidio semper
habuit.

Quod reputahat furtum acqtiirere eleemosynas vei uti eis ultra
necessitatem (SpPerf. cap. 12.)

Dicebat beatus Franciscus ista verba fratribus suis frequenter:
„Non fui latro de eleemosynis acquirendo eas vei utendo eis ultra
necessitatem. Semper minus accepi, quam me contingeret, ne alii
pauperes defraudarentur portioné6, quia contrarium7

1 BpK. 51a: 0 unum.
2 BpK.: percutiens terram.
3 BpK.: secundum.
* BpK. 51b: est ibi.
5 BpK.: A fejezet végéig: sua praedicta viso tam stup&ndo et novo miraculo, et cum

didicisset illurn esse fratrem Egidium, tantam devotionem concepit ad ipsum, quod tam eum
quam, ordinem mirabiliter extollebat. Ad laudem Domini nostri.

6 BpK. 2b: defraudarentur portioné helyett defrauderentur portioné sua.
1 BpK.: contrarie; SpV. 14a: quod si contrarium facerem.
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ellen teweunek orfag volna 3ei'3ettnek

Cnftufnak bodog ferenc^re latog
atafarol hogy ewneky tanalc^ot
adna barátoknak fegedelmere: [etc]

5 ikilkoron a3 mynifter ymtene zent
fferenc3et hogy valamyt enge-
dne a3 baratoccnak1 C3ak kew3ewníegben2

Vgy hogy e3enne íokaííag vallana vala-
mynemew marhat kyre folyamnanak

1 0 De bodog ferenc3 ymadf agában hyua cri-
3tuít Es e3en kerde tanalc3ot crirtoftol: ky
legottan felele neky monduan En mend-
en marhat e l i t e k yelenfegeíbelyet es
kew3Íegbelyet Annakuttanna valamen-

1 5 nyett new e3 3er3ett mendencoron Ie3ec
ke3 ehíegben meg íegellenem3 Es mend-
addeg eleitettem4 a3 3er3ettett •/• meglen
en bennem by3yk

Pengnek meg vtala
farol es mykeppen a$ barátot gew-

2 0 tre meg ky ewtet ylletteuala

ORiftuínak yga3 baratya es kewue-
tewe 3ent ferenc3 •/• mend e3 vyla-
gyatt tewkelleteít meg vtala •/ menden
nek felette vtaluala pe[n]3t •/. Es ky3yuala

25 ew baratytt be3eduel es pelldaual •/. elta-
uo3tattny a3 pen3t mykeppen ewrdewgewt
A3ert e3 bewlc^efeg5 adatottuala F 3ent feren
C3tewl fratereknek6 hogy ganay es pen3

1 Az első a fölött téves betű nyoma látszik. A második c inkább i-nek látszik.
2 A 3 betű r-ből van alakítva.
3 A szóközben nagy olajfolt van, az E is belé esik.

4 A második e fölött valamilyen betű nyoma látszik.
5 A másoló a bewlc^efeg szót utólag piros tintával írta be, aszó a szóközt is betölti.
6 A második e o-ból van alakítva.
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facere furtum esset."

Qualiter Christus dixit ei, quod nolebat fratres aliquid habere nec1

in communi nec2 in speciali (SpPerf. cap. 13.)

Quum fratres ministri suaderent3, ut aliquid concederet fratribus
saltem in communi, ita quod tanta multitudo haberet4, ad quod re-
curreret, beatus Franciscus in oratione invocavit5 Christum et con-
suluit eum super hoc, qui statim respondit dicens : ,,Bgo auferam
omnia in speciali et in communi; huic enim familiae semper ero pa-
ratus providere, quantumcumque crescat et semper eam fovebo,
quamdiu sperabit in me."

De exsecratione pecuniae et qualiter punivit fratrem propter hoc6

(SpPerf. cap. 14.)

Verus amicus et imitator Christi Franciscus omnia, quae mundi
sunt, perfecte despiciens, super omnia exsecrabatur pecuniam, ad.
fugiendum7 ipsam tamquam diabolum fratres suos8 verbo et exem-
plo induxit. Haec enim solertia data erat fratribus, ut stercus et
pecuniam

! BpK. 2b: 0 nec.
2 BpK.
3 BpK.
4 BpK.
5 BpK.
6 BpK.
7 BpK.
8 BpK.

vei.
suaderent ei.
haberet aliquid.
vocavit.
fratrem propter hoc helyett fratrem, qui tetigit pecuniam; VatK.: tetigit eam.
és VatK.: fugiendam.
suos semper.
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