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BEVEZETÉS.

ELS FEJEZET.

A NÁDOR-CODEX ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE

1. §.

Annak küls állapotja és kora.

Azon becses nyelvemlék, mely itt egészben elször lát vi-

lágot , néhai Winkler Mihály pécsi kanonok ajándékából az egye-

temi könyvtár egyik dísze. íratott az finom szövet, ers, és kel-

lemes fejérségü papirosra, kerekbe átmen üjgot írással , melynek

els lapi hasonmása, úgy számjegyei is (a 689. 690. lapok sze-

rint) a tuIsó oldalon láthatók; tintája barnás, a címek, nagybetk,

s pont és vesszöféle jelek cinóberrel irvák (a hasonmáson a vörös

hetük vonalokkal jelölvék). Elül, továbbá a 4. 8. és 454. lapok

után egy-egy vagy tán egypár levél hiányzik , a meglev levelek

száma, az üresen maradtakat is ide tudva, 353; éhez képest az

ónnali (üj) lapozás 706 lapot mutat. Kötése még az eredeti, az

úgynevezett lapörök levágatása dacára, mik oly mélyen Írattak a

lapok vég sorai alá, hogy megvoltuk nyomai csak helyenként lát-

hatók. Állt pedig táblája fa deszkácskákból , mik tömött, de szinte

egészlen lekopott zöld bársonynyal voltak bevonva; az elüls

A*
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táblán két réz köldök, melybe az elenyészett két szíjkapocs

akasztatott; szélei jól meg voltak aranyozva és különféle rajzú

vak nyomatokkal ékesítve. A codex , kétség kívül kezdet óta
,

a sz. Ferenc szerzetebeli klarissza-szüzek óbudai klastromáé

volt , kik a mohácsi vészkor Pozsonyba futván , könyvtárukat is

oda mentették. Éhez képest az els tábla bellapján a következ

beírás olvasható : ^-iPro Sorore Conuent. Posom'en. Eben az Könu-

ben uagion Sz. Eufrusma Elete , Sz. Apoloniaj (értsd : Apolló-

niáé), Sz. Aduigai^ Sz. Adortam\ Sz. Sofiaí/ , Sz, Alexiusi^ Sz.

Maria Egtpczmka?/*', mely kéz egy azon klarissza fejedelemasz-

szonyéval, kitl az egri érseki lyceum könyvtárában „Az szent

Clara szerzetében él szerzetes szüzek Elöljáróinak avagy Abba-

tissáinak Tisztek szerént való Rendtartások" cím XVII. század-

beli kézirat származik ^); s mely kéznek több más codexben is

fenlev nyoma azok eredeti közös rendeltetését tanúsítja.

A Nádor-codex iratási éve annak 658. lapján kétszer je-

gyeztetett fel, t. i. szókkal és számmal kiírva. Az évszám hason-

mása a jelen kiadásban az idézett lapon látható. Az ötösnek alakja

összevethet a 689. és 690 lapokról vett ötösökkel , mik e beve-

zetés 2. lapján láthatók; a zérus kis karika alakban jobbról az ötös

felett áll, mint az a régi iratokban gyakran elfordul. A kiírt év-

számban egy nevezetes hiba fordul el. „írták ez könyvet— mond

a 657—8. lap — istennek sziletése után ezer kilenc száz nyolc

esztendbe"; s azon kéz , melyet harmadiknak fogunk nevezni

,

jónak látta az oldal szélén ily szócskával eszméltetni a leírót : er-

ras^ s e hibát „1508" számjegyekkel megigazítani. Ez évszámot

•) L. tlem: Egri Szünnapok., az Új M, Múzeum 1853-ki X. füzetben, az 533.
8 534. 11.
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azért is emlékezetben kell tartanunk, mert az nyújt kulcsot a

sz. Ferenc élete némi töredékét foglaló Simor-codex ^), úgy a

debreceni codex ötödik része ^) leiratási korának meghatáro-

zására: mely mindkett azonegy kéztl, a Nádor-codexétl

,

származik.

S ezt értem els kéz alatt.

Egy második , de kétségkívül egykorú kéz , a három els

legenda némely helyein (399.401.425.455. 476. 477. 11.) pót-

lásokat tett
,
jeléül annak , hogy azokat egy régibb kézirattal ösz-

szevetette.

Egy harmadik^ minden esetre férfi s jóval késbbi, kéz iga-

zította meg a 214. lapon a „Jud/í könyvében" ejtett hibát Judi-

cum-ra, s a 658, lapon az évszámbeli hibát.

Egy negyedik, szinte késbbi (XVII. századbeli) kéz a legen-

dákon ment keresztül, s üt ott az archaismusokat váltotta fel ujabb

formákkal ; így : a 402. 1. marhával és megjegyözé helyett írta

:

gazdaghsaggal és e/jegyözé; 420. 1. száz pénzt helyébe tette

száz forintot; 487. 1. a helyes éneim (ma: enyéim) helyébe tette

enimek (roszúl!); 491. 1. felmagasztassow^ helyébe szinte roszúl:

felmagasztasse^; 506. 1. meny6e/d/ h. tette memhöl; 510. ]. ingyen

sem helyébe m«gyen sem ; és félem (fnév) helyébe : félelem

;

518. 1. kitörlötte e formát: ércbelöl; több más helyeken a régi i.^

p^ c hetüket cs^ ó, k-TR változtatta; a 413. 1. e kitételben: „kitl

engem szüle" a tit kitörlötte; ellenben a 418. 1. kétségkívül egy

régibb kéziratból a következ helyet pótlolta : „leesék eltte az

ifjú konyoroghuén az Apáturnak hogj fogadná bé eöket az ka-

') V. ö. Mátray Gáior jelentését az Akad. Értesít 1850-ki füzetében.

») L. M. Irodalmi Történelem II. kötetében, a 98. §. 21. pontját.
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lastrotnban.''' Ily részenkénti megújító változtatásokon mentek ál-

tal magok az okoskodó leírók által is régi codexeink, innen ben-

nök azon gyakori egyenetlenség, mely a kor meghatározásában

sokszor annyi nehézséget szül.

Ötödik kéz az említett XVII. századbeli klarissza fejedelem-

asszonyé, ki azt kélségkivül üjra Íratván le, a 454. 1. alján hi-

básan azt jegyezte meg , hogy ott sz. Eufrosina élete végzdik.

Még világosb int utasításokat az érsekújvári, a Cornides-, s egyéb

codexek mutatnak.

Azon névtelen klarissza szz , vagy ha férfiú írta
, ferenci

barát — mert több mint hihet , hogy ilyen s nem más szerzet-

beli készítette azt a sz. Ferenc reguláján él klarissza apácák szá-

mára — kitl ez és az imént említett két codex származik , nem

szerzje, hanem csak le- és összeírója a vegyes és, részben agg-

régi, tartalomnak, melynek darabjai így következnek:

Az els f részben^ mely elülröl a 134-dík lapig terjed,

több , a buzgalmi életre serkent és oktató , úgy nevezett tracta-

tus foglaltatik , úgymint tanítások az áldozás körül s a bnnek ju-

talmáról. — Több üres levél után, a 143-d. lapon:

A második fö rész kezddik , mely urunk kínszenvedését

és halálát (a passiót)^ két elmélkedést , és Mária síralmát tartal-

talmazva , a 388-d. lapig terjed. — Ismét több üres levél után

A harmadik f rész legendákat tartalmaz , szám szerint ki-

lencet, a 397. lapról a 681-dikíg, hol, s a 682-diken, mintegy

lappótlékiil, egy ima áll „Isten teste felemelésekoron."—• Végre

A negyedik frészhew 683—706. némi vegyes tárgyak.

Mind ezeket részletesen a következ fejezetek tárgyalják.



MÁSODIK FEJEZET.

AZ ELS FO RÉSZ KÜLÖNÖS ISíMERTETESE

3. §.

Az áldozásróli tanítások.

Ezek nyitják meg a codexet , és négy összefügg tractatus-

ból állanak. Az e/só', hiányozván a codex els levele vagy leve-

lei (kezdete: . . . kirl így szól Krisztus . .% maga is elül csonka;

de zársorai így adják címét (1. a 6. lapot): ^,,Mmd eddig szól ez

irás az méltatlan comonicálónak keserüségös mérgérl." A 4-d.

lap után is hiányzik egy vagy egypár levél , s így e darab mer
töredék. A második tractatus , mely így kezddik : ^^Immár ke-

deg ede alá szól , az méltán comonicálónak édösségös mézé-

rl , és szentségös nagy használatjáró f''' a 6. laptól a 33. lapig

terjed, s egy levél híán a (8. 1. után) egész. A harmadik a 34.

lapon így kezddik : „Immár leszön ta?iuság arról miképpen es-

mérheti meg emhör azt, ha méltán járul ez szentségnek vételére

avagy nem'\ s tart a 41-d. lapig. A negyedik végre: ,,.,Úrnak

nevébe jelöntetik immár ede alá mene használatosságos gyi-

mölcse legyen ez szentségös kénnak gondolatjának!''' foly a 63-kig,

s ily apprecátióval végzdik: „Dicsértessék úristen és szent

anyja."

Ezen értekezés , melyet tiszta erkölcsi irány , s élénk , nyo-

mós eladás tüntet ki , kétség kivül deákból fordíttatott. Eredetié

i
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nem régibb s alig újabb a XIV. századnál ^^), mert mind azon írók

,

kik idézteinek— mint Hilarius és Chrysostomus (IV. száz.), nagy

Gergely (Ví.), Bernát (XIÍ.), nagy Albert, Bonaventura és Aqui-

nói Tamás (XIII.), s végre Lyrai Miklós— a XIV. század közepe

eltt virágoztak, s a mü által van azon myslicus szellemtl hatva

,

mely a XV. század vége eltt a terjed classicismustól feloldva,

mindinkább világias iránynak hátrált. A magyarság is irályunk fej-

ldésének azon phasisára mutat, melybe az, irodalmunk harmadik

idszaka virágzóbb éveiben, a XV. század utolsó negyedében, lé-

pett. A szép eredeti viszi t. i. s emeli ugyan a magyar irót, de

egészben ez mégis annyi önállóságot s oly uralkodást fejt ki az

eredeti felett, hogy szabályos szép nyelve,b és kerek mondatal-

kotása , nyomós és folyó eladása mellett csak oly latinismus is,

milyen péld. a 21. lapon: ^^\úk jóllehet az napnak hségén fekö-

gyenek''\ vagy a 34. 1. :
^,
jóllehet ezt senki nyilvánvaló bizony-

sággal meg ne esmérhesse'^ igen gyér foltot ejt, s általán azon

gondosságot érezteti, mely ama kort bélyegezte. Ide mutat az

archaismusok ritkasága is (alig leljiík még egypárszor benne a

-bell -halói ragokat , mint : szádbalól , ezökbell , mennybell).

A figyelmes olvasó kedvéért a codex némely leírási hibáit ki kell

jelelnem, miután a diplomatikai hség követelménye a szövegben nem
engede javítást, llyek: a 13. lapon, hol „am meghol mivelködet" helyett

megholínak kell állnia; 15. l. arany szájú, a 23. l. megvelág^osítja olva-

sandó ; a 30. lapon e helyt : „minden jó , kit embörnek kívánnia" világo-

san kimaradt a ícAeí ige; a 31. lapon: „itt vagyon Krisztusnak kedves

*) St ha Bonaventura , ki itt a 45. lapon már „szent"-nek neveztetik (szen-

tesítletett pedig, mint megjegyzó Döbrentei is a Régi M. Nyelveml. IV. k. l)e-

vezetése XXIV. 1., 1482-ben), az eredetiben is sanctusnak fordul elö , csak-

ugyan bizonyosságra van emelve e magyar dolgozatnak is újsága.

B
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jelönüO//'a" olvasandó kétségkívül „voltán" helyett ; a 33. 1. szentökeí

helyett szentöknek áll; a 40. 1. vételéneíc kell, vételére helyett; a 46. 1.

végén: „nem lehet oly nagy háborúság" kell, háboruságoí helyett ; a

49. 1. elején: „énnálam nefteV" olvasandó , mely utóbbi szót a leiró kife-

lejtette ; végre az 58. 1. „vigasárói" áll vigasá^áról helyett.

Megemlítend ilt, hogy a második, harmadik és negyedik

tractatus a mag'yar akadémia által kiadott Régi M. Nyelvemlékek

IV. kötete I—XXII. lapjain is lenyomatott Nádor-codexünkböl.

4. §.

A ^^Binnek zsoldja.''''

E tractatus, mely a 64. laptól a 142-kig terjed, élénk kép-

zel tehetséggel és kiáltó színekkel festi azon kínokat, melyek a

bnöst pokolban várják. Aligha mind eredeti szerzje , mind ma-

gyar fordítója , vagy tán inkább átdolgozója , nem ugyanaz , ki az

elébbieké. Az idézett irók közt Seneca (XIII. sz.) és Holcot (XIV.)

a legújabbak. A magyarság az elébbi elmélkedésekével igen ana-

lóg , szabályos és nyomós ; de feltn , hogy míg amott Chrysos-

tomus aramjszájúnak , itt (74, 1.) aranyas beszédnek mondatik.

Archaismus itt is kevés ; a -bell rag egypárszor fordul még el.

Itt is kijegyezem a' codex leírási hibáit. A 65. lapon kell vala Ír-

nia : Ez oly igön nagy htb.; a 69-ken jelönteíhetöl ; a 73-kon kihagyás

van , melyet talán így kell pótolni : hogy mindennem ként kell övelök

szenvednie; 74. 1. és azokat helyett kell: en; ugyanott: gyüleségébe

/e««?e helyett hihetleg: /eszweft olvasandó ; 81. 1. hideség áll hidegség

helyett; 97. 1. elviselhetetweft áll elviselhetetZen helyett; így a 98. 1. végén

is dögweft áögnél hely.; 105. 1. kell: „bolondsága ez emböröknek", bár a

régieknél gyakrabban találjuk a birtokragot elhanyagolva; 409. 1. kell:

szörnyiiségösf; a 443. 1. alján: vége; a 449. és 120. lapokon két rendbeli
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kihagyás van, miket a Guary-codexböi így pótolhatunk: sok irigységgel,

sok gyülöséggel . . . ; és : megösztövérödik , más embörnek egészségébl

megbeiegödik . , .; 124. 1. olyék áll ök'k hely.; 130. 1. vagy „embörnek

lelke'-'' olvasandó , vagy pusztán „embör": e hiba már a Guary-codexben

megvan ; végre 142. 1. az „országi" hibásan van ly-lyel írva. *)

A „Bínnek zsoldja" csonkán , és kevés , a leírók önkényé-

tl függ, lényegtelen változattal a magyar akadémiai könyvtár-

ban rzött Guary-codexben is föltalálható, s azért a Régi M.

Nyelvemlékek IV. kötetében, Nádor-codexünkbl kiegészü'ce,

jelent meg.

*) Az igazság szeretete kívánja a kiadótól a következ vallomást. Midn 1846-

ban a codex kiadásához fogott, szeme kevesbbé éles volt még régi co-

dexeink graphíkai csínjai megérzésére , de bizony a' nyomdai javiték-

nyomatok rendszerintí tisztátalansága is nem mindig engedte a finom vo-

nalokkal toldott fractúrbetüket tisztán kivenni. És így az els három íven

(fl, b, C) maradt hibákat csak akkor vette észre, midn azokból sajtóban

kinyomott tiszta íveket kapott. Ekép figyelmessé levén
, gondja volt , hogy

a többi ívek hibátlanul kerüljenek ki ; s a mi még is pár helyen benma-

radt , meg van e bevezetés folytán említve. Az els három íven maradt

,

többnyire lényegtelen , hibák ílynemüek : nagy s kis kezdbet felcserélése;

kerek s és u a szók közepén hosszú
f

és u helyett ; h a szók végén c

helyett ; vonásos és vonástalan hetük (péld.
, l', és l , 0, f és t felcse-

rélése ; szók össze- vagy szét-irása ; végre vesszk v. pontok elmaradása :

de nem minden ily hiba a codex írásmódjának szabálya ellen sajtóhiba

:

sok magáé a leíróé , mint a többi hibátlan ívekbl kitnik. Ezek meg-

jegyzése után azonban kötelességemnek tartom mind azon hibáknak itt

megigazitását , melyek nem ily mer adiaphorok. Ilyen pedig tíz van; 5. I.

olv. bancodnioc ; 8. 1. olv. .ílsert ; 20. 1. olv. öregleíit ; 39. 1. elején olv.

esmerhöd azaz esmerhötd ; a 66. lapon Dübrenteivel együtt botlottam (I. R.

M. Nyelveml. IV. a szöveg XIII. 1.) e szót ntafl'arfagfl (azaz magyarázata,

értelme) magasságának olvasván ; 77. 1. olv. gyojtott ; 80. 1. olv. es igen

bidös ; továbbá: velágossága ; végre a negyedik íven, 94.1. 0I' áll i|l he-

lyett, a 116. ]. alján pedig: halálnak markába olvasandó.
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HARMADIK FEJEZET.

A MÁSODIK FÖ RÉSZ KÜLÖNÖS ISMERTETÉSE.

5. §.

A Pa ssio.

Eg"yik fénypontja e codexnek a Passió, mely néhány beíratlan

levél után a codexl43-ik lapján kezddik, s a307~kig tart. Deák

ennek is az eredetié kétség kívül , de melyiket követte magyar

írónk a számos latin szerkezetek közöl , meg nem határozhatom.

A benne idézett néhány irók nem nyújtanak az eredeti korának

meghatározására támpontokat, csak a mennyiben sz. Bernátra is

levén hivatkozás , azt a XII. századnál minden esetre újabbnak

hirdetik. A magyar dolgozat korát is csak közelítleg állapíthat-

juk meg a nyelv jellemébl. T. i. dacára azon nem közönséges

nyelvbirtoknak , melyet a magyar szerz mind szóbsége , mind

választékossága s helyenkénti szép fordulataiban tanúsít , nagyon

is gyakran elárulja azon küzdést, melybe neki eredetiének kife-

jezése kerül; melynek békóit sokszor egyáltalán nem bírja leráz-

ni: jeléül annak, hogy oly korban dolgozott, midn azon irályi

megállapodás még hiányzott, mely a XV. század második felében

már némi egyenlséget éreztet az irodalmi szüleményeken. De ha

egyéninek tekintenök is e biztosság hiányát: megvan szófüzésén

s kifejezésmódján azon aggrégi szín, mely a második idszakot,

t. i. a régi bibliafordítások korát , bélyegzi ; s ha a XV. század

közepén már végkép kiavult nyelvtani formák és szók (mílyek
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az utóbbiak közöl a monnó: mindkét, mindkett, a»í6o; a csúcsa^

melyet már a Winkler-codex leirója is lancháwal cserélt fel ; az

am em-mel képzett igenevek stb.) csak elvétve találtatnak nála

,

ezt kétségkivül a gyakori leirók változtató , újító , stilizáló szoká-

sának kell tulajdonítanunk , melytl e darabnál is a Nádor- s a

Winkler-codexben elforduló szövegek összehasonlítása minden

nyomon tanúskodik. St maga e nádor-codexi szöveg számos

megromlott s hol egy hol más helyt kihagyásokkal csonkult helye

is a gyakori leírás , s ez viszont a régiség , mellett szól.

Következnek a codex hibái Mindjárt az els (143, 144.) lapon ily

csonka helylyel találltozunk : „Mert a sok csodát ^ kit teszen vala , és je-

lennen Lázárnak feltámasztásaért." így áll az már a Winkler-codexben

is, s hogy itt „csodát" helyett csodá/e olvastatik, nem világosítja azt fel. A
145. 1. olv. Winkl. szerint: „jövendi mondott vala, és jól mondotta vala"

„azt" helyett; de nyomban ez után, 145, 146. l, mint Winklernél is, es-

mét csonka hely következik: „de embörnek fiai, kik eloszlottak vala,

egybe gyüttené", talán így pótlandó : de hogy embörnek fiaií. Pár sorral

utóbb teend Winkl. szerint: de gyimölcs nekil; s e phrasis: „mert je-

gyözi vala zsidó népet csak beszéddel levelestl lelemény nekil és idves-

ségnek gyimölcse nekil" ismét a Wínkler-codexbl felvilágosítható,

hol így áll; „kinek jegye ez vala: mert az zsidó népek leveleztek

csak beszéddel, lelemények neköl és idvességnek gyömölcse nekl."

Alább a 147. 1. ,.jó' vala oliuetim hegyén" helyett a Wcodex szerint öl

(azaz ül) olvasandó. A 148, lapra átmen phrasis csonka, s a Wco-
dexbl sem pótolható. A 149. 1. „féltik vala a népet" helyeit világo-

san ,,félik vala" olvasandó. A 153, 4. 1. utolsó phrasisa a Wcodex-

ben így áll : „azért istennek ö személyével vön igazat az harmic pénz-

rl magának. A 154. 1. alján „néminem" után teend a Wcodexbl

:

mestör. A 155. 1. „/?a elhagyván" ugyanabból így javítandó : „fiam" azaz

fiamat. A 159. 1. a codexben „bocsátnat" áll, bocsánat helyeit. A 162. 1.

alján hibásan „bin&e« fogattal" (értsd : fogadtai azaz fogadva, a Wcodexben
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fogadtatott, foganva vagy fogantatott helyett) áll, mit a Wcodexböl így kell

javítanunk: „bín nehöV''; és „eladtál" eladta? helyett. A 164. 1. elején

mártvám áll a codexben mártván helyett , s mindjárt utána Wcod. szerint

olvasandó ,,János nem monda." A 167. I. elején olv. : „Immár megdicsöilt

embernek /5a" a Wcod. szerint. Ugyanott : ,,tön nekik oly édös beszedt,

és szóla nekik szeretetrl , való barátságérí és atyafmságról", világosan

így olvasandó : való barátságró/ (e záradék egyébiránt a Wcodexböl ki-

maradt). Ismét ott olvastatik: ,,mineször tanítványinak mondván", hol

némikoron, vagy némikort áll a Wcodexben. A 168. 1. Azérl helyett a

Wcod. szerint olvasandó: Mert. L. 169— 170. mondói/ vala áll mondoíto

helyett a Wcod. szerint. A 172.1. e helyet: „Mikoron Jézus Krisztus

volna ... a kenyves vérnek vereeje és szivének bánatjába" így gondo-

lom olvasandónak : vere-é-&e azaz verítékébe (a Wcodexben könvnek

vérnek vereeje és szivének bánat/a, még hibásabban). L. 173. olv. atyád-

nak felöle a Wcod. szerint. Ugyanott a „vi^^í/ázhatál" szóban hibásan áll

g gy helyett. L. 174. elején feljebb áll „félk" helyett (Wcod.). L. 176.

elején „AY nem" helyett a Wcodexxel olvasd Minem. A 177. 1. elején e

mondatban : „és mind fogságban lesznek és siramban" az „és" kiha-

gyandó CWcod.). A 178. 1. elején hoszjabb és földe helyett a Wcodexxel

olvasandó : hoszjabfeaw és fidre (hacsak amott nem Mddé-t kell olvasnunk).

Ugyanitt , névszerint nyomtatványunk XXIII. levele fonákján , alulról a 7.

sor végén a vala szóból kiesett az /. A 180, 1. alján hibából kettzteti meg
codexünk az Eliást, A 181. lapon e hely: „esmeg Itéré a fiu mindn te-

römtnek kére atyját" világosan hibás, mint a hol terömtésnek (creatura)

kell állnia , s az ige kétszer van ok nélkül. így u. ott a lap alján nyerjed

van, szinte hibásan „nézjed" helyett. A 182. 1. is hadnod „haZnod" s

annyánaí áll -nak helyett. Ellenben a moböan felett megvan a codexben

a kihagyott n-t pótló vonal , melyet a kiadásban elnéztem. Egyébiránt ez

az egész hely a 181. laptól „Harmadszor stb." egész a 185-diken e szó-

kig : „és gyorson fegyverkkel" hiányzik a Wcodexben ; viszont a Nádor-

codexben a „fegyverkkel" szó után látszik valami hiányzani , mit a

néha szundikáló barát vagy apáca elnézett. A 186. lap elején e hely:

„embrnek elárultatik", mint feljebb is egy párhuzamos helyben a Wcod.
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után , igy pótlandó : embörnek fia. A 188. 1. eleje ekép pótlandó ugyan-

onnan: „Tehát eljvén a sereg.'' A 189. 1. aposfoknak áll codexünkben

apostoloknak helyett. A következ romlott helyet : „ . . . hetven ezör

angyalt teszön , ki számra emböri nyelv velágot miá avagy velág szerte

oszlott" a Wcodexböl sem igazithatni meg. A 190. 1. elején: fegyveze-

söket és Tizeníkét a cod. könnyen megjavítható hibái; ellenben 1. 191. a

midn felett elmaradt rövidít vonal (mindön) sajtóhiba. Alább a Wcodex
szerint olv. : és a sötétségnek hatalma; s a kevéssel utóbb következ

romlott hely (mind a két codexben) így javítandó : „wem szégyönlöd vala",

s a Wcodexböl hozzá teend: megapolni, s: velágosságoí olvasandó

(Wcod.), vagy helyesben tán : velágosságát. Az e szót közvetlen követ

„de sötétségnek megtartottál'' nincs Winklernél. A 193. I. esméró'm es-

mer//» helyett sajtóhiba, úgy az embörnek is embörwek helyett. L. 195.

gondol/ helyett olv. gondol. A 195. lap csonkaságai a Wcodexböl pótol-

hatók, miszerint e hely: „Cedron vize általa hertelenséggel vonván ütet,

arcél leesék" így kiegészítend : „a Cedron vizére hogy jutottanak volna,

úgy ránták ötét által, hogy a vízbe arcél beessék." L. 196. is a Wcod.

szerint olvasandó : „Én (nem : és) nyilván szóltam nektök"; és „egyifc

az szolgádnak." Egyébiránt e birtokragtalan vonatkoztatása a birtoknak

a birtokosra gyakori a régieknél. A 203. 1. alján olv. a Wcod. szerint

:

„elmene és igön keserven sira." L. 207. a te felesleges e mondatban

:

„Ki az , a ki te tegödet üte ?" E szavak után egy lényeges hely maradt

ki , melyet a Wcodexböl írok által: „Ezenképpen étten étszaka (éjten

éjtszaka) szentségös szakálát kitiparják , ö ékességös hajait kinyövék

,

és egyébnem szertelen kénokat rajta tevén , kiket szörnységért az

evangélisták meg sem mértek írnia." A 209. 1. elején „tanácsot" hibásan

áll kétszer, és fejedéinek , -mek helyett. A 212. 1. els sora is a Wcodex-

böl kiegészítend így: „Kit Mrwafc jelönvolla stb. A 216. 1. ma^'arul áll a

lágyító ék nélkül (magyarul), s a 217-ken a „vádoltalnéjek'* szóban t a

vég c (k) helyett. A 218. 1. elején a Wcod. szerint olv. : „ha ö elfordító

volt volna." A 220. lapon : „Minem zsidó vagyok én" JVmem helyett. A
224. 1. a AVcod. szerint javítandó : k ellenségek" és: „El oka, mert . ,

."

L. 226. e mondatban : „miképpen a nép-elfordítót" a Wcod. szerint a
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nével kitörlendö; s kevéssel alabb embört helyett „embörtóz" olvasandó.

L. 228. e két szó : „Mondának mind" egyszeren kihagyandó. L. 232.

„míglen ártatlan vért sem üereí kiüttetni" a Wcod. szerint; ^,szenvedtök

kiüttetni." A 233. 1. elején „kit/i" helyett kik teend. L. 234. olvasandó a

Wcodexxel: ál itést, és feje al és fejéi helyett. A 235. 1. alján álló meg-

romlott hely: „miképpen mehetek házamhoz t^ aldtí> ütef íatní okoUel

verni ..." a Wcodexbol sem javítható, hol így van : „Miképpen mehetek

házamhoz jöhetek mint tet látám ököllel verni. . ."L. 236. e hely : „embö-

röknek ellenkdöket lenni" Wnél valamivel jobban: ellensége lenni ; s alabb:

„Mi anyja" így pótlandó a Wcod. szerint: mikoron . . L. 238. is a nekö

neköd helyett iráshiba. L. 241. : akará megAmm" olvasandó, azaz visz-

szahíni, megakadályozni. A 243. lap közepén álló romlott hely a Wcod.

||| után sem javítható, valamint a közvetlenül reá következ is hiányosnak

látszik; &mwe (bínné, bnné, 244. 1. elején) helyett Wnél bönre áll. E
lap alján „tivisk koronát" kell olvasni tivisk&e helyett. A 246. 1. romlott

helye : „azután elvivé a' kegyötlen császár kötelén nyakán von von"

Wnél is homályos : „császár kötele nyakában vonü«»." Ugyanott „ke-

reszt/a" és „harangoztatának" kell. L. 247. „kapujának kivil'-^ helyett

Wnél kivele áll , s alabb : verettesseweA;. L. 249. „kopaszíó hegy" áll,

Wnél koppasz hegy, bár alább szinte: koppasztó bel (Calvaria). L. 252.

„gonoszul tevt''' áll tött helyett a Wcod. szerint. A 252—3. lapok szö-

vege zavaros , hol Mária vezettetik fel abban beszélve , hol az iró szól; s

a szigorú összefüggés hiánya Wnél is észrevehet. L. 255. olv. kemény

kénzástok leszen (Wcod.). A 256. 1. végén olv. ruhaia (ruhája) helyett

(Wcod.), a 257-diken kezec, termerdök helyett kezét, temerdök; a 259-

diken: szaggathatw-é/i; helyett -nák (a Wcod.: szaggathatnájak), s kevés-

sel alabb a következ hely a Wcod. szerint igy pótlandó : ö szent testét

megszorítani kezdek. A 260. 1. elején „akarnájaí" helyett olv. akarnájaft,

„kezdene/e" helyett: kezde, s 1. 261. temerdököft. A 264. lapon a „leg-

ristostol" quidproquót elfelejtette a jámbor leiró kitörleni. A 265. lapon is

(mely e szóval : „ellenségének" kezddik) neu áll nev (név) helyett. L. 266.

az els szó így olvasandó: „feszítötteft"; az alján „háromszinö zászíóval"

zászíóval helyett, az utána vetett „Avagy a aászíóí egyszeren kitörlendö,

':^^

n
•k

f
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alul pedig: ingaíván olvasandó, ingan/ván, s a 269. 1. alján: hiszönfc

„ftmön" helyett. A 275. lap utolsó mondata a Wcodexbol így pótlandó

:

„fogadjad anyádnak imádságát , ne légy anyádnak kémén, ki mindönnek

mindönkoron voltál kegyelmes
,
fogadjad anyádat veled öszve a kereszt-

fán" stb. A 277. 1. e\so pontja is a Wcod. után pótlandó : „mindönöm

valál'*. A 279. 1. els szavában hiányozván a röviditési vonal , az így iga-

zítandó: „halattaimból"; a 284..1. elején: kezeiméi, a 285. lapon velágo/c,

a 286. 1. elején : mezitelení s utóbb : se^fétségnekil. Az utóbbi szó után

következ hely : „ily irégységgel binösiltel" hibás és hiányos egyszer-

smind , s tán azért hagyatott el a közös eredetibl a Wcod. írója által. L.

287. „ele^íí/ítvén" olvasandó. A 290. I. elején e hely: „És hogy mindön

testével kénzák es nehezségöt vallott volna" Wnél így áll : ,^kénnak ne-

hézségéi vallotta volna." L. 291. e helyet: de a kiáltáshoz könyhuUatást

ada ... és a nehézségnek szava , kiért mindön ez velági állatoí megfe-

lelni láttatik'-' (mely Wnél még hibásabb : . . kiért mindönt ez velági állatot

megfesteni láttatik) így kísérlem megjavítani : a nehézségnek szavai , ki-

ért mindön ez velági állaí megfélemni láttatik" (ez ige kevéssel alább a

293. lapon is elfordul : megfélemének). A 292. 1. alján e szó: „feltama-

í/oís«a/í utána" így értend kétségkívül: feltámadtoknak ; Wnél : feltáma-

áásoknak áll. L. 298. olv. kii vött vala; 1. 300. gyilének; 1. 303. kolcsol-

ván; 305. keserüségéw ; ezek helyett: ki, gilének, csolcsolván, keserüsé-

gön. A 306. lap két helye a Wcod. után ekkép megigazítandó : „áldott

legyen a tej az kit neköd adtam

,

... és a munka kit teveled tötiem^'',

s a lap alján : ,,pusztulván maradott vala ö fiától^'; a 307. lapon pedig a

teljesen megromlott végfohász szinte W. szerint így igazítandó meg:

„Azért ez anyát , azaz Krisztusnak keserves szülejét kérjök, hogy minket

bíneseket ajánljon szeret szent fiának, ki áldott örökki örökké Ámen.*'

6. §.

Ketts elmélkedés a világi dolgok állhatatlatiságáról s a
gonoszok veszedelmérl.

E darab , mely a 307. lap alján kezddik, s a 342-nek elején

C
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végzdik , két egyenetlen terjedelm részbl áll, melynek elseje

négy \aipon^ fedd beszéd a kor megfordult gondolkozása ellen,

miszerint hatalom és gazdagság többre becsültetek mint a keresz-

tyén bölcseség; azért szerz a földi dolgok mulandóságára s a

halálra emlékezteti a népet, mely után egészen máskép Ítélte-

tik meg az ember, mint e földi életben, S itt átmegyen a második

részre, mely, harminc lapon, szent Jeromos szerint (értetik S, Hie-

ronymi liber de vitis SS. Patrum, nálam Lugd. 1509) példázatul

szent Filihert látását beszéli el. Ez egy megholt földi hatal-

mas lelkének kettsbeszédét adja el a maga testével, hol egyik a

másikat vádolja bneiért, míg végre az ördögök a lelket megra-

gadván, örök kárhozatra viszik. A magyar iróé-e a szerkezet, nem

merem meghatározni ; de , bár azon ismeretesb egyházi Íróknál

,

kik a világi dolgok hívságáról írtak , mint sz. Ambrus , Ágoston,

Izidor, Bernát, III. Ince, Sienai Bernardín, Laurentius Justinia-

nus stb., annak eredetiét nem sikerült feltalálnom, hajlandó va-

gyok a nem eléggé szabadon mozgó nyelvnél fogva is benne deák

után készült fordítást tenni fel; a régies színnél pedig, és néha

darabos, de még is hathatós tömöttségnél fogva a munka szerez-

tetését a XV. század els felébe tenni , midn a nyelvi eladást az

er szépsége mellett a kifej lettséghiánynyal járó némi nehézkes-

ség bélyegezte.

A codex Írójának hibái : A 308. lapon áll : csalárság , csalárcíság

helyett. A 31i. 1. elején: gondolkodií \h helyett. A 317. 1. alján nássák

és pénz: násfák (fülbevalók) és pénzí helyett. L. 318. /"egeknek és kedves:

férgeknek és redves helyett. L. 319. szüléidbe áll világosan szüleííidbe

helyett, L. 325. enneköw és nagokba: enneköm és ndigyobbanhelyeit, mely

utóbbi igehatározó a régieknél gyakrabban , és csak e darabban is 1. 327,

331, 336, 337. fordul elö. A 326.1. alján: világra alája vettetötl: világnaft
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helyett. A 329. 1. alján olv. nömös nem , mely utóbbi szó a leíró által hi-

bából töröltetett ki , tán hogy más hason érteimii szóval cseréltessék fel

,

nehogy két azonos eredet szó álljon egymás mellett. A 331. lap alján e

romlott helyet: ,,tudod-e , ha láttad, avagy ha szól, valamikoron al le-

lök é//e^" talán így javítandó; tudod-e, ha tói (azaz : vájjon lát-e? t. i.

a test) avagy ha szól, valamíkoron al lelök nem élteti. L. 341. es áll: ez

helyett, s a 342-ken; ellenefc, ellene helyett.

7. §.

Mária Siralma.

Ezen, a szent anya fájdalmait szintoly lélektani mély és való,

mint költi felfogással és éget hévvel fest darab, nem csak

codexünknek, de öszves középkori irodalmunknak tán legszebb

müve.A praesumtio itt is deák eredeti mellett van , bár a magyar

szerz nyelve elég független és könnyen mozog, s ha netán né-

melypárhuzamos helyek rokonsága tekintetébl *) s az irály saját-

ságosjelleme után Ítélve, t a Passió írójával egynek volnánk haj-

landók felismerni, azt azon okból késbbi müvének kellene tarta-

nunk, mikép a sokkal szabadabb nyelvkezelés hosszabb gyakor-

*) Ilyek

a Passióban :

Kérlek , hallgass meg engömet , és fogadj atte

keresrtfádra , hogy kik egy leslbül élnek és egy sze-

reimmel egymást szerették , egy halállal haljanak.

27-t. I.

Immár élk atyám nekil , jegyösöm nekil özve-

gyül , magzatomtól elpusztulok. 277. I.

a Mária Siralmában :

Tehozzád fohászkodom : kérlek , vedd el az anyát

a fiiival , ne szenvedjed , uram , meghalni a fiat anyja

nekil , hogy kiknek egy volt mindenkoron ez velágba

élelök, ezenképpen legyön halálok es monnú félnek

egy. 349, 50. I.

Imma árvája leszek cn atyámtól , özvegygyé le-

szek en jegyösömtl , megpusztúlok en magzatomtól.

364. I.

Jaj enneköm , szeret fiam , minem váltságot töl

ez napon ! mert ime adaték neköm szolga az úrért

,

tanejtván a mestörért , Zebedeus fia az islennek fiaért,

embür az istenért! 363. 1.
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latot teszen fel. Van benne hivatkozás szent Bernátra, kinek egy

„Lamentatio B. Virginis" tulajdoníttatik , mely e szentnek kezem-

nél lev kiadásában nem levén meg, nem tudhatom, mennyi vé-

tetett abból; de ha, mint gyanítom, ez az, mit a jelen m szerzje

felhasznál, akkor Bellarminus Ítélete, mely szerint az „indigna

est, quae StoBernardo tribuatur, quippe, qnae inepttas et falsa

nonnulla continet'"'' *), theologiai tekintetben igaz lehet, de lel-

kesen felfogva hozzá mindenkép méltó, mint a melyrl igen is

mondhatni a tudós bíbornokkal, hogy „aí/ spirilum . . . S. Ber-

nardi proxime accedit, ut eius foetus iudicari possit" **), ha-

csak azon híres és nagy szépség éneket is : „Rhythmica Oratio

ad unum quodlibet membrum Chrisli patientis et a cruce penden-

lis" Mabillonnal nem vitázzuk el tle, mely szintoly lángoló ke-

gyeletet s költi avatottságot tanúsít, munkáiba felvéve állandó

hiedelemmel neki tulajdoníttatott, s melyet mi is, részben csodaszép,

átdolgozásban birunk***). Említtetik még szent Anzelm (Xí. száz.),

„Ubertinos doctor" (XII. száz.), és Sienai sz. Bernardín, ki 1 380-ban

születvén, s 1444-ben halván meg, a XV. század els felében

virágzott , s így mind az eredetit , mind a magyar dolgozatot már

ez idbe engedné tennünk, ha a neve elibe vetett „szent" jelz

(343. 1.) nem látszanék azt tiltani, miután Bernardín csak 1450-

ben iktattatott a szentek közzé. De nekünk itt nem autographphal,

hanem kései másolattal van dolgunk, s nem kell felednünk, hogy

*) De Scriptoribus Ecclesiasticis Liber unus. Nálam Coloníae , 1684. p. 181.

**) U. ott p. 180.

^'*^*) L. azt a Czech-codexben , kiadva a Régi Magyar Nyelvemlékek II. köt

24—30 11., s részben írod. Történetem I. köt. Példatárában ; úgy a Thew-

rewk-codexben is.
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e praedicatumot a késbbi másolók, az idejökbeli megszokásnál

fogva régibb szövegekbe is igen könnyen becsúsztathatták *). S

így én , a régies szókötés és fordulatokon kivül már a darabban

elforduló azon igen jellemz archaismusnál , a 350. lapon álló

mormó-nél^ fogva is, melyet az 1456-ban már nem élt Bátori

László s minden utódai oly gondosan kerültek, hajlandó vagyok

a müvet , vagy legalább magyar irója virágzását^ egy ivadékkal

elébbre , tehát a XV. század els negyedébe tenni.

A codex hibái a következkre szorítkoznak : L. 351. : „es földön"

olv. : ez földön. L. 353. „szentségös kezei" olv. kezek (így a Winkler-

cod. is). A 362. 1. elején olvasd : „E János, kit en neköd ajánlék" Jánosi

helyeit (Wnél is János áll , hibásan). A 363. 1. vége felé : „tanejtvén":

tanejtvány helyett. A 364. végén: „0 tisz/e«cíó'" helyett olv. üsztölend.

Ellenben a 367. 1. vörös iratu címsorában az „edején" szóban nyomtatvá-

nyunkban kiesett az «, s az „epeség" szóban letört a p lefelé nyúló ága.

A 372. 1. els szavában a codex másolója írta : „takagatának" takargatá-

nak helyett , és : keezde keezbe azaz kéz6e helyett (Wnél is a kézre ke-

vesbbé helyes). így a 373. 1. alján is „velep" hibásan áll veled helyett

(bár Wnél is veleg); s végre a 387. lapon e szóban : „ezöképpen" kima-

radt a kihagyó vonal, s így: ózonképpen olvasandó.

E darab elfordul a Winkler-codexhen is, hol a 28—71.

lapokon áll.

*) Ily eléggé kiáltó példát nyújt, hogy tovább ne menjünk, jelen codexirönk

is , ki a 279. lapon Jéiussal így szlíttatja meg szent anyját , János apos-

tolra mutálva: ,,ím te fiad, szent János"! mely naiv szórakozottság az

eredeti szerznek bizonyosan be nem tudható.



NEGYEDIK FEJEZET.

A HARMADIK FÖ RÉSZ KÜLÖNÖS ISMERTETÉSE.

8. §.

Szetit Euphrosina élete.

Nyolc üres lap után, a 397-dikea a legendárium „Sziz

szent Euphrosina életével" kezddik, mely a 454-diken szakad-

ván meg, ötvennyolc oldalt tölt be. E regényes, és megható

bensséggel és egyszerséggel írt életrajz eredetié a szent Jero-

mosnak — csak részben helyesen— tulajdonított „Vitae Patrum"

els részében áll , melynek , kevés kivétellel , s névszerint a mi

legendánknak is , igazi szerzje a IV. században virágzott Eva-

grius Ponticus. A magyar fordító , a prológus híán , mely az Eu-

phrosina név magyarázatát tárgyalja , az egészet nagy híiséggel

adja , s bár e mellett , ha ritkábban is , vétkes és nem vétkes lati-

nosságok vegyülnek beszédébe *), félre nem ismerhetni azon

) Melyek helyenként szépek , mint péld. a hogyn»k kihagyása az igének ha-

tártalan indban ejtésével , mint : kéri vala beteljesedni az ö kevánságát

398. 1.; és hogy te hagyj ilyen szépségnek szemérmet vallani 400. : et ut

tradas talem pulchritudinem pali opprobríum ; nem akarlak legöd szorgal-

maznod te leányodeVí 448. : nolo le sollicitum reVinquere pro filia tua, mely

egyszersmind a ragozott határtalan idnek gyönyör példája ; ne hagyjad

másnak az en testömet megfosztani 449.: corpus meum nudari stb.; a regí-

menekben : miképpen menled által ellenségüknek törtí 451.: transisti insi-

dias adversariorum stb.; az átvitt értelem visszaadásában : megadatik ö



II

n
BEVEZETÉS.

lelkismeretes gondot, melyet a kifejezésre fordított. Különben e

dolgozat nem igen régibb a XV. század közepénél, mit a be-

szédnek szövése bizonyít leginkább , mely az e tekintetben sza-

bályadó régi bibliától tetemesen eltér; egyes archaismusok , mint

a birtokragozott határtalan mód , melyet helyenként igen szépen

és hathatósan alkalmaz irónk (mint az *) jegyzet példája is mu-

tatja), az igenévszó múltban használása (mint szinte ott), az alany-

eset tárgyeset helyett, némely régies formátiók, mint a: bizlal-

tatik , fejedem , félem , könyöretös (mint szerelmetös), öbennette,

siöme 454. : oculus eius ei restítulus est , azaz : szeme világa stl)., és

számtalan más , különösen a beszéd szövésében észrevehet. — De vannak

nem helyeselhet rabi, szó szerinti, helyek is , mint : tanítván iitet iráso/cra

és olvasásodra 401.: erudiens eam literis et lectionibus ; híre elíerillé mind

az várost , u. ott , : opinío autem eius peragravit totam civifalem ; hogy

ne legyen az akaratnak dagályos nyájaskodása 408. : «t non fiat conversa-

tio contumax voluntatis ; de félk en atyámíóí engedetlennek lennöm 408.

:

sed timeo inobediens esse patri meo (hol a fordító azonfelül ablativusnak

vette a dativusl); nagy örömmel hozzád j 410.: occurret tibi : ,,megteszi

a mit kívánsz" helyett ; ügy hogy mind nehezeinének az apátra 422. (a

nehezlik igétl), szószerint a deák után: molesli (moles : süly, nehézség)

essent abbati , e helyett : ügy hogy mindnyájan sok bajt szereznének vagy

alkalmatlankodnának az apátnak ; minem mélség fogván viszi a királyi

nömös orcát ? 427. : quale pelagus captivam ducit illám imperialem faciem ?

itt csak a pelagus (mély tenger) egyik , átvitt , értelmét ismerve ; ö vala

nemzetségnek szerzje 428. : illa generositalis constitutio , hol a deák szót

generatio értelemben vette ; mi történek a te leányodnak 429. quid acci-

deret filiae ; mi lóit legyen ammi barátonknak leányáróZ 430. : quid factum

sit de filia amici nostri ; alamizsnálkodásoA/toz igyeközik vala 433.: eleemosy-

nis inlentus erat; el nem viselhetöm az en leányomro'í való nagy bánatot

434.: dolorem de filia mea; ilyen a ,,hínérl kesergeni" is 435., bár e

helyt az eredetiben más szó van : compunctum esse ; félvén hogy meg ne

esmertetné/t 437. ne agnosceretur ; helyesen magyarul : hogy megesmertett/t,

vagy : nehogy megesmertessék. Több példát hoztam fel , hogy lássuk , mi-

kép nygözte a latin eredeti néha a vigyázóbb és gondosb írókat is.
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méltóltatik , söt a harmic , hóival, az áldomás, nyájaskodás, al-

kot : benedictio , conversatio
,
praeparat értelemben stb., átnyúl-

ván a XV. század második felébe, söt egyeseknél a XVI. század-

ba is , kevesbbé biztos támpontokat nyújtanak.

Fordulnak elö e darabban is leirói hibák, mik itt következnek: a

397—8 lapon „midn*' áll mindön helyett. L. 399. „ezönkppen „ezön-

képpen helyett, s legott: „betelesedéséc?" t helyett. L. 404. „akarok men-

nie" menni v. mennem helyett. L. 407, „attü szent életökre' ' életíökre he-

lyett (elfordul e forma : élettök azaz életötök a 419. lapon is). L. 409.

•jkerván" keván helyett. A 413. 1. alján „keresztyéwi" áll keresztyén

helyett. A413-dikon „euött" eiiött vagyis éjött azaz éjjelt helyett. L. 414.

„idvösségejét" idvösségejért helyett. A 417. lapon kihagyás van e hely-

ben : „ha en menendök az apáczhoz^\ mit a deákhoz képest : si ambu-

lavero in monaslerio puellarum , így kell pótlanunk : az apácáftwaft ka-

laslromába , valamint lejebb a raonasterium virorum így adatik : a fér-

fiaknak kalastromába. L. 420. neve» áll nevem helyett; 421. 1. „ima"

íme helyett ; 424. 1. koroban korában helyett ; 426. 1. „siratták vala"

siratják vala helyett; s mindjárt ez után : „az ö menyét miként''' helyeit

teend ; az ö menyét ipa : socer nurum. A 427. lapon : „ki aszalta meg

en erimet" áll eremet v. ereemet helyett : quis meam venam exsiccavit ?

A 429. 1. alíe leányodnak" helyett: az en leányomnak teend: filiae

meae. L. 430: valahonnan üieí kérik" helyett üftet azaz ket. L. 431

:

„islen akkit szeret, aztmegfegy^' helyett teend megfegyi. A 435. lapon

áll: „Mikoron kedeg hertelen látta volna atyja'''': vidisset patrem suum
,

mit már a bevezetésünk 6. lapján említett harmadik kéz ekép javított ki:

atyja/; közvetlenül utána csonka mondatrész van : „és megesmérvén

ütet , nagy könyhullatással . . . ?" tota lachrymis repleta est. A 439. la-

pon is e hely : „es jó gyors" a deák : ,,operibus bonis intentus" után így

pótlandó : es jó mivelküdetekre gyors. L. 440. „hogy en és (azaz: én is)

. . . istent imádnám" olvasandó A 441. l. alján „sok fte&elésért" áll be;7e-

lésért (böjtölésért) helyett. L. 447. „meí;rrám" helyeit leend: megvárám.

A 450. lapon e szók után: „es len miként megholt volna" t. i, (Pafuncius)

l\
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hiányzanak az eredetinek következ szavai : ^^Accurrens autem Agapitus,

vidit quod defunctus essei Smaragdus" stb. A 451. 1. enésztél és mente/

áll enyészlél és mentec? helyett. Végre a 454. 1. e helyett: „es ebbl »agyon

megépülvén . . ." teend: nagyon, az eredeti így szólván: muUumque
confortati et aedificati. E 454. 1. után egy levél hiányzik , melyben a le-

genda utolsó tíz sora állolt.

Megjegyzem még , hogy a másolatot átnéz második (egykorú)

kéz (1. Bevez. 6. 1.) iktatta be a 399. lapon elforduló e helyet : „ezön-

képpen az ö ura, könyörökvén keres vala ol istenfél embört, ki

imádságával nézhetné az kevánságának betelessedcséd", valamint az ja-

vította ki a 401. I. a : th esztendst tizenkét-re , s írta a lap aljára a

425-diknek elején e szók után : „éjjel látók tet" ezen , a leíró által ki-

hagyottakat: „hóival kedeg nem láttok tet". — Továbbá a negyedik kéz

néhány ujabbitáson kivül, melyek a Bevez. 6, 1. feljegyeztettek, a 418.

lapon a szinte feljebb közlött beszúratot tette , mely az eredetiben (leg-

alább nálam, Lugduni, 1509. fol. Íj) nincsen meg.

Áll egy igen rövid legendája szent Euphrosinának a Debre-

ceni codexnek 190—2. lapjain is, mely a jelen magyar dolgo-

zattal rokonságban nincsen ; Jeromosétól is , melyhez mint szá-

raz kivonat viszonylik , annyiban eltávozik , hogy az apátot ne-

vezi Agapitusnak, s a megholt Euphrosina testét a fráterekkel

mosatja meg , mit a jelen legenda igen gyöngéd módon megelz

a szznek atyjához ez iránt tett kérésével (449. 1.).

9. §.

Szent Orsolya élete.

A codex454. lapja után hiányzó levelén állolt „Szent Ursol'

életének kezdete *), mely aztán a 455-diktöl a

^) Melyet az elbeszélés kiegészítése végett ide iktatok : ,,Undeciin millium vir-

ginum passió hoc ordine celebrata fit. In Britannia namque rex christia-

D
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482-dikig- foly. Eredetié XIII. századbeli Jacobus a Voragine

Lombardica Históriája-, vagyis a középkor legkedvesebb legendás

könyve s azért ugy nevezett Arany Legendájában találtatik. A
fordító egészben szorosan követi azt, de nehézkes, gyakorlatlan

tollal ; átalában ö a kevesbbé hivatott irók közé tartozik , helyen-

ként félre érti eredetiét , ügyetlenül s rendetlenül alkotja monda-

tait, néha szükség nélkül kiszélesíti azokat, kötszókat rak, hol

nem kellenek , a szükségeseket viszont el is hagyja , s általában

darabos és numerustalan. Holmit azonban a gyakori s hibás leírá-

soknak is kell tulajdonítanunk , mint azt alább a „codex hibáiból"

láthatni, mi, az ódon szín mellett, a darab régiségére is mutat,

mely szerint azt nagy hihetséggel a XV. század els felébe te-

hetni. Feltnk némely pótlások *), mik sem az évnélküli prin-

ceps editióban(1474 eltt), sem, ki ezt szorgalmasan használta új

kiadásában, Griissénél (nálam Lipcse 1850.) nem találtatnak.

nissimus quidam fit nomine Nothus vei Maurus , qui quandam fíliaiu no-

mine Ursulam generavit. Haec mirabili morum honestate , sapientia et pul-

chritudine pollebat , ita quod eius fáma ubique volabal. Rex autem An-

gliáé , cum nimis praepotens esset, et multas nationes suo imperio subiu-

garet, audita huius virginis fáma, beatum se per omnia fatebatur , si prae-

dicta virgo suo unigenito copuiaretur. Juvenis etiam ad hoc plurimum ae-

stuabat. Míttunt igitiir solemnes nuntíos ad patrem virginis stb. : innen

kezdve foly a magyar szöveg.

*) Ilyek például a 458. lapon az , mely szerint szent Orsolya vlegénye „atyjá-

val" együtt keresztelködék meg ; a 469. 1. alján Maurisius püspökrl , Ba-

bila és Juliánná nagybátyjokról , mondatik : „melyekkel együtt is iemetkö-

séft", és Folláriusról, hogy „isteni jelönetöt látott vala" és ,^Colonniában es

velöh (a szüzekkel t. i.) egyénben márliromságot szenvede^^ miknek az ere-

detiben semmi nyomok. A 472. lapon írja Marculus püspök húgáról , hogy

a „firmidimei kerályné-asszonnak fiának törvény szerént adott (azaz ada-

tott) vala (t. i. eljegyeztetett); míg az Ar. Leg. csak ennyit: nubens cni-

dam adolescenti , fiiio cuiusdam regis.

i
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A codex hibái a következk : L. 455. „Krisztusnak hitébe való leá-

nyát bálványimádónak adnó/a méltatlan lennie''^ : adnm és lenne helyett ; a

szükséges kötszók hiánya e mondatban kétségkívül a szerznek tulajdoní-

tandó. L. 458. s több helyen „szent Garasina" áll Gerasina helyeit. L. 459.

„es Móroc kerály" áll ez helyett. A 463. lapon Tyella olvasandó tillea helyett,

s mindjárt utána : urna, na/c helyett, mit a harmadik kéz pótlóit is. Ez

után áll: es ükét, hol az ige Cpraedixit eas) közben kimaradt. L. 464.

,,es hogy velk elmenne . . ." mondatban az es felesleges. L. 465. „min-

dön akaratját megmondá" olvasandó : midn. L. 466. cégéres hibája a

leirónak : „A ME/TOSá^^NAK neveztetií vala" e helyett : Ametosnak ne-

veztetik vala. L. 467. „vala menyei'* helyett olvasandó: valamenye (vala-

mennyi). Ez után e hely : „Azon idben két álnok fejedelmek" egysze-

ren kitörlendök. E hiba , mely a szerzé , a mennyiben fogalmazatában

e mondatot legott más fordulattal igyekezvén visszaadni , az els kí-

sérletet letörölni elfeledé , elég csodálatosan megmaradt a gyakran nem

gondolkodva leiró barátok kezei alatt. L. 468. „követt bocsátanak egy

atyjokfiához , kinek neve vala Julianus , a magyaroknak fejedelméne/í":

Július és fejedelméhez helyett. L. 469.: ,,Maiurfiu. es lanicanai érszek^'

áll , hol az eredetiben : „Maurisius Levicanae urbis episcopus", szinte hi-

básan „Lecoviorum urbis" helyett , mely város a Bretagneban van (ma

Lisieux); továbbá : „Formarius , es lucensi pipök^^ : „Follarius lucai pis-

pök" helyeit; mely hely után ez: ,,et Sulpicius Ravennensis episcopus"

kimaradt. Ismét a 470. lapon Jutörius és Eutheritts Elhereus helyett. A
471. lapon is van egy csonka és zavaros hely, u. m. : „^z szizek, miko-

ron Romából megtértének volna , megtudd követ által , és megizenék neki,

hogy ö földébl kimenne^\ hol az eredeti világosan így : „Cum aulem sa-

crae virgines cum praedictis episcopis a Roma redirent , Ethereus a do-

minó admonetur , ut protinus surgat^'' stb. E lap végén Florencm áll,

Florenímo helyett , a 472-ken Maculus Marculus helyett ; a 473-dikon

„papának" pogánok (quas barbari videntes) helyett. Csonka és hibás e

lapon e hely is : „az várasoftíií a magyaroktól környölvétetölt vala", mely

az eredeti szerint: „et ipsam iam ab Hunnis obsessam invenerunt" körül-

belül így javítandó : „é« láták : hogy az váras stb., aminthogy ez utolsó



szóban a birtokos tárgyesetet egy jóformán egykorú kéz alá is húzta. A
474. lapon „az sziae/cnek" és : „édesgetnie" helyett olvasandó : az sziz-

nek, és: édesgetw^je; a 475. lapon a „fogadá" után álló vessz kitör-

lendö
,
„nyiba" felett pedig a kihagyásjel hiányozván , nyilcáw olvasandó.

L, 477. „holíakelve" áll holrakelve helyett (a Kazinczy-codexben s az

Érsekujváriban e helyt, elég különösen, és szinte hibásan „hofakelve"

áll , az Érdy-codexben már ujabb formával : másod napra virradván").

Ugyanott ideiebe áll ideiebe azaz idejé&e helyett. A 479. lap elején el ..

.

mene" áll es (és)—a481. 1, közepén pedig mivel és ez: minél s es (és) helyett.

A jelen Orsolya-legendán kívül még három, külön korbeli

fordítóktól származó, fordítását bírjuk az Arany Legenda e darab-

jának: a Kazinczy-, az Érsekújvári s az Érdy-codexekben , me-

lyek közöl a másodiké a legteljesb; s míg azon figyelemre méltó

idötani észrevétel, mely többi közt a velencei 1512-ki kiadásban

fol. 206. a., Graessénél pedig a 704. lapon áll , s meggyzdésem

szerint késbbi közbeszurat *), mindeniknél hiányzik: viszont

mindeniknek vannak némely apró részleteik , mik a princeps edi-

tióban nincsenek, de kihagyásaik és név-eltéréseik is, mikbl

bizonyos, hogy mind a négy magyar Orsolya-legenda a História

*) A marliroiuság idejérl t. i. Jacobas a Voragine röviden mondja : „Passae sünt

(vírgines) anno domini CXXXVlII." Ezt követve, de itt is, mint sok

egyébben botolva, s részben viszont bvebben, írja a nádorcodexi legenda:

477. 1. „ Kénzatának eszszent szizek Antheros pápának idejébe és Maxi-

mianos császár idejében úrnak sziletésének utánna kétszáz és harmic esz-

tendben." A Princeps Ed. (interpolált, de) több tekintetben emlékezetes

jegyzete ez: „Ratío autem temporis, ut quibusdam piacet, non sustinet

,

quod haec tali tempore sint peracta. Sicilia enim tunc non erat regnum
,

nec Constantinopolis , cuig hic fuisse dicatur cum virginibus has reginas.

Veríus creditur
,
quod diu post Constantinum imp., cum Huni et Gothi sae-

viebant , tale sit martirium celebratum , tempore scilicet Marciánt iinpera-

toris (ut in quadam chronica legilur), qui regnavit anno domini CCCCLII".

Ez évet írják a többi magyar Orsolya-legendák is , de e motivatio nélkül.



Lombardica külön, bár eltéréseikben részint rokon ^ codexéit

használták.

Mellesleg megjegyzem, mikép az eredetinek hunnusait a Nádor- és

Kazinczy-codexek egyenesen magyaroknak, az Érsekújvári jyiinusoknak,

azaz magyar nemzetne¥\ a névtelen némabarát pedig (Érdy-codex)

j^szütyai magyaroknak^'' nevezik; azonfelül a Kazinczy-codex e helyet:

„Duo autem iniqui principes romanae militiae, scilicet Maximus et Africa-

nus . . . miserunt ad Julium cognatum suum principem gentis Hunnorum'"''

ekkép pótolva adja: . . követket kildének Attilának fhadnagyához , ki-

nek Július neve vala stb.

10. §.

Szent Apalin élete.

Codexünk 483. lapján „Szent Apalin asszonról olvastatik ez

;?eMa", melyet a491-diken maga a legenda követ, s végzdik az

523-dikon. Mindkél, együvé tartozó, dolgozat a középkori magyar

irodalom jó ideje, a XV. század közepe, legjobbjainak egyike a

tiszta biztos kifejezés és kerek mondatalkotás tekintetében , és ta-

nulságos a számos szép archaismusoknál fogva szókban, szókép-

zés és kötésben. Hogy deákból vétetett, az általános ers prae-

sumtión kivül, nem ugyan a latinosság, melytl e darab jófor-

mán ment, hanem azon egy hely is tanúsítja az 504. lapon, hol

a „Jot»e«nak temploma" egyenesen a deák ^^Jovis templumra" ve-

zet vissza. Mindamellett is a legszorgosabb vizsgálat után sem

vagyok képes eredetiét kimutatni. T. 1, szent Apollónia legendája

,

melynek egyetlen tulajdonképi forrása a szemtanú sz. Dénes, ale-

xandriai püspök , levele Eusebius egyháztörténetében , bár ennek

nyomán bvebben kiképeztetett , még is öszvesen mindenütt igen

rövid, a szent szüzet alexandriai nemes nembl származtatja.



kínszenvedését fogai kiütésére s máglyára korlátolván , az ebbe

önszántábóli beszökésére szorítja , s CCXLIX. évre teszi : míg a

mienk öt Alexandriában uralkodott Eusebios görög császár leá-

nyává teszi , s több , némileg szent Krisztina legendájára emlé-

keztet viszontagságok után, saját atyja, — s ez maga a kínzatás

áldozatává levén, ennek az országlásban utódai— által kínoztatja,

míg végül Obsonor persa király s Alexandria meghódítója által

fejét véteti : úgy , hogy a fogkiütésen kívül , de mely itt egyéb

tagok kínzásával együtt fordul el, s a máglyán kivül, de egészen

máskép mint a hiteles legendában, ezzel s az ezen alapvó Arany-

legendai szerkezettel s különféle breviáriumi lectiókkal , de még a

Mantuanus Carmelita Parthenicéjében költileg kibvített Apolló-

nia-legendával is ; így végre a romai Apollóniával , kinél a fog-

kiütés szinte eléjö , legkisebb rokonságban sincs , s ideje is , vál-

tig eltérleg, DIII. évre tétetik. így tehát a jelen magyar dolgo-

zat egy harmadik családját képviseli az Apollónia-legendáknak

,

melyrl sem Surius , sem a romai Martyrologium , és Usuardusé

,

sem a Bollandisták nem tudnak semmit, mi neki általánosabb

egyháztörténeti érdeket kölcsönöz. Egyébiránt mind az ismere-

tes és históriai hitel alexandriai sz. Apalin, mind a kétes romai

Apalin, mind ez a mienk abban egyeznek, hogy a jámbor hit

ket a fog és fejfájdalom, s mindennem testi s lelki háborúságban

szenvedknek (nálunk 490—1.; Acta SS.Febr. IX. p. 281. 282.),

a mienk szerint azonfelül a vajúdóknak (523. 1.) közbenjárója-

ként tiszteli.

Codexiinknek ezen aránylag igen correcl részében is fordul elé né-

hány csekély leirói hiba és kihagyás , miket itt jelelek ki. L. 485. kell :

szorgalmatos szol

.

. . helyett. L. 489. a codexben betüfelváltással tisztössé-
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gerét áll tisztössége^rí helyett.A 491. 1. vegén: hozzója, hozzája helyett.

A 494. 1. elsö sorában álló hasonlotos sajtóhiba. L. 497. amm/í áll ammwí
helyett* A 498. lapon: „hervaítatlan^' (hervathallan ?) áll, míg a Debre-

ceni codexben e helyt : hervathatatlan. Az 500. 1. számna/ helyeit számnaís

teend. L. 505. „szönjél meg atte balgatagságod6ól" alkalmasint tói ol-

vasandó. Az 514. 1. elején olvasandó: „kit mikoron megvött volna"; az

517. 1. végén: császári; az 518. lap végén pedig a Debrec. cod. szerint:

„a császárság szállá Numerariosra." L. 520. a vége felé í'ol)OCíal áll

,

hihetleg cohawal azaz kohával helyett a Debrec. cod. szerint. L. 591.

Torquinos áll Tarquinius helyett; végre 1. 522—3, ohennod helyett p

bíntlDf azaz öbennök olvasandó.

Az elttünk lev legenda eléfordul a Debreceni codex ötö-

dik részében is, vagy helyesben a nevezett debreceni kötetet

képz öt codex utolsójában, de mely szinte azon ferenci barát

keze, ki a Nádor-codexet másolta össze, s jelen pédányunkkal

összehasonlítva, némely csekély változatokon kívül abban külön-

bözik ettl , hogy a „Példát" a legenda után következteti. Van

ugyan még egy Apalin-legendánk a Debreceni ötös codex else-

jében, a legendáriumban , de az, bár valamivel körülményesb az

Arany-legenda némely kiadásai toldalékában levnél (nálam Ve-
lence, 1512. fol. 275. b.; Graessénél hiányzik), egy lapon meríti

ki a tárgyat , mikép az a külön breviáriumokban , a miénktl el-

térleg, eléfordul.

11. §.

Szent Admga élete.

Codexünk 525—544. lapjain szent Adviga vagy Hedvig

lengyel hercegné, II. András magyar király sógornéja s így

szent Erzsébetünk anyai nagynénje örömtelen legendájának össze-

i
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vont , minden históriai hátmög nélküli, ez asszony jótev, bnbánó

és öng-yötrö tettei elsorolására szorítkozó, szár3z szerkezete áll.

Tulajdonképi kútfeje a Hedvig-legendának azon, a trebnici klast-

romban rzött szentségvizsgálati okmányokból szerkesztett név-

telen életirat, melyet Surius, nem kritikai, tehát nem biztos, és

azért nem helyeslend ismeretes stilizáló módja szerint munkája

V. kötetében adott ; ennek nyomán készült kivonalilag e magyar

legenda is , vagy csak valamely deák szerkezete után , de melyet

a sokkal ujabb Ribadeneira emlegetései nyomán sem tudok kimu-

tatni. A magyar dolgozat minden érdeme a régies nyelvben van

,

melyet azonban, ha folyóan is, de báj nélkül kezel szerzje. Név-

szerint a tála segédigés formákkal az unalomig él vissza.

A codex hibái. L. 527. : „Ennek utánna , es fölötte", 1. 528. „ad-

deg , es engedsz" s több hasonló helyeken, hol az es eltt (is értelemben)

vessz (,) áll, ez elgondolandó. Az 527. 1. alján e helyei: „Vámok és

adók, kik ütet illetik vala, nagy hagyomást teszön vala" kétség kivül így

pótlandó: Yúmokban és adókftan. Surius illet helye általánosságban szól:

liberaliter remisit
,
qiiae a subditis ei debebantur (V. 878). Az 530. 1. vé-

gén olvasd alamizsnái teszön vala; az 531-diken: eledeli; az 532.1. végén

ö'ondja gonp helyett ; 533. „hivon senkii nem bocsát vala. Az olyak mint

1. 534. Aovaltól fogva, 1. 535, csenátakat: hoZvaltól, csená/takat helyett

a rest nyelv utánzásainak vehetni , mint halljuk most is koronként : Aónap

(cras) csinányi , vót stb holnap , csinálni, volt helyett. L. 535. seer áll vi-

lágos hibával ser (sör) helyett. L. 536. csodáikodnak olvasandó. Végre

l. 543. „Es az asszony" helyett : ez.

12. §.

Szent Adorján martiromsága.

Az 544-dik laptól az 575-ig álló legenda az Arany-legenda

illet cikkjének hü és folyékony fordítása, mely, nyelve után
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Ítélve a harmadik idszak közepébe , vagyis Mátyás kir. korába

tehet.

A codex hibái: L. 549. „megtömlöcztetötl" megtömlöceztetött he-

lyett, inikép egy pár sorral alább áll (az Érsekújvári codexben „megtöm-

lecezett" van, részesül máltban). Innen kiegészítend ugyanitt ehely:

„a többi szentöknek vasait csókolgatja vala." L. 552. „hallotta volna . . .

eljöni^'' olvasandó, eljve helyett , az Ers. cod. szerint, s a rá következ es

kitörlend. (Az 553. 1. elején t/atalia sajtóhiba watalia helyett). L. 554. az

Érs, cod. után pótlandó : „elbocsátlak ó'íeí." L. 559. leesenének helyeit

kell leesének, 560. pedig: „kikeí . . . kövei vala" az Érsekujv. szerint

is. L. 561. végén e helyben : „es b monda" az es nincs az Érs. codexben.

Az 568. 1. végén ugyan e szerint leend : „egyháznak békesége lenne",

az 572. 1. pedig: azoknak, kikkel Natália stb." Ismét az 574. lapon e

szavak után: „es a több martiromoknak" az Érsekujv. codexbl teend :

,,testek valának.^'' Végre 1. 572. olvasandó: Konstanímapolyba , 572. pe-

dig : felserkent és bölcsül.

Megvan ez az Adorján-legenda az Érsekújvári codexben is

(355—61.1.) csekély és szinte csak írásmódbeli, itt-ott szóelrakási

változtatásokkal : többek közt igen tanulságos adatul szolgálva ez

is , mikép szokták a hajdani (és nem hajdani) másolók a régi szö-

vegeket modernizálni ^ s a régiségnek néha eldönt tanúságait el-

távoztatni , de ez eljárásban sem levén következékesek , a külön

idk sajátságait vegyíteni, s ekép a munkák kora meghatározását

nehezíteni. így péld. a bár késbbi (1530-ki) Érsekújvári codex

e régi névmást: „wéA-i" némely-ljel cseréli fel (1.545); a tárgy-

eset helyett alkalmazott alanyi esetet többnyire ismét, de nem
mindig, tárgyeseti raggal szaporítja (péld. 1. 551. és 552.: és e

megmondván, 573: ez hallván, es megmondván; az jÉr*. : ezt

megmondván , ezeket hallván , ezeket megmondván , hololt ebben

is állanak viszont ilyek is : ez hallván, egyebeknek kénja látván), a

E
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távolító névrag- régi teljes formáját (-bell, -balól) az ujabb ösz-

szevonttal (bi, ból) szereti felváltani (így a Nádor-codexben

,

mely egyébiránt szinte vegyíti már a két formát, 550. 1. van

kénbalól, 555: nemzetbelöl, 557: ebbelöl; az Érs.: kénbl,

ebbl stb.), a t-vel végzd igék múltjában a régi egyszer ra-

gozást az ujabb bvebbel (Nádor-cod.: 555: futtái, 557: futtám:

jÉr*..- futottál, futottam), a visz ige régi félmúltját az ujabbal

(Nádor-cod. 575: kit . . . mennyországban mnek^ Érs.: vivék)

stb : ellenben a határzott alakú feltételes mód toldott formáit vi-

szont többnyire megtartja, melyet ellenben a Nádor-codexbeli

példány vált fel állandóan az egyszer formával (Érs. : bátorítta-

nájak, biztatnájakjvernéjek, látnája slh.^ Nád. : biztatnák, vernék).

i

13. §.

Szent Elek élete.

Az 575-dik laptól a 601-dikig huszonhat lapot tölt darab

hasonlókép az Arany legendából vétetett. Szabályos folyó irály

,

meglehets régiség színével, miszerint azt bízvást a harmadik

idszak elejére tehetni.

A codex hibái: Az 576. lapon e szóknak; „szegényöket , árvákat,

özvegyöket" múlhatlanúl tulajdonító esetbe kell tennünk ; az 584. 1. els

sora vég szavát pedig így kell kiegészítenünk : „egyházfta". De van né-

hány sajtóhiba is, u. m. :L 586. jvén, a 601-diken sérból
,
jvén és

serbl helyett , az 595. 1. els sorában pedig az „azonképpe»" szó végén

u maradt n helyett.

Ezen , több g-yöngéd szép helyekkel bíró legenda a közép-

korban nálunk különösen kedveltetett, s ebez képest négy .)
a je-

ledtl független, fordítása maradt reánk, u. ra. egy a Kazinczy-
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codexben , egy a Tihanyiban , s e kél dolgozatot réginek tartom

;

egy más ujabb, elül csonka, aPeer-codexben áll, s a legújabb, a

névtelen némabaráté, az Érdy-codexben. Eladás szépségére a

mienk könnyen elsséget érdemel; nyelvtörténelileg mindeniknek

megvan a maga becse.

14. §.

Szent Zsófia asszony élete*

Öt üres lap után a 607-diktl a 658-dikig, tehát ötvenegy

lapon szent Zsófia asszony és három leányainak, szz szent

Hit , Reménység és Szeretet életök és martiromságok áll : egy

annál fogva már különös figyelemre méltó dolgozat, mert az ezen

szentek életének köz kelet szerkezetétl , néhány egyes és cse-

kély érintkezési ponton kivül, váltig eltér, szinte önálló szer-

kezetre mulat vissza, melynek akár görög akár deák eredetiét a

legszorgalmasb nyomozások után sem vagyok képes meghatá-

rozni. Els, mi a vizsgálónak legott feltnik, a miénknek részle-

tekbeni gazdagsága. T. i. igen kevés az , mit e szentekrl a leg-

régibb irók tudnak. így Usuardus említi ugyan a maga, nagy

Károly kívánságára készült , martyrologiumában e szentek kín-

szenvedését augustus elsejére, de csak kevés sorban ; így Notker

is, ki Nikomédiába teszi azok vértanuságát : míg minden egyebek,

a ^örög 3Ienaeák is. Romába, minél fogva külön forrásokból

látszanak merítetteni a Bollandisták véleménye szerint is; ösmeri,

mint érintem, e szenteket a görög menologium is, de ez is alig

tudva rólok kínszenvedésök kevés vonalainál egyebet. Bvebben
kidolgozta s felékesítette azt szokása szerint számos részletekkel

Simeon Metaphrastes, kit az ujabb legendairók, mint Lipomanus,



Surius, Dörhoff a Speculum Juvenlutisban 1615, Lippeloo a Szen-

tek Életeiben (nálam Grasius kiad. 1616) s mások nyomban kö-

vettek. A Bollandisták e históriai hitelesség nélküli eladásokat

mellzvén, a legendát, Ferrariust követve, csak kevés részielekre

vezették vissza , mik azonban lényegben minden eddig említet-

tekkel szépen egyeznek. Csekély eltérése az Baroniusnak, mely

szerint Romai Martyrologiumában Zsófia halálát a három szent

szüzétl elválasztván, öt september 30-kára teszi, oly actákra

hivatkozva ^^quae in antiquis codicibus manuscripta habemus

;

est illorum exordium: Sedenti in senatu etc", de melyeket a

Bollandisták sem birtak kifürkészni. És még is, hogy léteztek

régente eltér Zsófia-legendák, mutatja a Baronius hivatkozása,

S az általa idézett exordium, mely egy jelenleg ismeretes legen-

dáéval sem egyezik ; mutatja a XV. században virágzott sz. An-
toninus florenci érsek krónikája, ki egy oly helylyel bír — ott,

hol Antiochus romai városnagy vádja alapját (miszerint Zsófia a

romai asszonyságokat önmegtartóztatásra csábította) beszéli el

(nálam Lugd. 1587. fol. 468. 1.)— mely, mint látni fogjuk, a mi-

enkkel találkozik , de mással ugyan egygyel sem , miután az An-

tiochus üldöz dühössége okául egyezöleg mindenütt az „invidiae

stimulus" állíttatik. De egyebekben e mienk sem Antonínussal nem

egyezik, sem a Baronius forrásaival, a mennyiben azokra a Ba-

ronius saját említésébl vethetni. Ez eltérés pedig nem csak a

részletes kifestésben, hanem számos egyes körülményeken túl

abban is van, hogy itt Zsófiának egész élete folyásán és leányai

martiromságán kívül, az anyáé is adatik, melynek folytán ez

nem csak, mint a Bollandisták fejezik ki magokat „eo titulo etiam

martyr, quod natarum carnificínae intrepida assistens, eas ad glo-
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riosum certamen animaverit", hanem azon hétszeres kínhalálnál

fogva is, melybl ugyan annyiszor isten által feltámasztatván,

fejezte be végre dics viadalmál.

Az említett egyes körülmények közöl, melyek egyébiránt

e legenda egyik els, s igen hihetleg felette régi, szerkesztje

történelmi járatlanságát s elbeszélése hitelnélküliségét kiáltólag

árulják el, a nevezetesbek : hogy szerznk Zsófiát Decius császár

idejébe, NauíFredus perzsa király leányává, Demetrius görög csá-

szár menyévé, s egy ifjabb Demetrius császár nejévé teszi, kinek

férje Romában Anakletus pápával együtt mint vértanú halván meg,

maga is , isteni infés következtén , miután az országlást férjének

atyjafiára Terquiliosra bízta , és Konstantinápolyban egy Bódog-

Asszony egyházát rakata, leányaival Romába ment, ott mint szer-

zetes n Krisztus hitét hirdette , egyházakat épített, s a hitves n-
ket tiszta életre intvén (ez a részlet az , melyben a mi legendánk

Antoninus eladásával találkozik) gerjesztette boszúra Antiochust,

s vádoltatott el ez által Decius utódjának (!) Hadriánnak, ki Zsófia

kínzatásai közben maga is a nép támadásának áldozata lelt ; hogy,

továbbá, halálához közel. Mátyás pápa által az oltári szentséggel

láttatott el , s holttetemei a konstantinápolyiak által haza hozatván,

azon emiitett B. A. templomába temettettek , hol addig tiszteltet-

tek, míg a törökök Konstantinápolyt bevették stb.

Nem szükséges ez eladásban az anachronismusokat kijelel-

nem, mikbe minden nyomon ütközünk, de csakugyan nem szem-

lélhetjük mosolygás nélkül a régi jámbor hagyomány naiv buz-

góságát, mely Nauífredo perzsa királyt, két Demetrius s egy

Terquilius görög császárt, egy Demeter mártírt, Anakletus és

Mátyás pápákat , egy B. A. egyházát, mely alatt hihetleg a Zsófia



(helyesben Sophia , vagyis isteni bölcseség) temploma értend . . .

minden képzelhet alap, támpont és egyszersmind tartózkodás nél-

kül sz össze. Egyébiránt épen ezen históriai képzeldésekbl

gyaníthatjuk e versiónak aggrégiségét, valamint tartalmából azt,

hogy ily eltér legenda a legrégibb idben forgásban volt; mert a

IX. században élt Notker Nikomediába tette e kínszenvedést ; mert

e szent Zsófia, leányaival együtt különösen Alexandriában és Kons-

tantinápolyban tiszteltetett; mert a görög Menaeákban leányai

görög neveket (Pistis, Elpis, Agape), a kopt legendában pedig aethio-

piakat (Basenes, Helis és Ghani) viseltek; mikhez ha még azt

adjuk, hogy a deákokban nem csak a leányok, de némelyekben

az anya is deák néven hívatik, u. m. : Fides, Spes, Charitas és

Sapientia(mit, közbevetleg mondva, magyar fordítóink is tettek),

s mi már a Bollandistáknak is méltán feltnt : nem lehetünk-e köny-

nyen hajlandók az eltér , s külön írók által különös szabadsággal

tárgyalt legenda alapjául egy személyesitvényes hagyományt ven-

ni fel, mely végre mind a történelmi összeférhetlenségeket, mind

a külön változatokat megfejtené, milyek még némi, különben

egyez
,
görög versiókban is vannak a kínszenvedés korára s a

vértanúk halálok-napjára nézve, mely szerint péld. aMenologium

Basilianum amazt Hadrián , ezt september 1 6-kára , más versiók

ismét, például az, melyet a budai oláh menologium követ, amazt

Diocletián korára , s ezt sept. 1 7-kére teszik. Bár mikép legyen

egyébiránt a dolog , nagy praesumtiót látok a Zsófia-legenda elt-

tünk fekv alakjának aggrégisége s a közkeletnél régibbsége

mellett , melybl tisztázhatták ki ezt oly jártasabb irók , milyeket

Simon Metaphrastes használt, s milyeket Baronius is teszen fel, a

Mart. Románumban aug. 1. alatt mondván: „Metaphrastes harum acta
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ex antiquioribus monuraentis descripsit", s hogy bizonyos helyek

— mint e mi magyar dolgozatunk 656. lapján az, hol szent Ger-

gely pápa éneke említtetik, ki a VIII. század els felében pápálko-

dott, vagy épen a 657. lapé, mely szerint e vérlanúk testei mind

addig dicsíttettek csodák által „mígnem a törökök Konstantiná-

polyt megvevék viadallal"—az eredeti szerkezet régiségére nézve

semmit sem rontanak, miután azok gyakor példával beszúralok

lehetnek.

Egyébiránt mily nyelv eredeti feküdt a derék magyar ba-

rát eltt, ki a jelen szerkezetet tartolta fenn nekünk? Kétségkivül

ismét deák, mit egyéb latinosságokon kivül mindjárt a legenda els

lapja elárul; mert e hely: „Nauífredo . . . vala Persarumbeli ke-

rály; . . . lakozik vala Medorom fvárosba" világosan ily deák

phrasisoknak : erat Persarum Rex, habitabat in metropoli Medo-

rum , félreért, szószerinti fordítása. Mikor készült legyen pedig?

erre, nagyjában legalább, könnynek tetszik a felelet, miután

a codex maga nyújt határéveket, melyeken innen és túl, ugy

látszik, nem készülhetett az; t. i. nem 1453. eltt, mert ekkor

hódította meg II. Mohammed Konstantinápolyt, mely esemény a le-

gendában (657. 1.) megemlíttetik; s nem 1508 után, miután ez

évben másoltatott az , ennek a 658. lapon álló kolophonja szerint

(melynek rendes évszámhibájáról a bevezetés 5. 1. szóltam). Még
is, e legenda nyelve oly régi színt mutat, hogy, ha a Konstan-

tinápoly bevételének említését késbbi beszuratnak nem veszszük

— mire nagy kísértést érzek minden e szerkezetrl mondottak

után, s még abból is, hogy e hely (valamint a sz. Gergelyrli is)

a névtelen némabarát dolgozatában (Érdy-cod.) csakugyan nincsen

meg! — a magyar szerkezetet a harmadik idszaknak legalább is

i
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legelejére teszem, dolgozóul már a XV. század els felében virág-

zott, a régi nyelvben leiedzett, irót ismerve fel, és pedig egyet

a javából.

Ezek után lássuk már a codex hibáit: A 612. 1. végén jezzene áll

jedzene (jegyzene, azaz jelentene) helyett ; a d-t maga a leiró írta utóbb a

szó fölibe. L. 614. awátokkal és koronánaZ áll: a»í/álokkal és koronának he-

lyett. A 615. lapon kit. . . . fordítá" ki forditá helyett; a 617-diken

„mindazokaí" azokna/c helyett, s e lap alján „kioeZ" kikcí helyett. Ismét

a 620-dikon : „Adrianus elejbe vitetw^nefc" vitet»é« helyett , s ugyanott

egy csonka hely így pótlandó : „homlokokat keresztnek szent jegyével

megerösíttik vala" (Surius párhuzamos helyén is V. 480. 1. : ,^crucis fi-

gura muniissent"). A 630. lapon kénodrórf s a 631-diken aíkoron áll

kénodró/ és a&koron helyett. A 634. l. végén „édösségest" olvasandó

(azaz édösségesen, édesdeden; mint: örömesí). L- 636. „orráról" áll

orrából helyett. A 639-diken „viwszszal" viaszszal helyett. L. 642. „mini

halálra*' mind helyett , egy a régieknél gyakran elforduló pontatlanság.

A köv. lapon „ruhádtól*' áll ruhádíól helyett. A 649. lapon áll : „mlvel-

ködegyetök megerösi/vén ti szivetöket" e helyett : mivelködgyetök meg-

erösí/vén'*; s utóbb: „Te nyavalyás! 6mben feköszsz" világosan tizben

(tzben) helyett. A 651. lap alaját így kell olvasnunk: „Azért vegyétök

ki fogait , es kiterjesztü^w kezeit elvágjátok és élmessétök emléit." A 653.

lap elején álló csonka hely így pótlandó : „Azért elevenülj meg, és úris-

tennek tégy áldomást , és azoknak , kik tegödet szeretnek." Az Érdy-co-

dexben más fordulattal s ujabbszerüen, egyszersmind kihagyással és pót-

lással igy : „Azért éledj meg, és áldjad meg azokat, kik tégödet szeret-

nek és dicsérnek." L. 657. elején: ,,helheztetének" helheztelcíin vagy

helhezletéfe helyett. A 657-diken „gonpsz keresztyénökneft" olvasandó.

Végre a 658. lapon , mint feljebb már megjegyeztetett : „kilenc száz"

helyett öt száz.

Hogy a Zsófia-legenda Magyarországban, épen a jelen ver-

sié szerint, jó formán el volt terjedve, bizonyítja a névtelen
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néraabarálnak beszéde és legendája (az Érdy-codex 300—306.

11.) „Szent Sophya asszonnak életérl, ö három sziz leánival",

hátán nem épen azonegy forrásból merített is , melybl a Nádor-

codexbeli legenda irója ; de olyanból , mely csak kevés , lényeg-

telen eltéréseket *), némely helyt rövid kihagyásokat , másutt

rövid pótlásokat, mutat. Egy hosszabb helye van csak , mely neki

sajátja, s melyet, miután e legenda hagyományos becsérl és tör-

ténetérl tanúskodik, egészen ide iktatok: „Továbbá meg úgy
olvastatik rólok (e szentekrl t. i.), hogy valaki ez szentöknek éle-

töket olvassa, azon napon gonosz halállal meg nem hal, halálá-

nak kedég idein bizon töredelmességnél kii , tiszta gyónásnál kii

,

oltári szentségnél kii, és hitnél , reménségnél , szent szeretetnél es

isteni malasztnál kii *^) kivé (ki) nem mülhalik, és ez szentök, kik

*) Ilyen péld. az , mely szerint Zsófia kétszer ment Romába ; a Bódog-asszony

egyháza beszenteltetésekor „húsz héján két száz ezer embernél tebbet ke-

reszlölének meg" (a Nádor-codexbeli szerint kétszer negyven ezer); stb.

•^*) E hely, közbevetleg legyen mondva, érdekes, s a régiségben épen nem
ismeretlen, példáját mutatja fel azon irályi szép compendiumnak, mely
ujabb idkben szinte általános divatú lett : mely szerint l. i. a több egy-

más után álló , azonegy raggal járó , nevek utolsója veszi csak fel a töb-

biekkel közös ragot. Itt a kii ragot látjuk négy névhez tartozólag csak az

utóisóhoz ragasztva. Igaz , hogy ez a privativum kü a középkorban még
nem olvadt vala össze segédragjával: nál, nél , honnan lett a nélkül (s

összerántás által a régieknél is már elforduló nekil , nekül , st neköl is

— másutt is az i-nek , ü-be, s ö-be átmeneteié elfordulván) : de épen így
voltak hajdan a többi ragok is valóságos önálló utójárók, míg mindig szo-

rosban ragadtak neveikhez , s ekép összeragadva simultak a kérdéses név
hangrendszeréhez. Innen tartotta meg a palóc nyelvjárásban mind máig a nefe,

a sícr, a ueZ a maga hangzóját; nem pedig azért, mintha maga a hangrend-

szer , mely szerint mély vagy magas hangzó egyedül saját osztályabelivel

egyesül , késbb fejlett volna ki nyelvünkben. Különben a képzknek is

régenten meg kellett volna tartaniok eredeti hangzójukat: holott az egész

nyelvben ily példát nem találunk. Mert az ily avult képzések is, mint
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nekik szolgálnak , halálok idein jelen lesznek , minden gonosztúl

megótalmazván. Meg úgy olvastalik, hogy valamel házban ö életök

meg lejend (yelend) irván, senki ott gonosz halállal meg nem hal

,

az ház meg sem éghet tíznek miatta ; es annakfelelté valaki na-

ponkéd asszonyunk Máriának es ez szentöknek húsz Ave Mariát

olvasand, minden háborúságban, szegénségben, fogságban , beteg-

ségben ket híván, megsegejtetnek kétségnél kii." Hogy a pré-

dikátor itt nem új dolgot , hanem irott forrásban foglaltat hirdetett,

szavára el kell hinnünk; st azt is, hogy csak oly dolgot hozott

hallgatói vagy olvasói emlékezetébe , mi a köz tudatban létezett,

s azért kész hitelre is talált. így levén ez , a Zsófia-legendák je-

len versióját , mely valamennyi közdivatúaktól oly tetemesen el-

tér, nem ugyan hazai eredetnek, mint immár láttuk, deigen

szinte hazaivá és nemzetivé lettnek tekinthetjük: minél fogva an-

nak érdeke, reges alkatrészei dacára, ránk nézve külön és saját

érdekkel bír.

15. §.

Egyiptomi szent Mária élete.

A 658—669. lapokon álló legenda az Arany-legendából

van fordítva, helyenkénti kihagyásokkal, kivált a vége, hol

gyertya, szerencsa, leventa , keván, fordejt, tanejt stb, egészen törvé-

nyesek , miután a bennük elforduló e (é), mely t-hez szít , ezzel együtt

a semleges hangzók rendéhez tartozva, szintúgy szövetkezik a mély, mint

a magas hangzókhoz , és csak akkor assimilálta magához a mélyet , vagy

ment át i-be (gyertya , szerencse , levente , kivan), midn a közép é kü-

lönbhangusága épen úgy elhalaványodott, mint az egykor szinte többféle

árnyazatu a, o és m hangoké, mik egykor szinte mint az ehol nyíltabban,

hol zártabban vagy homályosban hangzottak (V. ö. írod. Történetem I. kötete

48. §. 6. pontját).



Mária Aegyptiacának Zozimas általi eltemettetése beszéltetik,

csak száraz kivonatban van adva; még egy hely, t. i. a 664. la-

pon álló kettösbeszéde szz Máriának szent fiával , ugy látszik

,

egy más recénsio, vagy épen a fordító sajátja, miután az a sz.

Jeromos legendáriumában sincsen meg, hol Mária Aeg. élete b-
vebben van kidolgozva , s melyet Jacobus de Voragine kétség-

kivül szemmel tartott. Különben e magyar dolgozat nem régibb a

XV. század utóbbi éveinél, s elég gyenge dolgozat. Feltn ben-

ne az „e<7^" határozatlan névmássali gyakor élés, st németes

visszaélés.

A codex hibái elseje és nevezetesbike azon beszúrat a 662. lapon

,

hol a szent így kezdi beszélni életét : Mikoron uronk Krisztusnak haldia

után volnék tizenkét esztendei leánzó" stb. t. i. a doIt betüjü sorok, melyek

egy eredetiben sincsenek , a szentnek korával is ellentétben van , vilá-

gosan ott állván minden többiekben , hogy 270. évben Kr. ut. történt a

pusztábani megtaláltatása. A másik a 664. lap elején találtatik, hol e sza-

vak ; „ki az ö szent", kétszer levén írva , az egyik eltudandó.

Megvan Egyiptomi szent Mária élete, szinte az Arany-

legenda után, az Érsekujvári-codexhen is, a 425—428. lapo-

kon, nem csak teljesen és híven, de szebben is mint itt, és sokkal

régibb korra mutalólag.

16. §.

Szent Forseus püspökrl.

Szent Forseus püspök ^) legendája a 669—81-dik lapig

szinte az Arany-legenda szerint készült , és pedig valamely meg-

lehetsen ügyetlen barát által annyira, hogy kénytelen vagyok a

'*) Némely codexei és kiadásaiban a Hist. Lomb.-nak Forseiis.
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félreérlelt helyeket az eredetivel felvilágosítani, s a kihagyásokat

innen pótlani. Lehet hogy némelyek az utóbbiak közöl a leiró

rovását nevelik.

Ezek itt következnek: a 669. lapon e szók után: „kik hozzá közel-

getnek vala" kimaradt : „w/ eius animam deferrent.^'' A lap végén e hely

:

„Elölvegyök, es háborúságot avagy hadat kezdenek vele" az eredetiben

így van: Praecedaniíis , et ante faciem eius bella commoveamus. A 670.

1. végén e félreértett hely : „Ha tü bínöket ellene vetendötök ..." a deák-

ból megigazítható: Nisi principalia mtia coníra eiim protuleritis. L. 671.

^0d)aiiat ÁOKl)atODl uaU : Indulgentiam in corde habuit, olv. : bocsánatoí

gyonháftan (}. jonh) val/a. Ugyanitt a vindicta boszuállás helyett gyözöde-

lemnek fordíttatott. L. 671—2. e hely: „liogy az angyal háborkodnék,

ellenségi megtöreiének^'' így áll az Arany-leg. 1513-ki kiadásában: prae-

liante angelo adversarii conterriti sünt, mely olvasás helyesbnek látszik,

mint az , melyet a fordító követelt (s Graesse is) : t. i. contriti sünt. L.

672. „so/c Sebkkel veri'''' áll ez értelemben : vapulabit plagis multis ! Is-

mét: ,,Mitnem teljesitött be ö ura akaratjának''': Quid enim iste de volun-

tate domini sui non implevit? Ez után nyomban egészen kimaradt e hely

:

Et daemon: Dona iniquorum recepit. S majd: Alejtom hogy mindönökrl

penifenciát tartott volna'''' eredetiben: Credidit, quod unusquisque eorum

penitentiam egisset! „Elébb kelltt volna keresni a penitenciát lako-

dalmat''^: Antea debuit probare poenitentiae perseverantiam ! A 673.

lapon áll : „Egy istent alittok vala
|
igaznak" : a jegynél kimaradt : usque

nnnc. Leebb : es arról ingyen sem kénzatott'''' : nec de hoc punitus fit. A
674. lapon: ,,mikoron leszen'''': Erit etenim (az 1512-ki kiadásban;

Graesse nem tudván megigazítani e töredéket , kihagyta azt — s tán he-

lyesen). Utóbb: „mikoron eleiben vitetött volna" : vitae restitutus! Nyom-

ban e mondat után: ,,Mindenkoron a vereségnek jele megtetött" e hely

maradt ki: ,,arripientes enim daemones unum de his, quos in ignibus

torquebant, ipsum in eum jactaverunt, qui eius humerum maxillamque

incendit , cognovitque hominem
,
quia ille erat, cuius véstem acceperat.

Dixitque angelus : quod incendisti , arsit te ; si enim huius viri in peccatis
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mortui donum non accepisses, nec poena in te arderet. .
." Ezek után e

liely : „Adhuc restat illi angusta porta , ubi illum siiperare poterimus"

így fordíttatott ; „Megvagyon nyomorúsága : vidd oda , hol öt meggyöz-

hessök!" A 676. lapon e szó: teljesittö/e a leiró hibája: leljesittöje he-

lyett; s utóbb olvasandó : ... az ellen, mi megmondván vagyon." L. 677.:

sed hominibus indigeníibus dispensanda dilexit , így adatott : „de szerette

elsáfárlani emböröknek^^: mert dispensator : sáfár. Ismét : „másodszor"

áll rursns helyett ; továbbá : ^^azoknak ö álnokságát" iniqui helyett ; és

:

„te kezedbl keresm ki: de manu tua requiram: „tled kérem számon"

helyett. A 678. lapon : „a tanittónak nyelve-és megbántatik^'' : loqui prae-

peditur. Az erre következ mert tisztán felesleges. L. 679. : „ez nagy

négy tüz" : az eredetiben csak : hi sünt quatuor ignes. L. 680. kell lenni

:

rokoni/enak. Ugyan itt cupiditas kevánatosságnak fordíttatik. A 681. lapon

áll: „e tz mindönt ö mivelködeti szerént /césérí": examinat helyett, s

nyomban ezután kimaradt e hely : „Nam sicut corpus ardet pro voluptate

illicita , ita etiam ardebit per debitam poenam."

Berekeszti e részt, mintegy lappótlékul, a 681—2-d. 1. egy

imádság vagy inkább ének : Isten teste felemelésekoron , melyre

semmi más megjegyzésünk nincsen, mint hogy az teljes kötetlen-

ségében nagy régiségre mutat.

OTODIK FEJEZET.

A NEGYEDIK FRÉSZ KÜLÖNÖS ISMERTETÉSE.

17. §.

A szizeknek koronája.

Rövid apostrophe az apácákhoz (683— 689) a boldogságos

szz gyermekkori buzgóságáról, mely az istent szolgáló szüzeknek

például ajánltatik , hogy , mint ez , az örök boldogságot elnyerjék.
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E darab , mely hét lapot tolt be , ügyetlen stilistától származik

,

ki beszédét csupa kötszókkal (aimakokáért , annakutánna, eiinek-

utánna , és továbbá , és ime , tudniamint , és . . .) terheli , s egy

pár régi formán túl semmi érdekest nem nyújt.

Van néhány leírási hiba is a kis darabban. L. 684. olv. atta (azaz :

adta) atya helyeit. A 685. 1. vége felé világosan kimaradt valami ige e

mondatban: „a templomnak ö tizenöt garádicsán ifelfuta'íy\ ismét : mely

garádicsokon méglen az öreg embörök (nek ?) es nagy dolog vala nyu-

godás nekil felmennie." L. 687. „három esztendoj": bs helyett; utána e

hely: „oU igön heyeríuul iár vala" érthetlen hibát tartalmaz (talán her-

telenül ?); majd a leánzw is leánzó-ra javítandó.

18. §.

Bnlaj strom.

Az elébbi darabtól függetlenül találjuk a 689—95 11. a

szívnek, nyelvnek és elhagyásnak bneit egyszeren elsorolva.

A theologusokra bízom ezek közöl a következknek értelmezését:

689. 1. gonosz gondolat {áé[QC\2X\o morosa?)^ binbe való gyenyer-

ködés (gaudium ,..?), gonosz hemnság (desiderium ?}, vissza való

akarat (renitentia ?), nemzetköz való kevánság (vérrokonnak

tisztátalan megkivánása ?); 690. 1.: magának való értés (önzés?

philautia?); 691.1. igrecség (sípnak, zenének felettébbi szeretete,

üzése , vagy talán épen incantatio ?); szóviselés (szó- vagy hír-

hordás? míg az utána következ „hírszólás" emberszólást jelen-

tene ?), szertelen való vesztegség (acedia ?)

A bünlajstrom után tárgyfejezetek következnek veres Írás-

sal, mintegy emlékeztetósül , hogy ezek is (bár másunnan) meg-
lanulandók.
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Az els s legfeltnbb hiha e cikknek els szavában van , hol ífynek

áll Zynek (azaz szívnek) helyett, nem a szedésben ejtve vagy javításkor

elnézve , hanem a sajtóban becsempészve. A 690. I. negyedik sorában

eredetileg képmuta/ás állt (mint a régiségben számtalanszor), mit a többször

említett XVII. századbeli kéz változtatott mutaíásra. A 691. 1. 11. sorá-

ban a „magas hányás'* kétségkívül leírói hiba ma^áf hányás helyett. A 693.

1. végelöttí sora, ugy vélem , igy olvasandó : ,,Míí hamarabb kellene meg-

tartani: tovább halasztani." Végre 695. 1. a „tizekét" szóban kifelejtette

a leíró a kíhagyásjelet.

19. §.

Három szent éneh.

Érdekesen fejezi be codexünket három szent ének, egy (695

—7. 1.) a szent ostya fölemelésére^ mely fordítása a mellette álló

deák szövegnek, ily kezdettel: Ave salutis hostia ; Icközlégy id-

vösséges hóstia; négy versszakban; a második (697—700. 1.)

a bold, sz. Máriához szól, ily kezdettel: ld<cözlégy istennek szent

anyja ^ ennek közbenjárásaért esdekl, tíz versszakban, deák

eredeti nélkül; a harmadik (701—4.) szinte a szz Anya köz-

benjárásaért könyörög ; deák szövege így kezddik : Miserorum

pia adiutrix , s öt versszakból áll ; magyarja ily kezdettel : Binö-

söknek kegyös segédség^ a harmadik versszakkal megszakad,

s vele irolt könyvünk. Mind a három ének kotákkal.

Bármi tökéletlenek ez énekek, a deákok ügy mint a magya-

rok , a kifejezés választékosságára s a versalkotásra nézve ; még

is nem csekély történeti, de még költi becscsel is bírnak. Tör-

ténetivel, a mennyiben azok, deákjaikkal együtt, igen valószí-

nen hazai termékek , miután , eddig legalább , sem a külföldi b-
vebb énekgyüjteményekben , milyek Dániel Thesaurus hymnolo-



gicusa, Moneé: Lateinisclie Hymnen des Mittelalters stb., sem

külföldi régi breviáriumokban, miket a mieink is átvettek rend-

szerint, nem sikerült azokat feltalálnom; a mennyiben továbbá

dallamaik, Mátray Gábor jeles zenetudósunk Ítélete szerint is, ma-

gyar eredetre mutatnak ; de bels becstl sem meddk , feltalál-

tatván bennök azon gyermeteg egyszerség, bizodalom és ben-

söség ,* mely az új kori énekek képes , cifra nyelve által nem pó-

toltatik. Ki egyébiránt a külföldi vallásos költészetet ismeri, nem

fog sem a versbeli szabálytalanságban, sem a vad latinságban

nagyon megütközni ; a tettleges hibákat tekintve pedig a járatlan

leirók többszöri másolataiknak is betudni holmit : mik közöl egy

párt alább a codex hibái közt ki is jegyzettem. A magyar énekek

elseje és másodika, teljes formátlansága dacára, s nem ügyelve

szótagszámra és rímre , legfelébb a dallamra , érezteti azon cho-

riambusos lejtést , mely népi énekeinket bélyegzi ; a harmadik is

,

s már itt kifejezett igyekezettel szabályosabb strophaalkotásra : de

azért itt egygyel több vagy kevesebb tag, egy-egy rím elma-

radása, nem igen aggasztja a versirót, csak kifejezhesse azt, mit

kell. Tekintve azon verses emlékeinket, mik a XV. századból

ránk maradtak, st egy pár régíebbet is, e három éneket bízvást

aggrégieknek tarthatjuk; s azt annál inkább, mert ha egyéni gyar-

lóság eredményei volnának, aligha a másoltatás, st a használta-

tás tiszteletében részesültek vala, melyre mégis a dallamokkal

elláttatás mutatni látszik ; mint a régiségtl öröklött s így mintegy

az id által megszentelt hangok azonban kegyeletesen türettek,

s fenséges dallamaiknál fogva szereltettek is. Nem hallgathatom

el egy úttal azt is, hogy e három ének kótái a legrégiebbek

,

miket magyar szöveggel codexeinkben találunk. Mátray Gábor
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azokat általírván, s nyilvános hangversenyeken eladatván, a

régi magyar zene e megható fenséges hangzatokban fényes dia-

dalmat ünnepelt.

A codex hibái: A 695. lapon: castaque áll, a 697-diken a hangje-

gyek második sora szerint helyesben : casteque. U. ott apprehenso : appre-

hendo helyett , mint a 696-dikon is : recommenso recommendo helyett.

Ismét ott tociusg«e redemptor, hihetleg : totius mundi redemptor'helyett,

mint a magyarban: ,^mind ez velágnak megváltója." Ismét: qui in cruce

expassuffi est" passus helyett.

A 699. 1. JVerj , istennekneft, szentölé , ajtai : wi/erj, istennek, szen-

töle , ajtajai helyett.

A 703. 1. els sorában: Arcus állaríus helyett. L. 703. magyasága:

magyarsága (azaz : értelme); sej^^esültetik : se&esültetik helyett.
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Cnflonut meökprnikojeitíc foc fbek (Moiifia ebe k-

,iuf 03 3ent ira6 miní» 03 irí^pkctl) ^3ert l)a 03

treg ember crietofiuu 3tnt Uftet l)ojn iH^Xf olm

un^ bint uol benne Ijo tet 113 ebnec oetneit;

(3l3ert nicltnn tilfa rpe c} 3ent|>öneí oetelet 03

ireö^cctpl e» a Ijorogofodol monlixian, llem wen-

nie flokniK keneret^ w oetni a) ebeknec^ giuimtí) fionolfag kitol

embpnuk iflpn kel
|
nmgat íitalmn3nia , l)n nieltnn akar eomoni-

calnia^ a tefti fprtelmelfeg ^ kijnec 30fot lennie kenanfatjaba^ ^ca-

ratfaba^ ^lletefebe, es tetemenebe, mert ualaki t} eletén fprtelmef-

fegnec magát aiy^a, e} U}i magot Ijafonlatoffa oíií«Í3níil)(J3, Jíttert

Íii3nanac t) terme3etj, bog 9 prpmeeben loko3Íf afarnar fprtelmeffe-

gebe, l)0nnem a keralnac ekplfegpö palotaiaba. (Í3 ileten ember

nem melta criötosnac teste wetelere miképpen aliíii3n0. (£0 Ija l)03aia

oeiení>i
|

moníman, ^ti)am boxaffaíjmeg nekic, mert nem tnggac mit

te3nec Jíttaskeppen megbi30nittatic , Ijag gono3bac 03 méltatlan co-

moniraloc ammegfe3itpknel 3ent irafnac bi3on|agob0le0 l^ülat xigm0nl>

3c nt |)al a^aflai (Sfmeg ma330r fe3eitic meg a} ieteniiec fiat ímpm-
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^3 meltotlan fomonicalonaf keíerufegoe mcrgerol.

ma0(T0ba (£3 i^tket íhüi JHicIaö tjociov ig magaro3i)a monl»oatt JHert

a méltatlan
|

íomonicttlac mtmbe h raijtoc lU, jefmeg 03 nug-

fejciUfnec okát U}u ^} (i}f a biut, ^iiiec okaeit crifluö megl^olt.

C nem xak cúftofi (} ekUn Qono} keu^Umc nuQfe^iüUj \fe mesQ

mtmbe h raijtoc al 03 ifteiit u^on megplic ^troi 3ent |5crnorí>

\fodov tg 30I ^ mon^uan ^ yalrtki abbinbe laco3Íc , e} dtttn 113! kar-

ija 1)00 03 bijueiert megne 0Otre|fec. 53t3ert ebbl otton 031!)
|

ttíin

iiicltatliiu uennif. Jlol U^ic ljO0 nem we3tf , mert wgmon^ vvonc tiem

it> a fiakttttc keneret uennie es uetiii a^ ebeknec^ Pe mo0o kel bantoír-

nioc, ee 3e0Dnkcí»ntpc , mert ebec^ kic-nec kellene lennie ieteítec ftai)-

nac JHiert kelie0 ebec prpcke orlieitniu a ptrcolbo íi uroknac ellene

,

l^ic-rcl ygmoníi a33ent Jroe 3ent Jlanofnac lataearolottlo kpnbe. Cs

me0 ra0ac t> nelnpket a nagi) kenmtc keferulegeiert
!
e$ megkarom-

lof menneknec i|tenet a^ febpknec nag fopnlmoert iHinb t'btfiQ

\0i c} irae 03 méltatlan comonieolonac keferfegps merflcrpt Jlmmar

kelieg eí>e ala 3al 03 melton cömomíatonac el>9(fe09e me3er9l, ea t»

3entre0C6 nag l)tt3nalütfürol JHert e} ke0p5 criflno miníipnt ketfeg

nekil \)\not e^ nag xatíalatoe t»ení»e0re0re , maníj-ran 03 3ent emange-

liombtt lííCnite níi me omnee. Jpnetae miníi en |)ojam kik mun-

kalcottíík, e me0 unttoc terl)eloen, es en me0ele0eitlec or téten

lUíJnga (£3 kener kit en aíroc en te|iom c} uela0nac eleteiért '|le0etüc^

es egetoc e} en teftpm , ki erottetpc el al»attatic (£31 te0etok en em-

lekP3etpmre, Jltert ki en teflpmet e3Í ee en uerpmet Í3i)a, e3 en ben-



^3 tneltait c0monicnlonaf rtoffegoö mejerol.

nem, es en i) benne tocojom (£3 igéket meteket en nectpk 3oltam

elet, e0 eletienfeg, lírain cri|iu6 miért
I

te 3ent i^titf^ JUert io keí>üel

es nng l)i)«»|eggel kel fiTgaí»nonc, t& oennonc Ce ifleilí mert te mon-

liottaíí, enemee mert en ilmoflegomert moní^otta^, ^3ert igpn prpmeft

üe3pm te 3ent 3aí»balí»l, \)o% erpfben be 0lta|fnnac en 3itiembe (Sngcmet

fellerkentnec el'en nng kegoffegnec igei, í>e meg rettentnec engemet

en 3omtalan bineim ts meg3egpneit engpmet en fprtelmes íonfcien-

cittm eíen nog 3entfegnei: uetelere^ ^C3«rit engemet t) te

nrtp'an minl> octanaigl) monlman © 3entfegoö

uenííegfeg, kibe l)iu) kere3tenoc 03 eí>o|fegpe frift0|t e3ic ee » kenim

eti) emlek03tetic, eö oUelpc moln3tal terefpí>if, es e3 3ent cenbegfegbe

minekonc a} ionenlio í>Í4,Dfegnec 3ftlngo nítattntir, ^)cxt min> e3Dg-

belol al>ottrttic meg efmempnc minem l)a3nolnto(|'og e$ mel' igon nog

felfegp6 io30g ioijon minekonc e} oítati 3ent|egnec melínntmla Hete-

iébl, Jlílert iga3 Ijit e3t mntnt'a, Ijcg (} oltári
|

3entfegbe neg ollót

tjogon 'CnWiomint, tefl, neer, lelor, e$ i|len|eg c3l3ert miníi e3oketl)

03 melton comonicolo Ijojoio üe3i igon nog l)03noloítol, Jltert min-

lionictpl oííotic neki kilomb kilomb nog 3enteegoö oijonlioc^eí felfegos

l)03noloto|7og, (3l3ert elf l)03nolott'o 03 melton üoIo fímonirolofnoí

e3 Jílert micoron e} 3entfegos tejtpt |)0joio üe3i embor mene iot|) toti)

criflne i» ljoloní»o teftebe, miníionbe 03 melton fomonicolonoc
j
re3e

le3en, f^intf boijtolefebe , prelricoUofoba
,

forrotifogobo
, Jlmoíífo-

gobo, t)igo3ofoba, ee min^ kennonoc, es Ijololonoc eríjomebe (1^31

02
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me^bi^onitta jenti) ^\)ama& tfOáoVf monlman Jltiní»Dn l)iuj Kere3fen M

meitan comumcal miníion mifíen apn [)a}nai(ito\faQotf te malajtot

mvi kit crijluö nag peiitokou a3kere3tfaiumbDrinem3etiuc kerefe Cö

euncc fplotte kevt^Unft^bt ment maia^tbtíi einboroc üannok
|

es

men0r3agba mtnt ^tnioc uíinnok miní> e3Dknec ertomebc tt}t üogon

(B}t mt^bi^owitfa 03 3ent|) ktKt^Un 1)1% l)í>l(Jtl) a3t mongoc Creíjoba

l)t3om 3entoknec eágeffíeget. J^íloe l)03nalotfa C3 3entreouec ueteUnec

t}f mert ennec miatta, Ijog 03 3ent ueret l)ajanc uejor, bintol ti3-

tultatonc m^u, ^irol t»9matt> 03 3ent iraeCriflofuactJere meg ti3titt'tt

mtt let-
I

knket ammeg l^olt miuelkoíjetoftol, ^trnmeg l)ott mioelkoliet

^3/ h^t iiiifí'fí'" embor ma(a3tba uagon, t$ sok iot te3on C3 io mi-

vetkDl>et mirúf abíieg eteuen mig l)alatos bint te3on, es e binuec miatta

miní> meg l)al, tft \)a efmeg terel>elmeffeggel meggonic , ee ai)etatii(|ag-

gal fomonical Jíg ekképpen ti3tul meg alletoc ammeg l)ol mioelkoíiet-

tol, mert minb megeleí>nec e3Dk oroc ií>UD|fegre ! Pe meeg nem ^íak

e30ctDl ti3tnl meg, tft ennec fölötte í»t aijetatajfaggal es 3eretettel ne-

Ijetj embor l)033aia l)ag minkön baíananíro bine, t$ elfelebot Ijolaloe

bine megboxattatic, ^it megbÍ3onit a} ^tnt im$ manlman, JHert \)a

toruenbe cofoknac t& bikaknac were 03 f'úfo népet megti3titta oala,

"Maggol incab criflofnac 3ent uere ki mi bijnonkert ki ottetec mi lel-

künket megti3titfa !
^XÁtt> ba^ananlxj bijnokrol, e0 elfele>ot l^alalns

bi)nokrol, írtról arán 3aiaiu 3ent János íioctor ekképpen 30I monl>uan

(£.xi^oUiac tÍ3tolení>D uere micoron io ücorottal uetetic, leloknec min-



rtolfegos me3erol.

tíon covfa^at nu^m^a^fa (Cotfa^ai monga ts nftn Ijalolot^ mert aUeloc

a bo;írtimní>o binnú cs 03 dfeirtot I)alala9 binnú mrflcornl, tft meg

nem bal
,
^jert a corfooböl ejjent ortiajfaggal me0wtga3ic ' pe Ija e}

3ent 0rno(fagot Ijalalos binbe l)í»33ata uetenííi, incab l)alalt l)alarro

1)03 maganac^ miképpen feltil meg oagon moní>-yan. garmaí) l)a3nalotta

e33ent|egnec uetelenec e^^ mert ebbe Ijog e} monc crijlofnac lelket

l)033anc m^oCf oí>attc nekonc 03 oroí eletnee ^lúü^a^ Pe ;íok ug^ Ijag

mala3>ba e3 oelagbol kimnlan^onc (B^t Mxowc únonmaga megbi3(jnit-

füf mon^nan ^i engemet e3tc e3 en erat-
[
tem el, ^3 a), Joliképpen

en orokke eloc iies orocke el JHafut meg uá moníj Cn uagöc eletnec

kenere ki menbelol le3aUottam llalaki e kenerbol eiení>ic oroc Ijalalt

nem laat ^}evt llalaki orok eletot e3if , ennec 3ikreg orocke élnie.

Hegeli I)a3nalatt'a t} 3entregnec uetelenec e3, mert micoron embor

meltan comanical, Ijajaia üe3i a teromto iflent ;(o^alata0 nag I)a3na-

laítal, Jttert a} iflen nag l)atalma|fag , es orok
|
boUefeg, es igon

nog felfegoö io, <rl3ert i\} ii l^atalmajfagabol le3on a^ meltan comoni-

cola Ijotalmaeb Í0 miuelkoíietre , es keremefoknec megnerefere, s$ a)

V bokefegebol le3on boUeb iítnolfegos i03agnnc wala3tafara, t& go-

noffagnac eltaoo3tatarara , es 03 ti io luUtaböl le3Dn kegejl) miníro-

nDkl)03 3eretet06b Í6tenl)D3, eö otti)aftal)03; ee bekefegoeb Ijab^mfag-

nac 3enoeí>erebe , es min^on iamborfagba ca3>acb , ee \ob Jlttert m-

laki meltan camonical, ennec o lelke betelic mahytal, eö ele-

gi^ííic isteni eli0(feggel; Jlflert mir0r0n embor meltan C0m0nical ennek



^3 n^ilött comonicalonoc

lelki iftembe mltoyic vq míkeppíit 03 ítél ital attwtbe €» miképpen

tt tefTt el borról kenerrel, e3onkeppen ttUeloc el e} 3entre0nec oetele-

uel
f

kit ineflbÍ3onit tílronc ónommrtga , inonl>t)ön
^
^i e} keneret e3i

,

e3 prodie eel. ®tol» l)03nalatta e3 3entfe0nec uetelenec t}f J5ftert a

tnelton comoniítt-
|
lónak 3Íoet lelket 3eretetre 0eri)e3ti, JMert mi-

képpen a ttt3nec eltte a l)ií>ec|e0 elto«03Íf ^ e3onkeppen e3 3entre0nec

oetelenec miatta i|ientol ell)iíie0Últ 3110 megmetélni
^
^it me0bi3onit

3ent bernaríi írortor moníman^ tilalaki 3eretettel e3i t} 3entfe9De ke-

neret^ 3eretetnec oregúlelit er3i |)elíia nekoíí^ JHicoron \)cm keneret

e3Pír, a l)e«>0eget öele e^ci^ff e3onkeppen ki ornac 3ent te|let ve3i^ Me-

3on l)03iaia ttt3e0 3eretetDt^ "bt iai mert nemelec kik t} }tnX-
j

fe^ot

l)03aiof \)t}ikf ül'atanoc mint a \)itft^ corsagot 3enyeí>pc, |^ik Í0Uel)et

a} napnac I)eu0e0en fekogenec Itemaga a napnac Ijeufeget nem er3ic

,

C3Dnkeppen Ijalaloe binbelí embor, JloUeljet e3 3entfe0Ot Ijojaia ue-

^e Pe maga 03 3eretetner íjenfegetj) nem er3i ammegi) 3okot gonoffag-

nak okaert ^irol ogmonlí 03 3ent irae ^eremiae irta
,
JHikeppen a

xotorna a üi3et megl)i>egei)tj, e3Dnkeppen ü3okot gonoföüg ell)i>e-

geijti allelkot iflentol. gatolr I)a3nalatfa 03 meltan comonicalafnac

e3 Jlílert embernec elmeiét meguelagofoit'a , ee 03 el ene3Dt bijnoket

meg ielonti (Snnec meg ertefere tanit minket áron 30iu 3ent ^onae

monliüon JHikeppen 03 nerofenbé ki 03 oblocon be io 03 rog por meg

tet3ic^ ee meg loceic kit embor 03 oerefen nekil nem lotljot^ C3Dnkep-

pen e3 3entfegnec melton uolo ueteuel meg efmertetnec oUeloknec fo-



Qixtko^afi, ^it
I

megbijonit tftvec xxafnakts bijonfafla ,
^trol ekkíppen

30! ^fa^a6 moníJüoit; lloiot, eg ntejet íjic 1)00 el üeffe tok aggonojt íö

uainjijtt tnagonak aijot C3 uoijon tvíeif vvowknac jent te|let^ « ttm-

mejon u ipenfeget. (Sö miképpen ttí> oeiagoffagot ^ ee tatoft embornec

a Ufli étel itol , ejonkeppen megoelafitta Ueloknec jomet ej jent-

fegnec uetele nbbinoknec niegefmeretire^ l)Ofl belle niagnt ki t\)iorjxa,

^it megbijonit
}

tjlronc wnommaga^ moníiüon (Sn tnigoc ej oelagnac

oelrtgolJTago^ oalaki engemet kouet^ej nem ior jetetfegbe geteí> [jajno-

latfa ej fentfegnec üetelenec ej^ mert ellenfegnec ellene igon eroe feg-

ner €^nggoc keíreg ojt l)og embori nemjetnec l)orom fo ellenfege wogon,

líutinttmint^ eg ortog^ JHae ej welog, garmot»ic ej minnon te|loní.

(3ljert 1)0 orlrog ej oelognoc, ee tejlonknec kenonfogot reonc tomojt-

io , ejoket ej jentfegnec netele
|

meg el)neitj , ee miképpen o nij ott-

jet meg olt'o, ee nel)ejen uetkojettol megj) otolmoj Cjt megbijonit-

fijo jent iJernorli íioetor monítxmn, ^li bennonc ket ieloe ioti) mioel-

koliic ej oltori jentfeg , <iígget ejt teji mert oj értelmet megkornekoji

molojtnoc eroe kofolouol, Ijog eroe ellenfeg l)Ojonc ne ferljejfon^

Jltoll ojt teji l)og OJ nog Ijololoe bijnokre yolo engeíietot oj okorot-

bol miní»onD|lpl ki vt^if CSíjt megbijoíiittijo
|

lierec jent irofee^ ^irol

ig monlí poniíi profeto oj foltor konbe tlrom en elttem ojtolt uettel.

oj0c-noc ellene kik engomet nomorgotnof^ Jltofntl) meg ygmonír, 1)0

en ellenom féreg tomoíiont nem fel oj en jiuem^ <3^J^fl ^^^B efmere

lelogbe ej jent profeto meeg crifiofnoc jiíletefenec eltte mene jomto-

04
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tan l)03nalotfa Ifj^n t) mútan mío comonkalafnac ^ e$ íg montfa tá-

la Jlgon 10 i|leul)D3 eggefúlnonc
|

<3l3 03^ ej jent fomumfalofnoc mi-

atta^ mtú ebbpl íittbornfí igon foc iojag a'baiiCf kirl tg 30! jent

irofbeli meflor maníjuii Crifiufnac tefle íoroknac ovnoffaQ^ ^avantfo-

coknac nUQoHímf Cri^tHenolut erp|>ít^ egelfegbeliekít gnierkottet,

bftegpket me^üigttjt Jlambnrakot malo3tba tart^ ennec miatta lejon

enÚQx ylttfbe
f
mkoKon nuQffQÚmt^k bekefegoeb l^abomfagba ^

kíjeb

iíiuDOVgoe ÍJolo^ra, bn^^o-
\
fa^öfb 3erdetre bDÍ;íeb gonolfagtol ma-

gát 0talmo3nia, kí3eb U^tn Ijaíaa^afra^ ^lüjatofb en^ttfánuffí^ve

,

alcolmafb mola3tnec vddtUf tö erofb uiüfcoíiafra , öregeit aijetatoffa-

Qot i|lenl)e3, ee 3eretetDt att'afial)03; es wnommagal)íi3 (ÍS3 jentfegnec

melt'an oalo D^telerpl toruenben ig irattatic^ JHicaron ^3 3ent|egnec ue-

telere ala3atoD'a0galiarnÍanl>a3; eri,eí);;3eretetit^'cri|lttfnaf, oroceletnec

j

iUattat^ lelki ia3a0oknac oreflületit^konljtiUatafoc-nac beufeöet^3Ünec

torftielmeffeget^ eö bijnoknec megefmeretit^ JHiní» e3oketiolme0 efmerte

oala 3ent Jleronimtrö l>0ctar ki mieoron l)alalanae il>ei)en comonicalna

,

elien 3entfego$íii;í erettel mixere iitet^monl>uan^ (JíDorokeletnec3ent|>öe0

keíiere, kibe tartatic miníjon ia aUatnac ije, es miní>on eíio|]eflnec il-

latia €-e benuel> vciQon min-
|

í>pn geitfrüfeg ^ e$ minl»Dn ruojfag

,

miníion fegeíifeg, miníion úuDoí>alm ee minkön io^ ^it cmbornec ke-

oannia. Jíílert e3 3ent ojtalon m^on miníion mala3tnac teieffege^ es

oroc íii^íofegn^c illatia Jltl) ielontimeg 03 iMT03ÍtD h ke^elmejfeget

^t\) Dánnak U Umii miníion io3aíj0c Jltl; 30I a^ íri|la0 iefue tt3 p



jereto ietjolVnef, fljaj, rtj aijetatos leloknec J)t mj^on ^^ criílufnac keíi-

ocs ieloit noUan ^tl) ungon miníiDn t!^tff(Q t$ ^emváfcQ ^Qi meeg ajt

munkám l)agminl> (iinmenim3entDf^ ^ertitgalac nagob oignfttgíTt^ ^0 >i-

xefegot lum ualljatmu mint 03 niliot cn|lufitac cíimoinfnlafabu ^} nj,

l)03'o e^gefúlefbe ©s mini* fffolliott üola3eiitoc, e$ maliytoö inmbo-

voc ttü^ntc Uflmc (^attvtimáe nog
|

'^ KiímiffíjDt, cs cítolfeget niicít-

rou comanicolnac teft }cvt\úf ^nog Uloc 3erfnt £^3 inoní>l)attttlau nag

3entre9gel , Jl3ertl) inUoki oioíke acor élni 3Úkf>i) ennec l)ag o j)on(J3

eUtl)et ma mto^tafUif mert l)fl f3t nem teieníii, a} eroc eletotl)

magannc nem oroc eletére^ be incb oroc l)nlalara iie3i, ee iflent bn3-

3tt nUnfra ke3eriti. ^irol Jíariite nenn bactar ekképpen 301^ munb-

uan^ I

^^ Jlflent a meltotlon comoniralo bxt33U rtllofrit inín)it'a3entDknec

imommagatol eltaua3tott'a ellenleget mei]uign3tal'a ^ magnnac eletet

megriniíieítj , ki fri|lufnnc teflet roguon meltatlrtn 3rt99rttia, c3t3eit s^

3ent irnfnac bi30nfaöabol miníron l)iiü keie3t'en megtamUljrttttt mikép-

pen keton iornlnia t} nag 3ent(e0D6 fellegoe íentfegnec Heteiére^ kit

nekonc aggon megtanulnonc at'a fm^ es 3entIeíoc <3lmen i3mmar

le39n tanufag |
'* orrol miképpen efmerljíttmeg embor

a3t l)a meltttn iorni e33entl)|*egnec oeteiere anog nem

^oUeljet e3t fenkr nilunn luUo bÍ3onraggttl meg ne efmerl)e|fe l)og l^n

meltnn imnl e33ent(egnec wetelere, auag nem, pemnga í>octoroc

uetnec neminemu iegoket, kibl embor uelljeti l)a magába eijegoket le-

leníii
,

l)og bi3uan iflennec nag irgalmaffagobo io lelokkel l)03'a ia-

b
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Jíílikeppen efmtrljeti meg embor ayt

rnl|)at (Clfp iege ej , micoton na-
|

'^ luki mníjaba ajt efmeri Ijog rtj

el múlt binen boucol>ic^ es uj iouenífoctol akarija mdíjot meg otalmaj-

nia, e0 03 neki Ijagonlio penitentiot kej leijeníi meg tartania^ es l)a

io akarattá üagoii i^tennec jalgalnia. £th\$ ieg ktbol meg efmerljeíí ^0

melto uag ejjentfegnec iietelere ej^ micoron ajt efmeroí) magadba ^ Ija

kej Dog io mtuelkcMtre^ es ifteni jolgalottra, mert \)a ejt magaí>bo

lelen^Dli^ tal)atl)
|

^'^ tuggaí» ajt^ l)í>g iftení jevetet nagoii te benneír. ^it

megbijonit jent gergor manímait; tlallania i|!ennec jeretetit, ee \\\ín-

nec efmeretit^ eunec tanoia arja miuelkotiet, Ija ke>eg ej otl) nem

leijeníi^ bijonfag nekoíijjog ej eCeten embor i|lent igen fem efmerte^íitet

fiíin jerette, mert a refloc, es ajoc kik fokát alo^mc^ nem lelic í»m-

magogba ajt, l)og vk kejoc uolnonac ai)a miuelkoíiettre , es i\) ijleni

jolgalatra. ^^Ijert l)a magadba ajt
|

^^ efmeroíi, es bell arra kenankojol^

l)og ennectona io miuelkoítettre akarod magadat foglalnia, ee ifleunec

akarj jolgolnia, ej igon io ieg, mert iftennec malajtt'a miuelkoíiic ben-

ned es ekképpen meltan tárulj ajjentfegnec yetelere : §armaí»ic ieg kibl

meg efmeroíi \)a melto uag erillufnac te|le netelere, auagi) nem ej, mico-

ron magaíiba ajt efmeroíi, l)og i\} i|iennec igeiét orDme|i, es gonerkoíief-

fel Ijalgatoír, Jltert em-
|

^^ bor akkit jeret annac bejeíret cromejl Ijal-

gatt'a íie Ija ajt efmeroíi l)og kelletlen, es ijetlen^ tal)at tuggaí> l)og

allelof brti'^^''® forfagba yagon, kirl jent |!íernarlr l>octor ekképpen jol

moní>uan Semmibl embor l^amarab megnem efmeri teflenec corfagat

mint ebbl, micoron neki a) étel ital kelletlen, (Sjonkeppen femmibol



i
[)a inelton tarui ejjentljIVönec öetelere. »I

Ivpnnebcu UllvOl»nec corfagot meg
|

'^ nem efmerljoíí^ mint l)a nekoír

aj t|lennec tfleieiiec l)ttlgatofa ijptlen^ es kelletlen^ kiuel alleloc jokot

eliii; ^irol u^monlia tironc a keferto orírognef tlem ;íak kenerrel el

embor íie mtnlíon igeueleö el^ ki jrtrmiyic iftenitec yúabol Mn^eVic

ieg kibl megl) efmeruli l)rt melto miá ej jentfegnec uetelere ej micaron

ajt e|merDíi moijaítbo, Ijog oj eUenoír yetkojonec ellene jiueíibe
!

^'^

femminemú guloleöet, e$ Ijarnijot nem taitaj^ íte \)a meeg ennél na-

öabbon uetkojot iií»lna tUenoír ejtee kej uolnnl metjbo^ atno>
^
^jert

Ijog a kegelmes iften aítennon binoliet boxajfa meg. íl^toí>ic e& nil-

vnbbttn mlo tege ej jentfegnec meltan Ipj'onc múo uetelere ej , mico-

ron imlaki mogabu ojt efmeri , l)(jg a kegee fri|htfnitc kennarol , es

Ijrtlalarul crome|l emlekcjic, ^inecoka-
|

"^ert IjatUx nekonc ejjentfeg-

nec uetelet, mon^uan (£jt ualumenejor Ijüj'otoc nejitoc en kenomnac e$

Ijnlalamnoc emlekojetire uegetoc ^jert líirnaí nenebetelon-

tetic immnr eí>ealo mene I) aj no lat offafl 00 íjijmoUt

legén ej j e n t íe g g k e n n o f g n l» 1 1 1 1) n r ^jert elf^

Ijojnolotto üronc crilhifnoc kennonoc Ijololonoc gonínUott'onoc ej^

mert igon kinnen i|Unl)oj terijt '-Cí5 bínnel meg kemenúlt jiuet to-

reltelmeffegre ^ es gnnofro jerji^ (Jínnec pellrojottora ej jentfegoö ken-

noc il»eien kojikdoc repeliojenec^ faitf meg inímlo^ ee coporfuc íiilo-

noc, ^j kojicclonoc rejieíiojefen erxelr a kémen jinec toreMmejfeget^

21 coporfonoc nilofon erxe> o gono|ro tiolo jonoc meg nilofot^ ee

folí>nec meg inímlofon eríeí> oj fri|tu!5noc tefie uetelere volo iní>ulo(l^

b2
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JHíiií l)ü3nttlotíi|raöae ()!)moUe iegen

t^mútanmla
j
^^boj'a irtrnlafl. (JHafolr l)03nttlot(a ejjentfegoe keiinoc

goníjolattijnnac t}^ mnt a bijnos emborbol tejon l^ojnalatoe irtmbort^

es }(nt úúu embort, ^it 13011 kel kcoöuni miníiDnnec, JHert tjpiouíi

meeg a pagíiu bÖiítöf l)ag bobog elet 03 iamborfogoö elet. ^3ert \)a

kend oagee^ ee alrt3at|rrt00t kenan3e , toljttt 0oní>oUaí> e3 cn|lnfnac

keiinat^ t$ P melfeíjos nla3ota(fagöt ^ es ebbl vaícinn iot keuniy I

"^

nekoí> minli meg aíiatic í3l3ert oalnki 031 akarijrt Ijog a bintol me03abü-

liulioit^ ee lelki ia3n()btt cajlrog legon^ tai)at kel t) iretennec 03 crí-

flttfnac kenurtt gncörto oonlrolnia, ki nekouc l)03trt 113 oroc eletuec bo-

íiogfagat. ^ormníi ljn3nalatfo, ee 3etttre»jO0 gijmoUe e3 3entre()O0 ken-

nnr íjonlrolattonac e^, mert 03 oroc bekefegot, kit rítonc crillits 3er3e e3

ü keÍTitonac l^olalanoc miatta embori nem3et
I

^^ ko3ot^ ee aminí>onl)ato

a(a i|len ko30t^ e3t emberbe megtarfü; eöljabarufagotgnloreöot^es ire^-

re9Dtemboritec3Íuebelkit»3, ee o lelket mei)3entoli^ kit meí)bÍ3C»mt 3ent

íJonauenturo manlman ^emmi oí igon emberbe ko3PiTre90s meí)3ento-

le|t nem miuelkoíiic mint e} crijluö kennanac {jonírolatfo. 1lege> \)a}na-

latfa e3 3entre0D6 kennac íjan^alafanac t}, mert emberrel Ijabortífa-

r)ot kinüeii el3enuetteti^ iltert embor oa-
|

^'^ lamene30r meD3íimuroltic ee

meij emleke3ic crifhtfnac kenúarol^ anne3or fríltcftol meí)iiií)a3taltatic

kit me3bÍ3(Jiiit mtemmaga n} föltár kenbe^ möl>-uan lUele m^oía Ijobo-

rufagba, meg 3abaí»itom wtet, es meí) í>Í£Oi)tom ütet, ^3tvt Í0on jelos

l)i)eí>elm Ijaborufatjot 3eniielie embornec c} rpue keúnanae 3ent emleke-

>tj^ ^irol igmouíi 3eut bernarí» í»aftíír^ ttem leljet oí nag Ijaborufagot



e3 3entfföO0 ktnnac 0on>alatti)onac.

embQvbt, Ija^WittfBfftQventm vaiio^k *' Ijo aj iímojitonec kefevnU^tt

jiuebí 90i)Unlii, es róla ioi mt^ emUkü^tntik
,
^}tvt \)a }imt)bí 30-

morti m^etf Uikotfbc HkefnotUl^ ijetUn^ ee aij^tatian mi^ee
,
^on-

tfohtf a nag felfetjos Drnof 30mörufa0at^ ee nag kefenifegct kirl

vnon moga ügmoní»a. ^amorn tn Ulkom mií> tn \)ai(iÍ0mxQ. Cs ot

igoii nag Un ^3 artotlan barannac o ^omovnfa^a, es kefírureflc^ Ijog

minír t} velagba mene embor mQon e$ mene volt) t^ xatm U3Dn
j

i'^ miní> e3oknec 3omarufagat ee keferulVget folnl nmla ^nnera Ijog

ugan ocrrel t)erit03ec bekie. ^ytX Ija embor ^3! tol meg goníiolanga^

"3 3omorufaga miní> fifinmi le3on el)03 kepoöt. ^Xiit} I)a3nalata^ í0

gijmoUe í^3 jentf^goe kennac giiní»olatt'anac t^^ m^rtí) ty 3entfegoe

ganífolatnoc ol' igon nag txm wagan^ l^ag embornec i|Unnfc 3ent aca-

rattat meg ielontj^ es Uljetfegot aaí>^ Ijag a^ i|Unnec meg efmert aca-

ratt'at betefefitljeD'í
^
^it embor t}

\

^^ nekil nem teljetne^ ^it Hlronc

ünommaga megbÍ3anit monlman^ ^n nálam femmit nem tel)ettDc. |pa-

toíí gi)mol.<e e3 3entfegoe kennac gí»ní»alatt'anac t^ Jltert a kegoe

criflus ej il'eten embornec 3iuet lelket ajjetatí»(faggal megkoneriti,

es bolíefeggel megekofeitj^ wgijí*g ümmagat n mxvCtf b att'afiait iÍJnof-

rego0 io3agra tanítania tngga (£0 ennec fölötte i)maí>fagat oromef-

ben, e0 b^marab meg l)algatt'a; <^3ert meltan, e0 iga3an >i;íeric
|

^°

minekonc miníion 3ent íjactarae e3 3entfegD0 kennac goníialatt'at^ mert

minlton io kit aírot, e0 atr minekonc ay felfego0 or i|len^ minl> ennec

miatta atta^ e0 aggá. gete> gijmoUe t^ 3ent|ego0 kennac ganíialatfa-

b3
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JMfitf l)ii3nttlataD'rt0O0 gijmoUe lígen

m

nac t}f mtú 03 tt>t$ itfns t} iíeUmkmc Kik 03 9 }tnt kennaba Qon-

lioicotfnac f ts e>pfk9ímec 03 o 3ent teflenfc l)(irom re3ebe irta fel,

IjíTfl oroíkf roltt ei ne fektkD3i)ec, JHeg irta ^3 il-
j

^^ ietenoket 113

ket ke3en ^3ert, |)<»á ^^^^^ minlipn nouaiijaioöba megfegete, Jiíleg irtó

03 9 ket Ittbannee annac iegeie, \)0^ 9 toloí folja el ne meljeffon,

JHefl irta 03 o 3iaebee0, nrro, Ijag í»ket fol)o el nefeletljejfe. JHinlí

e3pketl) meöbi3onitto ímpnmnört Jífinae profetanac miatta, monímah,

JHinemíie elfeletljetljie 03 ana 11 ki& germokete, Ijog ne konorulne o

inel)enec 3ÚlDttenne, es Ija 03 elfele^eníii, en tegol»et
|

^^el nem tele>-

lec. JHert en ke3eimbe meg irtalac tego>et. "!llolc3aí» gijmoUe t} }tnt-

jegos kennac (jonírolatfanac e3, JMert t} criftufnac kennanac aijeta-

tas gcrnííolatfanac miatta nagab mala3tat, t& eríjomot ner ipentol,

Ijogné \)a miníj e^t} kere3t'enfeD imaírna erptte. d^kat üeti aran3aiu

3ent János moníiuan Semminem állat e^eb nin;íen l)Ofl mi embp-

rpknec ií»up|feflPt 3er39t
|

'"^ volna, Ijanem ;íak t) crijlufnaf kenna Ija-

lala. ^ilenf3eíi gijmpUe t} 3entfe9P6 kennac ganí>olati)anac t},

JHert fplül mul t} 3entregp0 goníiolat min>Pn egeb teet 3erent oalo w

ííolflocat, mert femmi ipennec ennél kellemetpfb, ee embprnec ennél

eríipmpfb, mint e3 cripufnac kennanac 0oní>olatta, ^it me^bi3anit

nag 3llbert íxrctor, manltnan, Cri|tufnac kennarol x.ak eg igü|eögel

oalo meg emlekP3et, tpbbet l)a}]\aí embprnec Ijognem
j

^^ e3tení>e0 tialo

ÜÍ3 kener bpit anag \)a minl>pn napon magát o|loro3na min> p oerenec

ki ontafaiglan, auüQ \)a miní>pn napon eg ege3 foltartl) olnafna. €.i-
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i

iái

t} 3entrc(jQ0 kenmc flonlíolottijanaf.

}tt> Q\)\wUt C3 jentfegoe kíunoc gonlrolationoc ^3^ mert t} aiftufnac

ktnmnac 3pnctkn imlo ttijetatas flonírölattn incab íí>uo|fe0ofb embor-

nec Ijonnem Ijn a boliog }i} matia minír ammenún 3entokkeI^ ts anyá-

tokkal ífebíi^ntmc erotte^ ee íjt ír;íeí> a33eutfeö06 kenl)03 kepofl, kij-

mc
I

" l)03Urtlatftt mintf erokkeoalo, Jílert fokcppen n33enttDknec

i)mal»ra0obo nem ni embontec iímoffege^ tts a} criflnfnoc kennaba^ ^i-

rol íígmonlt araiyain jcntlj JJanos Cmboroknec minl>Dn tíinoDV^e

a cúflxifmc \)aiaiaba m^on letétien. '(Í.i3enefliíeí> bn3nalatfa t} 3ent-

|>goe kennac gonírolfltt'anaf t}^ mert l)tt imlaki e3 tielngbo mulntta

volna iírdet igon foc Ijtufa^ba^ ee térne e3 criflue kennnnac gncorta

mlo aijetntíTö j}onl>olattorn ennec miotta oí nng er>o-
|

^^ mot ml\)atf

mint 03 at embpr^ ki minír germokfeijetDlfoDwa ifiennec 3íílflnlt^ es

iÍJttofeget l)inon kere|le^ ítenm^a e3 3ent|egDö kennac goníjolott'ora

gaccrta^ eö oijetnto|faö0ol nem iiíeko3otl) |)e miért t} vtol intt ty

3entreí)0ö kenra iíjekojic , ee ^natrta roín aijeírttoffnuflal emleko3Íc^

I)nronloto0 le3Dn, itnag fellmnra nnnac er>Dmet ki miníi germckfe-

getol fitgun ipennec 3olöalt^ íiemnj]o e3 3entreuD6 kennoc goníiolnti-

ava ni)etníí»ö nem tJOÍt
|

^^ <3l3ert imlokí e3 welnöba iíieiet Ijertba mu-

tatta el; e3 eletén embor 03 elljai]í»t lelki io3aöí>t iijon Ijamar, ee nag

beupn meglelljeti t} jentfeíjDe kennae aijetato||raí)oe j^oníinlatt'aba. ^i-

rcl igmoníí 3ent |íernarí> tiöctor^ íLní>om l)í»g 03 en ertiemom nem

ílcg ennekom^ be ammi fíí}íatka3a0 ebbe üajíon^ e3t en maflamnac

ki ye3Dm en nramnae febeibol. €i3enkettoíi yimoUe t} 3ent|eöOö ken-

64



JHeití |)a3itiilöta|f0Oö gtjmplíe It^en

nac QOVLboittttanac t}, mert a Kegpfi rptts t) efcten embert
!

'^ ki ^a-

Ivorttt aijetatajfaggol aj d kenttaröl emiekojic^ o l)olalonac {"btltn t^i

me()t)t0tt3ta(a aj oroc üigafarol ütet bijanílfa teneii^ t$ o |)alalanac

utaiiua aj orok arjagot^ eö írixofegot neki alr-t)on. aljért ej minkön

embpruec Í0on nag jnkfeg ^ l)0g a} crifltiö embornec ti f)alalanac ide-

ien otl) iegen^ mert accorau a} b^ltín^'í' embortl) igon foc kefertet l)a-

borgatta ^itpl a} kegpö ipue igou bitton megotalmaj'a !)« ^J yetagba

aj kennanac gon- ' ^^ lujiatt'anac miatta oele megefmerkDí>ot , es

wele baratfagot jerjot. 5ljert miní» ej folúl mont»ot irafbtU al>atec

megefmerttonk^ mibl embor tieljeti Ija melto legon ej jentfegttec

tjetelere anag nem^ |^it tjgan rioilren meges meg ielpntoc, [)0^ em-

bprnec elmeié kinneben fagljafa^ (3ljert elf iege ej len, Ijag \!)a

embor aj elmúlt binen bancoliic, ee aj ioneníiotol aciíia magát

ötalmajnia. Jltae iege ej , l)a kej t»ag ia miuelkDl»ettre , ee ifleni jal-

galattrn garmaí> iege ej, \)ix ü) iften-
|

'•' nec igeiét oromefl l)algatoí».

Ulegeí* iege ej, \)a a} eUenpí> yetkojonec ellene gülofegot, ee Ijaragot

nem tartaj. <í^toí» iege, ee ielofb ej l)a aj eriflufnac kennaral oro-

me|l emlekojol, ilílert ej ol' nag felfegoe iojag, bog ;íak ennec mi-

atta embor a criflufnac jent te/let leloc jerent Ijöj'a oeji
,

JlrTicoron

ej jentfegpe kenrol aijetatofaggat meg eijtlekojic, ki jentfegoö em-

lekojetnec elf Ijajnalatt'a ej, mert embert iflenl)Oj te'rit, ee bintol
!

^^ eltaoojtat. Jltalolí b«3«rtlrttia ej, mert a bijnoö emberbl tejen ma-

iijt00 embert i^armali bajnalatt'a , mert a} orec bekefegot kit jerjot



C3 yntft^Qs kenwac Qon\>oiatir)anac. \t

frijluö 03 9 Kennoimc miotía embor ko30t u ifttn kojot^ ejt tm-

borbe meötarta. ttegeíí Ijojnoiütfa, mert emborrel a l)ab<irnfog0t kin-

lun eljenuettetj. (^toíi Ijiytiaktt'ö mert iftennec jent okarotiat meg

ieloiitj. grtt0> Ijajitolatta ^ mert embornec jiuet telket jent nmlajttol

megkoueriti^ es bpixe-
| *- férget meg ekofeiti. geteíi l)a3nolotta, mert

a rpne ej el'etenpket kik orDme|i goníujtcoíjnac aj o kennarol jent

teflenec \)(iKcm rejebe fet irta. "Haicjali Ijojnilatia^ mert embor tnntc

miatta miní>on ío^üq tetetnet nagob maíajtot; es erltomot ner ipentoi.

^itenceli l)ajnalatttt ej ^ mert ijlennec femmi ennet keUemetofb. 1iije>

Ijajnatott'a; mert minbon xo^üq tetett fotúl mul ^ijeneggeíí Ijajna-

latttt^ mert a^ ell)agut tojagot kit binmc
\

^^ miatta el uejtot^ ennec

miatta l)amar menteti. Cijpnkettoíi Ijajnatatfa ej^ mert ennec miatta

embor ajt eríiomli^ Ij^g a rpue Ijolalanac ideien otl) ielonnen lejon,

ötét megoigajtaloan , es etlenfeijtDt meg otalmajuan^ es íitet be üiuen

(1} eroc Ijajaba ^ kit nekonc kerefot ej íi jentfegoö kennnual , eö Ijala-

laoal^ ^irol aggonc nog \jaiat\) felfegenec miní> orodxol orokke^men.

pixerteffec ur iften, ee Q jent antia
|

^^

pinnec <^olga

!<írnac Hleuebe kejlíetíí jolaí a) pöío^nac jprnn,

(6 keferú kennarol, 1)00 a bi)npe l)al'a e$ a bint meg

Mg^a Jíílalajtba oalo embpr jjalija ee tple magát

incab megotalmaj'a, ^jert, igmonb róla pat)ií» pró-

féta a foltar k 911 be

i



poías aj pccolnac joritú

,

Cönncrtitttír peccatcxte in Jnfcrnnm omntfi jjentee quf obli-

uiecnntttr Peam €eri)en« a binpfoc pa-
|

^' kolba, e$ miníion nemje-

toc Kic i|Jent flfeUttec tVí> tol ejobbe, Ijog o pofol mouíiatic Itnnu

biífOB (6 igqn förtelmes \)eí\uc kiért neoejUtic iflon ontfo^ía^os oe-

romnec^ w a fplímec alfa vt^tnec, \)ona fot, t$ takavotfic mintf t}

tJflagnoc onííogfogoö geuítfege. tííg mint ej tJeiaflnoc arnekjekibe, (S0

ot Í0on nnö melfe^oe uerom^ l)og ualoki bele e|>nl>ic^ orotke fol)a be-

ioU ki nem kell)et miképpen a neljej ko a
|

^^ tengprnec fenekérl; ki

meömutattatl)ec an^alnac miatto^ ^it megirt jent Jlanas tatafanuc

konuebe ekképpen moní^mm Cg eroettn^al fel yoneg malom kooetl); ee

be íiete a tengerbe moníman Cl'en Ijertelen oettetic babillon a pokolba

|)olot tJagon 0ono|fa0nac eo kegotlenfegnec telijeffetje; (fj babillonnac mn-

flaöfoga galajat^eoej galojat nem egeb^ Ijanem <ak a binnec rutfagoe

0ní«O0-
j

^^
fa^a, aljért ej ki yettetic a pocolba, ^it megbijonit profeta

oj foltar kénbe, moní»uan, Clmerittetenec miképpen nel)ej on nag

melfegos öijbe. ^irol ;í oíiolcoíric iras torleljte me|lDr, es ig moníi ©
orokkeuülo no^ iaijoejic, t$ naual'ajfagos gottrelm, Ijolotl) folja meg

nem \)ai kit a porolnac tje be nelení*, otl) oannac ol' kenjooc kik

ke^ocnal joriibec, ee farkannal mergofbec, oníiokoe, feketúc !

^'^ e$

gpttreni eerenoc ^olja mennem farraí>nac, tft miní>Dncoron erre meg-

oijiulnac, iHiní»encoron jomoruc, es miní>encoron megmorni, kejok.

(£5 ej ilien keferúregoö ken fol)a min> qrocke nem inti) l)alalnac

l)otarara; ee fo\)a nem tul> oegejefl, í»e miní>encoron latttic elkejM-

m



t6 ktftvú Keimarol.

ni (Cjpn fi oinelcobic jent ^eronimoe boctor^ te ítgmonír ^ornúko-

tfom 03 denen Ijalnlon^ dünmloc mnrtofa férgeken^ igon fclec ef-

nom
I

"^^ aj eíeoen l)ülolnac Kejcben
,
^irol igmoulí oron jaiu jent

^onofes © erekké mio l)alaí^ nioní»l)atattan jorntt keen, mit mongac

te voíatf nem tulröm Jílert bejeHel meg nem ielontl)l)etel^ meg nem fag-

l)ttt en elmeem^ jinem megfeni gonl>oll)ot^ ^^^^^ f^^ '^"'i ejoí>ben^ Ijog

pokolban poganoknac kennoc igen nag^ee t)egejf)eíetlen; liemagaake-

rejfeneknec kennoknal naggal kijfeb Jlliert ók ií»ue(fegnec wtat

ugon nem efmertec, ee nem Ijallottac miképpen a kerejten emboroc^ Jij^rt

minlron kerejten igajan er;íe^ es iol ejebe tiege^ Jílert toUel)et a po-

colnac keniuijamtalan^ es megmonl)l)atatlan legon^pemaga miní>ej|oc

kejjttl rinií>en es jelofl)en tijenket kennarol lejen mnft iíie ala a bt}t^.

^jert (Clfo keíina a pocolnoc ej^ mert abbenne ualooc i/lentel onnera

eltauojnac^ Ijog eroíke titet fojja nem lotfac
|

^^ Jllofolí keníia ej,

mert otl) oagon proc túj^ ki folja megnem alojic. ^armaí» kenna ej^

mert otl) uagon eluifelljetetlen |)il»egreg. llegeí> kenna ^ eo j^ettrelme

ej
f
mert otl) uogon íianalgo el)|eg , es kenjo jomijufag. ^toli kenna

ej , mert otl) oagon l)i)e>elm nekil uolo l)alül gatoíi kenna ej , merti)

otl) oagon on^ogfogos í>ol)o|fag. geteír kenna ej Jlíert otl) wagon nagj)

keferúfegoe ferelm^ eo fai)-
|

^^ íialm H'olcjaíí kenna ej^ Jílert otl)

oagonjentelenüaloi|leni káromlás. ^Ailenreí) kenna ej^mert otl) oagon

tapajtall)ato fetetfeg. €^ijeír kenna c}, mert otl) oagon ^ auag oannac

l)olaltalan fergec. ^ijen eggeli kenna ej, mert otl) oagon rettenetes



3ornnf>ö. ^ijenkettoír ktma a pocölttöc e) Jílert o benne öf Ken oogon

kijnec foljtt wege ninxen. ^}tvt elf kenna pocalnoc ej, mert oalaki

0> oettetic orokke iflennec 3i)net fal)tt
j

^' nem latfa, ki mintion ken-

nol na^cbf mert elég no^ ken 03, 1)09 orírognec l)atalmanttc olatta

ünnnnc; íie ennél nagob l)^^ mindennem kent o yeloc jenyeltnie, í>e

naggal nagtíb 03 1)0^ öeloc minli orokkoi orokke kenjoíinac. pt

meeg minír e3Dknel foccal nagob ken 03, Ijog iflennec jijnet nem lot-

tijac. JHert l)a rt3t latnoc, ^ent femmit nem 3enüeí»nenef. ^3ert t}

oktt l)í>9 no^ab ken ninxen pncölba mint iflennec 3i)net \

^^ nem lotnia.

^irol iigmoníi atame bt}t))ú 3ent Jlanoe ga ennekom elombe e3Dr-

keppen mío kent tíeten>e3; ee a3akat ofan nagnnc nem rtleöt0m |em

itelom mint e3t, \)0^ a gono3 binofoc kireke3tetnec lii/íDÍeíjeö, es

t)iga|agí»0 tarfafrtfl ko33ál, e^ a teromto iflennec proc gúlefegebe len-

nie, Jlílert ki reke3tetnie 03 orok iatal, ee iíregpnne lennie apdoi

meteketo3i)ri|lena3iitet3eretDknec 3er3et, mmera nel)e-
|
^^3itirakent,

1)00 Ija egebkent femmit nem 3enüe>nenef , íak ejon es igon foc uol-

na. (Sö kinneb uolna e3or3er oala tá3be égnie l)0nnem tt kegO0 cri-

ftnfmc megboragut 3i)net lutnio e& o tle orokke eltauo3nitt Ce incab

akrtrnttc a (etet pocolnac tömlöcébe, ee 03 nag3Drnttfeg0ö kenban lóitokét,

l)onnem 03 Ítéletre ki totókét, t$ miní> c} ege3 yelagnnc 03 rntfa-

g(í0 onÍKJgfrtgokcol meg ielontefoket, l)olot minkön binok-
|

'*'nec3ií>al-

möffagoe 3e9enfege niloan meglattotic, ee miníionoctol meg efmertetic,

^irol X0íialco>t)an, es elamelkoíiuon, 3ent bernorí> íioctor, es igmonlr.

m
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í9 Keferú kennarol. n

JHit aletaj miucmú, t$ mtnt Ujon tnl)at ackarou a keftvife^, « ttj

firuö^ 03 al)aJ)toö eö a} ^oinovufa^ ^ mkovon elualajtotnac a KegotU-

noc 03 iflajalvnnc tarfafagatol te 03 i|lemuc latafatol; ee aíratttttnac

frítogokttec l)atolmaDo0ttnttc (ilaux, « nuniwf 9 t)eloc tt3 oroc 103-
|

^^

be. JHae keiiiio a paculnac e3^ mert benne oogon eg meg floijtot fe-

boDe0D6 tú} ki) orpdie foljo megnem ala3ic C0 tiolakic itl) e3 yelagba

öeri)eí»03tec g0no3 keoanfngnac ttt3euei oeg oetljes nekii^ ^irol ngmonír

profeta tt foltar konbe, Uetolr urom i|len ókét te 3Dmpíinec etette vq

miképpen 03 ego kemencébe. "Dr íflenn^ 9 Ijaragijaba megl)aborflatttt úket;

t$ ttt3 netí be íiket^ eö miképpen t} vtUx^i t} alííieg folja megnem

olo3ic^ mi0 0t allatíti) teet^ kit o 3okat
|

^^ meg égetnie^ (f3Dnkep-

pen 03 oroc tÜ3 miért neki l)ololtalon fol)a imgon
^

falja ^rotke meg-

nem al03if, pe minítoncoron eeg^ es minl» orodie eleuen^ es abbele

uetotteket fol)a megnem eme3tj ^it megbi3anit a33ent irae moníiuan,

Siratta a kegotlen minl> a30kat mel'eket totl); ee megnem eme3tetif

^ent |5ernar> í>octar e3ont bÍ30nitt'a^ monbnan^ Jítíert oWi) a pocolba

a tU3 ü^ eine3t meg^ Ijog miníioncoron megtart^ ($ a ken t)g nenekp-

Vic \

''^
l)0g mindenkorán megtiijul ^nl»af03nac nemelee a^cn l^og l)a

a pocolbeti tiÍ3 iegen t»gan íe|lo0 es uelagoe miképpen e3 uelagi tÚ3

^uag nem ^ Crre 3ent íl^ergor í>oftor rea felel , es ugmonír
^
^poeol-

nac tiÍ3e te|lo0 , es iUetljIjeto ee a bele uettetteket te|l 3erent egetj

embori 3olgalattal nem goijtatic fem kelieg faoal nem eltetic^pei

meguagon teromtuen^ ee orocke megnem alo3Ík; ee nem 3ikfeg ele3t

c3



poiae tt3 pöcolnaí 3prnü

,

meti minbíucoron et^, w öogon neminemá ktms tJelagoffagtt a ben-

ne
I

*" ottla lvttrl)03taknac nagob keiiökra^ e0 ly p ían^a ohm mint a

kenkpnec kngtt^ ftrú fokaru kpkorU; es igpnb iííos eö bijon oelugolfaga

ninxen. ^it ejonjent gergpr me^bijonít^ tnonbuan^ ^31 binokon bo^^u

aÜ0 tttjnec egetefe m^on í>e oeiagelfago niiuen
,
JHert a kiket tt po-

koinac ttt3e be ttel^ a3okat a bÍ3on neloflolfagtol inegoakeijtfü^ l)Ofl tiket

kittül 03 e^etefnec ferelme gptprije^e bel9Í a kemirtc uakfaíjo fetetixe^

1)00 kik 9 terpmtpipknec ellene teftoc-
j

^^ kel es lelkptkel oetko3tenec

(S3pnkeppen egetombe teflp^be^ e$ lelkocbe ken3ottaDanac €0 03 i(e-

ten ken legincab a^ocwac oímttatic^ ^ic t} uelogi teljjetetlenfegnec ke-

uanfagottíil karl)03tanf. garmoír ieloö kenna a pocoinac t^^ merti)

0i\) mQon elüifell)etetlen l)iíie|eeg , \)oq kik itl) e3 uelagba 03 ifleni 3e-

retettpl elljiííegúltec ^ ea 03 p 3ol0alttttüba ellanküttonac , es el reflúl-

tec oii) a pokolba re3kej|enec; ee fiyijanoc nog keiyo l)ií»eöfeöbe^ ^ikrol

öpioníí 03
I

^2 jent iras JHennec Ijonac IjiU^fe^etoi igpit nag Ijeu)-

feflre jt pcítetir eg kertfö Jltikeppen mel}etnec eggúunen mafua,

inert nam t»ántoní>naf , l)O0 a pocolba ol' nag 3oro(fa0 le3en; mint 03

|ai)tobtt Í0pn me03oretotl) jplo torkol', ^bba ninxen ketfeg Ijog ug nem

le3on í>e 03 iteletnec ütanna^ pe kel e3t kegofen ertenonc^ \)0q t} il'en

mito^aBf ee egl) kenrol mafra menés le3pn í.ak aíilii0 mi0 113 otoljo

iteletl) me0 le3pn. ^3ert t} miképpen le0on Í)iíie0re0rpl I)eufe0re me-

nés |5eíra nenú lioctor O0monl» rolo^ l)O0 ly an0lifoknac cornifoio0ba

1)0 olt)a|itt, ljO0 kijfeb con|tnntínoö 4,a3ornac iliei)en néminem yite3



eö ktUxü kennorol.

megljalO; ee enmc títanna ajon tejlbe feltflmaí»a úútve. ^i ot iflon meg

iijelíQt imlfl paíolnac kcmtatol^ metet o ituglrttot Dolii^ l)O0le0ottan í

tJílttg kojjúl kifota a kietlen j)n3tttba^ t$ otl) maganac á^enola e^ foii)0

0Í3 mellet cellát eö benne eg kemencéét^ e0 teli ií>pn kemenceeti)
|

^*

ial inegfütínrtlo; t& ennee utanna ntiní» rul)a|l0l magát yi3be mortija-

^ oola^ es ki al tJala a nagi) IjiÍJegre^ es m3e0 rnljat ma0ol)03 l)oágot»oltt

fognia ee Ijog megfopala be megon wala a nag Ijenfegben ee e3 iten

íralgot micaron 3Dnetlen tenne, megtuírac nemel'ec a3 3ent atackD33ál/

e0 ke3Íieg wtet fegelme3nie; ee róla tiltania. ^ kelieg moníta nekic, "Daijija

ti lattatof üölna, t$ \)íúioitai0c volna ayi ammit en láttam, ee l)all0ttam,

ne ! "^^talantan ennél nagobbat eö többet tennetoc t mint en te3pí, es

ííög 3orgalma3at0D'aggal megke3bec útet mit latotl) nalna. t) ke>eg moníta

dEn mifuron e teflbol kimenec, eg fenojfegDe embor mn engpmet napke-

letfele, ee eg igon nag 3elD0 melfegoe tJolgbe, ^ijnec eggic olíiala telijéé

uala tÚ33el, t$ ammafic nag I)il»egreg06 Ijauae faggat, e0 minlr e kétfelé

teli)e0 mla kavljo^ei lelodiel, e0 micönm egfelol meg tinna tiala tiala-

mel'ic 3enueíinie a tÚ3nec egetefeet mennec mU mo0 fele a |

^^ nag I)i-

^egfegbe, e0 micoran meg imnac uala a nag |)ií>egfegnec 3enoeí>e|et,

mennek uala efme^ a nag febofego© tU3be, e0 minír e3Pnkeppen ual-

t03tattak inUa a} p kennokat, (£0 e30ket megmonímán, Jlílanlia tonab-

ba, e0 e3Pket megi) latoan, tin engpmet ennec ntanna e3Pn fenp|fegp0

embpr eg igpn nag fúrú fetetfegP0 l)elre, e0 atl) el9lem elene3ec, e0

en latec atl) eg nag 3Prnüfegp0, e0 mel|egP0 wennoti)
|

"^ kibi^l feÜP-

c4
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^oím 03 pacolnoc ymxú
^

nolbQ^ntk tiaia 3amtrtlon tá^es 0I mct ^olobifoCf eö ttt33el betolt rm-

b^rpc^ milieppeu febplfegoe tú^mc ykvaia feifutotnali mia efmeg be

|)i)rpentetnef mla^ t& noö aníragfagoe Í>ol)o|]ra0ot boí-aiwac doI; ^0

ot|) en l)olUec 3omtalan firacot^ t& ot'bdüjfai mlo oijarjtafokdt , eö

oí md minír ertom pala ekképpen moní»aan Jlai)t)e3ic minekonc Ijog

binnec attök tJalt magánkat^ ^iert itl) orodve e3Dnkeppen flottretonc^

es latl)ec i^on 3orntt
|

^^ Dr>Ofloket^ eö akaruon eitflomet el ragalinia^

eö beoetui a3 egi^ kemeitfebe (uerombe)^ e0 teli^ttec ítl) fenp|feflnec an-

flala me^tiltoan 03 or^ODoket^ l)oéb eitgomet ne illejfetiec, tnotil»tian;

JMert (1} nag bíra paran^^altl) neki Ijoá terijon be teflebe, ee tari^on

penitenciat Iju elakadja tano3tatnta e3 tlieten 3prn kenokat^ ee e30-

ket|) meijmíiníiuan a3oknac 3aiokat enuel bekote kif v>tet feflelme3ic

Dala a kemenfe^oö penitencia tartajVol. Meittf ielpe kenna
|

^^ a pokol-

nac, orof eljfeg^ eí jomeljfa^ ^ IjOfl kic itl) e3 oelagba tarco|fágba el-

tener ; ee neki oe^et nem üettenec otlj a pokolba crec eljfegot ee ^0-

meljfágot 3entie0^enec JHikeppen niloan niefltec3ic (i^ etuangeliombeli

fa3tiagrol^ ^irol lílronc iefuö ugmonír^ Jíleg l)ala a ka^txiQ es pokol-

ba temettetljec , ki 03 ^t^tii la3arnac nem oí>a a kener morfalekot 9

fem ertomle tple e^ x-oppenet myi (S3 il'eten torkofokrol ógmonlí

03 3ent iras ^313 elefegot mit t} il'etenoc
|

^^ meg ottenec walt03ic gom-

rogba mergoe kegonoc epeiene^ es 03 o boroc kinél megre3Dgiltenef
^

le3en nekic farkannac mergene ^3ert kik e3 uelagba torkojfaggal

re3ogofki)í>nec^ l)alga|fak 03 9 lecceioket^ es tvítc ege3len a} ^tnt



I

eö ktUtú kenmvoi. ni|

irnft ^ikrpl ogmonír ^fam profeta iftínncc Kepébe 03 en 3ol0aim

e3nef, t keí«etj el)03tpc^ 5I3 en 3olflaim Í3noc^ ttí Keíreg 3omel}03toc

,

^^tn 3olflttím ^rúlnec^tú keí^eg 3ií>iüma3tott0c^ e^ 3e9DnkottDf '''^3

en 3olflaim t)Í0aíi03naf ti keÍJeg oríieijtotoc^ ee kefergotec .^oitar

konbe ee ng irnttatic (Cljfegot 3eni)eíinec miképpen 03 ebec^ (S3 il'eten

keen leg incab olrattatic a torkofoknac^ es 03 re3onDeoknef. (ÍJ^tolí

kenna a pokalnac e3, mert otl) vciQon Ijaiol, Ijulal nekii^ ki monltotic

elo l)ololnac, JHert 113 ot\) múoc iifl ij«i«of m^fl l)öfl corönkelí elnec^

ee 1)0 elnec^ Ijog koronkelí megljainac. tleíi iol n3ert e3DÍ>be Ijog

e3 üelagba najob ken
j

"^ nini^en a Ijaíalnoí^ mert minkön embor ta-

uo3tatfo es igon feel tle, Pe tas nofl íc'^aif \)oq a pöcílbn oí iíjDn

rettenetoe, ee ot igon félelmes 03 orcáé lutlo keferü ken \}0Í} a knr-

l)03tac otl) a pocolba incob kenonnac a l)olnit Ijonnem eleteket, ©ko

e3, 1)00 113 prokkeüdo keferú 3ornií kentol me03nbaíi«ll)Qtnrtnnc gog

e3 minli ekképpen legon ^ent Jlanos megbi30nitfa latafarol unlo kon-

neben moníiuan, ^ kennac ilreien kerefnec emboroc |)alfllt, es meg

nem lelic,keuon-
j

'^^nunoc me0l)nlnio,es elfnti) 9 toloc a Ijalai, (3lr-

ra mongtt neminem iambor líoctor. (Ö) l)nlal meí igon eí»os oolnol

mafí fl30knaf kiknec nel)a igon keferú tioltol, Kak tegoM kenonnac,

f\ic teflDl>et igon nem 3eretnec uala, es te toleíi iflon felnek mla. (ír-

rl i0 300I 3ent ©ergor moníi-uan, ^iknec itl) e^ welagba oí»atot oroc

eleteti) kerefnioc es nem kereftec, a pocolba kerefnec \)(iUútf es nem

lelic €3on 3ent gerflor monga ^ornú keppen le3Dn a pocolba
\

^' m-
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^olad a^ pocolnac 3oruú,

Ukmc a l)alnl^ Ijalal nekii MtQtyti ueg nekil/w a fa9otko3a0 fo))a

nem tutf mt^fo^atko^nux ^ mert u l)alal otl) miní>enc(»ron eel es a ^^e-

^tyt mhi^ftmoton lve3Í>etir^ a \)ixUxl meíjl) ol' íie mennem Ijolt a ken-

nuc keferúfege (^oUt, í»e jolja a felelmet el nem tiiuo^tatiU; 2í tiyeget^

|le fo\)a a |etet|egot el nem Á}i, ea fo|)a yelagofagot nem aíi. gotoíi

kenna pacölnac e3 ilílert otl) uagan igon nag onífogfogoe l>ol)oD'a0, mert

I

^^ualrtkic itl) e3 oelngba abinben meí)bi3búttec^ a3ok-nac ug illic Ijog

otl) 03 on>Oí)fago$ kenbn orokke bÍ3l)oggenec, ^ikrol ugmöír aj jent

irae Jlfaiofnac konoebe, 51 pocolnac Ijalattni kruettejfenec ^ es 03

íiogpebelol minlrencoron í>ol)o|]*ag yxtmay^tCf t$ 113 o oeroc olto3ec

^uvocciXf t$ 03 9 neÍJttejfefloc kenkoue ^ met igon nog búj otl) le3Dn^

l)olot enne 3amtalan bijnofoknec í*D()l)i eggnt 3ortiltanac^ ^3^rt nem

ío'ba
I

^^
1)0 e3 il'etenoknec fenoeíreke biíioo íioI)oö 03 iftennec Ijoragonoc

uermebe , \)om enne foc 3orná un^ogfag égbe gúlt. ^ytt t} il'etenoc-

nec ftt|ij melton^ e$ i^ayxn bi^$ l)olot enm 3amtalan eretnecoc^ poro3-

noc re3ogofec^ torkofoc^ eö egeb 3omtolan bi)nofoí egettetnec^ JHert mé-

nénél pocolbo tpbben oannoc, onnenol nogob ot|) 03 onííogfog^ es

03 3Drnú|eg^ e& íiol)o|fog. Qeteíi kennn a pokol-
|

^^ noc t^^ JHert otl)

oogon eloifell)etetnec kennoc ferelme miní> orotke, l)olot 03on teflben kibe

t} tielagra 3Úlettec^ es e oelogban eltec 3enoeí>ic a keferáfegoe kent^

1Dgl)og^ minliDn tejlbe togbo le3on miníronnemú corfagnac fai)l»rtlma^

e$ keferúfegnec neme. ^it ppl)ettt 03 foltor koiíbe ekképpen bÍ3onit
^

monííUrtn, iílegkerntke3enec engpmet l)rtlolnrtc keferúfegos ferelmi



X^M

ee keferú kennorol. XIV)

e» a kt^vititnU^nec foc ken-
]

-'^
itni ine^ljobörrtonof ingemet. (Cs le3Dn

a \M\v\)0^ot embornec o Ufit oí igon gcnge n kennoc jenveltelVre l)og

e^ kkíní>eíi jitlmiyolnoc üitUft inkab fertene iitet, Ijonnem 03 ifle3

embert elos torrei luiío oagoö fletíia melle Jlüetnie n koor embernec

febeit eg kie calol) 3aUiU incnb ftvyc l)onnem 113 t(\t} embort na^ bot-

tal tttnec. ^ent ^nfelmoe wgmoníi ^ 1)00 karl)03ot ember te3en min-

ííon yníi0flfa{)nnl^ es boflnec utalatob
|

^^ Cö 0I' tgen nng neljelfeggel

nomorittotic me^j, ee miní>en formos ollatnol 3ernüfeí)o|*b , Ijog fem

ke3et Irtbnt fem egeb teflenec luUaminemn re3et eg mok 3omne

mennem iníiití)l;otta. €3 keíieg nem jLO^fa, mert ug t»aron4,ol a l)atnl-

mo0 biro, Ijog ke3et iübot meökete3uen tíettejfec ig be 03 oroc |etet-

|egbe, es otl) mUomit nem nkarna^ arra mindenre ke3eritteDec , es

t)olamit akarna^ uttoí minítontol megtiltü(fec '
'"^^gg |,^i„^ e3eknec fe-

lette mene nog kent 3ent)egöpn fleíliat vd\) melle e3en 3ent ífoetor

moníiuan^ ga oalakijnec ma|le3uelagbatt03omeit^eö minl»en tagiját be

üernec 3ikra30 ti3es uajfol^ ty il'eten ember igen nag kent 3eniieltne^

pe a po-kolbeli karlj03tac 3omtalan e3or3pr nagobbot 3enx»eí>nec ennél

0t\)
f
a \)om kúll>t úket a l^aragoe biro^ moní)uan Jílennetec el atko3-

tac 03 eroc tÚ3be^ ^i meg tiagun 3ere3«en príiegner^ee angalínac. (£0

j

^''imin>e3oknec felette le3en ko3ottoc nag Ijabornfagl)^ eeproc güle-

feg^ l)0g kic it\) e oelagba e3t 3erettljec ee 3er30tteC; oti; miníi orod\e

3enüeggef. "Hgljog, a te|l allelketl; gülelni ke3l»i, a3ert l)0g iootl)

nem akort, í6 alleloc a teflot güloli, a3ert l)0g a g0n03 afarat0tlj^ ee

t)2



jBolae ay pocoinoc 3erntt
^

a ö0na3 kfuanfitgot mindköpettel betetefíttottc. 1l'olc3ttí> ktnm a pocol-

itac t^f JH^rt otl) üajon 3DnteUn mio ipni karomlae^ ki nug oagon

iruon 3ent Jlünafuoc latafarol mo knkben
|

^^'*
[)ol0t vq nion-

tfdtiCf Jíle0 koromlac ammeniWknec ifieneet a na^ 3ornú keferúfegoö

kenert^ JHert otl) ol' igon rettenetoe^ es foijííolmae a keen^ jjo^ <í""öf

mitttttt ateromto i|ient^ ee minír a 3entoket^ otfokat^ aníiokat a nnpot,

tt3 l)orat tt kenewt, ee obbort^ ($ miní> tt3(jkot mmí e$ kitkel ey m-

igbrt eltenec meg rttko33ac. ^6 otl) le3i)n 3pntelen ualo ftrao^ es kon-

l)uUatl)a0^ te3Dn ot mint rt ti3nec temerí>Dc 3ikrrtia, JHert otl) nin^^en

ifen konl)uHnta6 mint itl) e3 yelníjba. Jílert
|

"^ ugmoníí 3ent ^flofion

tfoctov 1)09 l)a a karl)03taknac konl)uliatafof olijnn wotna mint oolt ty

oeluíjbo, á.ak eg korl)03ot embornec konne3ere tob tenne l)onnem miní>

a nag tengornec 3amtiUan m^e^ 113 orocfegnec iiege3l)etetlen tioltrtert,

Jílert otl) miképpen mon0«3ent|5ernolír íroctor <^emmi egeb nem l)al-

tattatic l)rtnem i.ak firae^ ee kDnl)nllatl)n0^ ol)ai)ta$^ keferges fíuas re-

VíüSf eö fogaknac íUot^atafa. (Ss otl) egeb femmj nem iattotic^ I)it-

nem uxk yoxnáftQf ts miníion ektelenfeg.
|

^"^ ^iieneelr kenna a pocol-

nac t}
f
JHert otl) mi^on tapa3tull)ato fetetfeg ^ l)O0 kik itl) e3 uelagba

tako3tanac binnec fetetfegos ynkfagaba, ottes iegenec a pokolnac oroc

jetetfegebe. C0 e3t 3enöeíiic igpn meltiin , miért e3 oeiagba incab 3e-

rettec abbinnec fetetfeget^ l)onnem iomborfagnoc oelagojfagat, ^ic-rol

pantt3ot wronk iefne onommaga a33ent eíoungeliomba, moníinan. tle-

lagojfog ioue e3 oelagra, eö emboroc incob ynú\)tc a fetetfeget^ Íjon-



w ktftvú ktnmvoi.

nem a uelagof- :

'"^
faflot © md aikoyoi bolaníjfg ^3 emboroktwc \)0q

acarattljöc jerent eltnuojtotíac aj eUMl), ee a Ijttlolt ortlajt-iac. ^^ot

mtQvUxUUf e& a 9oní»3t tejic Ji|lent Ijitttni oetic, w 03 crtognec íit-

gelíiuc; ^irol ügmoiiíi jenti) 5töo|lon Ír0ct0r. "Mafl boloníifog ortognec

3cil0rtlnia t& a teromto i|lent elljtt^nia, Jltlert 113 DrÍJOgiuc fenki

fVmminemú 3olgrtlattrtl kcí>uet nem ieii , w walaki neki többet 3olflttl

binnec miatta^ aíitii^ na-
|
^^^Qob^ es tob kennal fyú neki. V^an

ejen troctar konorülyen a bijnoe emborpn tigmír ^ereto atampa.

Jlílire 1)03 tennon torDl>í»el oagoí> el nacaírati). JWire acaroíi magaíiat ms

becoxnú nie0kotD3no>. Jltire te3DÍ> orbognec ö0no3 akarattat. JMire

ixcav} ueíe eltie3no>, ee atte oroc tÍ3tp|]eí)Qlíet ell)aírno> tigmoníi

tonabba. ioíialac a3on l)a3embor miníion teromtot allataknal okoffa-

0011) walna, ee of mel' femmibe nem konetj a^ okajfagnac Ítéletit
|

^°^

JBeg Dtaloan ú} iímojfeöoe iojagat^ keuannan a^ t)e3e>elmeDeöDket

e0 artaní>0fat kerefuen^ es akarnan ay Ijalalae ^onajokat ® mel' i^on

b0^aö*'^^'^'^ oaltfag í)ala3tam ay oroc kent^ e& ell)a>ni aj oroc

^ií^olegot. tíenni maganac ay oroc fetetfegot es el aíini magatal

ay orof nafl uelagoffagot. €i3eí> kenna a poc0lnac sy Jlílert 0tl)

üannac óotro férgek^ kirl ekképpen uaflon meg iniií Jlfaijae pro-

fetanac miatta €e alaaí* terittetic molf ee
\

^^^ atte leppleír le3nec

fergec (Bünket firatta uala 3ent (3ti)0|l0n íroetor^ moníman. ^a\) ve^k

a30knac kiknee 3ere3üen üai^on fergeknec marí>0fafa^ tiíjnec eijeteje elj-

feg
f
30me|'afl ^ étel ital nekil 3onetlen mio ftras e$ fog dá^orgatas

,
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^(f[a& 03 pocoluoc 39rttá e& ktfev kenúoroi.

39m9kníc 3Íkro30 konljttUatoftt, \)OÍot I)öIí k^uontötic, td ntm aí>ot-

tatic. ^íitt l^írnort 'boctot ú amdctfic ty iUUn 3ornü|>fl06 kanról,

(6 VQMOiúf ^ iú}}d Uii)t6 pacolnac ekttUn tortomaúa, l)olot

I

'^'^ 30)C kic ö^torna foljo nu^nííw f«rra>naf, « a30f kiket gotormc

folja m€0ium l)all)atnac (í^ ayvt md igpn nem kellene e3 ifen 3or-

núlegoe fietnonc, t$ abinnec miatta l)033a kO3el0etuDnc, Pe incab

tple ifli^u kellene fntnonc ee eltaua3tatn0nc^ Sol^t uagon karonkel>

ego tÚ3 íieírerflQ^ es re3ket9 I)ií>e{)|e0, Ijalaltalan ferog^ eloifelljetetlen

Í>0l)o|fa0^ ^Qon mvQ m$ yeroc, tapa3tttll)at0 fetetfeg, ed binoknec

gatolta. C3pk-
{
^^"rpl3alaregpntej>eremio0 profeta monlman^ JíflP^

me0 9ala3taDanac minli a30f ^ kik megnem efmeree 03 orpeke vaio

0ala3at0tl) ki fo\)a el nem mofottatic €i3eneá9eíi kenna a pocolnac

e3
f
JHert otl) üafl0n iflpn rettenetos 3Drnúfefl Jílert otl) le3pn orí>p-

goknec 3pniúfeöO0 latalVf; 1)09 kic itl) e3 welagba nem utaltac

prtoflnec UtfüfüQdtf ee l)033ai0k mio [fafoiúatoffa^ot ^ ottljeö

leáenec ueloc latuan niloan a^ p ^avná-
\

'^^
fejjoí 3ÍnDket miníi

prptke ^iíol Dg^i"'^^ Jleremiae próféta Jonec, t& mennec a kar-

l)030ttakra oríjpgeknec nag 30rnúfeöe. "Hel* ioi e3Pl>be^ \)0^ igon

nag 3prnüre0 oolna embornec látnia jcak ej prí»Dí)nec 3ornttfegetl)-

ee. pe mit alei)to3 mene 3ornúfefl le3pn 03 Ijolot 3onetlen^ ee

miníioncoron latfac 03 3amtalan prl>ognef 3Drnüfeget^ ee 03 3am-

talan bijnofeknec kik orl«0(jl)03 miníi Ijafonlatofoc. ^irol ogmoníj

3ent ^00öt0n ííoctor
|

"^ (Sbben bi30n00 leg, \)oq t} ifeten 3prná

É



7^>

^ kenunk oroáe mio voiUtoi. rt)|

be|li)enec 3i)ncnec iotafa ey uela^ban ment ken mtgon minli felúl mu-

li)o. tlgmoníi tomibba e3on íjoctor Jlni) itii) l)a eteten ^ eö efen nag

ken legon 03 unlrog fotljannoc ítok a 3i)nenec latofa ^ ki min"b e3 oe-

líjbeii kennal nogtrb^ toljot ürtl'on mit <i[e'í)ta} niene na^ ioi tJe3Íc,

t$ tnene nag 3pntá|eöD0 ken lejpn 03 iUetefe fogífofafa, körme kD30t

30rongrttafa^ t$ 03 nag mertjoe I

"* fogauol oola morírofíirrt. "Ilaton

miképpen all)at 1x3 3ornttregDS 3i)nenec eltte^ ee 03 3aianac el

Direll)etetlen í)0l)a|fag«nac ellene ^ eá 03 p kenkoitel lan0a3O 3omei)nec

elölte, tlül-ion ki 03 ki minl> e3oket megmonííljalfn.—• Ci3enkettoí> keit-

m a pocoinac s}, mert otl) m^on ol' igon nag keferúfegps es 3Drnúreg95

ken^ kijnec prcdie tiage folja nin4,en, ^it megbÍ3onitl) 3ent Jlanos ta-

tásáról onlo kenébe, mönííuon, ©'ottrettetnec 03 tÜ3ben, ee kenkobe

I

''*Jtt ^mmartJettettfeg keríjee a kennarorpíke

OOI0 oíltarol ekeppen monbnan. "Uöfon mire tJO^on e3

Ijog embpr obbint keues ií>eig te3i; es orocke uolo kent kel erptte

3enoelini, tecc3ic ennekom l)og e3t igaffng nem nlinaio, mert 03 iras

t>gmonl> iltene merteiket te meroír (inneoal meric nekpítees ^Bent

€^l)ttma0 li0ctor e kerí>efre rea felel ekképpen, moníiuan, Jlgtiffitg ngg*^

e3t, 1)00 nenmraggounbbinnecektelenfege igofag-
|

^^^nac eko||ege ne-

kil. (^tjert Í0Uel)et, l)0g übbin legon kenee ií>eifllen, pemaga a ken-

na orokke megmrtral> pe í-ak 03 0I' binnec, kijnec e3i)elagban ueg nem

üettetot (I5nnef 3ent 1LI)rtmfl0 txfáot neg okai yeti, ee 3ent (íSergor

Ii0ct0r eluege3i (ÍUI0O oko (y ^nt obbin le3Dn onnac ellene, kijnec

b4



Ipa a pocolnac ktiim kerestette nogob moncatiol

folja oege niníett. (aljért abbinnec kennonaíkee 09 kel iemit, l)(jg

fo|)o oege ne legott ^ e3 nem egeb Ijonem jtac 03 vv ifién kijnec fem

kejíretj
f
fem t)eöe3etj niníten. |Mafol» oka ^ mert embpr meg oli ón-

magába
I

^^^ a^ 3ent tO3a0ot abbinnec miatta^ kinei neki orokke kellt

oalna élnie, garmaír oka^ mert a karl)03(Tt ember ití) e} oelagba nem

tartót penitenciat, ^it otl) a pocolba miní» orocke fem tartl)at kiért

il>UD3nlni kellene. McQt'b oka, mert abbin eloala3t embert 03 oroc

elettpl ^ttírnamint a} igentl , <3^3fft meltan^ ee iöa3an efic 03 orec

Ijalalnae, <?J5tolí okát tietj 3ent gergor í)octor ekképpen moní>uan

Jlíliert a kegot- I

"^ Unoc Drome|t akartat oolna e} oelagba elnioe miní>

orpdve, arra l)O0 ammeg 30íot binnec geíierúlegebe mínl> proeke el|)et-

tec öolna. <3l3ert 03 ifiennec igajfagoe iteletj 031 (iQi]a ^ l)og |ol)a ken

nekil ne legenec, kic-nec ü((íxqXXoc min^oncoron e3 uelagba binben

gonorkoliot^ ^^tti minl> e3DgbelDl niloan meöteí3ic^ l)0g e kenés

ií»ei0 tjalo bin tételért orptke tialo kent 3enüeggenec.

(3t immár oettetif mas kerítés arról l)o^ l)a a

jrofolnac kenúa kerestette na^ob mone anat
|

"* (Slnag

keííeg a menor3age ^<3re ekeppen felel ma0ara3O mejlor, monbnan,

1)00 a 0ono3Oí naggal nel)e3eb munkánál kerefik magoc-nac a pocol-

nac oroc kennot Ijonnem aijoc 03 oroc menor3a0Ot, ^irol ekeppen

30I l)ol0ot nemímeftor^ ml)-oan|iíl)nD|'oknecmünkaiocna09al nel)e3eb

03 oroc kennac kerefefebe^ Ijonnem 03 3entDknec 03 croc menor3a0ba

menefokbe, JHert ^ ^oi^a menenel tob ornac 3ol0al , anneual tob



^ü09 kebefl a mtnot^a^t'i

munkot
j

'•« kd ttnni^Jltlicrt krteg rtbbinoe 3ol0al ortognec, t^ vt-

ia^mCf (6 teflenec incab Ijanntm ijlennec
, (Sikert oaloki t l)arom

unuK jölgal eUenretjf»^f JJJlflöl /
^3^ft ^^fo íUíitrege ítiibernec ertog,

^jert 03 ortiD0 untnc miért igon floitoj^ i^pn 301103 3olflnlottol

kel neki 3olöalnia. ^^ulmömint foc iriéfeflflel, foc raflaliuoHTofl-

gol, ee foc l)ttmÍ6 l)ittel. Í!:le3teb monbatej], Ijog e^ orteg ürímc kel

3ol0almtt foc iriáöNö^l; kijnec l)a3Uolatfo e3; Jlílevt 03 irig ember
j

^^'^

mttö embornec iamborfaíjobol 3ono3koíiic. Jltos emboriiec io3Qöbtt ualo

l)n3nalattrtbol fo^ntkojic^ mos embornee boíio^fnönbol boíiogtlan^ es

genette le3Dn. Jltao embornec 3Dllireflebol mejj 03. Jitlus embornec lelki

kouerfetjebol elfoníittli es mefl D3totteroí>ic. Jlilao embornec 3epfeflebDl

me3feketoí>ic^eo3Drnúele3on JlTas embornec üeloijolfiiöobol mepnkul.

^\a$ embornec eleuenfe^ebol mefll)al
j

'2' ^3ertminí» e30c 03 iriflfegnec

I)3nalatta kiért 03 ori^c po-cotnoc kennut ue3i. Jlíla$3ol0olott*n orííognec

03 ntko30t öúlofeg. ^ijnec l)a3nnlntt'ot 3ent Jlano6 ekképpen irta meg

monÍJUrtn, iHinlion ki attijafittt güloli, t} eletén embor flilcoe, eo 03

oroc menor3agot nem üe3i, Jítlire^ mert meg ölte lelket 03 ^ülofegnec

miotta, kiért menor3aflot elüe3ti, eo mognnoc pocclot neri^ ^ormníi

3ol(jolatt'tt 03 oroc wrnac^ tor- ^'*^
coffag^ eo re30örefl. Jlíel igon nag

nel)e3 3ol0olot legon orlíognec e3, Jlíegielonti irao moöorrt30 me|lor

ekképpen moní»uan^ ^ re3O0O6 torkofokot orítog iiflön biria mint em-

bor bormot t^gbog mominemíi binre okorijit úket l)rti)tttnio
,
3obo-

H íion mefltel)eti, JUire 5lí:tert n crifluo e3okon orltognec 3abol»rrtfiot l)o-



§a a pocolmc Mm kereftetic nagob moncanal

^ot^ itlint megoa^on ivmn a) etuangeliomba flj emberrl, ^ibe m-

Ux \)at\) 303; ee Ijatoan l)at or^OjJ kiket miraron oronc o belle ^^^ ki

W iHonírauaC; l)a minket innét ki oetc3, keronc te^oíj a3an l)og

b0;ítt9 be minket t) l>Í3ní»cbO; ^ik itl) oelonc üannac, ee Ugottan )a-

bCLijH Ijaga t»ket beleok mennie. Ce e Iii3n0-kat orÍ3Ík t»ola a paftaroc

ü ten^or mellet. Ce l)0^ beleoc menenec 03 orbogoc legottan miní>

a tengorbe 309l>Dfenec, es minb bele Ijölanuc. iljert n l>Í3nokon er-

tetnec minlr a tarcofoc^es a re3D0oroC;kikonaCri|la0 orí»pgoknec 1)0-

tolmot liot ^2' §00 1)0 binbe ue^ig inegmoroíjnoc, minl> tengorbe,

3í} 03, pofolbo ueloc 3ogl>o|yeneC; es minl> bele ol'ec iiket. 5l3ert no-

loki orlipgnec 3alflol teflenec keí>nenec kerefefeuel , t} o neki 31W00I
,

e0 ft3etere ,
pe l)ol9rt|fol« immor 03 3ent íioctöríTcot mit 3Cilnoc tor-

cuffogrol JHert 3ent Jlgoflon lioctor ogmonlr roló. ^} tejpgfefl l)i-

3olkolio oríiO0; e>06 merog ^enerkDí>o bin. "Detkp3etok-nec onno, go-

nojjTognoc '^^gokere, bijnoknec ke3í>eti ffonec megl)oboritoi)o (Slmenec

elforí>itoi)o ; es lelpc-nec we3el>elme, kit ooloki ool, t} ommogot nem

ooliO; ee ooloki nem te3i; e3 bint nem te3pn. ^eneco netb mefler

t)gmoní> roló wolon mi wtolotofb re30g embornel
,

^iijntc 30Íobol tfO-

l)o(rog 3ormo3Íc, 3olorobo b0lon>o3ic, titkoti) nem tort, ^ijnec elmeije

elií>egonnlt, e}t el üee3 3i)ne elolto3Íf Jflennec
|

'^* le3on ^nlefegoí,

<3lngoloc-noc otolotoe, es emboroc-nec monete j3o30goftol megf03totif,

es miníionoctol megnomottotic. ^eut (3lmbru0 ííoctor es igon 3Íí>ol-

mo3'o e3 otk030t bint, monljnon Ille30greg meg golo3*o terme3etotl)

,



^i ücjti emberbl ifleniiíc molojtt'at^ « ebejti o tUtife^et ^ia oet-

nen \)ttt a melfegoe tújce oerotnben Jílert emberbl íejpn bt^tX, ^3

crofbol erpteUnt Jamborbdl Ujon nem iom- '^^bort Cijtabol fortéi-

mefl^ ee boU emborbol tejon bolonbot, ^jert kiki miníi iol uege

ejebe^ mert a tovcoffa^ minbpn binnec utót jerej oUelokbe menefre,

mert tialnki e binnel me^gojetetenííic femminemú binnec ellene nem al-

l)ot. <3l^(SBC ej rejogfeg femmi nem egeb^ l)anem ;ík bijnoknec cc-

povforja oníiogfagiíoc ajtagu^ es ^oijteuene^ fertelmelfegner kejlieti.

©coírofnoc unna ^ijtafaönac elleiifege, ee tefit
'-^ tújnec goijtafa.

Jlttinlí ejoket meíjbrjunitfa ojjent irnö monbuon boUnec miatto. pov-

nac italtt be me^on Ijijolkoliuen^ es kel»uefon Ire 113 titolllci nopon meg-

mar miképpen 033omoc ee miképpen n reguloö nemi mergos kego mer-

Qot ont oUelocbe. ^3ert min^ e30gbelol megtef3ic mel igon nel)e3 le-

gon orí>O0nec^ eö a Uftnec 3ol9rtlnia^ kiért orí^og ft3et neki anual

ammie öogon Iteki kelieg egeb io^a^a nini, '^'^ Ijnnem í.ak a pokol-

nac kennn. ^3ert e3t megljnlUicc^ ee megbÍ3onittntl)fk ^ I)í»öI) orliog-

nec e6 a pocolnor keíinnert naggol neljejeb 3olDolnia l)í)nnem i|ienner

Jmmrtr bÍ3onitn|)ec a^te meg Ijog nögflal ki)nneb i|tennec 3(»löalní)nc

l)0nnem orítogner es noggol kinneb menor3ngí»t uennoncljoniiema po-

kolnoc kennat. ^31 megbÍ3(jnitfo e3on irae mrtöaro3o mejior^ mí»ní»-

nan^ ^3 i|len jereto embornec lelke, es ^^*' 3ine olan mint 03

3ontelen walo uenljegfeg. Jlítikeppen monga 3ent leloc boknec miatta,

pitiért miképpen 3ok0t embornec Jonerkobni oi)a iienbegfegbe ételbe

e2



I^KZ^,

§a a pocoinac Kenna kerelletic nwQob moncaaal

italba^ C6 üigofrtöba ejonkeppen a} ideit jereto lelök geíterkoíiic ebof-

kDÍ>if^ ee üigaíxjj aj ifteiti jent jeretrtbe ^
es a lelki ijogocba. Jg

ekképpen, JMert Ijn feltekent, latfa aj iflent lelki joinei)mel, kit

folja :

^^' mennem bantoti), ee Ija üetkojDttl)ee róla penitenciat tar-

tat, ee ia remenfege m^on b^á nj i|l«?w kit o jeret, bijnet neki meg-

bízatta, eö miníi ejoc o neki tejnec naij oromét (£$ l)ö tekent a)

iflen jereto alaa, e$ latfa a porciót l)og l)ona femminemú iften jereto,

t$ bijon penitencia tartó nem wegon es abba io remenfege írngon, §og

otfü nem üettetic
|

^^^ eö ebbe neki uagon nag oromé. Ce l)a tekent

Ijattra ofmeri a} elmnlt iírot, l)og iflennec jolgalattaba költötte el (Sö

l)a eloue tekent, tjg ofmeri, eö wg Iji^i, Ijog aj iouenlío ií>Qt iflen-

nec jolgalatt'aba okarija, e6 keoanna elköltenie minl» üW\q mig ej

üelagba el, ^ibol minlr nag lelki uigafag aí>otic o neki, ga keí>eg

tekent iob fele, tal)at ajt latla l)og a} angal ki neM aí>attatotl) jol-

galattra, eí orijettre, ótet oriji, ts otalmajija minl> ' ''^ o balalaig

ortioguec Ijatalmatol, ee o xalarttfagatol (Sö Ijalalanac otanna oiji o

lelket ammennei boíroglagba, l)olot a cri|lo|Tal, e& a bol>og jij ma-

riaual, ee m'mtf ammennei jamtalan jentockel, es angaloc-kal orja-

golnac minír orockol orocke. Jtjert a} if!en jeretoc alajatofoc , ee en-

geljelmefoc miníioncoron oannac oigafagba, t$ iíitto|)egokrol nag

btttorfagbü, es io remenfegbe. "Dg l)og, ^j il'eten nem fel Ijalaltol

1

'"^* tlem fel or>ogtol, eí femminemú ellenfegtol. |airol ugmoní^ oers

tprletjto mefter (^rxi feruit l>eo, regnat vi leo. Ilalaki iflennec joígal



J%li itronkuac o [)ciíaia ana^ kenna. nx

orjagt ufl mint oro3lon, ^jírt miuí> ejogbol niioon mt^iec^u ^ \)0q

i|knnec ki)nneb jolgalni l)onnem mint ortognec, e« a mtnot^a^ha

nng^ai kinneb mennie l)onnem pocolba. Jo Jefue otalmaj-

mco minket a piuntnac kennatot

(négy tiszta levél)

145 |íiirrio bímtni noftri ii)n rpt

íHJ IDronknac iefus criftufnac o Ijalla nuag kenna ketttl tö-

mobot do3er ^'ibo nepmc iregfegetol. JHafttol o el arnloionak fef-

oenfegetol. ^i meg pel^ojna oagon ^ent moDfeínef elm koiíoeben

^ono} víCtf megmarta en fiomati) Jofepljet^ l)ag e beje'íioc tegenec a

ftrá oti)anac o ftarot. ^jert a ^ono} m\> ^ií>(» nepnec irigfege. Jíflert

a foí ío'baif ^it
j

^** tejen oala^ es ielennen lajornac feltamajtafaert

Cal)at tt nep megen uala utanna^ ^iert renmlenec iregfegre ,^ent

^ano6 monífofa jerent iL fxtfo feijeíielmek , ee a jerjetoa pfoc gtjle-

kojenec tanáriba ^ es ejt mongac Dflla. JHitI) tejonc, mert ej em-

ber foc í-ottat tejon^ \)a tet ekeppen etbagá^c^ min> o benne I)ijnek.

(Sö el ionek a romaijac^ es el oejic ammi Ijelonket, ee ne-
|

^^^ pon-

ket. pemoga o kojjúloc kaijfas neuú ki üala a} ejtenbobeli feijeliflm

^ouenlíoti) moníia monliüan ^Uic nectok Ijog eg embor Ijafon meg

Í0ob^ gannem minl> o foc nep eloejjon. pemaga ojt o tle nem

monga uala t>t miért a} ejtenljobeli pifpec tmla Jloúenbo monbot miúf
e3



^í llrdnknac p Icaiak anag kenna

ed ejt moní>otta uala^ mert a ntptvi meg i)alanlro mia, e$ nem í.ac

a nepert, Pe embornec
j

'*' (tai^ kik el ojlottac üoia égbe gúttei

^entl) JHot|)e emongelifla jerent^ |)etfeu be meiie íernfnlemben , t$ 03

ütn lele eg figc fantíj leuelenel ojne flqmolx nekil meg el)03üen
^

megatkoja, ^i legötton meg uja. JHert iegojiuola |ll>o nepetl) í,ak

bejeíiííet lenele|lol tl)etemen nekíl^ee iír-t)e||e0nek gijmoUenekil^^jert

atköja meg (Í^ö iooe a templomba^ ee minb nopot eötig preí»icollo, es

foc oe-
I

^'^ tekpírefe ualo u ftlro papi feijeMmekkel , ee aj jerjetoe

filiokcai^ eö be mene bet|)ttniaba^ ^eíií>en reggel ifmeg iernfolembe me-

ne, e0 iijoala olinetim l)egen Ce monlio a tttnityattok-nac ^.uggatac

f)0g e ketí) nap otan l)nroetl) lejen e$ embornec fia el orultatic^ l)og

megfejitteffec. JHaga gokorta prel>icaUotta uala meg nekik, pe ma

el üegejoen "Hegeíí napon, ^3 aj ,^ereí>an nem mene iernfalembe,

l)Og p nekic al>na-
|

^*^ ia Italaira, eö elarnlafanac belet megmntata.

JHert \)a bt iotoolna, talpat p t»ele nag uetekpíiefek , ee eUenkoí»e|ek

ooltac öolna, t$ [)0^ nre|fegptl) nem l)agot üolna P nekic tanalcj

gutteni, Pemnga micoron útet megnem lelic öala^tabat aj p tanaxok-

nac ilíeie oalo. Cabat pjoe giílenec a papi fei)el»elmec , es a} |il»oknaf

oeeni aj fibc fei)e>elmeknec pítuaraba, ^i moníiatíc uala kaijfafnac,

ee ta-
|

^^^ na;íotb tartanac, l)í»g i^fíJll íalarí»faggal megb tartanac, e$

meg olneiek (Ss ajt mongac oala, "Me ej ínnep napon, ^j a} ^tiM\)

nap'an, mert ne talantan jeníiúlefi lenne a nep kojpti), feltic wala

n népet, mert igon jeretic uala iefofl, (£s Julia|l fefoenfege ketele-



^i llronknac o l)olala anai kMa.

uethtttla Ijog itfoft el arttinoia 03 mpmc. balját fotljanaö ^} 03 "|lo-

foíkli orlíog l)t3eíkoí>«k iubafnac (3Luog i)l)le Culíoan kebefl^ Ijogb

^^^ égben Á«i^ko3tenek a fxtfo popi fei)eí)eimek^ eí meggonlíolni iefuf-

noc Ijalalt ÍEö elmene Jíní>ae a tona^cbo es moitlia nekic JlílitI) ocar-

tcrk iiekom aí>m^ tn vtet nettók oínrm^ ^tk Ijaionn igon meg orále-

nec, ee fögaíxtnac neki I)armtc3 pen3t <3l uata fereí>on, kit megbi-

3omt 3ent egl)03 , l)0g 03 nopon oímffa ijfaiaö proféiioiat ^m in-

tolma eltte mia ifiképpen (i}t goníioio ^uíiae lílgmonb roló 3ent

^ttno& eu)(ingeli|tö^ l)og uerog öoftirnap elot mio
\
^^'^ombnton ioue

^e|u6 betantobd golot Idjart feltama3t(itta t>ala, mert megijoltoalo,

^it iefne feltrtma3ta^ c$ otl) tnek oiuorot, ee mttrtl)a 3olgöl tialtt,

es lo3or eggtcüolrt 113 etjoknec, JHaria tjon e^ fonti) norírojTban al-

kototl) nomo0 kenetoti) t$ meg kéne iefnfnac Inbait üele, ts 03 o \)a-

iami megtörte lábait ^9 \)a} be telec a nomoe kenetljnec iUttooal,

JHonl>a eg 03 trtnittooni ko33Úl ^ul»0 ki ittet elarnlo tmlrt
^
JWire

a keneti) nem |

'" ol«atot el l)orom 303 pen3on, ee 3egenoknec a^otot

oolna
f

'bt lyt nem monga oala a 3egenokrol
^
pemago orm (lopó)

mittf e0 er3ene tJolo, eö nekic mit ttbnac oala abban oifeli tíala.

5l3ert Jefue monl>a^ ^fdVbú tet, ^31 nompö kenetot tortta en te-

metefomnek nap'ara. JHert 3egenok miníroncoron oannac tJeletoc^

í>e en nem oagoc minííoncoron toeletok ^tnt Jllark monliü|tt 3e-

' '" rent. |5Í3on mon>om tinek-tok tHalabol t} euiongeliomotl) pre"íii-

callanjac mií> oelagot mia moní>atif gog t} t^i totte birbeti emle-
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Jtlt tDronknoc o i)alala anag Kenita.

kQ^eXittf ytnt fncac) eujangílipa óöinonlí, gog ej bi)nert mtnt tjol

mé be iooenínjbol tijeíiotl; el uroj waia (iSe a nomoe keneíotl) keb-

3Dtteürtla Ijavom yx^ pen3on iutonoC; mert iflenuec jomeieüeí uegon

I

^^*
iflajot I)annic3 pen3el magttnoc. ^3ert 3ent lticüí3 monliartt

3erent 301a a fo jllKTlvnttc^ ee 03 iros tuíroc-nac^ l)og mikejjpen íitet ue-

kic ol>naitt, es me^ 3egDliek tieiok, kerten ú}t\) ammin a kenetoti) el

ol>l)attaí üoltio ti3et»eet ki te3Dnuola Ijarmic3 peiyt. (£0 kereí Dala

úre|fegpt miképpen ((t>na\a nekic xitet fokajfag nekil ^ e3 oala 3ere>an.

tlflmonlr neminemm e felöl bo'búQ a3ounak o kepeben it|) Jlnl>06

JHire nem aíraalr amí^ örnlaíi el onnat fiaiml 03oe, l)og kiknec el

t)all)otatlan^ t& ferDll)etetlen oromok t»ala, 03 ferelm igenl lenne

monno kennanac ® olnac, es Ijitetlen Jln>rt0 ki nem 3e9enleíi an-

iionac e^getlen e0 ftot iC kemeíi kenru el arnlni. <3l3ert nem tiluuek

meg a t)e3eí»elmnec fia o goní>3, ee alnor 3ttníiOfarol ^otl) fia el^ag-

tjan^eeegebapofloliKat 03 fibofeieltelmekl) 03 menetei aj el- , ^^''"arula|l^

kit 3er3Dt wala megtel'efitteni. ^ent <3lgopan boínjg a33on kepeben

tígmöíí (© Jníias olnac meflor^ eö tofeer © ^níia$ fofoen öon03

kerl)ettel oolna annotol l)armic3 pen3t, (£$ l)a adtonként iart t»ol-

na eee ^ nekel> meglelte t)0lntt mi elotl) 3ent fiat i( 3ernen el arnl-

tal> oolna. £ elérteken ioné betaniabol oliuetim l)egere, es elba^^ata

petort, e6 ^anofl^ mcníioan Jílennetok el alkolfotoc nekonc ennonk^

gog
I

^57 fjone. ^30k ottan felelenec gol akarob Ijog alkoffonc

Li^



jHi llronknac o ijalaia am^ Krnná. írj

JI:loní»o itfns mhiCf ^m k mcntti) o oorofban^ fíUok eg embprt ki

tQ covfo vx^ttl) r>i}í)n kmeffetoc hiú o Ijajiglan a m^tben megen^ e&

inongotoc a Ijaj tironac^ Jljt moitön iukoí> tit^por^gol tiagon a t)a<0-

ralo Ijaoj, es ct\) en tomtyttnitntiai mtQ t^m a l)»füfti barant Ce a

megmutatta tijnektpc a nag öoxroto Ijeitl)
|

^'* « í»t|) alkojfatokmtfl

eniukqm a \)Xifvái borant Cí eimeítüíti^ ojúnkeppeit tíleek^ mikép-

pen iefn« moníiotta oala nekic ^ « megljalkotljak a uaíörat. '|le;(erne

megUneen micoron ií>ne yoitta tente ee a ttjenket apaftatoc tJete 03-

üeeu Jlefuí oeue a keíteret, meg jege, e0 meg atlia, ee aíia o taititoa-

ninae , es moníia Uegetec, es meg egetek ej en teflqm. Ce uenen a

kcíl)Otl), galat alia, ee
[

^^^ nekic aí>a, moníjnan, Jgiatok ebbot minír,

mert ej en neerem ki tú ertetoc ee fakakevt ki otljietic minkön bi)-

noknec bo;íatnattara. pemaga monl^om tijneftoe, l)og matotfögua

nem ijam a öejjcnecgijmotxeben a napigtan mignem ajtl) ijom tieletof

Djue en atijomnoc orjagaban, e« monl>a nekic, |\eiianüa kenanam

ueletok megenni a mxotat mi etotl) megkenjatom. ^joc oa;íoratyan

bancoííec a
|

^'^^ ^ul»a|on , keferntteben moníiO; pÍ3on mondom nektoc,

IjíJg eggitok engemet el arnt (Ee d} egebi bankoíiuan igen kejííenec

moníiani, "llemí>e en wagoke orom. Jlefue fetete ee mon^a, ^i en uetem

a tatba marfa a kijneret 03 ki engom etarut. (Embornec fia et megen

miképpen iruan yogon o rota, pe iai nag (ÍDI) annac ki miatl; el a^atie.

Pe bijonanat iob yottuolna
|

'*' onnac l>0g t yelagra ne jiletotl)

wolna aj embor /elete Jlnbaö ki elárulta uata iitet Jlle|!or Hemíie en im-

f



Qoc tt. Ititle JefnS; es tn0nl>rt neki^Ce inaníial» Jtb nemineimb ola-

yxio$ tfoctov ygiiwníí baíjog ajonnttc kepébe ^ ÍID oejelrelinnec fia JHi-

re rt bijnoliuef nebeffeget nem nejol* ^ es nem latoíi kenaírati) , binben

ooUa^at femmikeppen nem jegenlp^. JHíre nem felo> iten nag bin-

nec kemxttt
|

^" Jlílert tenekoíí tob uolt wolna |)pg e oeliigra fe jilet-

tel oalna. JHire acnroír e penjt el oennolí kit bljnnekíl nem oalljncj.

JHire l)ag binben teteffeggel láttától , ki tego^et megualtani iptlj bin-

ben fogattal. © gonaj lelökj mef keues nekpír il>up|fegDíí, l)0g a^t

ki minírennec iírnpjitooe i( igpn keues, es naaataö iutalmert el attal

^9 vk kej^eí kerírejni
|

"' p kpjpttpc^ ki ejt akarnaia tenni ^ Cö a

tanituanak kPjjúl ej tJala, ki iefofnac pleben letptte imla feijet, kit

3eret yala iefuö. ^alala neki petpr^ es ojt man>a neki ki) 03 kirpl

mon^a, aljképpen l)(jg lefekút oolna )tnt ^mos iefufnac tercére

iUöníia iefnfnac "Uram ki aj ki tegpíret el arnl. ielele Jefuö, % ki-

mc maart0tl) ki)neret a^fOCf wk üaíaralimn
|

^^* "Ueue ^tfn$ a kine-

ret; es meg martuam^ atjci Jlnlras fcariatnac^ (^0 tuggal> l)0g jent

^a\\09 mon)f(i femmit petprnec a} el arnlafrol iHert Ijaloan^ es latl)-

Dan micaron cri|ltt9 oene a kijneret^ es megmaartl)a^ e« Jlnt>a6 fcari-

otl)nac a>a. JHert legattan p nagi) banattaban tirnac Ijagafa miat el-

alnek wronc cri^ofnac p meten Jttert l)a p megmoníiotta wolna )tnt

petprnec, es a^ egeb tanitoaninac
|

"' pk ottan útet meg pltecoolna,

eö tagonkent eljaggattacüolna, eeafalati) kinerotan be mene iníiafba

|*atl)ana0^ nem eleb^ pe l)og tekelletpfben gpttrene, eo birnaia vtet, ee



J%li llronknac o t)alala auag Henna. mi

a 0on>0Ítlj olnok(ü00t Ijamarbon «Kgtpkeilauie. (Se moníia neki ie-

fü$f
€e^ l)Otímr ammit Uy V^montf ^cnt (3ln|>lmo0 Drom 13 nnní>

te engeííeimejfeöcíi Doln ^ Ijöfl ej ke^i^tlent te tanituanib kojot ielon-

teni/e0 alajttni nem akartaiig pe Qovfon |íetm IjattcCtf ommit tore-

I

^^^ kpbic miüf penmga ejt a teltec nem tnfljdföaítt mire moní>ana

DO0 nem ertiewala. "Hekic nleijtac Ijo^ erjene ualna iuí>o|noc mievt

mondotta mUna neki iefu0^ "Deb ojt ammi kel ttj innep npra, ^Mttfl

jegenoknec Dalnmit obni Jílintl) elnene a folototl)
^
^e^ottan kimene.

(B) l)elen be tel'eleític « jent írae^ JMert en bekefegomnee embpre ki

en kijneremet ejiuaia^ $oq ki menti) uina J^tlon^a
|

^^^
iefns Jímmar

me0 í>i;íOÍU embprnee ; eö i|len me^fenofíi ombenne, (Se ton nekic

cí eíioe bejeííotl)^ eö joia nekic jeretettrol vtúo bnvat\)faQnt , ts otrt-

fmragrol^ kit fol)a onnac eiotte nem totuoia minejor tanitüiminac

monbuan, ttemicöron ftainac ^ Hlemieoron bmntinoe eenek nn^ kefp

il»ei0len. Jlítefl ielpntuen miní> kitl) l)aiIot tmltt p jent att'otol (Se a

bejeír me^oegejüen ki bejeí> eí»pe, es IjíjjudoIo (£0 i|!ennec l)nírtt

aíianac ^uag í>ix.eretPtl), ee menenec
|

"^^ oiiuetim Ijejere. ^aljdt mon-

l>o nekic iefne Cj eijel tú mil» me^ uetkpjtpk en bennem, ^jert

iryan ya00n, <pte0l) uerpm a \mflovtf ^naQ j prijptl); ee el öjcilnac

rtj ;íorí»anoc iul)oi. fe minec wtrtnno feltnmalinniioc elpl «ejlec galíj-

leabiui JHeníia ^efue petprnec ^ijmon Jím titpket fotljonaö po-

coíbtli prt>P0 megkeert \)oq me0 rojlalon, miképpen a bujat 0Qbí»nat,

pe en ijmnttnm , ee keertem te erteí> 1)00 me0ne fí»0otkoj'ec otte l)i-

f2



^i Droukuac o l)alolo anafl kcnúa.

tpír^ c0 micoran megförímlanliaj erprtl)eí>meg rttte :

'^^ atijttli fioit. £t-

itie pctor^ í0 wmm (Ss l)a miní> teoplgenlniec te benned tn folja nem

teoqlöpk. Jíloníia neki iefus pi^on nmx'bom nekpli l)og ma e3 e^el

mifllen ti)k ketjer 3alna Ijaromjor togocj meg enöPmctlj. HTonlra'neki

petpr €ö l)a ennekom meg kellene ueleli Inalnám megnem tagoí>lac

Dgmunlr 3ent geröpr^ gag ifieni 3er3ernef mirtttatnéga mia i|len l)aó

efll)a3anac ipneníip pa|l(Jr lenne t$ kémen lenne engeíiemre mikép-

pen nemicarmt mon- 1' ^''^
íiotl)t)altt vtoiu aiííofnac §a uetenl* ennekpm

atamfio bacöajfacke p neki Ijetjpr (ÍC9 felelen neki iefus móriba llem

m0nl»0m nekpír \)ú}fit ^e l)etyen \)tt}a ^}nt Ijagrt wtet efni l)O0 p

bijneben tanulna miképpen egebeknec megbír;íatna ^s ipne p ce^ron

üi3e által 0etl)remoni nenii faluba, Ijolut oala kertlj, kibe be mene o,

it$ tanitüoni wele P3tte; íiemaga tttg^a uola ^víba$ ki wtet ei árul'

ta üttla a Ijelt, mert gakorta plekP3Ícimla p tanitnoniiml otfa ^

I)elen3entl)
|

^^^ Jroe betelic, maní>wan, kik en ielkpmet Piijicoala

tanaxoti) tartanac egetpmbe balját Jefus Jlfakcal Ijag l)amorab meg

íelneiec kimene a kP3 Ijelre, ee maní>a nekic, úlijetpc le itl), es

wiöa3Íatac míglen otía megpc e$ i)maí>k03*at0f , oiuen yele petort, es

^ebeíie0rnac ketl) ftait iacab0t, t$ ^anofil)^ e$ ke3Íre banc0Í>nia, ee

30m0ru lenni. (Ss mm'ba nekic, ^omoru 03 en lelkpm miní> Ijalo-

lifl/ legetpc ttf), ($ i)igtt3iat0f en oelem, pmmaga kelieg eltau03ek

eg l)agtttafne fplí<pn p tPloc, es 0r;íaiara :

^'^
efek i)maí»k03üfln , es

mu^tian, ^tijam \)a leijetljfegPd meniipnel en rólam e ken pemaga



Jtlt Uronknoc o \)aíaUx anag ktma. xxn\

nem úg mikfppeu tn okaroni; í»í miképpen te. I^icorou itfns cxiftxis

uolnu keftvúft^mc wmcotfafan ^ a kémes vetnek vexeele , w ^inenec

bmaüaba o attijaiKic mont>a ^ent atam ártatlan m^oc ea te paran-

xolátoíinnc uttiat el nem multam, fe^on ottan t>ií.pfeQQ& najfoflo^nac

acarattija. Cö bánata anyait ^ ki ótet mefl |

^'^
eri^fíttcite, « moníia

aj an^al (!B uronc i|lennec fxa te atijaíntac felfal exofil me^ mert ig

kel lentiig \)0Q a kentj) meg jenueflgeíí embori nemjetnec iírpjfegeiert.

Jllicoron VKonc iefns felkoltöolna ijmaíifagarol íi tanituanit mivib

aiman lele banatnac miatta (B& moníia petonteí Síképpen nem m^ay

Ijatale eg Ijoraiglan en tJelem. Jltl) eg néminem ttcctot i^moníi ®
petor |)ol va^on atte batarfagoíí; wag enöel»elmeír , ki ennec eltte ke-

nef[e
\

''*
mefii^rpííet elöl üotteí>t)ala Jlmmar elfelette> faga^ajoíratl).

Víqix^ petpr egeb keppen felijeb^ l)ag rai)taí> keferteti) ne l^atalmajjec

,

VHymatoCf es ijmaííkajjatoc^ Ijog ke|ertetbe ne efeti^k^ JMert a le-

lök keej oolna, íie a te|l kaor. Jllafaí)3or ifmeg elmene^ Jlmaííkojec

ttjon bejeííotl)^ moníiuan ©n atijam l)a leijet l)OÍ e kennac el nem kel en

tlem menni \)a\\em ajt meg jenueggem legon te akaratod (jJfmeg ma-

|oí»30r el ioue aj an-
|

^"' gal, eö monl>a (Ü) Jltinlron nepnec ibuoji-

toije, tegoliet miníi marnac Ijag megl)3abal>ulljatnanac 9 Ijalalofbol

^íiam, ee euia |trnac, e$ kealti)ac te el iouetoM Ijag meg jabaíioljaíí

iiket pocolnac kennatol .^ijmeün ki tegoíret regtol fogna keuant^

^bral)am Pauií> es miníi kiföeliok; Jí>efl |lar«i e0 nagoc^ feifiak^

eö ajjoniallotoc; ^ent Jlanos baptijla ki tegoí>et megkerejtolt^ eö min-

f3



|tti tílronlvnac o Ijalüla auog kenna.

íj^niííf titffl ijeÍ9nt9ttí te fi ioaetoííet^ Jlíinem Ija- 1

^'"^
göí> vktt fúti-

fegben í>í atttíi b0iatot teg^íift emberi níityítnec mUa^atüf t& fagottá

tttinílpn profetokttttf. Ili nem ^a^n^ it^otif t$ minlíon profctoc minem

|)a3Ufloc lí3ncc l)rt emboíi ncm3<t tí miattaíi ú\)ai0t it^tn. Cs folja nug-

lum 3ttba>ul Jlílíníi remenk^^níc te bennelr ^mborí iwiiyeínec ií>t»03i-

toije, ee Ijn te meg fíjgatko3ol^ miníi qrpe keottopban lejnec. Ce kt}t>f^^

a \)ab0xntf es meg g030í» |atl)anafl^ ^3 03 pokolbeli príiogot JHinem

l)alalt fel3; miníiDn
|

^^^ 39iuqc ne3nec te regeí»fegpí>re ^ ee Ija te meg-

fogotk(J3ol eö minír e3 uelag ne3 tegpíietj). §a megf0gotkP3ol; ts min>

fogfagbati ie3ttef ^ e$ (iramban. ^3ert ti3tp« kerat, e5 tirakoíiook-

nac ora irgttlma3 miní>9nnec aia üetotteknee Jlrgalnuij te tiepeí>nec

C0 meg ique 03 apa|inloklj03 ^ ee lele t>ket alnoan, mert 03 p 3PmPc

meg nel)e3ttltec tiala ^ eö nem tuggac Dala mit felelnének dJe wket el-

l)agoan el mene ee jmaí>co3eec l)armaí>3or a^on be3eíipt. Jlelpnee neki

menbelpl angal meg-
|

^^^ erpfttuen i)tet. ÍS0 Ipn elbaggaíiüan^ es

l)03i)ab i)maí>co3Íc Dola. (£0 Ipn p oereij miképpen fplí>e fol'o x,pppe-

netl) oeer (í^y l)elen íriftu0 jmaí>üalü, e0 p el arnloija elkP3elitoa a

Criflno felkele Jluí>a0 üigaíjuala Cripti0 tanitimni alom mia meglj

nel)e3ltek t)ala <^ilio nepec gonojfag mia megoacultanac vala Cri|!n0

ftrüala Jlu^aö a3oküal mpuet alnokfagaual Criflii0 t)erittP3ÍC; eo otfat

i)maírga ^xCt>ü$ el arultatafl te3Pn Cri- 1

^^^ jlufnac tanituani alu3nac

Jluíiao kpteletl) 3ere3 ^ l)og criflop meg kptP33ef Cben tiala p l)alala-

nac nag felefe, auag re3ketefe, gog ma^at iga3 embonuc mutatnaia.



Jíílt tDronknac o l)ölala am^ kenúa.

^6 micton i)inrtl>ragba a kttni xola eivúni keviudia i)mal>frt0a^ Ijog

m^ttfeimtfft^etl) aljanlam Vttt$ uerp kibö;£rtt(ifa \)cq t^UíitííO tniüílkp-

í»«t«t luutatnaia meg ielpnt anjalnac ora bÍ3íJtiitanaia. (ÍÍ& t \)tUn b«

tdtc a }itnt $va$ moníiuan "Mappái, w d)el keolUícdDtte> ntennpn
|

"<>

te floííbf fnJmnU agam JMert fefldffg nekil tJogaf Jtljee heUiu a itQQ-

)($ 2íuaQ a pel^a3rt5. JHert íri/lns ijmaíra jent |)elia|fal, miképpen meg

tJrtgonirna keral'i kénben^ gelijafnöc ijmatrxrtflaro mennekbol efpk aH-

tttnc Crifluö DmaHognra tefle ólra ueernec lefal'afat. Cljjos jjegen ijmabd;

Cn|lns follion el npj)t03uan ^ent ^iicaö manírafn jerent ieteríiepploen

(Blias ©li)tt0 tonitoattat fel \)'pa Criflttö tamtoanit ijmaV
|

"^ kojni

m0ngat)ala Clijnö ijmaHagannc utanna uerittpjic üaln, Crtflne jmaír-

i^aga Dtan kPtPjtetieortla. gammlíjor efmeg kére tt fi)ü miní>pn terpin-

tpnec kére ottat. <3lti)tt }abat>0\)msQ minket , ee tee^ tJegetj) ammá pn)-

tofoflöttknöc, es keferúfegpnknec bí»xa|faír el a jrtbn^itoítl) kit mi

otijanknac fogottal. ^$ aj angobc moníinac yala^jent iflenfeg nerie>,

e0 box affttíi te jekeírnec l)ijelrelmet min^pnnec iírupffegeijert, ee
|

^^-

minb kealtnac írnla irgalmat mennec, ee fplítnec annanac, banattijarol

<£.$ a} liiierenlip , ee tijtpleníjp atija if!en akaruan magát leoen, atija-

fag jerent p fiaual ee moní>üan. (En eítes fiam ieftts megkel ljaí>noí>

^jert üegeí» te bánatos |)alaloí>nac kennat, es iga^meg (£« aj anjaloeat

\)\mn
f
e0 moíiuan nekic. ^e oegeír a kerejtfati) Jlílafiknac maní«a, ^e

oegeíí a m$ je- ! ^^^geket. dce ejpnkeppen moníia aj egebinec, ^^j egeb
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J%ti lDr0nknoc q i)aiaia am^ kthna.

§00 tn paraníoiatimba meg tja t kent, t» minb tért l)oi)toon

moníjonac, fe^tn jent i|lenfegD>nec jent okarotfa €0 el io-wenec

minír eget^mbe eiinoö tttnn ej kejfeggel iefttfljoj Cs moní»o nj elíflí,

VíQttf e kereöjtfoti) ^ kin megfejnltetol te inin'bonljntíT nttjrtír-

tol
I

'**
<3l inas rtngal moníia, Mt^tb e jegeket te kejeiír, es

töbotlí oital jegejnt. íSe a l)arintt> inín^a, "Dege1> e ttnifk cora-

nat, ki niiatl; te feijeMj) oltol yeric €« negeí>ic Wííníia líegeí*

ej tptt\)f e0 ej eeetptj). €jonkeppen tniní>en jerjaamöt, ts kejfeget

neki üHac itfnfnaCf letertepDiiien tefnö o jomeit, es kéjeit nienbe

fei emelén €al)ot ion miképpen eíbnggoMmn twtwon e kefern l)nlolt

I

^^^ ^tfn$ mon>(i; iegon ati)a i/lennec jent aknrnttija Cal;at kojelben

tota iníröp e0 a ternfatem nepeeti) felkefúloen, es jorfon fegoeroc-kei,

^pne tanityaniljoj, ee tele okét el nlnütin, eí mí»ní>a nekic © petor^

JHire Ijagotok el engqmet. © Jlttnae, ejpnkeppen öj egebijnekeee

monlía gormalijör ifmeg tonitonniljoj ipne, efmeg lele vket el aln-

tJrtn. íSs monírn nekic ^lugatae immor, ee ím-goíigntoc; mert elkP-

jelgetl)
I

*'^
flj ibp, e0 embprnec elarnltatic bijnpfpknec kéjeibe keíe-

tpf fel meníipnc eleibe Ckeppen íefne tnbüun minlipn ipuení>pket p

reoirt oolokot, el ereíte, eí montfa nekir, ^itl) kereflpk, ^k monímnní

(31 najttret|)beli iefo|i. JMoníitt nekic, (Sn tmgoc. <3ljert l)og ejt

mon>o i? nekik en nugöc, ottan bnttrn ifaxtCf ee min^ a fpll»re l)nl-

lanac. (Se meg kerté íiket kiti) kereflpk, |egottan njoc monlxinftc, ,31

najaretbeli iefofl. iíelele iefne, |tlí»nl»am
|

^" nektpc mert en oag0c.



^i tflronknac o {jaUúa attag Kenita.

%}txi l)tt euflomet kfrípoc biT;ía|fatac el tnnityoúimati) bekefe^^d^

\)0Q a be^etf kit monlrot mla bdámk ^x\^tt ínníkom oírnl ötiom^

tc^^ú |>m DíjtQtUm el kD33Üloc Jluíme nieflko3eliíte Ijog tet tnegapol-

ndf ^lowtia neki iefus parotom mire iijttel ^utf(i$ legoítan iefoff)03

mene^ ee moní»a neki Jll>«D3leö nieflor (£s meflnpola iitet c^efne

luaníitt neki ® ^u^oe bekelkoíjejfel^ jJLuag
j

^^^ ^pnla|fal avuiotf el

embornec fiot. €.al)ot el ioueen ntíjaliac^ t$ niefll)tartac útet. ^}t lat-

van 3ent fletpr kiueue torét lítToníia \)aai\) trrel pijionc ^ es nem va-

ra íri|tofnac feleletitl) , l)anem leijottan a pijtiec 3olí)aianac el oa^a

iob filet,, kinec néne nála molfUö Jlloníia neki iefns ^egeíi be toro-

>et l)iuel'ebe, JMert minír a3ac kik tort üeieníinef tor mia ne3nef
^

^ua^
I

^'^ aleijtotr Ijo^ nem kerljetnem en atijamat^ es a'írna ennekom

tobbettÍ3enketl) féreg angalnal. ®tl;a a}i\) monliana^ ^n^ljetoc ix) ti^tn-

ket apojloknac fegetilege nekil^ ga iöa3 nie<j otalnuyljatnanac, kinec

a meníiei anyait féreg leljet (Sg legio^ auag féreg regiji toruenbe \)út

e3or embort te3Dn^ r^i^rt " íi3enketl; féreg angal getuen e3Dr angalt

te3on , ki 3amra emberi nelm tielagot mia. ^lung uelog 3erte
|

^'^

í>3lotl;. <^ran 3rtiu 3ent Jlanoe ygmon>^ l)a eg angal getuen otl) e3or

fegüe3efoket meg wertl). ^Í3entket féreg angal taljat miniti) g03ne meg.

©l'|)a a^t monlíanaia ^ent petornec, nem kel l)og engomet feget,

fegel'íír magal»at , miképpen telneebe aj irafoe . Jlílert ekeppen kel len-

ni. (^ kent kit aíiot ennekom 03 en atijam nem akaroíiee Ijug meg

igám a}tf legottan l)Og filet illete a}on il>oben megyiga3ta lUet. n
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JMi Dronknac o IjaUúa nuag Iveiina.

JHanírtt lífue aj föíoffo^-
^^^ uuk^ JlotUtolv mikcppni toluoijro, torotkel^

e$ vvCifttáai \mQfoQni fn^Qm^tl) Ulom miíion napon u^ietoc uoltam a

tempiamba tanetoan^ e& en^omú nem tartattatok meg, Pe ej attá

ivótok e& fftetfegnec Ijatalma. JJt|) néminem l>octor ijÁ''i<^ii^ bolrog ay

)0n kepeben ® kegotlen ^xíiia$ \)o^ en kegos fiamnac, ki tenekoí>

nie|l9rolrüala orxaiat jegontoliüala; telkoHen teoen fetetfegnec miuel-

kpííetitl) nem weiagoffagat; |le fetet-
|

^''^
fegnec megtartottal, ^aljot

tanituani iitet elljaguan minír elfntanac. ^Bent |5ernalír botiOQ ajjon

kepébe ogmoníi © kegpö iefus (B kegelmes iefns i© irgalmas iefus

© yigajto iefne, §ol uannac atte irgalmajfagiír fenki ninxen ki tene-

kolí irgalmajjjon, §ol mnmc aj embproc, es ú) ajjoniallotoí, kiket

a} ptl) árpa kinerrelmegelegitottehnila. UlinxenkitegDlietl)
|

'^^ meg

efmerijen. gol uannac aj tijtojfegoc, kiket a} apaftaloknac attal. Jíme

bijonaoal immár tegpMI) miní> ell)attanac , te incab te firo anaíiíial

tarfolkoíini kellPt uolna jent Uuab monírafa jerent <£n efmerpm mi-

képpen ií>egpnek elmenenec en tplem Jlefnfnac megfogafa toron me-

genoala x.ac eg goU Ijmegben neminemm ifiju utanna (So a (ií>oc

fo^ac ütet. <3Lj keí»eg nekik í)agoan a ^oU ingplj), mejitelen elfuta p

^* tptPf. Hemel' íioítoroc mongac , l)og a^ embpr tpt iegen kijfeb

jent Jacab apaflal Hekic vgmoní>nac l)og ^Bent Jlanos emangelifla

(Ée ótet elpjer oioek ^nnao pifppkl^Pj. JHert aj annaí pirp^c yala

Caijfafnac ipa, ki tanax-otl) aíiot oala a fiítoknac l)o^ eg embpruec

megl)olni a foc nepert ® jent atija te jent fioí> kptpjue uitetic ©



^i tíronknac p Ijrtlala nnoj kenitrt. XXV]

onnalitc attú k?raltof l)U3tntic © iiun , e& tí^tk, (S> í.iUaö0c © íin-

boi'Dc
I

'^5 © Uikofoc © 3fnt otijnc. ©3trtn fítrí»ol;n^ rt bejeífoti) ie-

fufra e i)rtranra^ ki a favcafoc kojot mUx (üe í)«íííí'<ííí)>í^ "'% J^^^^i' ""fl

l^bojfe^flel yijíc oolt iiUtl) kotelUl nakon kctueu^ í6 úticuala iúú

kavtffoccai mtlkojbe^ fe í30iikeppfn o foc keníiarol 0ouí>(»l' Cs kQm$

ütan tiiejiUUn labbol yala^ eö a kouw o itfki dtonkimla kortiuitl)

e$ lábait «í>r(jn üije lUtak [)etUUnUQ^ü uoitüan i)Ut,atctl itefak,

eö P 0Vi.a-
I

^^^ tara miníiDnD|tol iiiegiiercfúle. (Ss a pifpek teftt|l ket-

torpl kcríre^ (Slpj^r a^ p tauituanituamrol ^ ^6 a3 p ttiÍKJnianarol.

'í2^anitl)üaniroi femmit nem feUk. Jílert ieÍPitmUa Ijog wi«í> Hl;atíac

oala útet Cs a3 p tancfagarol tiioníra (Ss niluan nectpc. Jíilire en-

gpinet kfrlií3 kerírfleír a30kat kik Ijallottac, mert ajar tná^ac mitlj tn

mondattam, ga^ ^3* moutrattauolna ^ eggic a3 jalíjanac ar^ccl u\\\ü

ufíjflf($ montnx mki i ^^^íSkeppen fXfljee a pifppkiter, Ce miitlr e3Dk

ellen femmi 0ono3t nem moníia^ l;anem ala3atí»0^ t$ eíips be3e^pkct

felelüen moníra^ §a en öono3t 3oltom tanú bi3anfa0at teg a 30n03rol

ga keí»e0 iootl) 3oltam , mire ueer3 arcél eníjpmetl) ©l'l)a a3t maníta-

naia Ija en be3eíiombe xietkD3tem, monáaír^ ana^j) mntajfaíi mel'ben^ ga

keí)e0 walamelben megnem ie03e3 mire iieer3 engpmet. Jlílert Démoni*

3ent (3t0oflan íiactar^ ^i atta
|

"'^ iefnfnac ay arcél ;íapafl nem okar-

naíree l)O0 útet mennei tÚ3 meg eme3tene ^nag folí» el nelneie^ uag

oríiPööel beneletnec^ ^xiaii egeb nem kennkcal ken3atnec ^e kitl>e

útet anna0 Caijfae pirpDkl)e3^ Ijolnt a^ 3er3etP0 fi'boc , ee a uenpk

92
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JHi Hranknac o Ijalaltt ouöfl kenntt.

mt^ QÚUko^Umk mia. Jlílegon mia iefttlfiU; e& Ko«ett«alo i^fuft 3ent

púQtf (6 má$ ianitmmh kimilo ífineroie a pifpokttíc, í0 be metie

uHeapifpoc pit- 1

"^ iiaraba. ^ent pdpr al uola kiuil 03 aijton. ^imene

a ma tanítüan^ es mon^a 03 oijto tartanac, es ht hoícittata ^tntl) pt-

tQKtf QEö movLisa 3entl) petornec ly aijta tartö ieiin^ Ulemíre t[)u& ty

tmhotmc taniimmi ko33Úl mtlp oa^ee. Jlílon'ba 3ent petor Mem yagoc

©nnaton 1)00 ki ineite le^ottan tik 3ala <3linak mUx a 3ol0ac ^ ee a

3alflaí(ic iü^nd mert l)ií>ek tmi; t$ magokat
|

^oo meiegittik ualtt;

($ üola3cnt petpr kD3tOf ^ ee magát melegittiuala. JHoníianac neki

lílemlie tl)ee$ o tanituani ko33nl imla uage (Efmeg megtagalia^ es moníra

"Mem imgof. "Hgmonlr ^eut (StmburuS; 5L3ert tagaíja me03ent petor^ mert

octalon foQa l)alalra^ \)oq nem tagaltga meg nem 3entl) e0l)a3ba^ nem

p l)a3aba Ijonem a ftírokiioc pit-uaraban otl) taijaba^ gol iefus kptP3iie

tjala^ golot
I

^^'^

wfí'^^ ninx-en Cö keuee oartatoa moníia eg i\} }0ÍQU

kP33Úl^ annoc rokona kijnec 3ent petpr filét el uagta wala^ tHemíie

latalake en tegPliet p wele a kertben^ es p kP33ulpcualo wag^ nelueÍJee

a3t mutatija l)og p kP33ÚlPc ualo leg. (Ss ke3íie meötagalmi ^ t$ ef-

kPíiui 1)00 nem efmerte üolna 03 embprt a kiti) mondana, ^fmeg ottan

tik 3ola. Jtteö be telec 03 iraö^ ki t)gmonl>^ J^^Ji^ netted efmerpijmet

en l)033am
|

^o^j^j^tenek engpmet miképpen ytalato|l magok-nac. Jtl) meg-

telic a re9l)i ie03e$; JBerttal)at3entpetPrfalomonnal tagállamé^ iftent^

JHert 00 üa0on 03 p kpiioeben megiroan .falamon keral' 033onok-

nac 3ouara^ 3ettt petPr leonoknac 3auora .falamon baloannac tÍ3toDe-



JHi Dronknac o falnia mai kenna. xxm]

Qtve, ^tnt púQv leimnak fúdmtUf Ptmoga minííDmkneí Í00t|)ti^tl)

mU\f ^txt faiamant kerafa totte vala "^''^
t} mUxQXiac ot^a^ahan

^íut petort piípotke klpknec or3a0abon. ^tfus mt^fottnia , t6 tt-

kentí jent petorre tefti }Qmtmi ^ ta mtQ emltko^tc monc xtfuí mon-

ítnfrtrol^ mdtt inonlrotimla neki 1)0q midién tik ^oina aWi^ l)arom-

3or i)Ut ntegta0(ií>naio. Ce 3ent petor eliiune igon keferuen fura. Ce

03 cotriiti^aiat üifelinala ktnUft Dijában^ ^ml konuet megkeni mia^

es 0rí.aiat 3or-ra3ti)aottla. <3l papi feijel>elm
\

'^'^^ ee minír egebec Ijo-

uiirtrtnorrt00t kerefnecöaía o ellene^ l)og t»tet meg olnec es nem lelenec

^oc l)ami0 tanok eloue ionenec do3er keti) bamie tano elp aiUXf es

monbanac^ (K3 e3t moníra Ijag me0tDrl)eti iftennec templomát, es l)ar-

maír napon a3 t»tan efmeg felaUatl)l)atfa C0 a3oknac nem oala iUen>é

tanofagoc (6 felkele a ftl>o papi feijeírelm monbo neki Semmit nem

felel3e erre miti)
|

^os
^^oi; t^ ellenol* tannlnac. Jlefnö keíieg t»e3te0

Ijaljjatwala. (Ks a |tí>o papi fejjeleim moníra neki Cn keríilek a^ elo

iflenre l)og megmongalr nekonc \)a te t)ag a criflne alí>ot i|tennec fia ,

|lílonl»a neki i^ö ^e moní>aí>. |!íÍ3onatuU moníiom nektoc |)0ö matol-

fogoa íatt'atoc embornec fiat úlni úta ipennec ioijafelol; (Sí ioni men-

neknec koíiibe. €e meg3ag9ata rnl)aiat , monlíwan
|

*'
' Jltegkaromla

iflent. JHiti) tee3tec meges a tanoíkal Jm iol l^allatoc a caromlafl, mi

tttttatic tn nectok legottan ok l)alalra itelec utet, es l)aöi)apanac neki

or;íaiara,e6 befebek neki orxaiat, ^ent JHatl)e minti) monga, mert

nem uerljeticöala ótet, JTatoan neki orxaiat ií keuanfagofnac, ^3ert



JHi lírauKnoc 9 \)aUúa aung ktma.

hUi be fetftc, cb minl> etaitaif t& dc^aka a nauol'oe
|

^"^
fxtfoc htei

mvek ttokon mkic palttiakat 0Ví(iia\)O} t)eruftt,fs tttoiiírttitc waln^Cri-

flns tttoitfl tifkottc ipnettíroot^ ^i 03 a ki U U^qUí nU^ gog beUlmc

pttuiÍJ profítiilafa. Cn |)ataittott farngaititk n bijnofoc, iiiiegl)033ittac o

alttlfagokat , w kfeí>e<: orá^aiat Jltl) beUik 03 iras^ ^i vé'"^"^ ^"

ílUttoni floitolfa^ot 3olottac nijont^ ^s QÚloft^mc beyUmi ntíflkor-

iTtík03í-
I

^"'^ itík nt^onift Jttee tiiegtdtc íraitulttcc pílí>3nra , ni^rt

ta|)at írt|lu0 boitiellfl ynlloUatic tmia^ patikl m^íe^miatf (Cvi}lvi$

a3öitkeppítt^ poitiH Ijíiitiiö fei)«í»íltii ttttat, Crifltte l)otttte taitoc tiiiot^

pánid "batins Hptl) i|)U0 fií)o ptfpoí ílotl) JlTert tí0tttotií» 3cttt

|5erttttií» Itoctcr JJo iefa& otte kínottato oí;£ní»ot, ^tu 03 nttgalof ke-

mnnac ne^ni tictUal tnegffrío3teteík^ ^e^vjdxd vevec , e$ -<'^ rttljuiml

be fetfeek ^qÜ) o kefifrtí fekktiec feitt ettgeírettn'. Ile^gel 113 utón tanaá:ot

tanü4.cit tavtanoc inittl» a fxtio papi ferjetfeinec, e$ a fibo nirpeknec u^tti^

Jlbcfl feni0ve$ iefofva, Ijog Het l)alalr>t oí>nrtf^ |^Dto30^n ell)03ank íitet^

e$ at>ac poncio pilatofnac n feijeMttiek. €^al)at iatuitn Jluíiaö ki iefífl

el avulta mla i)o^kav\)0}otDolm, me^ a\fa a\)avmic} e^ifí penyi a ftí>a

papi fei)ei>fiincknec ' ^^^ e$ a uenoknec^ tiionlítian |Jintl) uallottain,

nt^rtl) 03 Í0a3iiertelantítain Jtl)U0inottír3ent(3lmbunt0Í>0ftr^ ^atuan

(3ttíiaö mert karl)03ot wolna^ tal)üt ittegefmeruen ganoffagat tcgotían

tit(Jití>anac a fittoc Jlflitl) íjoníiolonc vele te laffatt, ol! |)a a3t tiionl>anac

JHi raijtonc tni aal benne ga 1^03 te ntitieíkoíieroíí megl) ieíontetic.

Hleitiet íxjctoroc ugmoitítnac^ \)oq iiafarnapon IjaítJan a feltamalia|}

,



JMi tlronknac o Ijalaia atitt0 kínná. xxmx]

kptellel ma-
j

*'^ ^ot oj nopon akajtanufl €^a|)at intwan ^vCtfaSf

íjuvt ki ütft el aruUo Ijog korl^ojotl) Dolna, IfiemUncxüta vemúimn m(Q

a'ba a fúfo papi ftijstftimekntc a Ijannic} penjt^ s$ a ven fííroknac

mon)>a, IVtkojUm mert aj iijaj wartl) el árultam^ a templomba ellja-

^ttuan tt penjt; eö elmene kötéllel magatlj mefl akajta^ ^ire O0 kealt

3ent d^ergor papa moní»uan (iS) Jluíiaö minl>onnel bijnofb, es böírog-

I

^'* talamb te öoltal^ ^it ielon oolta nem uonti) ur ipenljoj^ fle a

ketfeg nontl) kptelbe^ Jltert ügmonír eg íroctor 03 t^aj bokefegrol^

íSlfo iíinD||e0 me0 l)anm a bint Jlírtfolí Ulem ketolkobni bai^anatotl)^

mert ma0atl) oroeke me0 olt ki i^a^ biranal penitenriara nem forl>nl^

^ua0 nem tl;eer (JD 0ono3 tofeer J)uí>o0, l^amis bijnokben leletééi.

tílrfa0ottottel^mertteme|lorDÍ»etarnlas3e-
,

^^^rent elaltat. "Mepeknec

alamifnaiat me0 urojuan^ aj fofiienre0 ki te0Ol>et ke|ceritDtl) oala wr-

|a0ra^ eö elarulafra, mert te meporobet arulas jerent el attaít^ eret-

nek|e0i?t teuen, mert a kerejtijen Ijitotl) ell)a0yan, es alnakfa0ban

ma0al» tokelletoft mtf (B$ embor Ijalalban leletei^ mert aj ártatlan

oert me0 oluen^ ea me0bantüan^ Jlílert a wer ptlefner oka te uoltal^

le0ottan mint ma0at me0 akajta^ kelte jara^a
|
^''eö béli miníi ki

omla. JHert nem illic nála l)O0 il'en binnel fortojott lelocnec jaiarol

ki ione^ l)o^ en alliot pamat ootte uala allrojatra; es l)O0 Íira0alato6

3aiat me0bekelteüala, ee me0l) ^.okolta wala. Jltl) be telic aj iras ki

ü0monli^ 2lllapanac a follii keral'oc^ ee feijeíielmec e0be 0nleko3enec

criflne ellen, ^tl) betelic a pelírajat. JlTert tal)at erifln famfonnal

i4
^
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JWi DronKnoc 9 l^alala auaá kcnna.

eilíttfegneí oíiatic; ^i mt^va^on Jlnlrit kcnofben iroon ^amfon
\

'^^^

ia3oknac kcjebíu Cri|l«0 (íl>0 nepíktwc; w poganocnac keltben ^am-

font mfggo^tíen Cri|líi|i mcflkptojuen .^amfon )>aliíra i«uú parajna

mittt Crt|iu0 (íí>0c guiekejefenw nliiorfogo mtat ^amfout nugkaromlac^

Criflop míg mpoeticüaiii ^amfont acaratta lukil, Crijioft Víankmú^tv-

U mnek. ^ fúfo papi ftije'bámtc a pe\x}t vemn monttanüc llem iUic nekoiu

l)<^Ö *3t íU 3elín«be^ ouag ppjfolbcn tegoc, mert üernec iutol-
|

^^^mo.

(3l3crt tonai,<Jtl) tartuan a pín3cn üonn'3araní«koknac mio Umdo folíietlj

kijtwc mia nem üítitKniac gorogúl, JHagarul monírotic dírník3ant0 fol-

ÍJíuec míníri3 nopiglttn. "HeggH mU\f tsQkmmmemnekbeixpitmxbanf

l)og mcgnefortD3nenfc Ijanem tijtan íttneiek meg a Ijufuetlji barant.

(3tl) ogmíitíí 3ent (3tgo|l0n tfoctov^ # ftljoknac kígotUn wükfaga^ l)ag

n pitürban be nem menenec l)og meguefortD3nenek
|

^'^ felnec volo^

pe attijok ftanac artotion yeret ki antant nem felicualo. ^Xas em-

bprtol felnec mia megfprtD3nt^ pe onnon tulaijíron bi)neítol nem fel-

nekmüa Jlefue megi) nlla it fei)eí>elm elptl). ^e l)Og 9 yalioüatneiet

a |tínT papi fei)eí>elmekneí , ee a wen fií>oknac^ femmit nem felele

Jí:loní>tt neki pijlatos, "Item l)aUoí>ee mit ellenpÍJ monímoc tanofitgökatl)^

(Üe femmit neki nem feleié^ gog igpn á,oírttlkol>neiec niijtrt a feijeíielm.

^i mene
|

^^^ ajert pijlatoö a fit»okl)03^ t$ monlnt^ Jílit monlujtöc

e3 embpr ellen Ce Pk felelenec ee monbanoc neki
^
§a (^owo^ tenp

nem üolna ^nag nem voit volna ^ ritet nekPb nem attoc uílna. (£0

ke3lrec ieríp iml>0lni^ monímon Cjt tprnenpknee elfuríiötljiijjannc leltpc



JHi Uronlvnoc o IjoliUa auafl keitita.

e0 i-ajarnac a>aot rtl>ui tiitaDouttc^ ee inogut 11101150 íriftofnac; es

knaUmc. (S3 Ijitromban yaí>ol'ac mia iefofi ^ kcttprpl pijlatoö ti^m

kn)fe Ufoftf a iiep rlfaríiiíofarol ^ iiurt 9 dfuríiito ooU-
|

'•'^''

ooiiia^

miképpen fgebíketi) meg gottmte^ <3l nifikrol feni kerí»e a 4,a3ar

adóija 11U0 tiltofarl^ mert Ijallottn mia miképpen a fiíioknac feklt

oola^ Pe tt jjarmaliikrol kerí)e ieföfl^ gog niikeppé iiujiiiaüolt magot

keralnac ^yxt inoiiíni neki pijloto^ tk^etoc tijnmagatoc vitet ^ eö

tú ti^rnentpc 3erent itel'etpc meg. Jltloníittnnc neki a (ií)o népek. "He-

konc nem iUic yalukit meg olnpnc ej l)ufiietbttn, ee ej Ijnfuetnec inne-

pen |)i)latíJö efmeg be mene a pituarba^ es l)ij-
|

"^ oa iíföfl; mont»a

neki; ^e uogee a ftínjknoc kenil'a. /elete neki.iefne ^en tote^ mon-

tfO^e c}if amQ eyebec monítottoc nekoíi e3t en fetotem /eieie pi)tnt<J0;

es mon>a tíli nem |i>o tiayíic en ^e nemjetií*; es otte pifpekií) attonac

te0DÍ)et en nekom^ J^^itl) tettel /eiete iefus (En orjagom nin^^en e3

Delagbol, mert Ija e3 yelo0bol uolna bi3niumnl en 3í»l0ni)iu meflotiU-

mo3nttnac Ijog nem
|

'''^' o^ntnam a fiíioknac^ pe 113 en or3aDom nin-

;t,en e Delaflbol. Jlloiiíio pijlntite 2^^(^t kerol' tmö^ U. /elete iefns

l^e monÍJOÍT; merti) keral' ho^c en Cbben 3Úlettem; es erre iettem

e3 oelagra Ijog bÍ3onfaflot tetjec 113 igolfnöríil. <3l3ert unloki íjjoffaDtol

tuUO; en 30inatl) Ijalgnttijii. Jliloníin neki pilatos. Jllixobn 113 iDnl"-

fúQ kijnec értelmet nem eríicmle^ mert toruent iöa3rtn gnkorta nem

toti) mtl; pe igajfiigba nem
|

^" ualn. <3l3ert l;og e3t monliotto vol-

na ^ leflottan kijmene a fit»okl)03; es moiií>a nekic (En femmi okot nem



Jílt tDronknac o ^aUxía o«O0 Keíina.

itUc \!)0}\)af fyoitan njok monímnac JHeg l)abontotto minír fitfo ox-

}aQba ix népet galileatal f0^\)m mintf tWi^Un. flijlotuí \)aimn Qa-

iiUatf meg kerlie \)a galileai embor oolna, JHegefmere IjtJg \)eto'ift»

batalma ola wolo embpr üdlna ftQoiian elkttll>e t»tet |)er<j>e6l)D3
^

mert ackoron o es
I

^^^ ierufalembe oala a napocba, fatDon Ijeroíree

iefojl igpn me0 orííle, Jllre|l gauiftte eft wallre^ ^trra^mert foc ioírakot

Ijallatuala 9 felle (!B$ max mla i^oH teteloketl) p tple, eö foc bc^tt^-

tfd ker>03e íitet^ Jlefus kelreg femmit nem felelwala. <3llnac uala a

fítio papi fei)el>elmec^ es a üala3totlj fúfoc jonetlen uaíraluan xtfo^, §í-

xotfts megütala útet miní> p facaffagaual^ ee féregénél^ es
|

^^* meg mpnete

t»tet
f
e0 feijer rul)aba pltD3tetuen ^ ts kúlíre titet efmeg pilatasb^y <£«

tt naptolfogua I)ero>e0 ^ es pjjlataö baratafac Ipnec P3tte. Jílert ónnak

elPtte eUefegofpc oalanac égben 3lnnac kettp oka mertl) p eUenfegefek

tjoltac P3ne Clp^ mert pílotoö akarlja yolt tijberius í.a3artol Ijeroíreö

0r3aganac eg re3et foc ptn^Qxx megwenni. ^3ert minlr a napiglan el-

lenfegpfpc uoltanae P3ue, iíílaas oka 03 , l)og teuen magát
|

^^^ i|len-

nec flanac; t$ fok pogonokat ell)itetpt uolna^ ipuen fi\>o or3agban.

(3l3onkeppen acaroan meg x-alni ftí»o népeket. |ili)latu6 iitet meg itele

focatkal; mert p Ijatalma alatl) ualo embpr uala |Ii)latn0 ellen meg-

l)aragi)eek Ijeroíres e0 min> a napiglan ellenfegpfpc Ipnec P3ue. -3l3ert

Ijeroíreö; ee pi)lato$ Ipiiec baratofok egbe^ l'atuan Ijeroíiee \)0^ pilatuö

iefoll kiUí>Ptte uolna \)o^yaia, mert ackoron pogannac moní»aticoala

,

€0 p Ijatalma alat oala^ ^nag
|

^^^ p i;atalma alatl) uolna ^ ts p

>^/SSE=^



ot^a^ab oif llijíotoe e^ben áútte a fíli0 popi feijeí>elmf keti) ^ es a vtn

ftí)0krtt^ w (i naliytottrtkrtt, t$ mintf a foí^affac^ot ^i ntene^ íö tnoníia

mkic^ Cnnekom og I)í3at0c ^3 ^mbort nkeppíu a iT«p iIfor^ítaot
^

fö en miníí txí flottetoc iiuflkíríiD3tifn femntinímú kot 13 íinbqrt ttítu

UÍQCf kiben iitet ynínUijntac ^oíl) fem |}eroliee nem Uit^ nieit kiil-

írotte ütet efnieg reonc. ^}(xt
\

^^' nem iUic neki l;aloi. ^3eit

mefloernen wteteiboxatom Jlitert nektpc |oka|lof 03 l)O0 ty Ijufnet-

bo kit okartof e^get elbo;ía(fak. ^^Ikanatokee 03ert \)Cq ci} fútoc

keral'rtt elboxajfttm ^3ert ningo üdo, mert tugga t)da l)og vtet

ireáfegertaruitrtf el. ^ fií»o papi feielielmek l)Í3etkeíteneí^ esmoníranac a

uepnec/6 ouenDknerljogbarrnbapkeineiecmeg^ Je|o|lkeíie0 el xie3teneief.

iFelele a feijeíietm^ es niöníia nekic^
I

"^ Jílel'et ökortae e kett kD33iU eí-

boi^atni fjarrabofllje anag ufoft, ^i mínímtie enllofnac. JlToníionac miní>

ak03on|eflpe fokaffag iüolte^ee moním negel* el e3t es böi^nlfnír nekpnc

barrabttfl el. ^ barrabne imln tolyai, ^it neminemií oktalanfag tl)e-

teijert a uttrofbim^ ee embert elefeert wetottenec mUx a tomlpcjbe.

J^tloníia nekic pilotce Jllitl) U^ec iejofrol ki monbntic fri|!í>fn(U-

I

'^'^^ JHoníianak miníi nnijan |lTeDfe3ÍteDec. Jltl; "lleminemm rtlo3a-

t0ö íjoctor ugmonti botiog n33onnaf kepébe ^ ólnak pijlntoö mel' le-

|)etetlen o 300 kinél ele3teb en finmnak l)Í3elkoí»eel^ möítuon ^líiotlj legon

ki ioti) urnuk nenebe. ^ent^^lnfelmuí keiUtuan ugmonít (D I;ami9 iialt|*o0

© ólnak tornen^ l)aloto3 vt meg utoltatic^eö 03olga mtí) kerettetic5l3 íqú}

ken3otif;e0 o bijnoö el3obaí>ttltatif; ^ bo-
|

'^'^^
ron mefl oletie farkas?

í)2



^:^^

^i Vvonknac 9 i)atala ana^ Kenna

kelkmetoö ií3Dn. (íEletí) cl^ngatic , balal mefltartatic. (Üíöineg IJijlc

i0& 30lrt nfkic rtkurnan tefa^ clbox.otni. JHoní«íi lukic JHi gono^t

totl)^ ^^oc Jlttkab iüpUnecyalfl^ monÍJüan JHígfejeljeír mt^ftit\)e't>

gannabcjor efmeg moní>a tukic ^emnú Ijalalra wola okot tum Ulok p

bíituf aljért ineflUíi'ítDmóUt^eo (Ibouúom vUt a rxteU^ otoit^ <31^íiöÓ

03 o/lorojoo otrtii Jltl) üömoníraran'jainjfnt
|

231 Jlanoo, (© pijiotoe

iol moní>a> l)O0 |>mntinemú |)olfllro ualo okot nem ld3 p knní.

JHert miképpen meniiec fel ma0a3tattac fpitpl; ^3onkeppen felmo0tt3-

tatic crt|lofnoc elptte mi eletpnk^ |aettp oiinoc oca l)og pijiatoo mon-

Ha meg ofioro3tatni iefo|l. (Slp oka e3 ^ mert uoiaki megfe3Ítteticoo-

ta, elP3er 03 me0o|ioro3tatífortla romai) tpruen 3erent. JHert pijta-

tos ramai) tprueii 3erent iar oala. JHas oka ^karnan otet me03a-

baííitani^ ee akaroan
|

^^^
03 faljtalan Qonoy nep acarattijoknac eleget

tenni meg l)aga o|loro3ni iefofl l)og 03 o|loro3O0 títan Ijannaía »tet

ammeg elegpl>Pt nepnec. JHert ogmonír 3ent pernalí* Jlíteg nerpm

iitet^ e0 elboí:atom, ol'lja a3t moníjana, ^emen oflorokkol míglen

mongatoc aíiMg oeretpm miglen ártatlan wert fem üeret ki Pttetni (l:o

a3oknac 3aua I)atalma3ic tjala, es nag fel 30ttal keric yala l)og

megfe3itteneie. "Hagaíia pilatus
j

^^^Jlefofl, eo meg o/loro3tl)ata Jltl)

ogmouír 3ent ©ergpr l)ag negeii üoltac a kitl) ufofí oporo3i)ak iiolt.

Ilagi) oao rete33el; mert keltei megfarraír oolt, es a keltei megnug-

uon efmeg werni ke3>icüolt ^ö a mU}Qc wiuec ölet a pituarban, eo

{)o\ya gpi)teek miníi a kD3PnlegP0 foeaffagot, es lüvonae rujjaiabol eo
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3e>eii)c0 jijne palaflal meötvorníkojeeli , t$ l)UJ)toflatanac föronat ti-

mfkbol eö feijebeit Uitelv^ ^0 eg itaaír 3alat o lob Kejek, íö ter> l)tti)t-

imn ytet meg monetikuala monbnan. Jíruojkg ftl>ocnac kerata^

eö ütet me0l) l)aí)ijíipimn imxeek a nat> ^alatf ts mvumia 03 9 fdjet t)He^

^$ atfwac mUx neki al ite|l; es feijet tiuifknec gakörfuöaual furímltaticun-

la. (Cmbori állat felotimlo3ep otíciui (tlroktiac nuloual bef9rt03tetikt)ala

Jltl) t)gmíni>3ent bernalí> "|lt)lato0ki)mene^e0mönlianekicjlmkib<í3öin

nec-tekótet \)oq meg efmevietok^mertlemmínemu) ! ^^^okoten benne

nemielockijmene iefuí l)03t)on a eoronat^ es a biirfon ruljnt Jílontra a

ftíioknnc pi)(oto0^ Jíme 03 embor Jltl) oömoníí 3ent <3l0oflon
^
^nag

3ent pernalír 313 iimrianoc JHönflabiHeg ennekom en anum l)a ievufa-

lemben ualrtal^ micuríjn te ftír megfögatek^ Jtuag megfagototi) uala^

eö koto3iie pi)lnton)ci3yitetl)ek /elete 313 moriü^ es monlia^ Jlentfnlemben

oaleek inicöron e3t IjoUom miképpen meljeteek I)a3nml)03 p olotlj útek látni

I

^^^ ököllel uerni^ Jtefoket neki aími^ ^tcú l^ogapni^ tiuifkel cc-

ronrt3ni^ es emboroknec ellenkoí>Dket lenni. J^fleg Ijoboruln en ianljom^

es meí)f(jgatko3ec 013 en letkom^ ee en bennem femminenu er3eken-

feg nem imlfl. tíelem imlanoc en Ijngaim, es t^tbtc fokak welem fixook

t& engomet tomogntonk. ilTi-anno lottt utet ki ioni tinifkel Ijog meg

cor0nn3tac^ c»|!ara3tank; legottan follire efeek mint lntl)a ütet^ 5I3 pifpok^

e0 a feijelielm iuoltuen
|

'^''
moní>nrtciiolo

^
/e3ií)megl) fe3il>meg iitet.

|í:lan>a pilntíJ0^ "Uegetok ten magatac fe3ÍI)etok meg íitet^ mert en femmi-

nemn okot benne nem leloc. ielelenec tt fitfoc, eo moní»aniK^ "He-

U



JHí Drouknac 9 íjalala ma^ kenna.

konc torüaiDttí- xm^on, t$ mi toruenpitcjeunt niífl kfl Ijalni. ^tvt iflen

ftatottítua0at.go9l)aUottöuolnapi)iotu6ík3eí»Dkft;iiuabmeöfHHmck^

bemcne a pitoorbfl ífnieg, íö inoníia ie|ufttac €e yogee fiíjoc kernía JJefus

femmit ttem
|
^^^felde íuki. aljért moníro iiíki pi)iöta0 duwkpm lum

}oia)f nem tuín?í»« Ijag Ijotftliitnm uíigan ílba^íatnom tegoír^t^ cs l)a-

tolmam m^on m^Qfe^xUú tegoíiít. itiíU JJefu f6 in0ul>tt tlem yol-

ittt femminemú l)ntaímtt> (w raijtam \)a n^ko fiiul iwm oíjotot voim.

^}ttt ki íii^piiiít nekoír (Ctfotl) na^ob him ml^on. ^}(tt ilijen níiotl)

l)otalmal ^anojul ne (d tcixmn ellen ualamit teuen, mert bint ualloj

Jltl) "Hámoníí <3lboknk propljeta
|

^^^ JI|ientpli)otl)Dolöl)atolmot embor

el enejpti) iflent itelne ielon nála ember ^ mert oü) el enepetptoolt aj

erpffeg (Ice Jlnneton kerefinalo pilntos elbcxatni wtet. ^$ a (líxjk

iuoltnek onlo^ ee ng mní^noamla^ $a íitet elbaxntoír nem lej í,ü-

jornac barátin, mert minírpn ki pmmagot keral'a teji, aj ellene nurnlí

xajarnac, §09 l^aílottaulna pijlatoö e bejeltoketi) , ki niue iefu|l, es

le úle itelo jikibe itelni. JitI) VQmotf <3tratt join <Bent Jlanos, ^ö0

1

2*" káneben elljaijol aj igaffagtol ki ivekben iwaú feel embort l)onnem

iflent. ttafl pénteken I)at0> iíio körön a likoflratos neu Ijelen lUe

itelni jekiben, ee moníra a (i^oknac Jlme att keraltok. <3ljok iuolt-

nekualo Vtt>fd vttffd fejiljeíime^ hUi\). JHoníia nekic pijlato^ ^tti:

keraltokat fejil)eme megi) ielelenec a pfo feijeíielmef; ee monl>anac,

"Hekpnc ninxen keral'onc Ijanem xajaroncuagon ;(ttk. (£e l-
|

^'Mien

5ckiben, ^ttlí>e jjojja felefege^ moníman ,^emmi i^eír te nekolr ne le-
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^i tílronknac p \)(ilaia amQ kenno. rrrii i

gon 113 igaj emliorljoj^ mert en t} t\)ú lotljOö miat fokát ^tnmtUm

érte. Jltl) ugmonlr Habiinns^ §0^ 03 prlipg tatuan cxi^ofnac enge-

lielme|)>(jeet , rt33aiiaUiit miott acava meg criftue keúnoniic 3eret^ mi-

képpen a33annoüat mia 3er3e embpri nem3etnec korl)03attat. ^pn-

keppen akarjjayrtlo tt megooltttdee (lífmeg ki meue
|
'^^'^\)0}}axoCft$ mon-

"ba nektc (Bn femminemii) okot nem telpc e3 embprben Ijalarru tíaloot.

(3t3ok iopltuen moníranöC; ^o^^atf foQ^cCb fe3il)eíimeg wtet ^ es meg erp-

|!ttek 3ttUokat , mert foeaffag )am i/len 3aua^ eo iflen ^am focaffag

3autt. |lj)lttto0 itttoan 1)O0 femmit nem l)a3nalna pe incob nagob jen-

ítúiee lenne nep kP3Pt^ tllÍ3et weneen megmofa kt}tti\) a nep elotl),

moní>uan
^
ártatlan uagoc en t) i^a^nac ueretpi ^ tn la|fatof . felele

1
^*^a focnlJag^eö mon>a,(3l3 p tieere mi raijtonc^es mi ftonkon legpn.

Jltl) ogmoníí néminem ola3oto6 íioctor p^ morionac^ ^ bolgatrtc-

fagra aifaitac t bijntpket^ t$ tn gonofTogtokut Dtannatoc inilokrn ktíl-

tftUkf elég mia nectpk attn bintck Je xt\) fiatokat akarijatoc re3eftt-

teni d} artotlan iefns criflofnac gejebelmet kemenben kerefni akarija-

toc tit fiatokon lenni. <3l3ert ngan le3en miképpen lenni acariatoc,

anag keertetpk |íleg
|

^'^ l^algattatotl) attú Jmatifagtoc, eo kere/lec

binne |lilatos akora a nepnec elégeti) tenni, nekic elboi^ata barrabafl^

^i embpr Italaiért ee !)aborofagert wettetPtoala a tPmlPC3be. ^it ker-

necoala. Jefoft kel»eg meg o(toro3iian ((tfd p arorattoknac l)og megfe-

3itteneieek. tíeuec ytet, eo ki lnek Jltl) efmeg a pl)oknac l)Í3elkpí»e-

fere efmeg leuonuan neki rul)aiat, eo 3el»eri)e0 palostot rea a^uan,



tinifkbt f0ronot Ijoijtoan ft\)tt( t\)tmcí\f w j

^*' naí> jolot o iob ke-

3íben Urtf [jmjtmnMá meg moueticyalfl, mikképpen 0r3aöloni akart^

ee nem iel)etotl)^ möíiyon
, Jllinejíe^ ftíioknac kerol'a^ eö rea l^ogoponn

tt nol>at fei)el)03 oericmila (Sö minír me^ mouetec^ (S^nag meg karom-

irtc iítet^ fe vonac voia a 3e>en)e0 pttla|iotl)^ ee olto3tetek i^nnqn tu-

\)iX\abaf í& dmmc Ijüg meg fe3ittenec titet (Ss tieoen p DoUora kere3t-

fot^ t& vimek a Ijelre^ ^í moníiatic f0prt3 íjelnec ^il>onl
|

^'^
B^^B^-

ia. §attm'í> i^ vtan ekeppen 3ere3teteek fenteníiara ^ e$ karl)a3attrtt

^lt}Ub p'])iat0$ itie itelni, 03 t)ton el oiue a keg^tlen íca^av kötelén

nakan von von, e$ magát itttationnaí ú^i 03 itelp 3ek elotl)^ gannaít-

yx kQ}ú ioné \!)0}}a a kere3tfat 1legeíi3or tpuenek tolyaioe^ l)rtran-

Qoc ljorongo3totnaf, kxtvtok kúrtoltetenec renmierpk miníipn felül Ip-

nec, ee 03 i^ aníia oalo l)ttiitme0xíl miní»pnnec ütonno. I'ntoon e3t

megl)-
I

^^^ Ijabornlt Dola 9 ianlja^ w pijlütae ke3eneí elteri)e3tefe-

miaíl) oetuen ye3teg|egpt minít^nnec ^ t$ fovWUx iefufl)03^ m0níionn

Cn ief0f't krtrlj03tttt0m l^nlarro, morianac fioti); ekeppen ipg elefetpl

me0 uitl'íec^ ee üiteffec 03 Ijegie^ ki m0nliotií ctilyarin Ijelnec, onag

fupo3 Ijelnec o unröö rapuionnc kinil^ (s> 0tt0O0n megfe3Ítte|Tec ^ es

legpn minír p rul;ai)t0l megf03tat0íl; , t$ nng mw 3egek p lobaijbon

altol weretteffec^ e6m0nn0
|

^^''kt^^ was 3ei)gel által perejfeek, eetinifk

í0r0nat)al meg e0rona3ía|)ec , es pmmagaual a kere3tfa kiwiteffeek, ee

fenki 9 raijttt ne kPiiPrülen^es 1)0330 fenki ne l)i)üattaOeek, t& fenki neki ne

30li)0n C3keppen ütet itelpm^ e$ kail)03tat0m 1)00 miníipnppplf0()ua meg-

m



|%lt tUronkuac o \)aiaia nnag kenna

mitek ettl. Cjt monl>t)an tekente iefnfi^ es of jgon kejibe kegefl erof-

Un |írnn , es a nepiiec gúlekojefe kejbe imxiJif^ isíbniaha, es a jen-

ÍJÚlesre, JMoirtuan^ Jttegljal-
|

^'^ ion (£5 tol)at,monl)a anno 3ent

Janoönoc , es jent nmrta magíialenanac (Ü^ljr' mef igon mejjfoj^otko-

3ec aj en lelkoni, ts kejeuei onokaijanac oallara tantajcolteek. C0

toljat a oitejof oaUara teuek a kerejtfati) tefufnac, ea fortitac wtetl)

a copojto l)eg feledés eltte lanagoö oitejokyee óalogoc fegoeroíkel,

es kórtodiel ekeppenjerejuen ionek t»aia a Ij^tiiijfagnoc Ijefere. ^ent Ja-

nóé ejtlj latoan^ monlíttjij marianac^ bánatos ana^ te pab ntegen immár

^^^ Ijalalra. ^ijnek felele oj }i} am, fiam tarx engometl) mert

megfogatkojom, eí oig oíia |)0^ lajfom minec eltte megijaloc, mert min-

it onoflolfogoan erjom magamat megitatni (ife el tiine vtet egeb t)ton^

eo elelone futljamek, ts 03 3Í3 aíia maria fogoan fiati), eo íiakon

olele forojfan l)Og ajok femmikeppen fel nem emel|)eticoala ^ met fo-

rittajfal meg betegnltoala iefno^ ee nem t)il)etinala touabba a kerejt-

fatl)^ Pe a tor !

^^^
fet)euel itik uala wtet. Jefhí^t ton l)og tonab-

ba nem mel)etne Ijanem l)a vtet ninneiek. C$ úk raga^anac eg ,^))mon

neuü embort3ent ^leranWr, es jent Hufne atfat^ eo ajt keteleni-

tec ieínfnar, otol ninni kerejtfaiat. Jtl) ugmonli néminem ala3ato$

íioctor 3Í3 marta nomos O33ononf kepeben (!cn kenanom mia kere3t-

faiat el uinnom l)og neki megki|febttenem kennat. Pe o( ko3el nem

meljeteek ))(f}\)a , 1)0^ neki '• ^'^
3oll)a|faf, ^3 foc nepnec megkornu-

kojefoktol. ^nnac fölötte uitetirvala foc nepnec vtalato|fagaual mint

i



)€^ms^

0OU11311I teuetl)^ cö binbiii itUXoW) keuammu I)ö33aia 301110111 eg ga-

l0c ütn ílol üfuiti^ i?Jint a l)elre útet a kiit el men ualo. ^3 e 3eiit

nnna tclvcntueu 3ent fiamtc kepére toljitt elualto30t^ es lemmikeppeii

neki nem 3oiljoteek en Imnotomtol , Ijiinem n földre le efeem mikép-

pen l)olt elenen,
(ÜJ^

keíieji Intimn
\

-^'' engemet ekképpen megbufuUmn,

tini) 3eielmel Unottan meg ke3l>e foáatko3ni, tonobba nem akaroon

* mogat regetl)íjetni "Himíkoron efmeg 03 en Ijnöomtol mint tel)etfeöOin

naltt ke3l>ek ueloc 03ne fiom otan fijetnoni; ^i immár biinot mia, e6

nnuol'a mia nem meljet ualn el, JHint o 1)03311 ko3eliteek; es 03 113-

tonttllatoknoc (Irofotl), ee keiUtafatl) ijnaottauolna^ ^3fcl)ö3 forímla

eö ekeppen moní>rt, l^elerinola ütet ^^^
ferfijonac, ee a33oniüllatoknac fé-

regé, es p rtíma, ee o nnnonoc Ijuoai) galilentol fogüan3ol0aluan liratt'ac-

üalrtútet^§03i)aiocfor>ulüaniernsmonlía nekic Jlemfttlemnec leaíti ne

firiotoc en raijtam, Péten mogatokon firijatoc/eö ti) fiatokon, mert im

ipnec ót napoc l)og kikben mongatocpoííogoc 113 ol* meljpckik nem3iltenec,

esboírogoca3emlockirt»nememlettenec. Cs ttt|)üt ke3íHTec monl»ani a \)t-

geknec Cjfetoc mi- | "^reanc^esttuolgeknecfeggetokbe, mertlja a nei

3qIíí fan e3t te3ic ki miní>pn mala3tal teli)e6 ^íí^í^í il' kémen iteletotj)

te3nec ittit te3nec tnl)ot 03 a3in faan, ^3 d^ íLú rai)tatof, §áí mala3t-

nekil uottoc, es minkön gonojfaggal teles uattoc, |5Í3on nem egi)eb

Ijnnem kémen keiyolloc tÜitetnek uala aketlj bi)no6emb9roc ee p uele,

gog megolettetnener
,
JHint intanak a l)elre, |ai monl>atif fopa3 Ijel-

nec, otl) megfe3itek -'^
iefuft e3Dnkeppen miképpen itl) meg iegejoen



í)^

JHi Urottkitnc o IjnliUa auflg keuíta.

lotiotnc mint iutottak uolim a fopnj iKgrc^ <3t porojloc kürtpltnec, e$

lí üitíjoc ulr-onrt títeiiík^ 2i fego-erpfcf ee miní> 113 focolfoönc ígben 9Ú-

knec,C Uruö kojpttok leíuat; JH^gfojtoí tncjiUUu minlionD|lpl mv-

vtí meQMv\)t}Ut
f
mctt o neki diornn nuí)ini)tnc (ereimet Jí^ert a}

aflov0}(ifcvi neki rufjni tefteljoj^ ee a febokkoj fagot-
'^'' mUa, ee

ra^aíiotooltt Cs el noijtac iitet a kerejtfun, es a folíicn fektJen ue-

uen ejí^ic kejet, ee a naijl) temerl»Dc nas jeflQel 3e5l)e3ek a kere3t-

fal)í»3. (Sö wenen mafíc ke3ec t)on3i)iK mtnt nnljüttnfimla, ee a3onkep-

pen nag termeríroc kémen tms 3eflöel 3eöe3ek a kere3tfalja3. JHas fe-

lel (innoc ütimna yonoc a} o labnit erolfen minti) yanljatt'nc tJolu, ea

lyankeppen l)n3(ic égbe a ma- !

'""^
|íkrn teneen termeríiof^ ee l)033U íme 3e0-

gel oltnl 5e9e3eek Jí:linl» e3okben miképpen eui)e>elme6 bavon nem

prtnn3ok
, báné noij kego^ be3el»et biuntimn, ee mí>ní»uan, ^trjnm

boux^ nekic mert nem tnöQacmitlj te3nef. ^ent pernallt iiömc»n> \)0q

(i }t^tk nemnoltrtc elDrecl)nnemtemerliokDf unlmtrtf neg3eflú uolt fem-

mi elosfe^be nem uolt^ ee nem í.a\K n l)Ufl l)ntta vnla meu pe meeji

l)Uf!l) rt fnba be -" in3ic wiUa nogob fni)íialmert. Jiíl) lujmoníi 3ent

©ergor boctor I)Oö ^ fiíioc eli33er a kere3tfttt tietek a folíire (1:6 mi

uronc iefns cvifiiu me3itelen ke3ei ki íuitunn ven fekúteek, ee teftenec

merteke 3erent Ijitrom fura|ll; tener n kere3tfan, ee a kereítfn iijon kemeíi

tmla, es (i Urt63egeknec femmi ellj nem luila Ijin] 03 ártatlan tefleet kemen-

ben3a()í)atl)l)atnec. (Íclc3ijr ke3enec fel3e()e3ereiert minli D3entlj teflet

meflíoritani , \)0(\ a} '^'' bal ke3et akarnaiat 3eije3ni , nem erinala a

i2

m

i



iHt tllrottknac o l)alala anag kenita

fntat0t\), tü\)at ijnjijaconia 30r;tt)an Kdeivel genge teftet^ e$ a 1109

l)U3a6 miati) kejliencc Up t^xmfíol ti ojioni , ts eijokoíiojni , 1)09

meg lattatitttc üol minír tetemi. 2l3onkeppen lábait Ijnjuan tt fnrattra

kötéllel, e3qnkeppen lut^ kemenfeggel oltal 3e9e3ef. Memetec lábbal

nomol>oan, Hekic ke33el iitet ueruen, mert ^si „ Kfre3tfa 3eltelen

»ala. ^3ert tQ^k lábat ma|íc ola lenek, ee kemenon D3ue }(Q(}tc ^
ee

a 3egek ot temertok oalanac, 1)0^ a feboket minír beteliíöala, ee oeer

femmi kittem iol)et tiala Ce 03 buue aíttia l)aloati a nerpktiek xer-

öefet, mert a focolfag ko3Dt t)nla, ee a fiTcajfaötol ttem latl)l)atia tiala

iefttfl, Jlíicorott ele3teb a iieroitec ^íergefe bemeite 3Í3itec 3iueben

tal)at me93orolattac a 3Í3ttec teftei), ee moit^a, © eiinekoiti ^62^^.

reto fiaiti meíjljaloc. (!C6 micoron IjaUii a uas weroitec mafoli i,erí»úle-

et efmeg a30ukeppeii maití>a, eii lobaim, t$ ke3etm, ee 03 3(Jkat kibo-

xatuan a folljre efeek miképpen Ijnlt elenen ;£ak3ine aleg lel)etl) uala.

Cö a t)a$ oeaackal fel emelec a kere3tfat Mifllen a kere3tfa a folí>be

menti) t)0lna, oliíiiglatt a teftnec nel)e|regei)írt met) tiilanac a febpk,

e$ i\} tjere tal)at ki ioné. ^3ert goníJöliatok criftufnac 3erelmet

j

^«^ ee fai)í>almat, ee aiiiianac JHicuron lata 03 o 3ent (lat rnljaia-

bol tneí)f3tani me3itelen a kere3tfara felfe3itteni, ke3eit tiero miat }e-

gekkel altat 3eöe3tii Cs a tolnaiakat eggiket iab fílol, H:la|ícat bal

felöl fe3itt)en, ko3ebben iefn|l. Jtl) betelic a} irae gana3akl)a3 böf^^

latotl), ee be telic 03 ira^, ^i Ü9m0nlr, JHeflfnrac en ke3ei)tHet, ee

lobai)mat, e6 meg3amlalac miní» en tetemeijmet ^efne 3ala, ee man-



jlílt tílronknac o |)nlala anag kcnixa,

tfüf 3l(rtm boi-06 iifkic mert mm tujgac mit tejnec. ^jert ^^'^ ke-

«3tcn embor tawol {((^vi^ojlol frt(lo(lol bíkcfegot ^uag jínortefpket,

mert palmakcal mcjjueretotl) , o/lorokcol meflj) oliorojtotíitlj ^iuisk coro-

naual corona3tototl)tlrt63e0ekkel 3ege3tetptl);"ll'olakcal megfort03tetDtl),

ee mc0 koromlntotl)^ es Ijalolru kttrl)03trttot pe moga minír e3oketl) el fe-

lel>üen^ Jllí»nbO; Jlfam boá^as nekiC; mert nem tuágoc miti) te3ner. ^3ert

ne monga imlnki kere3fen embornec magát 1)0 íri|íí»|t ellenfe0enec3erelme-

ben nem koueteníii. Ce pölatue a kere3tfartt neuet ekeppen irö. Ma-

3aretl)beli iefue fiíioknoc keral'a. (Se mU\ t} neií (il>onl
,
geregúl, eö

lieacul megiroon^ mert a «arofl)03 ko3el mía a l)el l)olot me0fe3ittet-

tecüttk. |líonl»onoc a fei)el>elmec píjliitofnöc^ tHe irl> |il>oc kerotonac

/elele nekic pijlotue, ^mmit meg irtnm meg irtam^ §og e3 ielen mio

xxa$ betelneiec (£ mitI) irtnm megijiuotatlan irtnm. ^ oite^pc l)Oií

meg ! ^"fe3Íttotte uolnn íitet, t)enek o rnljnint, ee tenek neg felee,

es n neg uite3nec inta eg eg re3 benne ^3ert me3itflen n kere3tfnn

fttgl) ynltt, e0 minli werrel megüero|llt|) eö megfeketült. (^3ert ^efns

l)arom 3Ínú tjnla. ^3ert o ola3nt0e lelök ne3i)eí> ntte 3eretoliet iefufl

yerefegnec kennnunl^ t$ ln(fní> ótet 3nrnnl>ocfn9olií>nl l)orom 3ÍnD

3tt3|t»JUttly í^lung a 303tootl), Jlíert 3Í3 teflenec feijerfegú^ tö

oftornknnc feket l)ele, eí
j

^"
a ueree oérnee ki otlele útet mutntt)ac

[)ax0m 3ini)neí. dSs n kontos unln ünrrntlnn folúl kototi) Jl3ert mon-

íiannc egmüfnac lile meteliocmeg útet
,
gnnem uejfonc nilnt rnijtn kie

legon, gog a) irne betelneijek moníiunn^ J^íleg 03tnnk en rul)ni)mat^

i3

n if



Jlti tlronknar 9 Ijnlalo iinag kenna.

C6 raijta ueUnec nilot. <3lloola itep immon cl mulium íitet mcfll)

knraml'ttfuola , fdoket ingontimn, ta monWac tiolrt, lüau ki meg-

töröli iflcn- '

-'^^ nec templomnt^ f$ Ijormalí itnpon efmíg fel allatoír

!)« ipeiinec fia img jabníioljalimeg tenimigaíiat , t& joile mo|lnn a ke-

te3tförol t$ \)\)ÍQnc nekoí». ^Ijonkeppen a papi |tl»0 feijeíielmek meg

moueticualo wtet (3t belx ee neit |il>ockol ^ monl>üan , Cgebeket meg-

3obal»itotl) iimmogat nem jaboíritljljatia meg^ §a |ií>oknnc keral'a 30(1)011

kttc^Xfatoif t$ l)')30« D neki Jlflembe l)i)t. ^oböl>ol)omeg íitet ma-

flán l)a akarija. JHoníia Jefne Jtlert
''^

iftennec fia wagoc. % tolimi)

eggic bal felöl ki uala kinec geflas t>ala neue , meg karomla iefnfl

,

moníyan ga te uag crifhxe 3abaíial)al»meg magoíiat ^ ee minket ielele

maftc ki iob felöl felpl wala, kinec íiirmas uala neue, es feí>í>it)a-

la útet moníiuan €e iflent nem felöli ki a3on karljí«3atba wag, mert

mú iga3an tetemenonkert waloc e3 kent^ Pe femmi ^eno^t nem toti)

^6 maní>a iefufnaf, tiram emleko3i)el-
'^"" meg en rólam miforon

iutanlia3 atte or3agoí>ba t1gmoní> 3ent ^Igoflon^^i taneijtfa wolt vtet,

i.ak 03 ki mellette fúgl) üolt Jlrtonlja neki iefue^ IIÍ30Í1 monl>om te-

nekoli l)og ma uelem lej paraMxomba ^ fi r a m r 1 tlgmonl* jent

pernalli boliog (i)}cn kepében^ ^atuan 03 3Í3 maria 3ent fiat l)og

immár minliDnoflol fogua megfogatko3Ícüala , eö femmit nem monli-

uala neki nel)e3elt)en l)og
\

^'^ a tolnaijnak 3olna, igon megke3l>e ne-

l)e3Úlni , eö mondani (Sn el»Oö fiam l)allatif atte 3ool» en filemben

,

mire nem konorul3 en raijtam ionljöl»nac keferúfegeuel lji)el<emnekil

M



iWi \honkmb 9 falnia ana^ keaúa.

citgomct mejj ajni ^ cö mcgl)0C3 fagatköjni (iSö oln fofuala a yeer tieg

felel ojjaiiuiU, kejeijiul, tö labiúrol Ki mtj^^t^e^Utut uoia, t&

arxniobol ininí>eii jepfq] ki fo^ötuiUa. JHert minlíon -^" ímbori

iiUatiml liii.orb lattaticiuUa í>Í3tekmbn£c. C$ latom uala eu maga-

mat cl ualiii tok , kiti) }ilXtm mia JlUrt t^tb fcm uala l)rtuem ne-

kom i,ok eflöetUn eijl) ualo^ ^i^ft fogötottlu fiijjomct bimatl)^ t& nem

unltt jjonnou uaUmi keue6 Diflafttgot uenuek ® en jereto fiom, te el

menefolí által iára en lelkemet, te 3ttuili meökeferitnec engomet, pe

moii'bom eu ftarn ki aggá eunekom, l)og en megl^al'ac erteí» en jereto

-'•
eíiDs ftarn. (!^ en naual'00 mit tegec, mert megijal aj en jereto

fiam. iBire nem l)al wele ojue megl) itl) o banatoe anna en fiam ÍS^

eg egetlen eg cíios fiani; ne akai' engometi) el l)al>ni. Ilang, anag l)U5

ütttnnalí te I)03i)al>, l)og l^aliac oeleír ojne meg © Ijalol ne akai' enne-

kom engebni, ten maga> ennekom minínjnnec fölötte kellej jaggasíí-

mcg erometi;, ^uag ag kennac, ^via^ pamual ojue efec jereto

- ' eggetlen cg fiam, eggetlen eg oromem, en lelkomnec eltte min-

kön uigafagom tegeíi l)0g en l)ali)ak meg!) mapan itl), "Itam tegoíjet

l)alalia 3iíltelec ualt ® en jereto pam, efmerijeíuneg te nauatae ana-

í»at, l)alga^^meg en ijmaíjfagíimat. ^llic l)og a fl)u megljalgajfa ellja-

got aíinat. ^erlec l)algaömeg engpmet, ee f<jgaí>' atte kere3tfaíira

,

l)og kik egte|ibol elnec, t$ eg 3erelmel egmajl 3erettec, eg Ijalallul

l)al'anac. JUonlia a Prtac-
-^'^ nak ® kegotlen |il»oí>c, © nanalijaö (íí>oí»f,

M( akariatoc ennekom engel>ni Jltert eggetlen eg fiamat meg-

i4



fcjittotUtok ^nnotljee megfíjtljetok, Jlung akar minemíi IjalaUal meg

oiijftoc (^ enníkom , mert eletl) megljol es aj il>uoDÍ>g meg oletic, ts

folbbol ki Hitetik annanac minkön keiwe, mire 03 anna otanna bá-

natban eet. "Hefletpk annat flaual ojue ® írragalatoe fiam ® kegelmes

jáipttem, irgalmaj^ ee föflaágab anabnac '
-^^ t»ele> ojue a kerejtfan, bog

éten veitb \)aiaiamc vtanna miní>oncc»ron ,^emmi ttfofb ennekom, l)og

tegobet a kerejtfan oíeloen megl)aliac ,^emmi nekom keferüb, mint l)ala-

Í0l>t>tan MÍo eletom. ÍÍD ennekomjereto iefne Jm megbaioc Ijijeíiem nekil,

eö f^meonnac tpre en jinemet által oeri). €)i) ennekom met bánatos atte

elmenefolí en tlem ® en jereto fiam megfeketúle nekom annap, es

!

2^^ e öelog megfoga © iai) ennekom , mert te nekom atijam^ iego-

fem ftam t»ram es minbonom. Jmmar eloc attjam nekil ^
iegofom ne-

kil ojuegúl, magjatomtol megpnjtnloc, lírtol el oalajtatom, minliont

eloejtoc © en eí»O0 fiam miníion tel)eto. Pe nem akarói* l)og en ue-

leí> ojne megbalijac Hekom l)ag oalamef kegoö tanaí,otl), ^ijnec fele-

le iefus jent Janofrol möl»oan Jljjoíiembor. Jm te fiaí>. (Se oala jent

ianoö ^0- I

^^^ moru oríoual minlíoncoron fíruan (í^f l)a ajti) monda-

na (^ en ebee anam ki lag uag |ira|ra^ te tuí>oí> l)og arra iottem^ eo

arra jálettem , te tDle> embori teflot arra fogattam l)og a kerejtfan

ualtanam en meg embori nemjetot Jlílikeppen telnccbe aj irafoc, pí

kent kit aí»ot nekom en atijam, nem akaroítee l)og megjentteggem ajt

garmoíi napon neko> l>ii-oúloen ielonom, Ijalat- -^^ taibol feltama-

t>0(. <3ljert ne akar' (irna Mónija neki ^m te fialr jent Janoö, (Sö



i
JHi "Uronlvitac o l)rtlaia (iiíafl ktima

3ent iiuuiruaf moním Jlm te anat> €> Jlanae en atiam fia ,
iitet m-

Koíi l)(uíí»m bnuíiol oeie; t» fol)a el ne bnÁgoíi^ iteKi ^oic^d. ^)tvt ple-

IHmeöútet^ ee wi0rt3trtl'aí>me0 titet. Jílert latam iitet böiikotini; tlag

bnnot^ eö itag iieljeffeij jalla en keferú jinembe Jlm l)alolomljc>3 kojel

urtgoc^ eö megfoörttkajtam többet femell)etof^3ent
|

^^'^ Jlauíismefl olele

i)tet, míiiian © bitnatos ana irgolmaj eitnekom^ es ueg milami kenés

evoffegotl) d)vi|'ínö Itttoan, eö goníiolüan ti^xmjl me^l) Dleluen a ke-

re3tftt nlatl) <^truttla 113 3ent onna 3Í3 movia ii folíien ^
es 3ent Jla-

noö yelei33ne0( meímiltfog nekoír maria « Jlunos nekolr aítntic tefnfert;

^olgo 03 urert; tunetuan a meflorert^ jBebel>en6 fio 03 ijlennec fiaeit €i3tii

embijra3Í|lenert.Jltikeppenteke-
j

'^""^mnatcs, e$ rtijetotas tetkoM al-

tat nem mentije e3 IjüUne mÍ3Ínonket mint konet m^ mfat\) megl) en|5e3tel

e3l)aUa6. C3t 3ent bernalíi monga 313 marianac. ^3 itfotol foguan 113

tanei)tium ueue ütet níiniuia JBert wgmonít 3ent (3lgo|lon íjqctar^ Ijo^

böíiOD a33onnnc megljeruatuolt bonat mid or^^ttitt e$ 30111 megüenífilt uoina

ciillfnuc ueretol^ ^tt^é 3erelmmetpi^ mert meglj 3op'oinUa p fenos ue-

renec
|

-*'-
xppetjefet. Cal)at cri|lu6 annonac mcní>l)atta volna Jííli-

nem atiatk ioert 0í>n(i3, mert wermot afamc en lelkomnec Jlme en

íiragalfltoe anam mit imlloc te nem3etil>tol. dEn oíiek te nepeí>nef ke-

rol'i earönot. lik keíieg nekom aHwac feijemben tiuifk coronot. (S;n

aliek D ke3okbe keroli ue33Dt^ ílknekpm atfanac meg nuölt na>3alatl).

Cn rttl)a3am te nepelieti) neguen e3teníieig Vk engemet megfii3tonaf
|

^^^es

en rul)amon nilatlj netenec (B& a kijetlemben mennauul elletem úketl;^

i



JHi "Dröiikitac o Ijotolo nuag Ivenna.

ék nekpin aj etpkert epet ee ecetoti) olrauac (i£n a kpjiklabal uijet oí>eek

nekic iik engomet tcttiú itotanoc €n ki jaba^itom tiket egiptom ne-

penec kejeibel^ Dk engomet |)HI)03tetenec keti) toiimi) kojibe, en kt ^a-

baViUm f(iral)0noc Ijatalmabol , ék keí>e0 eníjometl) poncio pölatnfuac

ttVaitoc. Jlme en jent oítam mel'eket ennekpm xo tetp-
|

-*** meert aí»o-

nak^ JHert megl) likujtottk en kéjeimért lobaijmat; es rul)omon ni-

lot uetenec. ttlflmonír jent c^lfioflön íroetor^ §oq Criflns a kerejtfan

fúgoen teflomentomoti) tot|) yolna miníronnec^ ^egofe^nec miuelkolie-

fet ojtoon, ^} apo^blaknac Ijobornrugat ^ ^tj fiíioknac tefleet^ (3ltti)a-

nac lelkeeti); ^nmi jent Janofnac^ 21 toluaijnoc paraÍJÍí-oniöt^ pi)"0-

foknec poklot!)^ "|lenitenda tartó ke-
\

^" re3t'enDknec a kerejtfaati)

Ija^'a. gato> iíjotptfögua kilencei* iíreiglen meöfetetle a nap mini>

üelagot mia. (£0 kilencei* ilion kealta iefuö na^ janal es monlia; §eli

\)di lamajabatani (ÜEnnec ej tvttimt €n ijlenom en illenom

,

mire jattal el en^pmet. "Dgmonlr nemei' 'tfOúoVf Jllert monga intmaga

ie|U0 JHire at'am engemet elljattal en ferelmemben^ <3lna^ en

nanal'amban mint jamkiuetottet l)ijeí>em-
|

-**^ nekil^ mejitelen fpí>ojet

nekil il foca)fa9l)05 jerkojtet tanaU nekil ua^oltat il' kémen Ítélettel

karl)0jtatl) en magamat fetetfegnekil^ il iregfeggel binp|Utet "Itekic a}

0t\) allökban Ijalyan iefne kealtafat uginontínacuala (3li)e|ll) l)i)ia ej.

Ilekic maniínakualo^ "Uejteg laffoc \)a il'ee el ip megjabaliitani vtet

Jlnnac utanna tníruan iefne Ijog miníípnoc megtokellettek uolna Ijog aj irae

megtokelletneiec; JHoniia
J

'^^^ ^omijjojom. tigmonííjent bernalír. pijon-
i
f



^x t)r0iiKnúc o l)nlala úm\] kenna.

nal l)tt 3iimi(»;al mm ni3et^ fem i^ánm yenerekptl), l)aiicm bijnofek-

mc itfiwffe^d. ^k-mc tímolflegíkert iiioörtíiöt il' k<?innioiT kenjataalí.

(3l3 el>cnkn tinla tctt\), t6xfopmitj^betUQÍU(ft$ atfac }a\a\)0^, ee cCttnac

mia mlú inna bort mcxQQQd, e& ep(d\) ti^itvtn, \)0(\ btUintkc a profeta

man>ara. ^n itelomre ((bmac eptái), ee en jomijofagomrd ecetotlj. Ce

Ijo^jttijabn ^^^üotte oolna, mm nkaro meg inna. (^LüitejccniepiDtie-

ticüola eleiben menuen^ e$ aj ecetoti) neki aítöan n'0n"íinac uala

neki §i\ te oag a cri|ln0 ftí>of-nac ualajtoti) keral'a, jabaltii. meg ma-

gadat. (Se a3 eijebi nton^nac tJalO; "tlejteg la|]0c l)a el io ileö^ ee

meö3nbal»itt'a íitet ^3onkeppen a papi feijelielinec a ven fiíiokral nieg-

mouetic írnla íitet^ ntoní)uan^ Van ki niegtcrolí i|lennec templo-

I

-*^ mat^ e Ijarmal* napig efmeg fel allatuí», §a i|!ennef fta üag

3aUe majlan a kere3tfarol^ es l)Í3onc nekolr. gng Jíefns üotteuolna

03 ecetoti) nem akora meg inna ^ontfa, ^etplt a profetaknac man-

liafi. ^n^ga wala iefuö 1)00 03 kennaral miníion irafoc^ minkön pel-

íia3a|oc minkön niímliafoc iflenec minkön moníiafa^ s& paran;í olatfa

meötokellettecnalna p tefíen miníion neljeDegok miníionnemú te|loc

miníipn utalatajfagac, c$ miníipn
|

^^° 3araníiakfa0ac^ miní>pn lan-

katfagoc; el)fegpc^ es 3omefa0oc. (Se \}oq miníipn te(leuel ken3ac, es

neljeffe^ot nallotuolna^ nébe fem maraíia ártatlan^ mert utalatoe ue-

nerekkel itatl)ak (!^3pnkeppen meg eme3tetl)ek o te|le (ÍEfmeg kealta

iefus na0 fel3onal, ee moní>a, ^tijam te ke3eiíibe aijanlom en lelke-

met, "lítjmoníta be)){\ íioctor, l)Ofl frijlne a} príiogot a kere3tfanaf iob

f 2
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JHi "Urouknoc o Ijaiaia auag kenna.

itíjau lattitiuHitrt. ^}tvX inonl»a^ ^U\m
\

^^^ te ke3eilibe nijiinlom en

lelkomet. Jllert »ömonlr jent pentarlr^ Jlttagafra b^fiti; es eroffen

Ivealta l^og mejjeb IjaUunec, t$ feitki itirtgatl) meijne menti) etiteie^ tft

a kenltafl)a3 kDnl)uUttta|l (Cba Ijog embpr yele ejoe trne es a nel)er-

fegnek ^anw kiért minírpn ej uelrt|)l)i alUttoth me0felelni lattntic. £qí-

titc remúlenec^ Coporriu- meijíiüonrtc^ ^ templomnac foporloijo ketté

jacaíia^ eö tnen egek o üelatjoffngc-ban mei)fetetúlenec, íak
I

-^- em-

ber nem kúnúrül^ kiért a crifins meg oletic (£0 ajt monítoan, es

fei)e Ijnijtuan elbaxatrt jent telket. Jm temptomnac foporlalja te3tt-

catia felit miní> fclliiC; es folí» meg inl»nlrt^ ee a ko jikloc minli le

jacaíinjonttc, e$ coporfoc megi) nilanuc eö foc Ijalnttaknrtc tejlek kik

meg Ijoltacuala feltonuiíianrtc ^ ($ nj caporfobol ki iouen feltomn-

trciknac utanna iouenek a} jent
|

-^^ uarofbo^ eö meg ielonenec fokaknitc

Ce centnriíT^ ki ötl) ol unla^ es kik q uele atf) uolonac orijic mia

iefafl tatinui a folítnec iníiulafatlj, ee egeb 4;a>aknt^ |aik lejnec mia,

(£$ Ijog ilijen keoltoffal megljoltuolno^ ^&^^ megfelemenec^ eö Vi-

/Ltxcc irtent; monlman, pijon iften fia xnúa ej^ es igaj embor. Cö

miníi n fokajfagl; kik uolonac ot|), eö muijacmila lattrtcunla a íh-

ítaknt^ kik lejnecüola^ ^íileloket^ Jlieft pectoni uerik iinln, ee un-

rofban
|

-^* be temek uolo. Ce o efmeroi olnacuala mejje tole^ ee

öj ojjon népek, kik wtet keleevtek mia galileatnl fogunn julgal-

xmn neki ojue igenbe menenec mnrittual ierufalembe^mert a^ filinknnc

nng innepoc vaia \)oq ne moralma aj o teftok jombattrn, mert nag



JlTi ^ranknac o \)aUúa nuag Kenna.

iniicp uolrt 113 3ombatl)
^
^ereK pijlntufl l)09 iiietítorneiek jarokftt , ($

eiUmúmuk \)0(^ nj innepre ne montínianak. C0 ú imtntk
\

^^^ 03

tnte3olv^ cs a tiTlyöicrknac meg torec 3ür(jkttt, ee 1)0^ Mi^ntck üoino

\efoí\)0}j es laíunii Ijog ineí)l)oltüolna tü torekmeg neki 3orait ^ Ija-

nem eggik a oite3oknec ^ijnec fon^inoe mla neue oll>alat meg oklele

í.nu\mlf e6 3oneUen iomla ki a febbol ueer^ ee ui3^ es a üite3nec

oaitt üflk 3ome gog meg okleíe iefofl. ^3 xiuorol í-eppene eg íop

yeer 3onure, |egottan meg nilec 3ome. (ÍSö neki ng tetc3if-
|

-^^ mia^

l;(jg öl'an 3Dme lejen mint germok uoltnban^ ea ol'an \ol latna ^ eö

ajert benne l)i)n. ^nnac otanna martiramfagot uallot capaíiaciaban

Cefarea neuú yorofba. (S3 naglj i^oH l)ng a Ijoit te|lbel ueer^ es tJÍ3

ioljon ki. ^}t ki tatta^ bi30nragot mcrnbot rola^ es igaj o neki tano-

bÍ3onraga^ (£0 tugga mert bi^on ammit moní> l)og tijce l)iggetpk.

(iSjok arra lottec íjog 03 irae !

'^^ betelneieek Cetemet!) megne tijr-

ijetok. (C$ mas iras ugmonlr^ Jlleg latt'ac kit meg gijacíiaflac^ l)og

ejlüe lotwolna, mert nag pentocuala. Cl ioue neminem ka3Í>ag em-

bor aramat!)iabeli^ ^i)nec Jafef uala néne ki wala in iambur embor

eö iga3. tlala JeröHtac titkon uala tanctuana a |itroknac felelmeijert^

ee iftennec mjagat uarantia uala ttem engeíiueen o tana;íoknaf, ($

miüelko^efoknec
|

-^^
í!5e bemene pi)latciri)a3^ es bi3uan meg kére vitet^

(iSö kére iefnfnac te|leet. pijlatas legattan neki atia^ mert tugga

uala, I)ag megl)olt Jafef \mx gukatlj, ee el iowe le uenni iefnfnac

3ent teflet. es ioue llicaí>emas ki iefafl)03 elD3er eljel iotljuala, §0y
f3



^i tUronknac o l^alala anag henna.

mn ncmoö kenetoti), oí mint 303 fontuoina Ki yoti) mia xefne te|le-

nec^ í0 betakorac tijta QoUha, (& bekoto^cc nomoe kenetükkel^ mi-

képpen |íí>0knac fokafoc ürtgon temetefre^
|

-®^ (S0 a jjel'on I)al0t iefn|i

megfejittec kert mhf t$ a kertben t)j) copoxfo, ^iben fenkit nem totte-

necoatö. ^3ert ot\) a fiboc innepeert eltemetek iefofl Ce Jlofef te-

í)e iefofnac te/itet on ül) coporfaDoba^ ^itl)ki faroctatotljoala eroe

koboi. (Se rt temet9 Ijeinec oijtoiara nag kpneti) tannytuan^ t$ elme-

ne. Httianac otl) tanol' mptn kik kD3pt mia moria kiffeb 3ent iocnb

oníta^ e0 Jlofeff anna, es folomee iluen a eoporfö ellenébe^ ee nejie 00-

ta l)oiot ten- 1

°*"' neiek. <3l pentpk elmuloan 3ombattra yerrol>oan el-

menenee ^ ee alkotanoc keneteket \)0q minti) a 3ombat eimulnec ipne-

nec megkenni iefoft^ ee 3ombflton t)e3teöienef a poranxotot 3erent.

JHofoír napon a papi fei)e>elmeC; es a^ iras efmero rtí»oc fjilenec pijla-

ioí\í)0}f t$ mon^anac neki. "Dram megemleko3tDnc^ mert a Ijiteto yg-

monliüaltt elt)en es eleuen yoltaba IjarmaÍJ
|

^^' napon feltamaíroc.

^}tvt orijtelfeír a coporfot l)armaí» napiglan^ mert netalantan el ie-

nec D tanituani , t$ el üro33ac ótet, ee a nepnec a3t mongaí Ijo^ f"fi-

tamaíiot Ijalottaibol. (Ss a3 otolfo teuolöes gciníí3b ie3en a^ ele binnel.

Jílon>a nekic pljlatoö llagan DrÍ30tek; es mint!) iobban tnggatac \)q

DrÍ33etoc ^yok elmenenec meg orÍ3ni a roporfot; t& peá,ettel meg pei.et-

lec a ko coporfot. ^íit-
|

~^^^ mn a y^ maria 1)00 elakarnaiac temetni

a} D 3ent fiat iefufl. ilílonl»a nekic micoron a kere3tfarol le akarijac-

oala oenni lajfan tegetoc i|lennec neoebe l)og maikor ki ne otl'ek en fi



JHi tjlronknöc o \)(ilaia am^ kenno. rl

fmmnac véve. JHint leaottecoolna^ ^Vgottan véne dUt GÍehe a fpllípn

úven \)0Í veié bekeVtcvaiúf §01 neki}OÍv(iiaf§0Ífe\)etf\;)0Íoxí,aiat,))ol

Kfjcit; §0Í iabaii, ee liírekat megkímfiieijtofn ;í ckolijttöala
|

^'^^ (£5 «3t

monga uala (ÍD en jerctp fiam mire nanfelH3ennekom. tHemlic ejee atte

olíiot 3ao>^ ^í a (ííiokuac ;í oíiukat eíiejVn preíiicol vaía, keleti) e^be Í.0Í-

4,olüttU; e$ moníman © en et>e$ fiam "Membf ejpkee otte kejeií> kik a |líiok-

nac í.oí>akat tejnccyala^ es lábait bekelyen uflmanír uala "llemlie e^tikee a

iabaCf kiket a filroc gijakorta ijmaímacDalaHem^e e3ee a} ollrol^ es íie-

rekab^ kit if igon 3eretnecuala. (ÜEs it' kémen ke-
|

°^^ nokot teoeen

.egeb neimí tepoí>on, (Í0 minÍJon taglóira kilomb kitpmb |iralmakat

te3on uala, Ce oniii oala p kpituenec buUatafa, IjoJ minír p tefttet

megmofftt uala^ ki Dérrel megyerúfúltinila Jlmmar |)O0 ótet el akar-

naiac temetni tílicoliemoe ^ e$ ^öfef <^emmikeppen a} p kegps anna

nem Ijagga inila^ Ijanem ygmonírüala; Jlleeg eg keuejfe Ijaggatoc ennekpm

l)og firalfam, auag firatl)l)a(fam ytet ^mQ p 0r;íoiat
|

^^^ Q0Ualbe fpg-

gem (Ö) en barátim, "He akarijatoc utet eltemetni, Ijagöatoc utet p nanal'aö

ani'umac l)og immár tartl)l)rt|fam útetmegljalojn^eboötetelakarijatoc

temetni, temejfetpc aíinatljesel fmual. €e miníi a kpriml allook flrnakoala

incab aixmmc bánátiján, es kefeníreíjpn Ijonnem a) P3ent fianac (ereimen

^oUeljet ale030lnacualo a bánatért, e$ a firafert akik otl) alnacuala, Pe-

maga úgmanlrnac (ü) 033011 e l)alatnac aíina, ^erpnc tegpbet
|

^"'^ l)og Ijag-

gab el temetni útet, (Se el temetek completanac ilieijen. Cltemetuen immár

anna ke3eelterituen ug monínuüa, (3lll»ot leg en3eretp )iam,e0 allrot legpn
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J$lí tílronknoc p jjalöla anog henna.

rtj kitnekDÍ»ottom^e0ol>ota3fli)mDÍx^e0 a munka kit te belel>,es erteli

3enüettem en 3eretp ftam €al)at jent Jlanoö keferú fira|fal fel emele

annat^ es Ijoja uine^ ee fok ajjon nepec kouetic oala üíet ftnutn (aljért

goníioljjntoc minímieg ejt miképpen 03 y} matia pn3tulí)an maraí»ot-

üala
I

^^^ Suoiit bí^á íiiiííírön ^ent Jlanos annanac l)ii)a uala balját

a^^oiionc }i} maria nag keferú firafokat te3oni)ala^ maníman Item en

fiam jaua e3, líem en egijetlen etjgem jaua ty c^^^i i^ ani'iat l)ug

bijnpfqkneí aijaníom^ ^i DOgon all»otl) prpdipl prptke ^men.

tíinac lílenebt kéjl^etu t} uehignac ftlljntatlanra-

jiavul oaio iva? es a gonojoknac i»e3PÍ>elmpkrol eg

;<i7Í)alatoe lata^í.

3mee3 üeiagi embpr meg Ijal bijnpkbe eltemettetic
|

^"^ pofól-

ba öettetif^ Jílert 03 okoffag nem birtatic. (3lUatoknoc 3eri el forí>ul

Cri|iu6 3olgülatt'a megjpnic. ^^ igaffag el alo3ÍC; <3l bpU meg bolon-

í)ul C3 t)eltt0 ue3eírelpmbe teert t^ ma|lani ií»pben^ Jllert a kijnec

féképpen pen3e tiagon^ ee marijánál beuP^ t} ti3tpltetic miként iflen

feregpckel meg kprnikP3tett)en^ ^ent irafi io^a^oc nem goníroltattatnac^

§rii\), remenfeg jent 3eretet megfoljtatnac xalarfag , ee fpfuenfeg in-

cab
j

^"^ ti3tpltet j*/ ^ §ü nemjetfeggel npmps mc^ uiíram or;íaitt l)a

kegelmeö ulcolmas^ ea erkpkel teles ^ e3Pk nekPli femmit nem \)ay

nalnac , \)a ^t^eii lei)eníie3
,

Jílert á^ak a pen3 aír }(pUc^Qt , c$ nem-

jetfegpt^ JHiert Ijog legek mofían io ruljakcal fenlo^ ee ekoe^ ee

fok x.ttlal»iial legec meg kprnükpjtetptl) ^ erpo oagoc^ e$ bpU , ee io |í



crkiUíú, fiH- biuatim imnnoc tyt a pcn3 teucn Pc \)a « 3ercn<e elfoi-

íiulrtní" u\k e[)C6 nlci) marníi (D .<ní>alatoö biuifají © kcffrü '''' me-

roi] lurtlnittö ^(vúm cajtmöfuöoKiíttc boT^öc illirc í>oglfi.3 meg enne

cmboiokeí teuen kcítuepV kik Ijiunarab el muínac l)onnem mint a ^á-

pmu'c langn^l^^a o kojtnujoknacuriH-penjoc C3 Ijiumot rtí»l)iitnac 3epoii

üeni9í>3í> i)fi)uroi)ot^ ee « leninit eltanii3tati)l)fitnrtc,3epe6rciknií)eli3 mag-

}atoi\} ia\)i\i meltun öúícncnec ken< otl) a ka3lioi]c»c (£) natial'tte ember gon-

^ol'altme^i, l)<jg u IjaliU minboneket le ei)tetl) Vion ki unit minli ke3íiet- .

•^" tolfojjuü, í\i a l)ollmu- nem enijeíiDtuolna, ^ ki n Ijalalrol íjcníilcoíiit,

4.(Jl»ol)09 wiöaíil)at^ mert embcrnec ketlej^e liaison vola Ijom a Ijnlitlnac

utnnna me^on. aljért egbolx únommajjarl iu\mí»n> Jllicm-on a Ijaiai-

Koi Qo\\t>oUo\>om ottan meii3am(trí»"íinm. ,31311) tuímm l)iní met)l)nloc, í>e

iíieiet nem tnl>om, es kiknec ttti-rDfiiöaba l;eU)U3tetem Jllícoron 03 en

l)n3am teteije 03 orromot ke3>i érni (} uelaj^l^i promek mint gnne ug

ke3í>nec kelleni, JllertI) ctl)
•^'- íak 113 iöajfoi) 30I. ^} í.nlnrí>fag

i)e3tegl)rtlflrtt (íDtI) 03 alnnkfag nem nlittotif boUelegnecj^ti Reppen

monga 3ent Jeronimos Uegonte eg pu3tnba laco30 remete

micif kijnec filbertus imk neue frniuitt m^agbol vaio múa, |^i)nec

ilien elete mia mig e3 uelagba ele, es magát ekeppen uifele, micaron

3aluala boUen eijtiuala, es kerol' fiu uala, miní> eletébe magát go-

no3tol meg otal- |^^^ma3a mige3 uelagba Ion eemicíiron ereiébe uoliui

Jmil'en lataft lato, minti) ommaga munga ^e3Í>etic immár itlj u

latuö 3Únet ue3tegfegeben teli il>on (iM'mint lelki alom



?ofí

IJ

(1^3 oelnpac lf)atntlo!ífogóról

crf iúiec eg l)oit teftot^ kirl íunckom il'en lotoe ieloiuc el junoltuou

keue|]> 03 értelmem u»gol>t)olo^ ee ime iieminemn leloc el ioue^ ki e3

megmoníiot teftliol bi)uekkel rakua ki ment tiolo 1109 ol)Oi)tn|Tnl^ e

3opo- '"öelTelotellnecbineit ekképpen rirott'otnUa^ 2í leloc oUn teli

melle ^ es imil'en be3el>liel ke3Íte iitet kemenon fegelme3ni^ ee íior}]rtlni

Jíb 30I a Uloc a teftníí, es o^moní. (© iromUoDoíjoe tejl^

ki ei)te ekképpen le tegoM kit (} uelog tejetlen meí)ko3Ítagittotuola

na0 Ijertelen^ llemí>e miní> e} t^t} törtömön fel oolo te toleli; lleml»e

tejetlen te oloí» yettetotoolo, 1)0üo lotl) mollon no^ xolo>, ki
• '" te-

goí> kouetüolo. ©l'l)o otte forcoíi immor miníronollol foí)uo el 3okoti;

llomnem uog mofl neg 3eDtt ko torombo^fem nog ^eii^s palotobo,

He feko3 mofl kefern coporfobo es ferbe oitetol 3oro0 oerombe.

JlTitI) Í)a3nolnoc nog polotoc^ mit o nog Ij030c^ micoron otte feroíi

i,flk oleg foglol IjetI) lob nomVkot; ^nnen tono l)omi|fÍTn iteluen im-

lokit megnem bonto3. €e miot-
;

^*® iatj nottol'09 te|l poeolbo imgon

3ekot> (£n ki nogi) nomoffen teromtottemuolo^ ee iflennec l)0|onlotor-

fogoro 3er3ettettem uolo te miottoí» nonolos tefl ime mint feketül-

tem mefli) í5Í3onouol nidton monMjOtom Jloi ennekom ijoj 3Úlettem

üolt^ iob onomnoc meljebol ferbe uitettem oolno legotton^ í$ ek-

képpen nieg3obol>ultom uolno t} 3ornu kentol
,
^it immor 3enüel>oc

mig elei miníioncoron binre .

^^^ oonol. ^}(vi minboncoron le3Dnc

nofl kefení kenbon Jíílinír e3 oelogi) íieloe fent ielontíjljetne meg ía\

mintái kiffeb kennotl)e0 kit kel 3enüel>nom, pe mini) ennél incob go-

M



tor^ 1)00 foljo l)t)íl»Hmftl) nem mvoc. Mo l)ol xmnnac a nng tdkpc^

kiket floijtottd; ^ 3íUe prtlotac ^ ee a iiirtgas íonWc kiket rakatat^

^ áonjpC; ^fínfok ^ kofontpc^^ mffac, ^flúrúc kiket üi)íiliba t)i-

feltel ^ foc penj incab 3eretteíi Ijanneni mint ifient; 21 í)ct
^^'^

ijii

fiuee étkeket, es kenete ketj) , 5li)í« 3i)nú fei)er e3ip el>eneket, |t 3in

mUtí»3totö kilomb kilonib io rnljacat l)Oua tottec o nttg ekos afll)

tej'plpc íepoliec. ttinxen imninr m^ , c$ maHv \)Vifo'íf
^
fem ieloe mi-

4,0rnl> fem io fint$ boviútf
,
Péten majjoli ung fegeknec etke^ e3t ni]ga

illennec torueíie, l)og a bijnofec iufíanac ifen ye3et»eli)mbe ^tte Ija-

3ttí> inike;pen kel íiia|lon te nekoli kijnec o keíi-ucö teteije ly orrnímt

eri
' '""^^

3ijmeiíi meí) imcnltl)rtc, orroír meg íioljolitlt, unlamit fok ilieig

ftöttel, ejí l)cirrtba tle min> meg imítiU. llem kDrniiko3tettel immár

barotitinac |ereol)iuei, mert otte 3epreí)oíinec werngrt íel)ullntl) rt Ija-

laUal. |ltat(>lf0í)ua utte 3nleiíibe ne bÍ33ol íak eg keueö itieijj firrtt-

iac ntte l)ataloí> otte mo93oti> , mert o nekic maradót n|fnk kenc3 a

1)an3, es 03 orokfeglj kiuet banattokot tlmu-
!

^-*^ iottac, nem l)Í3om

Ijaglj atte bnrotií», es miní> te fiaita cibnamu iú\) ^anto foIM, anog

retet, [)0q minket kik ú ko33Úlok el nitettonc, Ijoj meg ynltonnnnc a

kenm-bol, kiket kel 3enuel»nonc ® te nounl'aD'ngoe te|l, ting immapan

bi30l»almaö >rrtgalata9 rnljukban nem mxí^ Dlt03tetuen, 5ltte polrtflírí» íak

rtlegerneketgarafl,kixinlepoíiobefekn3trtcartotimn,(3l3egenek
|

"' ma-

flán nekob atfoi nem fyetnec, mert a 3egenDknec ottu nem noltal, pe

inertb f(»3t0i)a. ^jert tegob ragnac a ferbe férgek, es rí»tl)l)aíratoO'rtg. Jtl)
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^3 velagnac úlbatatlnnfagarol

ímmnr toimbba nem ailjatnc "bt immár ti mtQOc. ^mmat a itfk ^o l

alléink eli*n JHinec utnuna aUdok Uieket monWtuolna
, ^

tfft f(\)ú fei euuU al'mint me^elcucmilt mina, e$ minec utanna foc

jepogefoketl) totl) uina , ce \)0q ki o nele jiUt volna , ee ki c eUene

i(
I

^" kcmcuDu ijmuyliJtiuUmi í3t meg kertc wolna J%lon)>o a

tíf ttllel 9 kn<< %\o en leikom uage te ki il' kemeíiou 30I3 mia,

nem niiní> iijtyuk a kiket!) monl»al. Jm ejt niloon uolo bijnfagok-

kal bijuíietom^ Ijag felig igiyöS '^'-^
f'-'^'U "^'"/ ^3^ urtUom l)og r0k3or

teuDlgettettelec tegoíí^ es io mioelkDÍjetoctol meg iií»ntiUac ^ íie l)a m-

iamicaron a te|l allelokkel bint tl)etetotl) ^ e3 nem 1

'"-'"

á.oírn. i^al-

gal30 im megl) moníiam mire a3 oríjog, es e uelug kiki minli o }ocü(í\

3erent uon3tt a tc/lot miní> teljetfege 3erentlj. Pe miként immár

megmoní>oal>^ i|len tegoí" jepon teromtotl) yolt , es ioi , es nemes ér-

telméi meg oianl>eko3ot oolt , e$ kepére 3er3Dt^ l)Og 30lgolo leano>

lennec^ engom nekc^ aíintij. 5l3ert l)ü te en a330nam ooltal, es ocof-

fogol) uolt, engem c} uelagba -' ilTire nem birtal^ es ennekom mire

keí>ne3tel rtlcolmütlan íjolgogba, ellenem mire nem állottal^ nem a te|l,

íie a lelök bi)noö. ilticrt a teftnec n leloknec miatta kel meg enljei)-

tetni l)n akar lualkoioni. ^ tel! allelok nekil femmitnemtejon. ^3ert

l)a alleloknei" miattn a teli nem birtatic t} uelagnac l)Í3olkpl»erenec

miatta; legottan mcgbolonMiltatic, illicorön a teftnec meg ielonic

mit '-' keoan allelok. ^bbin illeti allelkot, kit gonliol a teftnec

miatta, 2í garla teft cleuen, ualamit te3on allelpknec miatta te3i.



^jert mankóm nckDl», ))\q emukon, Ijag migokba octko^tcl; koutt-

wcu u giuln ee íioIjoö tejlnec okiuatfat ragac eii 0lí>alamat fcrjjek e

fcrbf. Jmmar nem 30I1K touabba klek wííinel innen -SlUflok

ff lel te fin er ellene. ^ínec moiúnx ollelok, Jíílffliö itl; aUvoc

miuaími, cí mitj iítom ^-'^ uívgon ueleí» netekolmi Jltire 30I3 énne-

kem te teli il' kemenon, rtkaroan en reám abbint minliDnD|lolfogüa

uetni © íumalaö te|l, kitol tonutta^ e3 kémen igéket, kiket mallnn

monliiy, es manl>nl. JoUeljet fokukba i^ayan felelel, e3t ifliijnac tn-

íííim lenui, \)0^\) akiuatoí>nac. ellene kelloti) uolmi állanom, Pe atte

gavlofagoli , ki l)iiüragra ki)3 , ee c} uelagia alaj)a uettetot nem akara

<3t
^"" 3enueíini e uelajji bÍ3olkoíiernec miatta , mint»oncoron engom

utannaíi uonal, es t} welagnac kntaba mevittel, tirtom l)Og bijnoe xnx-

QOCf mert ebben tenolgottem, bog micoron a330nol» yolnec, megnem

enijetclec, íte miért engom meg 4,alal eíipe be3eí>lrel, l)Í3om Ijog énná-

lam nagobban uetk03tel, micoron tenekoí* tegetlen mofologuala t}

oelagi i^alaríifag, ee Í)a33u eletotl) erolfen fogaíiuala, nem ale»)toít

uala ^-^ bog meg balnál, pe a b^löl tegoí> le eijte micoron a palo-

tából a fcrbe boxata e} uelagnac bö3ug emborocuel eg erkoUe wagon,

kiket incab Ijo^ia ölel, kiknec tÍ3toD*egot al», a3okat Ijamarab meg

í-ali)a a b^lalnac ereinél. (Se a genentlegoknec utanna férgeket wa'b

ee líoljolfagot, |,lik nekoí> mig elei barati^ ualanac Jmmar a copor-

foba feknen látni nem akarnac. ^ teli e3eket meg crtuen, legottan firna

ke3>e, ee 3omoru í

^-^ igenel ekképpen felelni ^^h ftitl a te fi
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aíLtiokntc ellenei monbnan. Jltlicarou elnen fokakiioc

prtiauxalljattaiii; ^rnnat, Ö"J"90t^ teleket^ es ken;íDtl) flúi)tot-

Um, mtiüuú rakottam Hcpet itell)ettem ^ VúUm olci)t0>e l)iig

l)itte!u \)iH]\) a Me ioneek^ pe immár m latam, mert enue-

kom íiilyaii üofiuu, \)o^ |em erO; fem l)atalm^ fem itomoö a Ija-

lalnac keferuee o^tonit élnem ta-ü(J3tatl)l)att'a; 2i)i inaní>(»m Ijog miní>

ketten binljpt-
j

^^^ tetl)l)etDnc iflentol te nekeíi nogob Mn tttlai)l>í>nit-

trttic (S3 fok ökakcal bi3(jníttatrc ejt minkön bok \oí tugga 1)00

iobban me^lj efmeriel* irae bijaíiitta ^ Ijitg!) ualakinec iojagoknac na-

gob malajtfrt aí»atic^ í'kt'lfrtfl ^jt rtöéö/ bog nagobban^ es többel tar-

tojic^ eletot emlekojetotl)^ ee ertelmetl)^ aí>ctl) ur t|ien tenekoír, es ejt

te min> erí>omnekil el mnlattaí»^ es ualami iotlj tnttal, ejt te ininlr

el Ijattaíi JMiert keí»iglen Ijog enne !

^^' fok iojagokkal niegl) ekofil-

tetuen^ eö aj en Ijijolkolieromnec folja ellenti) nem tartattal^ H'iluan

uogon miníiennec^ Ijog nagabban uetkojtel.jRtlont)a efmeg teft

"Ua^ kefer jonal olUloknec JHanírmeg énnekem Íja niluan megtut-

taír a lelök ki menuen mi lejon a teltnec. Jngatt'ae om magát

Ijamar ennec utanna. 5t«ag £,ak nemicoron tuí>cil*e l)a lattali
^

aitag \)a jol ualamicöron allelok eltet 5t tefl kenefet Ijajnal,

l)a allelok
|

•'^-
iftenet tokelletofon jeretne <3l tefl alleloknec ereit

falja megnem gojne mig eltel i|!ent l)a jeretteí> walno ^ ee jegenok-

nec igét igajan iteltel> uolna^ ga gunoj emboroknec utat

nem kouetteíriuUna ^ ej uelagi Ijimfag engom^ fem tegob megnem



ee (i gonöjoktUK uejoíiclmckrol.

i.nltu0lun. ^^ttt a kiket ma^iwx iac], ejoc mi bi)ncink, r0tl)l)aí>ntar-

fcíQf ee e U^B^^i ^^ *^3 Jör^e b'WJ; kikucl jonctlcu |]Otrctom^ J^jcrt

aímttauttc^ tttí>om l)ag 113 vtoifo impini '^^^ fcltamaí»nnlio uoiioc, ce

ueleíí egctombe keiiínínjin minl> orocke. © kemenrei]i}0 íjnlnl © i'Cíie?-

Ijdctlcii jenuí Ijalal , mire fcrjjocj be engemet. Jtl) alietof jíi

a teflnec ellene, ilíegeö kealt allelok m»;]l) rckel>ot ^mtol,

monítitttti, © iai ennekom iob ingen le 3Üleítem luUna. JlTirc l)atta

f^ ur iften l)O0 en teiomteDTem micoron c meg efmerte uolt §0^ en el t)e-

3ení>o üolnec a toknoc gúlekojetibcl^ eö iftennec gongotul; mert iihn

a krtrljí»3tocfnl nem ^on'bol ^^* © octohm allatoknof , ee barmak-

nac bo^ag terme3eti; mert 3í>n teftpkoel el oee3 03 leikor, ^kar

xrtk ilijen uolna a 0íTni)3oknac i>ege3eti, es ekejjpen megmenekDÍ»ne-

nec n naji gottremtol ^ te fi }ol megee rtlUlokner mnnít-

nan, ^^elok l)a pokolnál üoltrtl^ kerlec tegoí> monl»meg ennekom

miti) otl) lottalgauagon remenfegoknec a naunlnruknaf rriliofnac ir-

grtlmnjfogarol, monímieg, l)a keí«tte3nec nolamit u uomoö 3omel'oknec^

^ik mig elnec ^" uola 3ekokben úlnec oala l)n ungon ualami kel»-

ne}t6 ee l)a meg iirtlto3l)atniu keniel, ^ung ey uelagi oianltckokcnl.

^ilíloc montfü a teflnec (íeltlj c} okofirng nekil mtln ker^ee,

mert pocolba ualameC 3Dmel'ec mennec, tmtnbbit ninxen nekic ürtlt-

U\(inac remelege, fcm lUamirnanoc, feni i)maíii.agoknac miiitlo, f)(i

mm'if kere3ti)enreg érte boi)tolne, es l)n miní> ty uelag kenxet erotte

aí>na, egl) pocolbeli leikot megnem 3rtbül>itl)l)atnaniK. •'' Mcit
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íjok ifteniKc frgnlmalfaíjtt nekil yamittc. ^rra Ijoq me^jobatiulnauttc,

mm aíiiTtt a fíiie^ es kei)dku orboíj «g leikot ki 113 o fdíjfagnbol

min> e3 uelojjon eg^tomben p \\t\ut frtl)ce^ fem ketiejjlen [)at>m \)0^

üoloinicorott ken nekíl lenne, ^tva keíte^len a kit kerl»e3 , Ijirgl) \)a

tmlamit keí>ne3nec a nomofoknec^ ^nnac ime3 tevnei'ie, Ijog ualnki mene-

oel nogöbbnn t} uelagbon felmnt)n3trttik^ anneuol ^^^ nngobbon tf\c Ija

iietkD3eníiif. JHinec utannn nllelec ilijen íiolgocat nton^otuolna.

Jme keti) orí«og foromnal fetetibbek^ ^iknec ektelenfeíjDket nitn> e}

uelagnac ivo íteaki niet^nem irljatnnc, leni kep iroi megnem ieg03l)ft-

ntCfVtto kofort ke3okbe iiirelnen, kenkone$ lnni]ot 3ai)okon kibox-ot-

tJon, knpal)03 Ijafonlotos foguk uoia, ee uiiokbol kegok ki 3nrma3-

nncoola, ^mmc vaU miként 03 3icra3ci ter^ ee a filokon genetfeg

!

"^^
fot mia kif l)íJmlokofon 3art»ok uolo^ e$ a ^axrxoc uegen méreg

for tíolo ki^ e3Dk t)afgor|ttnal n leikot elrogníiflc, ^it legottun nag

l)erteleníeggel pokolba uonaniK^ ^iknec ortogi feregec eleiebe ionener,

eö e3 ili)en tarjVol nogon orülenec^ es íme Imuoküiil ótet megkoto-

yc "Hemel'ec me üe33onel ueric imla, "Hemelee l)omlocat fogljyal raggac

mia. JHinec ytonna keí»eglen 113 ortogoc l^^^megfanattonrtcuolna Jmi-

l'en be3e>>í>el iUetec iitet moníman^ ^kkic minekonc 3olgolnac ekliepjen

tÍ3toltetnec orockol orocke ekkejpen gottrettetiiec. (Íu3oketl) l)oluan nl-

lelof^ igon nngon megkeleroítec^ e© jtralma© 30U0I ekkefpen felkealta

,

puií> kenUnrtc fia tekenx atte teromtoti) nllotoíira kit « kere3tfnn meg

l)oluan üerolil»el megmofal^ fel reiykoítonac i} ellen 113 ortogok^ eö
'"''^



3i boííCíj) 3Í3 rtiii)a marionac pralmn.

moníinnttc neki, Jj]Ott kefén l)iuo> otte iflenoíinec neuet lile mongaíi

innectouo imlamicörc»n 1131 \)0q nc^aimü} ennekom , mert nem illic it>e

113, mert ninxen folja biuanutnac remenfege Jnnectona nop fent fbl)tt

nem lacy <3ltte orf3aí»noc ekojretje elualtojic, es ommi keponkljDj

Ijafontattatir. ^me miképpen uigajtaítatnac a bijnofoc poctUba, leitl

minket 3abal»ii.me0 orom iefuö criflne eio ifiennec
|

'"^^ 3ent fia. (S3

3ent tambor immár 11 muíjarol jcíol ee ogmonír Ijog alonnec mícoron

ilijeket Irttnec, Jgon meg rettenec , ee nagon el ;íoí>olcoí»am es Jjog

felferkenec ,
^egottim kejeijmet il!enl)03 emelem h }t\\i felfeget i)mal>-

mn \)0^ engom mejjmenxen e$ ilijen nag kentol, e3 tielagot minb

oeragaoal, ee ekoffegenel meg-utalnm. ^ronflt, e3úpDt l)eufaflnac

itelem, elmulanlro marl)anöc ellener moní>ec, ee en magamat
]

°" min-

íionoflol fogüa criflofnac markába aianlam ^m
llírnucIlUuebe kc3Í>etic a boími] 3Í3 anija marto-

11 n r i r (1 lm n r p 1 1» n 1 e m I e k d 3 e t e K e p p e

n

^irol emleko3nDnc goníjolcobnonf , ts 3olnonf 1^03 3iu9nk-

be, e6 lelkonc-be nag eíiojfegoö aijetatojfagot , t$ ifleni mola3tnaf

üelagojfagat. JHert \)a 03 octalan allatoc megftrattac p oroknac Ija-

lalat, JMitl) mongonc a kefernee anarol , es miní» utanna
j

^'^ ualo

3ent a33onokr0l, miképpen firattac legon meg t} oelojjnac oranac

keníiat ee Ijalalat. ^irol 3ent bernarííinae atijanc, eö 3ent ^Slnfelmöe

í»0ctor ngmonbnac, ^egelfeggel I)i3i)ijc, l)aj micoran \)üU e keferuee

ma tt oae oeroneí i-engefet ^iuel a uae 3egeket uerec 3ent fianac

MI
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2í bo^og jtj aw)a martanac ftralma.

ktyeibe , ee labniba, 03 gcu^ereöOö jinet Ojnieoniuic megi) igert eloe

tD« által Ijutrt, «ö nem 3enüetl^l)ete. Pe og miheppen Ijolt eltntn

I

^^' a fQitfxe moijat Uboxota Pí miiiec vianna a fejitoc a kercjtfa-

noc lUoltt eltouo3tacuolna ^ e kefeniee am feicmdieUc a folbrol 03

l)itöai)tol^ ee fel emelc 3Dmeit es lota Ijnroiu kere3tfrtat fel igo-

3itürtn, eö ki)3ebl)e luta tt3 3eut fiat fifluen, ee a fiítoctol niiirto-

ttoflol megütalüou^ ee imnirtr IjiUrtlra inUtí«3unn, es Ijog lata oer-

rel ki fol'o neg leboket^ Járnia^ eö feiere kuUola a} o 3ent

ke3eit, m0ní»a^ Jlrti) ennekom ,

''' ilcn itemi lotafrol. ^tire 3iltem

oolt en ií fiatf p^xt ekképpen ltaf mej)3a(jntuttn lennie Cs terite ma-

gát 03 a33oniaUatok|)03 manlia ® miní» tti fm 3ilt a33nniaUatoc

Jímaggatoc a terpmto iflent^ l)0g attú fiatokért il'eten keferfegot

ne 3enueggetpc (£0 fagíiolfaoala pala|li)ai)al 03 ala IjuUa 3ent|'eíj09

neert, nem akaruan Ijog a fplM illetneie^ t$ annera Ijog nem keneíbe

oala meg uerefiluen^ mint a kere3tfan tt3 3ent fw |

~°^^ ^}tvt fir

Dola 03 ana 3ent fiaual egetombe ^ mert 03 fia nem fegelljetinala

^ fm mert a} o altija útet ell)atta nála. ©ti) ftrnac oala a bekefeg-

nec angali; ilTintl) ijfaias profeta monga^ Pe terme3etnec ellene, ^i-

rol 3ent £icrnarí» íroctor igmonír ^i uolna ual'on a bekefegnec angala

ki tcrme3et ellen nem ftrna^ golot a^ i|lennec fia terme3et ellen kent!)

3enüeí». ©ti) fira a nap fetetfeggel, 2í \)oi'b werrel^ ee firuala minl>

folíi men firuala magíialombeli maria ''- minl> barátinál, Pe

miní> e30knec fölötte lír uala ay keferneö 3Í3 ana maria^ pinec ke-



^ boíiojj 3Í3 onijo morinnnc lírnlma.

ferúfcjjct nicgl) ielpníi tjfaiae profeta mon^-unn^ ^cferúrcg fogctljmtg

eiiflomct miképpen ^áU a^yoimiUnat kererúfeue illcrt miképpen nem

ÍW99<^ « 3ÚÍ0 ojjonieiUat mit íegen a nag kefernleöert kejet el>e|toua

\)a\\m ueti, kerefuen matjanac l)i)e^elmet^ ejonkeppen te3en mita a

bo\f0Q 313 oíia moriii Jllert niljö uetinolo mnönt 113 atí)a iftenl)03 !

^^®

llilja 03 p 3ent fTnl)a3; ttil)0 a kere3tfal)ci3; "llil)ii a l)atall)03^ Hlelja

keí>e0.n3 tt33onittllntokl)03. Jlleit í»l' iíjen mig nolu 03 kefenífege; ^i-

rol uíjmnníi ubertinos ímctor
^
go^ xnk nnnera {]oníiotl;rttt'n embornec

elmeié mene eg Kis Ijanganac nomn e^ fclímec min> d 3elDDe0en ^at-

yán hel»eu rt kefernes 3Í3 ona marin \)oq ay o 3ent fio immár miní>p-

noflolfogua elfogatkíyotnolno^ ^e3>e tenni konorgell
|

^^^ a min-

lípnljata ota ifien\)t} tenni ^ monlman (iSn meníiei 3ent afam, ee nram

te wala3tal engomet ieloe 3olgaía teanoíiíia^ en l)ajam angatt kúlíi-

tien. 5l3ert mire \)acyí engomet imma en 3Ík|egDmbe ^ ee en 3ikre-

gomnec ilieien. Jllire fegebeimet ennekom nem U), €e l)0jaír ke-

oltac uram tel'es elmemmel^ ee tefeö 3iuemmel^ te l)033aí» fo])tt}co-

Irom^ ^ertec üeí»í»el 03 anat a fmiml; ne 3enuegiíeíi uram megijolni

fiat nníia nekil
,

$o{^\) kiknec eg nolt minírenco-
|

^'" ton ty m-

iagba eletoc (£3onkeppen Icgon Ijalalokes monno felnec t%\). (Sö tat-

uan Ijog a miníienljato atijntal megnem Ijalgattatnec^ teritte magát

03 D 3ent fialj03^ munítnan, © ennekom 3ereto fiam, ^í>i cagon a

uigafag, ^it nekom Ijiríiete gabriel, man^nan Jí>ue3Íeg mata3tal te-

íee , e3 uigafag telljeDeggel ettau<«3otlj en tetem
,

JllertI) nem mala3-

in 2
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3í bebo^ 3Í3 rtni)tt marinnoc flralmrt.

tal^ Pí keferufegíjel tciijes 03 íu Ulkom. 1le3iualn a} tiuifkeit

3eut|ci}0í; f-ijét ^ es fir unla
|

^^^ w í3t mangrt imla (Ü^ erk iften,

mikíppíu t}, 1)0q\) á nnn'íffsn ^entoknec ^entfei^Q^ ftfftf ^i meúW í>ra-

gülatae QQwiyl cotona^taik t& folbou tiuifkel altnl uerufii cor0no3-

tatic ÍSD tú keinen|í3O0 íittifkrc^ nem arra oalatttc teromtoen Ijog

attú unitoknac fád altat uernctoc. JBire l)Oi\ ottú kemenre0toket cl

nem Ijattatoc ti tercmtetoknec félelmeiért. "Ilem iatfatoke l)og a nap^ ee

ü fol^ ttttj kegotleii ken3afiocat élnem 3enüetl)etic^ es a ko|^^'^3Íklac

kik nálatoknál terme3et 3erent keiuembec; Pe 03 keferú kennan ke-

nerúluen meg I)afaí>a3nac Ce ne3inala a} o 3ent or^^aiat 3Ínenec ke-

ferlegenel^ ee e3t mongauala ^ en 3ereto fuim Cn tegoíjetl) at»alac

minííon embor fiai)nac fölötte 3epfegDllien, Jíttafl keíieg latam te 3en(

0rc3a>at ki uola 3ep piroe 3i)nnel megeke|tlüen Ijalalos fargafaijgal

megljernatnac !

^^^ lennie^ ts kioala minííonoknel 3eb^ jSmma la-

tom miní>onoknel ektelembnec lenni ^ (£0 a} }tniU^f)$ }aa\f ki címe-

kom aííot foc apolrjatafarat^ es bekelko^efoket^ imma latom l)og eiigo-

met ui()a3talnia ee nekom 3olnia megtaga^ (£0 ime a 3entrego6 ke3et

kik foltét mennet birijac latom l)og a xm$ 3et}ekkel altat nemen tar-

tatnac, eö ime a3 3ent|egp6 3iu^ kiben a} ifteniiec minkön ^^^ bol-

ítfei^tmc eö tnlsomanonac ken^ce el uagon rei)tuen Jmmar egebet

nem tuí» l)anem 4-ak |)alalnac keferúleget. ^e ime a 3entrego6 labac

kiknec a tenger raljta iaruan l^ataat üete ^mmar latom l)og e3D-

keíl;ee a kémen ms 3egek birijac tlalijon miképpen 3eniietl)l)et aíxoi



^ ho'boQ )i^ ani)a morianak fíralma.

jiiii enne feboket o ftnn lotnitt Ijaj p júue inegnem l)afa> Ce fnitíc

ütanna teritte magát a knt^tfa\)0)f e& o }mmc kcfcrúfítjenei
|
'''ek-

keppetijat tuiln, in0ní»-inm, (© kcmenfegoö kerejtfa ki lotkl e^ nrtpon

tn fiomnoc anna^ mire tiotteír el en toleni ötét. (lEn iitet olelgetom-

ürtlii en knnxiininrtl , te keíieg juretottaí* Ijujjaír í»tet a kémen 000 3e-

geckel. dEn ütet takargatam tag rul)aban ^ te kelieg pltojtettelí onnpn

oerenec inljaiabttu (Sii otet eitetem en emlpmnec teieuel^ te keíieg

itatoír ütet ecettel e& epeuel ^ kemenfegps kerejtfa Jaíiae bijnpfnef

unllfi magnt, monííuon^
|

^'*^ "Hetkpjtem el oruluan aj ártatlan oert^

te keíieg e uerrel 3enüeí>Píi magaíjatlj meg yerpfitteni ® kemenfegpe

kerejtfa JlilitI) tpttel^ bijon nagra battrrkottal yr rrifiofl te real> el-

terittoen^ ki miníipnpket terpmtPtl) Cnnek otanno teritte magát efmeg

03 3ent fia\)0}f móriba neki na^ kpnprületps 3iuel Jlmmar en 3eretP

fiam iatam l)og Ijalaloímae utoljo l)oraian iíreien üertenge3. iíilongaíí-

meg nekpm ki- 1

^^^ nec \)úQo\t atte anttí>atl) "Hemlie ial latoí>ee l)og e}

napon miníipn remenfegtl. ee miníipn oigafagtol megfo3tatam fiiXon-

^cit! meg 03ert 3eretP fiam mit tegen immár atte anal». "Mekpm |em

atijam^ ffin aíiam, t$ ol met fenki nini^en ki enentaua en goní>omat

oifete (Se ennec fplPtte iol lataíi l)ag miní» t^ neptpl meg uagoc mp-

öetuen, es utalüan. ^3ert immár irgalma3a fiam mongali acar xak

ayt l)og ^atacmegl)
|

'^'^
te oeleí>; ilílert nekpm nalaí> nekil Ijalal^ eo

te ueleíi megl)alnom eletl). "Ma 3eretp fiom miti) l)algac3 '? mire nekpm

nem }0Ía} Mmtft iol taí>o>e^ l)og en tegp^et en 3inemnec alatta l)or-



31 bo'bOQ 313 an\)a morinnoc ftrolmo.

íia3toioc^ t$ iiag jegenfegbíu imulteUr, 3aröttlmntoD'ü9fliU Dn3tclcc,

noá eífofíion 3(jlí)altalnc, te en 3iuem ^evtni 3eretteUc. .Jlmmn ktbt^

a nag kfferú|V9 eu etmú d uotte^ es en iobamon immár rtlhtnom

Ilim
j

^'^ l)ag^ JHert fijmeínnoc úqb toré en 3iüemet mintiDnoftcl meg

l)otttt. ee e3ijket monlinan, follire mngat leboi^ütfl. Ci\ kii^iníieÍJ

nugoíittlmnak ütaunn efmeg eg kÍ4.iní>eíi erotl) uellei)tl)e ÍS$ latmm Ijcrg

113 fintol mennem Ijalgattatnec
,
§ertelenkDí>ef nag keferú kDnl)ul-

iataffol tt ljaloll)ö3. es maníia © 3emerijmteleu l)aloi, "Ham te minl> e3

napeu oriafakat, es nog ers uite3eket meg 903tel, es imma kellé

tegoli meg-
|

^^^
003111 eg eroteleii leaniiakee? ^oc 3i«eket te meg-

törtei 3egeíimeg imma a} en 3inemet|)e6 , ki tel'ee nag keferüfeggel

,

5l3ert ejonkeppen |trüttu, es konoroguen, ee Intnan l)og a Ijalaltol

megnem t)iga3taltntnec €^eritte magát efmeg a^ o 3ent fu\\)0}f moníia

Jlmmar en 3ereto fiam en l)e3eíiomnec oege imgon l)ag |em tenekoí>

nem 3(Jll)atof
^ fem énnekem te nem felell)er3 ® eíielJTegoö ana^ tla-

lijon miti) 3oll)at-
j

^^^ nála tt3 eí>oOego6 fuií>; ki immár xak aleg we-

3Dn uala lelDg3etotl)e0
^
JHicuron kel>eg e kegoe rripue l^allotta völ-

no annat firuan, ee neki konoroguen^ ee Jlanop mellette oluon

Jóllehet telijelfeggel nem latl)l)at uala, JJe maga o 3emeit kik a uer-

rel, es a ftraffal meg Ijomal'nfottaküala megnita es nijonnan o el»ee

annaüal jira^ (3lnnera Ijtjg megDt03e 3ent orc3aiat, eö meCct a ko-

norúletoö konjjuUatajfal ^ es kornúl tekentuen moníja^ ^33onial-
|

''''-

lati) Jlme nekpír fiu Janoö Jlme nekoí» ano dlEyi akara mnníiani^



^ bo'hoQ 313 onijn morirtnoc flralmo.

JHintI) %\n09 'bodov inagarja (Én ttfts amm t Janofl kit íit nekol>

nirtiiiec |:lelíitt3ija miirt c uelagbeli cmboroket^ mert e30k kikért en

imma megljiiK e3Dk min^ te finilr^ ee micoron nj en nieíinei utam

ÍDrt|fn0a 3erent a bijnofor ellen l)ertelenkoíienític akaroon tiket el t»e3-

teni^ te u^ miképpen keges annoc anai öletettél l)0330Í> 3orel)al>, es

atijomnok Ijonig'rtnrtc ellene fiai)í>ert maga- !

^"^^^
íiati) tiejfeí*^ \)0% t^ en

l)alalomnac erliome bennoc Ijeaba ne ejfec ^icoran keíieg IjaUotta

oalna e keferuee ^xy ana maria fiat 3alnia ee Jonofl neki aijanla-

nia monlia 3iuenec ww^ keferúfegeuel Jai) ennekom 3ereto fiam, mi-

nem ualtraijot tol e3 napon , mert ime a^atec nekom 3ol0a (i^ orert

,

taneijtüen a meflorert, ^ebetiene fia ay iftennec fiaert, ember w^ if-

tenert Jlaij ennekom 3ereto fiam JlTert foíja nem akartalac en tegoM

egeb fion el ual-
|

'^^^ tanom, eo ejeb anat en nálamnál nekoír aí>-

nom Jlaij ennekom, mert imma aruaia ie3ec en afamtol, D3iie0ge

le3ek en iegofomtoi, JHegpiytnloc en ma03atomtol, es minlionoflol

meflfo3tatom (© en 3ereto fiam, mit tegef, eo l)0«a mennec, kil)D3 fo-

gam fei)emet eliojfegoö fiam, ki te3en ennekpm ennectona fegeíretmet,

es ki ol» tanaxoti) , es tanofagot (£0 minli e30knec ütanna teritte ma-

gát {\y ü^^mmlWioá^oyf es mon>a neki ^ ti tÍ3lení»o
|

^^^ nyyísixoc ue-

getoc e30tokbe ee lajfatoc l)a e3 a^ en fiam ki fúgl) miképpen a toluai

a3 aka3tofan. ^3 en fiam Míofegnec keral'a, mire l)og imma embo-

roknec taknanal, ee íialaual wagon megfort03uen , ee a tiniekei coro-

na3iion. ^3 en fiam angaloknoc 3epfege, orok uelagoffagnac feno|fege.



^ bú'bOQ }i} ani)a marianac firaltna.

ts 3cpl9tekn tikor, mire í)oq imma míg fktelenúU mikeppíu o poklofi.

^3 en fiom minlron tijtafagnak tpkfUetoDege, ee f(rl)a o 3oiabon or-

toiií»0|0 nem Ulettetot.
|

^^^
J^ílire tjaét*" ^3 / bt'é i^"^" "Ö """*

19011 gmt lotor fel aka3totötb (Se mtn> í3 iticten kertefokre 113

O330ntaliotoc femmit nem feiell)etneki)(tla ^ mert keferófeggel tefefoí

oalanoc. <3l3ert iol e^mx^ht oegpe, mene nng keferüfeggel onla telijéé

03 angoloknoc 033aiitt^ ee íii;íoregnef keral'a, ki fúgljualo magas

kere3tfan JHert nem 4.ak íitet nel)e3ittnala a kennac gpttrelme
, Pe

meeg a} o 3ileienef-ke0 keferufege oregeytiuala 03 p kennat. ^3ert

i

^^^ a fimxac kenna, oala 03 ananac keferüfege^ ee 03 aiianac kefe-

rúfege^ oala a finnoc kenna miníi aíríreg miglen 3ent lelket ki bo-

ítata. díö e keferuee oitaba maraíra meg miníi a^ fmnac mtnli omma-

ganac keferúfege minl> aí>í»eg mignem nag í>ixp|eggel feltamaí>uan 39-

meoel lata ütet ^tl) ke3>ftic a írmftefnec ií>eienoaln t\M-

lejje. |Wert minec ytanna Jofepl)^ ee Hicoíiemoe e} 3ent te^pt ke-

re3tfarol ala Deueec, es a ter l)elen le teoek, (fe e keferuee aiia
|

^^^

legattan rea l)ertelenkpí»ec^ e$ 3ent ponac teftere le eftc ts íitet meg

plelüen nag kefer firaffal maníia db en 3eretP 3iuem leikom, met Vi-

i^pfeggel, e0 met kefémen megoleteel ® en3ereto fiam, en tegpí>et

aíialac e uelagnac nag üigafaggal, t$ nekpm aíra meg t} nelag nag ke-

fer 3omoruraggal <© e>p|fegP6 3tlpttem, en tegoMl) al»alac e3 yelag-

nac nagl) ege|fegben, e& nekom aH meg ty uelag te|ipl>ben miirtpnpf-

tql megfebpftluen ® en
|

^^^ lelkpmnec, ee miníi e3 pelagnac tí)ne|fe-



^ ho'boQ yy anija marianac |lralma.

Qtf tn ttQO'btX (ibaidc emborpknec tievtnft^htf t6 k a'bamc tegob meg

ennokom megplocn © í«t;íefeö"^f fclftfloe kerattt, te 3Íieteroí>nec ft>e-

un aj ei)itec fetetfege itap udagra oaltojeec^ ^0 ma tl)e l)alalo>)nac ibt-

ien onnop oflag feteífegre fortulo €) cn feijemnec ekejfcgoe coronaia,

e« ongalöknac kerafa, ^ik te jiletefoíinec iíieten meímei utgafagot

enekleiiec^ ee földre emberek-
|

'^^ nek nag oromét bi^etenec, meeg

ejokes te bniöl^^öt kelerüleíjgel meöfirataac €& miníi ejonkojbe apal-

gattaoala jent fianac te|len ualo jent febcket Hilja a tinifkel által

üert jent feijet, kibpl je1iegl)din»ii« bele tútl) tinifkeket^ ee ejon-

keppen apolgattauala aj keti) kéjein^ ed olbalan oab jent feboket

jinenec nag keferüfegenel ^nnero l)öá minb a kornl allooc latuan e

keferuee ananoc o naí\ keferúfeget, tejnecuala ol nag
|

'''
kefe-

rúfegpe fitafi IjoJI) fem a jent oj30nof fem (3ano6 euangelifta
, fem

keíieg tt ket oen tambor ^ofef , e0 "Micoííemoö egmaf-nac nem jol-

Ijatnar oala pemaga mtert ^ano6 uala a keferuee ananar Qovíb

mftii)i^tf jomet, joiat meg torle ajjanonknoc eleibe oUa^ ee moní>a^

^jjonom ta(jol)al>me0 a firalTt^ ea b^áö**^ eltemetnonc orúnc-nac

jent tefteet, mert annap efloelere kojelflet, ^egotton e jora mint

tijtoffeg efmero jij nekic boxata jenti) fuinac jent tefiet , kit be

to-
i

'^- kagatanoí tijtafagoö goUba jinoknec naj konorletoe fira-

fanal. (£0 keejíie ueuen uiuec a copovfoljoy, cs otl) le teueen^ ^
keferned ona magot rea biuata, e0 orcjaia prcjoiora teue^ es monbo

(^ en jereto pam miképpen Ijajalí el magaíjot tmbori nemjetert, ^it

n



^ botoQ }i^ anija martonac (Irníma.

ilijen jeretettel ofarol me0 oltatiob (^ tn rtoe ftnnt
,
Jlme egmaftol

timionCf trgoíí tUrmetnef^ tB tn kcferueö ona t} vXm Ijooa mennec

® \)a megi) l)oll)atitff, en te oeleg ehetmbe magomat eitemettetl)-

I

"^ ntnif 1)0^ 1)01 te oolnal^ t\u$ teuelel» lennec. Cö ejoKet moxib-

uan, onne konbuUotafl toon^ l)ag incab megmofa o 3eiit fianac ör-

íjatat tiele^ mint \\t\)i mag^alombeii maria mnflaoala meg o jent

lábait (£nnef utanno meg torle ts meg apolgata minl» o jomeit^ joiat^

eö fg kejkonooel p jent fei)et betacargota ^ es lyo^ya bekelkoboen a

raporfoba Ijelljejteteec nog kefení ftrafal €5 miképpen e^ letl) iegen

baggoc goní>0lnia 03 öqeta-
|

''^*
tú$ leioknec (Es micoron a nog ke-

net a copovfo yx'umx ee oijtoiara emeíneier , ej keferneö ana ú fol>re

magát leerejte miképpen l)alt eleoen (gd l)ag eltemettec oolna^ J^rton-

íia jent ianae aj jent jjonoknae, fegetoc fel a keferneö anat^ ee

terj)Dncbe a üarofba, mert oj eijnec fetetfege elkojelget^ t$ felemel-

tjén a folttrol OJ p konueí jomeit fel uetlje ménbe es moníjo © ©0-

briel ^nnoc nogon Ijormiej Ijorom ' '^' ejtení>eie Ijog ennekom ejti)

m^níiat* Jl^nojle^ molajttol teli)e6 t»r oogon teneleíi Jme ej iboben

nem malájtól, J5e miní>on noj kelerüfeggel en jiuem leikom telijei,

eö en oromtól a l)"l»^l engemet megfojtó e^ e tele o ke coporfo ki

rekejte (Se oj jent ojjonoe e keferuee onat keti) felel foguon be intm-

lonac a woroebo ^ofef , tB Hicobemos elei menen, jent Jonoe 0-

tonnoc OJ ojjonoknac elette, (£0 ejcnkeppen e gojbo oltejet proref-

fto la|ftt lepef-
{

*^^
fel menbegelnefoalo ooroe fele. (Sj kefernes



ttiia nem fcíetljljctiuolü el 03 ^tnt fiot , J)e Ijotra foií»nlo, e$ motíba

© tn jrretp fiam \)ol Ija^alac tegoíiet, m nem moní>aíime0 énne-

kem l)ol wüflon 03 orokfeg Ijoi rt3 10309 kit te onoí>naí Ijattol, ^ibol

en eietomnec 3ik|efle meö3iUí)oltojfec, \)oi a \)M^f e$ a Ijet en 3ere-

t9 fiom, kiben en feijemet iel)ni)i.am, §om mennec eí>o|feg06 fiom

mia'b nekii^ ^il)03 foflm en aruo fe- |

'^^ iemet, ee ki|)03 l)ai)i.am

magomat^ ime nem tn>om. C3Dket l)oluon a kidnbeb féreg ^ te3nef

Dala nag keferú |tra|t (Dnnetl) efmeg ei inl>nlanac^ te 1)oq intanac a

kere3tfanac ellenébe, dl^ítee e keferuee aito meg üUa^ es ke3t>e ne3ni a

kei:e3tfora; ^it latoan \)0^ 03 o 3ent fianac ueretiel meguerolílt^

legöttan p terteet a foí»re lel)ai)ta^ ee moní>a^ JítU03le9 te í>ragalat(J6

3ent kere3tfa^ ki miní> elibi^len embproknec otalütoí
|

'^'* ooltal, es

immár ammegualto teflenec, es uerenec illetefeoel felijeben ekofiltel-

meg^ mint l)a nompd íjongel arannal^ e$ e3i|lel ekpfaltettei polna

meg (í[u$ miképpen 03 p 3ent ftat e oelagra }ihtn miníipnner elptte

i)maí>a^ e3Pnkeppen 03 3ent kere3tfat miní>pnnef elptte ti3tple eí i)ma-

ba (Es onnét felkeluen menenec a iiaroffele^ ti t kefer-oee 3Í3 ana

maria gacorta l)attra forrni oala, ed kpiiues 3Pmmel a kere3tfatl)
|

*^^ ne3Íuola. dte Ijog iutanoc oarofnac rapuijoro^ e kegas ona maria

0tti)eí megalla; e6P3Pmeitafelí>re fifige3te^ es ke3l>e gonínjlcoíínia, ^it

^ofepl) latl)-oon, te róla meg erteke3üen^ monl>a, tí,Í3tPlenliiü a33onom

ne goníiot femmit mennpnc be, 03 en \}a}am te I)a3al>, ee femmibe te-

nekpb mig e) oelagba elpk megnem fogatco3Íc, es en miní> en i)033am

n 2



Il

^ ho'boQ jij ditija mdríannc (irdíma.

tavto^oml Q}nt ^ol^ailac mint aj^onamot. JHímíJa "Utcoíífmoí ^ti)am

fi)o Jofip|f 03
I

5**° tum illtc \)0Q ttttí l^a^oÍJtwl mt^mavaQ^on , míert

f mafianí ibo ffíeímcö ^ « atte í^a^att veribeg fo^a'bo Ijaaj , ts otta foc

iono taro tiagon, Pe miért en toroenbe \)Odor m^oCf te a népnek

bkaia, 3i}evt\) engemet tijtolnec, es tlem felelmok inigon. ^jert 09

iaic 1)0^ en Ijajomboi ioi-ien golot nagoli tijtoffeggel, ee botorfaggal

marotbtl) meg. Jljert ajjonom ter' be , mert aj en Ijojam te I)a3alí

,

e6 nekolí femmibe megnem fo^atko^ic ^30- |

^^'^
keti) Ijog l)rtUa mag-

íjolombeli maria, monba, (Sn tijtoleníío uraim nectoc a} or iflen

megl)alaíija e3 tú 10 acaratt0kat^ Pe ennekom og tec3ic, l)0g incab

illic a3 30k0t joUofara térnie 03 en I)a3amf)03 , ee miképpen e f0raig

en neki 30lgal0 leana uoitam^ ee minbpmbe en neki 3eretettei, e&

tÍ3toDreggel 30(galtam^ ejonkeppen mat0lf0goa incab erokobom en

mogamoti) mig elec neki 30lgalattra abn0m. 3t3ert en 3ereto a^^o-

ilom ne otali)aí>meg|)
|

^" te 30lgal0 leon0l>at^ ter* be i^a^a^o^f mert

03 en i)03am te I)a3al>^ e^ en trjt'b mQoc^ es ualaíjom kikelenbej min-

Ijonttt otannaíí, te oeleí> íe^Qc miníjon tÍ3tpOeggel, ee 30Ígalattal. (Sö

minli e3pkre e keferues oiía femmit nem feleié, fem keí>eg ^0fepl)nef,

es "lSlic0Í>em0fnac kerefokre, Pe i.ak konoe03Dmmel nej mIo 3ent Ja-

nóira, t)on)an akaratfat e t^oio^ba, ^ano$ keí»eg nwnlra, Jlflennec

oaltt3t0ttai, ^el ennekom minl> attú Í0 acaratt0c, e0 m0nl>a|l0c, Pe

ennekom og
|

^" ttc^iCf ee alk0lmaninac og tattatic, l)0g mennonc

ajon l)elre, ^0l0t or0nc tegnop eftue oelonc a ooi.0rat tetie, e0 ogan



% bo'bOQ }x^ anija martanac flralma.

ot[) onrijoc oronc-itc 3ent akortfat^ mtti) touabba akar tjelpncj tennie

<£ keferncö ona miní> aíil>eg femmit nem felele, pe ^anúf-nc e3 aka-

ratfara nion^a^ ^el ennekpm jereto fiam te io akaratod, (tÍ6 e mon'b-

oan el inlinla; ee l)og a capura tutanac, ^3 keferúfeggel betolt jiue

öfjonnan megljkeferelieek, es monl>a © <3efn9 en eíjoffegoe fiam, ^i

oagl)
I

^" fetetfegben ioroknac öelagoffaga , te miní>onoknec bÍ3on

pta, C6 mínlíDn tenolgoknec btjon tjejere, micoron en e captin te

t)tannol> ki mentem, t» bt iottem, iaroan minden teuolgeí nekil ba-

tarfaggal, es jinemnec minl>on nag oigafaganal. JDílíert ke^eg immár

nem latloc, e$ welem nem va^, ^jert imma buíjufom, es teuolgok,

minti) a mejoben a paflor nekil ualo baran , ki feel a fene farraf-

nac jaiatol. ^}ttt jereto fiam Ijaoa mennec nalaíi nekil , e0 kij[)t}

fogijam
I

'** en ama fetjemet ^me nem tní>om. Jlfliníi ejoket, ee e3pk-

I)e3 Ijafanlo igéket o( nag konprnletolfeggel , ed ot naj keferáfegod

firaffal m^ngija t»ala, l)0g a^ ti^conoc ketl)felen kik l)ali)ac »ala, "He-

meli)ec a palotanac ablakara IKemeCec a capnra ki alnacoala, e0 ki-

núl kik latfacoala nem ;íak a kpnprületoe 3intt a33aniaUat0f, Pe meeg

a kémen 3inn férfiakéi l)0ja keppfl tejnecoala nag kefernfegpö (Irafl.

(S0 a} ai)etato0 a330niaUatoc ragajgaoala pa-
;

**Hafli)okat, es l)03ija

eggefálnecoaltt , es tkeppen na^b ff^ggel, <« Keferd fira|fal kpuetec

ótet miníí a Daxoralo I)a3iglan, es be menen a I)aa3ba, ^etl)fele le-

kente, eö moníia ^anoe 3eretp fiam, me(i)c a3 3eek kin úle mef!oroí>

a^ a^tal mellet t^ efloe, ^it neki megmutatoan, nem úle reaia í>e al-

ít 3



^ botfo^ 3Í3 onija marianoc |lralmrt.

tal tfcc roijta, « Ion minti) l^uit íleuen, ^itl) jent Jlanoe latoon, He-

ibe oUa, w moníio íSn tijtoUnííp öjjanom Jlme nekoí> ogöf o^onn

fiu t)Í3ftl). ^i
i

'^^ nem oagoí meito l)ittattötn0m jolfloíinac. ^erlec ta-

flol)al>me0 a kelerüfegot^ ee jerejtjonc uolamitlj fnnoí> ooloot^ |)og

minbonoflol a kefernfegbe el ne fogütko3i)ol. Cjokeppen miní> 03 ot)e-

tatod a330maUatok ut0a3tali)act>iUa tet. |le minb erkbe e kelenu^

)i} aha mavia femmit e3ebe nem ve}on mia^ mert a keferúfegoe flraf-

bo eibaggo^otoolO; §og betetefogec 03 jent iroí, ^it Jíeremias pro-

feta tg irt, moníjuií, ^iroan fna min> etf3aka
|

'** eí 03 p koíioe

ovíyaian aia foli)tt, es nem Ipn ki megl)i)iga3tttll)oj]a btet min^ p ra-

konfagi ko33l, ee firtabtt igmoní>oala ® ^efu« iefttö kit folí>, meít,

eg , (9 a tengpr nem fog^toala , a3t t} napon a ko copotfú magabo

rekejte ® Jíefue aefuí ,
^itl) a miníipnljotö ttti)tt or i|len o>a énne-

kem
f

eö en oborn e oeiagnoc , t} oeiog a'ba a kennac, 2i ken at>a a

\)aiainaCf n a} p \)aiüia a\fa minekone embpri^knec orok eleteti)

^men J0 i í 1 1 1 e fft c u r i l't e u .^.r p í k *-.

(389—396 lapok üresek).

^^ %t r u II k ^ e II e b e k e3 > e í i c 3 Í3 3 e H/t <g u f r í» \'} n

1133 min a c életi 51 men.

11311a aleranl»riabtt |lafunciní neuu embor, tijtoletoö miní>enek-

nef, ti i|iennek tornettenek pri30ie. (£3 pon maganaí felefegot p nem-

3eti|)e3 alkolmap, ee a) a}}0n tijtolfegoe erkeUeckel oala teliéi, pe



^1} }tni (íSufroflno ojjonnok rUti. (íj

mttibú imitt, t0 D neki magjotfa ttem it^tmaia. ^3 r>ta kttft^ ifltn

bonntoö mia^ Ijog p neki fw nem volna. ^i)nec mi-
|

~^^^
íipn ktt3-

ííogfagit böí'na l)og l)oíalonoc otnnu iol, ee olkolmttfon 03 ktt3Íiag-

fagot birno ,
(3t3 o felefege keíieg nem 3enik onlo 03 3egenoknec 30I-

gttlni ei)el ee nappal iflennec t^\)a}ai)0} eggefiltien oijetotcö tjmoíjfo-

0okiial, konorcgoen, I)c»ö i|len neki pat aítno, ^3ert ieloful^mertlatftt

mia 03 orot igpn bánkódni Ma^ fok pen3eket io 3e0enoknec, e6 iflen

i)maí>oknac <J3to0ött)on kéri tjola be tefiefeíjnj
|

'^^
03 p keuanfagat ts

ejpnkppen 03 p ora, kpnprpkoen kerefuala 0I i)|íen felp embprt ki)

p imal»i^a0oool nt}\)tim 03 p keoanfaganttc be telejfel>efeí> C3pnkep-

pen mene néminem monof!orba, gúlot a fei)eí>elm iflen elpt nag

3ent mia. (Se o^a be menen fok pen3t ol>a nekic. ®tl) kelteg a fe-

i)eí»emtPl, es a kn} barátoktól meg bi3laltateek. ,^ok il>p elmuloan

megmonl>o 03 apatnac p keuanfttgonaf okát ^3 apát keí>eg p roi)ta ke-

nernloen, ^ere iflentpl Ijog neki aí>na mag30totl) (^0 minbeniknec

megl)olgatt)an ifién i)moí»|agat
|

^"^ eo eg iean germpkot a'ba p neki,

JTatoan kel>eg |lafttnciu0 03 apatnac io eletéét, folja a monoflorbol el

nem megen uala. ^3ert be tiiue a} p felefeget 1)0 l)og ay apáttól, eo a}

otijafiartol meg albatnec. (£1 iiala3toan kelieg a germpkpt a í.ei.tpl,

^nag 03 emlptpl, eo Ijet e3tenlip corba meg kere3telkpí>ec, eí emfrofina-

nac nene3teteek, e$ ürülnek uala p raijta aj p jilei, mert kellemetpö-

mia iflennek. (Ízb oalo
|

'"'^ orc3aiaba 3epfegpo. Jlíliroron keí>eg tjolna

tÍ3f3enket)e3tení»Pö korában p anno kimulec e3 oelagbol JUaraíia kel>eg



^13 ^tnt Cnfrofltttt o33onnok eittt.

atU)af tititljoan httt irfokra^ « otoafofokrö, w t} ve[aQ\)x baUt-

fVgokre. ^3 lean ke>>eg ot nöfl boUtfegot üe3Dn ooio, Ijaj i<»í"lko-

I>ift)öla D roi)ta 03 c otta.
ÍJí

neki keí>eg Ijtrí neue, « bot^fege, «

tulíomana eltedtte minb a mtofl , mert i^on 31p mia , ee 0rf3aioban

igpn fkos ^okan ke-
I

^''^ rtk mia , >f fetiki a bolognac tJeget nem

erijetioola ^3 otan monlia 03 o attija, ^Vgen urnac okorottija (Sg

keí»e0 feini mnloan minl>eneket tÍ3to(fegflel, ee marljauol, górnia

atfol)03
f
e6 a leant fianac kére lí^a^ae tarfni , ed ottia erre l)ai)olt)an

30ka0 3erent meg ie0P3e t>tet. Ilem fak ií>o elmulöan fel oene ótet|la-

fundns mtroron volna tíjen noif3 e3tení>ei embor, te elmene oele

monoflorba a |)Ooa 3okta vaía menteti)
\

^"^ ©ti) efmeg fok pen3t í»a

a barotoknoc 3ikfegpkre es monl>a a fei)el>emnek ^tte ^maítfogolmoc

gi)molíLet l)03tam tenekoí*^ |)ögl) ijmog erotte, mert immor íitet l)a3of-

fagra akarom aWi. ^3 apatl) kel^eg flarani^oia ótet be otnni a} vtn-

l>e0 fogalío I)a3ba^ eí 3(»la tJele , eö meg aÍl>t)on tet inte tt3tafagra , es

i|leni felemnec bekefegere gormaír nopeg kebeg otlj maraí>üan, miníiqn

napon a} ifteni Mxeretoket Ijalgatia tiaia. <£« iotwan minbe- 1

^^^ nik-

nec itaijaekoírafat ^ eö telki io 3anl>okat, xoíjalia pala eleteket,

moní>oan, poí>ogoc t} emborpc kic e welagon eo l)oronlatofof angolok-

1)03, eo t} t)tan ok orotk elettre mennec, eo ke3l»e a^ 3i)tie bn3gani

a} ifleni felemnec 3eretetire
,
§axmtCti nap titan keí«eg monl»a |íafun-

riuö a} apatnac, ^ti)am iotté l)og kiJ3ennDn nekQÍ> otte leanob, es

imag érette, mert el a uarofba acavoc mennie €6 micoron ' ^"''el iet-



^;^^&z^z3^^^>;?

5BÍ3 jent Cufr0|lntt ojjonnak eUii. m
volna 03 (ipatf tértre tfec elette n iean^ e$ inanba k^rtec te0Oí> 10 a-

ti)am ijnmg en ertem l;og nerl)e meg!) t|ten 113 en lelKomet^ es ki)

n0i)ttt kejet^ te meg itlba íiteí^ moníivan^ 1i)ram illen ki efmereb 03

embert minek eltte 3iletnec ^e e3 leannac gongat wifclie^
, ^0^ er-

írpmli)en re3tl)^ ee tarfafagot menor3iTgbon ^ es a wennec mngokot

oijrtnoan be menenec a warofbo. ^ leannac keíreg nttijo micöron lui-

I

*°^ lamel' bnratot lel múa be oÍ3Ínolo l)tt3abö; jenien \)oq ijmoíma

tt leaíiert. C3teníipnec krtegi) forgafaba a nap eliouen micaron 03 a-

patcrt fei)eí»elme tottecüala^ <3t boratac kD33ul egget elknlbe pafunn-

ofert, l)í»g íitet l)ina a) p tijtplJegere^ ki el menen o |)í13ö|)<^3 megkere-

fe wtet <3l3 p 3olgoi ke>eg megmoníioc l^og l)a}oí elmentuolna. JHeg-

l)nliinn kelieg (íEnfftofina, t$ beljinan a barátot^ ke3Í»e tele ker^e3-
|

"^^

kpl>ni^ Jltongiitimeg nekom atijcun 3ent 3eretetert l^anan lak03tpc a

monostorban (Se moníia a barát
^
§avom}a}m , ee ntljoen ketten.

Jltonlía neki a leaíi^ 2í ki akar menni attü 3ent eletpkre^ be uejije

ütet attú feijeíielmetpc /elele neki^ es moní»a^ (^romejl^ ee nag ui-

gan^ ielefpl wrnac be3cíiciert, mel' be3cíiben a3t monga^ ^i en l)03i)am

íp, a}t nem uetpmki. Jíloní»a neki enffrofina^ Jílin> eg 3entl) egljaj-

ban enekcletoke; e6
l^*^**

miképpen bpijtoltocjlíoníia neki a barat^Jltinír

egenbe enecclpnc^ pemaga min^pn og bpijtpl mint p akaria^ eö menet

tel)et; l)og ne legén 03 akaratnac ^agal'oö naijafcoltafa
^
pe tnlai)l>on

acarattanac jabaítfagabol. <3l3ert a baratoknac minden eletpkrel megtu-

l»ako3t)an Jlloníra a fraternec^ Cnee akarocuala elmennem^ s» iutnom



jBi3 i^ítt Cufroftno ajjonnak életi.

a} ttjtpUtoe eletnec regulaiaro, Je felpc eii atijamtol engebetlemiec

lennoni; Jlílert ej oeloglji
j

^"^ I)eufo0ae^ es elmulanlxT miirl)oert engem

keroan feernec oí>ni. iílonlia neki o borat^ feanom ne I)a9gaír l)0ij em-

ber megronxo otte te|lol>et^ tB \)0^ te l)ag iten jepfegnecjemermetüalla-

ni^Pe igerijeíj fn|lt>fnftc majjabot, ki nekoíi ntljljotl) míníi ej elmnlaníx?

-

kerti) orocke oalokot^ ee angali tarfofagcít. €,itkon keíjeg meníiel a

mona^orban^ ej uelaglji rnljoliat elonltíTjtotuan^ ee pltejijel fopabo l)og

megne efmerljenec. ^i
\

"'' mikoron l)Uotta oolna^ ^eUe o neki , ee

movLba ^i niri el a l)Qi)ftmat^ Jllert nem akari)o uoln l)og parajt nir-

ne el o bo'jöt, mert nem tart titkot Jllonííü neki a barot jlm atte

ataí) el íq en oelem a mono^orba^ es atl) maraíj Ijarmaíí Jluag negeí>

napig, ^e keí)eg a baratoc kojjil bitios egget te bajjaí) ^ ee miképpen

akaraíj nag oroinel l)03jaí> io. JHicoron ejoket bejellene a barát enf-

fvo^nanaCf ^ajja ieue pafnncine^ ee latuan a barátot
;

^^' iHoní>a

neki^liram mire munkalottal en l)Oji)am (£0 monl»o neki a barat^ 5Lj

apatnac^ee tt mono|tornac tijtejfege napia oagon^ eö elkulbe engom te

í)Ojjal> aj opat l)og oí>a ioi)^ es ollioma/l oeeg. Jílegorúle keí»eg pa-

funciue a} euffrofinanac atfa^ ee be iluen eg l)ai)oba^ clmenenec a

mono|torba Jllikoron kelieg otl) uolna^ elboxataegljimjolgaiateuffro-

fina^möí»oan^ Jílennel teoboltofnac mono^oraba^ eo bemenén oj jent

eg^ajba, ammet baratotb otl) lelj^ \)0}}a'b el te oeleí*. i

"- ^flennec kebeg

irgolmaffagabol ime nemet barát io oala omono/lorbol elacaroanabni

a marljatl) kit a uarofra, 3luag a oofarra jerjqt uala^ ee latoan iitet a



^:

^ij jent (£nfro|ina ajjoiinnk eUti. ítö

jolgrt, |»\ne 1)00 ioné tnffvofim\)0^ ,
^i micoron el iotoolna^ fata

íitet a lean kojone neki^ ee monl»tt ^tijam t)ma^ en ertem ^
eö i)mal)-

ko}mm ineíj olí>a ütet es te úte. JHíTonl^a kel>e0 neki enfroftno, "llram én-

nekem kerejtem atijnm uo^on^ ee iften joignio^ es igen ^^^ cojíiag^

ee üala neki felefege^ ilitol engem júle, ki etmulec ej oetogbol. ^kor

keí»eg 03 en atijam min> 03 e marljöirtert e3 ainoc uetagnac oí>ni, te

en nem ukavuc megfite3tetnem benne^ ^}(^^ ^f^i tal»om mit tejec,

mert minl> e} enot, auag eijelt alom nekil mnltam el ^eroen i/lent l)Og

megmutrttna en jegen lelkomnec irgolmo|Tognt(S0l)olwol lenen kellé

nekem l)og elknlí>enec 03 egijtyban, ee 03 atijofiac kD33Úl egget
|

*" 1)03-

3am ))imtneCf onog jjiottttntnec^ l)og tle Ijalgatnam iftennec igei)eetl),

es mit kefén tennem, ^erlec ke>eg atijom lelkebnec ií>ue|fegeiet^ l)og

tonix meg engemet a3okro kik iflene^ mert tegoM ipen l)030t il»e. Jíílon-

>>a neki oen^ "Ur i|len mongo "tíoloki el nem bagga uttat^ eöaíinat^ eí

nti)afiat meeg ennec felette e aknrattijotljeo, nem leijet en tunituanom^

eo nem tníiom többet mit mongnc
|

*^^
Jlemagn \)a ell)ngl)otol> e3 oelii-

got, eo t} oelttgiocrtt eo el ui|ell)etoí> te|lnec kefertetit \)ab'i>eí mintff eo

fujfel mert atte oti)aí>noc ca3l»ngfngl)i (ok urat lelnec ^me uannuc je-

geit monofloroí^ ojoegec, avuac , kooroc fo^toc , eo \)a nkarija otte

oti)aí> , es neki keUen> , l)rtgia e3eknef. (te kel>eg ne oe3c|feí> el tttte

lelkoíjetl). Jlíloníja neki a leaíi ^ijom i/lemben^ eo te ijmaítfago^ban^

l)og munkaloí>l)otom en lelkpmert ijten jegeseiménél, il:tonSa neki
|

"^

a uen, (E3 iten keünnfagoc 03 erojfegtol el ne l)aj)ol'onac fihvi tní>

2



^1} ^tnt dEnftoftna ojjonnok elcti.

03 ií»D pfiiitcnciat tortnui JHonítn luKi foffro|íno^ ^i^rt Ijittoloc iU

\)0Q be XnUtt! (M Keüanfa^omat (£9 i)maí>fa0 Uucn megal^ engomít;

éI niri)eí< en Ijaijamat. (£0 fclkeluen a havai rjmatxo^tc , ts dnire 03

l)ai)at, C0 fel olt03teíe utet m0no|lori ruljabu^ ee i)mal»uon érte,

mouíía, 3|ieii ki miní» a3 3eiitDket meg 3ttbníiittottoí», tegobet prijen

miuíípn QO]\0}tolf (£0 a ueit e3oket megmonítwan , el me-
|

*^^ ne o

tle nag orpmmel, e$ ifleni íikerettel, (Eufroftnn keíjeg on bennette

^í>e|l intro fe, manliO; §a en menení>Pf 113 apoc3l)03, n3 en at'nm meg-

leel engpmet, (& erouel engpm onnat ki ue3en 03 en iegefpinert. ^-

3ert el megec aferfijaknoc kalaflromaba l^olot jenki nem ueel engpmet

lenni leannac. Ce e3Pket megmoníiuan el Ijogitta leoni rul)oiat; ee fér-

jin rnljat npn rea , ee efiue kijmene o l)03obiil , "Deuen p wele ptl) 303

pen3t, í6 el retjte pnmagat nemei' Ijefen minl> 03 j

^^'^ eijel, gohml

keí)eg leuen int p ottija a imroflia es ijleni 3er3erbpl ottnn a3 egl)a3l)03

mene. ^3ert eufrofma inta a manoftírba; Qoiot p ötta eímeretps m-

lüf eö a} rti)to tartótól meg Í3ene 03 opatnoc manlman JptI) némine-

m l)of mefler eg felfegnec polotaiobol, es al 03 tti)to elPtl) keuanunn

3olni te üeleb ki menuen keíieg a} apát, ft efec p elptte 03 ifi)o ijmnlt-

fagot teuen, le ttlenec. JHonlm neki n uen, illiti) irtr3 fiam, ilToníia

neki eufro-| ^'^ fina Cn üalec nog nembeli, es igpn keiutiiom uala a

baratoknac etetket, ee ommi uarofonkba nin.íen t} fett- elet Jlíleg

iílpntetec keí)eg nekpm attú io eletíoc, 5l3ert eneö keuonoc ueletoc la-

co3nom \)a kel tijnectoc tlagon kelieg ennekpm fok prokfegpm (Ce \)a



^i^ 3ent (Eufroftna rt330iinak életi.

ifién nei\om ntigoímlnmt abauí) n3okote6 ií>c ictatom^ Jlílouíio neki a

uen Jflen meg algon fijaiu Jme a mcnofíov \)a nekoíj kel lako3i)al mi

tíelonc JHiiní»rt neki a} apai toaob-|^^''btt^^i neue>^ JHonba 03 apat-

nac ^muraglittö neuen, JHírnlia neki a wen Jfi)i> uag nem Inkljatol

ten nux^atff ^}tvt 3ikreíj \}0i^ me|lorDÍí legén ki tonoljon tegDí» boroti

regnlara^ t$ mAfco'ixifxa, Jltoníra a} apatnac^ JMikent paraná^alob

oti)am e$ urom igen te3eC; es neki ^a 03 otlj 3113 pen3t, monlruan,

(3ltijam Deliliel e3Dket moflan^ §a kelieg lotom |)og en itl) megl)M^^all)0-

toc a tobbitie il>e l)03om ffnm keí>eg 03 oput eg baratoti) ngnpitns ne-

npt3ent embert, e5 kDnoreto|l, ee aí»a ke3ebe ^maragli0|l; eemon-

"ba neki Jima ma e3 legén te fiatr ^ ee tlje tttnitoanol» Jltenne tegeíi ütet

\)0Q meg Ijalaga me|leret^ es tértre efuen^ ee ijmttíjfag teoen l)033tt t»e-

ne íitet^ eö min> a baratoc feleluen monínumc^ ^men, Ce be üine utet

agopituö cellainba ^Xutt kebeg ^morogliornnc otum igen 3ep Vdia^

micoron
j

^-^
03 egl)a3ba iouala ^ l)og i)maíico3nec i|ienl)D3 , a bani-

toc kD33ál fokocatl) prí<og feltnmo3tiialrt 3inenec 3cprege ellen go-

na3 gonlxjltoc mia ^ vgl^ogl) miníi nel)e3elnenec 03 apotr; ^i ilijen

3ep ifijot l)030t nolna a mí>no|lorba (S3i3ket Ijalimn 1x3 npati) 3cilai)ta

^mttrag>o|l^ ee monba neki, Imn igon 3ep otíe orc3oli, a3ert en fe-

Ipc l)cg ne legén a gnrla bartttoknnc romlafokra ,
^3ert kel nekone

l)og ten- 1 ^-'magal« il' relloba; ee otlj egei, ee i)mrt^ko33al, ee fal)rt in-

nen ki ne meít. (Ce pornnxola agapitafnac, l)og nlcii|fnn pnmugnnac mio

cellát |)0g kiben ;(ak ommuga lacnec <^marflgt>U6, megte-ue

o3



^ij jent (Sufroflna ajjonnok tieti.

piim mintf t^Qktif ^iket neki 03 apát prtran;íiHt üuln^ e$ be uine fmo-

rogliofl « ma^onacwalo cellába^ e» ot)) \)ma)>co)m boijtel ualn^ ee v'i-

gaj imlo eijel , es noppnl
^ es jolgoluiUa ornak aijetotojfaggal "Uijbog

;<0^olco^ictIala \

^^* a barot ki mk bitnicüala, t$ mínlion barat-

nac mt^moviba ay all)otat0|fngat , ee miní> tiii^ericuala ifJent^ ^i

iten coroban ejoket jerjiuala >^ ^ '

'

'
' |ílofnnnu0 micoron

megtért mina a mono^otboi, ee 1)0301)03 fíetoen be mene terpmbe

\)0Í leon jokdtüolo íokni^ (Sö megnem teluen^ mt^^cniotoUCf ee meg

rettene, e0 kejlie kertojni jol- 1

^-^ goit^ es 30I0OI0 teoitit i)om lotuol-

no 03 teono eufrofino^ (íEe monl»onac 03 30l9oc^ eijel lotoc etet mert

a3t olitooc 1)00 03 p ipo ieti) oolno; eö p üitteo0lno ei ütet. |50í.oto

Ojert 03 P n3no9ot 1)0301)03 ^ ee nem íelekmeg ütet^ ^oluon keíreg

p iegefe, ee p ipo^ igen meg30m0r0bonac^ es iPtten pofttnci0p)03^ lelec

{itet igen meggpttretoen fpil>pn fekpnni, ee moníionoc neki^ Mt to-

lontol ooloki meg-
|

*^^ xolto utet, ee elfut0t e tiete (£e IeD0tton 10-

uogokot flb0x.att)on minb 03 t^t} oleroní»rio^ eö egijptom 3erte. tlolo-

noc kelieg otl) l)oi)0c, ee be menen O30fbo, kereftc ooío ütok0n ee

opoí-xoknoc m0n0|l0ribo^ pu3tocbon^ borlang0cbfln borotinoc^ es 30m-

3el»inoc l)03Íbon, ee fo\)oí megnem teíer ^irottaconio ötét miként

megl)0Ítot 03 p menet miként oplegen iegpfet^ es 03 p otfo firotfo

tJolfl leoítot; m0ní>- 1 ^-^won^ Jot) ioi en eUd Íeon0m, © énnekem en

3Pmemnec oelogo, ee en eletomnec uigofogo^ ki pu3tit0tto el 03 en

ko3Í>ogrog0mot^ ki tl)ek03l0tto el 03 en erekfegomet ^i o3olto meg en



^Í3 jent (ítnfvoíim ajjonnak fleti.

croimetl) ^i oltattomeg aj eit uelaganmt ^ ki i.altamefl tn remett-

Ifíjomft , ki jepplofitDtte meg en leonomnac jepfeget^ ^ niinemú

farkae mortameg aj eu baraítomat Jíílinemá l)et reijti el iteu jep

jint, ilitinemn melfeg fugoau oiji a keral'i uomoe
í

*'^^
0tx.txi o uolo

nemjetreöuec jei'jeije ^ o uala jomorultaknac oigajtaloija o oola mon-

kalcoíioknac nugoljalma ^ t$ foíja^kotfocnúc purtija. (Ejoket, ee ejpkljej

IjafonlatolVkat micoroii monímno pofnncinö, minl» kik ielou oolanof,

/el emelec jauokat, te fivmc mia, "Ugl)og; miii> a uüroe |kat(a oala

iitet Hem jenueliuen kel>eg flrtfnnciue, fem lelen oigafagot^ t$ elmene

a
I

*'^^ foll megmonlföt uenljoj ee le efec o laboi elotl) monliuan^ ^er-

lec ne jennel meg a} ijmaíiragtöl §oq meg leletteffec te ))maí»fagoí>noc

monUia, mert nem tníiom mi tortenec atte leanoí>nac enffro|ínanof. fol-

tján keí»eg a tijtoletcs oen^ igen meg jomoroíief ^ ee poranxolo 1)0^ o'

baratöc mini) begúlnenee , ee moní>a nekic ^tijamfuti mntajfotokmeg

nj jcietetot, eö ker- I

^'" ietok or i|lentol, l)Oi] meltúltajfec megmu-

tatni , mi lotl) legén ammi barotoncnac panfnncinfnac leanarol. (£0

miníi a bavatac boijtolüen, ee i)mal>kojuan min> aj egej l)etpn femmi

nem ielpnec nekic enfroftnarol mint jokotonla lenni micöron t>al-

í)annan ótet kerif, \)0^ efeliejnenec orljoj^ mert eufrofinannc ijmalifaga

jonet- M^Uen megen pola ur i|lenl)oj eijel^ ee nappal^ ijog iitet megne

ieloni^e e elteben JHicoron kel)eg fem a oennec fem ualamet baratnac

megnem ielont oolna ^ejl>e aj npat ytet üigajtalni^ moníiuan^ <fiam

ne okar' megjönni urnac jolgalattotol, mert iflen okkit jeret, ojt

4
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^1} 3ent (Eufrofíttrt n33(jnnaK életi

meg fee0 , e$ ejt tuggaí* b^n ifleni akarat nekil íak eg oe-
j

^" reb

fent efic a folíire^ meneüei incab o oKaratfauektl atte leoúolinttc fem-

mi nem történt. ^^Ljt tuínm l)og \o rejt t)ala3tot maganac; aljért nem

ieipnec meg nekonc oalami o rala , mert ki tauoC legén ^ Ija oalami

ganajfagba o efot uolna^ foljo i|ien a baratoknac i( nagi) munkaiocot

megnem utalta yolna dBn megijie bijom yr i|lemben l)ag eltoí»ben

megmutattija útet teuekolr. ^aloan ejt !

^^^ |1afanciu0 meguigajtal-

totec^ eö meg i^ukoloan a uent^ e$ 03 ati)oftakat, el l)a3al)03 mene,

Ijalat atfmn ijtennec, eö i)maí>k(í3oan minkön nap io miüelkoí)etekl)P3;

ee alami(nolk0íiarokl)a3 igekQ3Íctialtt íaeiiís napnac krlieg v-

tanna be mene ifmeg a monoflorba aijanlvan om magát a baratoknac

i)malifagaban (Sg napon kelieg ipuen 03 apatl)03^ eö le efec a lábai elot,

monííuan^ ^tam
\

*^* Jimag ertem ^ mert el nem tJifelljet^m aj en leo-

nomrol ualo nag bánatot!)
^ Pe napról napra no , ee neoekcí>ic ^ es

bufkolric 05 en lelkom^l'atüan ke>eg a mn íttet Ijog igon meg gottre-

tqt ilttoníja neki ^karje jolnoír eg lelki fráterrel, ^i ioti) tl)eoí>o|l-

ofnac palotaiabol nem tnífoan, l)0^ 03 tiolna a^ p leaíia eufro|íntt

Jítloníia |)aftincin9; (3lkaroc, t$ l)iua agapitofl a tien, ee moníia neki,

Jttennel pa- 1 "^'fnncinlfal , eö t)igeí> utet ^marag^ofnac cellaiaba, eö

beoiue ótet a cellába, femmit ebbe elo3er megnem ielontuen. Jlílicoron

keíieg jjertelen lattá uolna o atfpa, eö meg efmeroen ótet, nag kon

Ijullatafal
,
flafunciuö keí»eg aleijtfa ualo binerpl kefergeni, Uem ef-

mere keí»eg titet pafuncittö, mert p or^-aianac 3l)ne megberuatuala



^i} 3ent (Sufroflna 033onitttK titti. Ím\

naj bpijtpkjlQÍ. ^nfvopxa kebeg be ftbe 9 otitoiat a Knkcfouol,

\)o^ mla-
I

^^'^ miképpen ötét me^m efnunut)(. (Es i)maí>fo(j tcoíti le

úlenec. ^e3Íre kelie^ neki jolni a menarjagnttc iquenlrp boljogragarol^

ti 03 prpc l>iípfegrpl miképpen otamifnanac miatta^ ee tijta eletnef

miatta ; es ia nai)afcaí»arnac , t$ ala3at0|fagnac ^ ee 3eretetnec miatta

\ni\)\)at kiki miní> e3Pc-re, C0 e3 oela^nac meflutalafarol , ee l)Ofl

iflennec fpÍPtte fiunkat nem kel 3eretnpnc atancat fem neki fplptte.

C3 ke3l>e Ijajlugatni
|

^'^ neki a33ent |lalnac manl»afat^ miképpen a

líaborufag bekefegpt 3ere3 <3L bekefeg keíieg megbÍ3onita|l. fatmn ke-

í>efl 03 9 atfat nag keferfegben me0nomor0írni
^
^Pitprút Dala raijta^

Jíe feloen^ b^^Ö megne efmertetnec; ee atta megne bántana ótet^ ^-

karuan keí>e0 ótet meg t)Í0a3talni^ mon^a gig ennekpm^ mert nem

otal tegpl>et meg i|ten^ c& \)a t)e3el>elembe üolna atte leaiíoí> meg ie-

Ipntene Ijog p Prtpgtpl tartatuan nekpl>
j

^^^ prpk fitafí ne \)oy\a.

Pe |)ig iptembe ^ mert ia tanaiot i)ala3t0t ^ mint mon>am 03 3ent e-

mangeliom 3erent, [)ol og moní>atic líalaki 3ereti p attat, auag att-

nat en fplpttem ^ nem melta en reám. (£0 \)a ki el nem Ijaganín min-

lípnpket, kiket bijr, nem leljet en tanituanam; JHegmntatl)atl'a i»tet

iflen meeg e3Pn uelagon^ 3Pnni)elmeg a3ert 3ennel meg
|

*'^ mire

t)e3tPl> el ten magaíiat bánat mia. 5tg Ijalat i|lennec^ .^emmit nem

ketplkpí>üen
^
JHert 03 en me|iprpmi6 agapitoe f0k3or nag bánattal

m0n>0tta ennekpm, mert il>e ipti) néminem embpr llafuncine nenií,

te Í0 g0r0, ki flratía p leanat miként bal0ttat^ nem tnbuan mi tpr-



;^í

^13 3cnt ^nftofim (i^^ommk eltti.

tent p neki, es noj jlroe mia gottrettc, Jelofben (i}etif mert 03 ég-

nél tob nem uolt, e0 nng
|

*^''
(Irnjfrtl le e|ec (13 opatiiac lobaijnol,

l)OÁ "J ijniatf< üQamc
f

es a barotoknoc ertempknec miotta meglelljet-

ne leai'irtt, ee raijta kpnprüloen, §og eneee miként a tob barotoc

iftent i)ma>noc erptte, ee en miként meltotlan, t$ bijneijmnec tní>í»jja

gacorta kerpm ualit t»r i|knt, gog meltoltntnec nekoíi bekefeg a"bni,

es nljjatatolfagot , ti nmmi tenekot«, ee te leatioímac olcolmae
j

^^^ a3t

engeírne. (3lnnac okaert gijncarta ocartalac tego> latnam, ee üeleí> 3al-

nam Ijag ne tálam ualami üiga3talall en miattam lell)etnel, gog ke-

tyeg a foc be3eí>bol otet megne efmeine, JÍ:toní>a pafunciufnoc , tiram

mennél immár, ee micaran el akarna menni, a leannac lelke kpnp-

rúl uala raijta, ^ ovuúa keíieg megl)erua> oala, es 3Dmei konuel be-

telnec oala (!Eufra|ina kel>eg a foc bekelefert, eö minben-
j

^^^ napi

e\)eyfttt oert ppcuola. "Pafunciuö keí>eg a} intefebol igonmegi) ero-

|ílüen el mene tle, ee iouen ay apatl)a3, moní^a, JHeg epuleenlel-

kpm a barát mia, es ot uig oagac iflennec mala3ttaba ee p üiga3tala-

faban, mint \)a meg leltein uoltom en leanonmt, ee oi)anli)an pm ma-

got d} apatnac, ee 03 atijafiaknac imalrx agában, megterep I)a3al)a3 ift-

ent bií eren ^^maragíme kebeg 03 cellában
j

'" I)armic3 nolc3 e3tenl>p

beteluen corfagban efec, |.\iben megie Ijala llemet napon kelieg pafuncine

tt3 p ^ocafa 3erent ipnc a manuftart meglátogatni, ee j)maí»ragnac utan-

na, ee a boratoknac kP3enereknec utonna moní>a 03 apatnac, 5lti)am \)a

akarolí lojfammeg rmarag>o/l mert igpn kenanna útet 03 en lelkpm



^iy 3eitt (iÉnfrofnia aj^onmik életi

piy apnti) kelteö l)iurt rtgrtpití>|l (£0 pavaiuola \)0Í \)0}}a uinne pa-

funcliifi. |le- i

^'*
tueiiuen kel>eíj yafuiuiuö 113 cellobn, §0Í a coor

fckjifuöla, es Kejlfe wteti) xakoiörttni nog firöDTl; monbuan^ Jlai cn-

nekoiii l)ol uaiiuüc utte igeretiíí Ijul otte eíiee bcjeííib^ kic-kel eit je-

mcimnec latafiua i^eveínnUa 113 en leaíJinat. Jlme íük a}t |em la-

tom, pe imc tljeiö eíljucj eiiöoniet ki mint meg yiga3tnltttttim oiUo (j^

ennekoni; ^i iní)03íaía mej] n3 en wenregomet Ijova terijec^ ee kil)03

for-
I

""*
íinl'üc. Jlmmor ki le3en nekom fei^eliflmem. Jetképpen m-

In noiinl'nn (hoc eii mn. i5''^*""0 ^^^^0 e3tení>eie oa^ou Ijog eUie3-

tottem lettiiomat^ eö |eimni voia nekom nem ielenec Jlloga eijel^ ee

nappal imatiía3öm nála erotte^ ee a l)03 íjafonlatoe nag banot tort

enflpmet. Jlliben bÍ3om touabba, gol leloc moijamnc oijjafagot Jlm-

mar le ^aiíoc nog |ira|fol pacalra. |at- 1

*^^ uan keíiefl ^marag'íiuö

att'at igon nagon |irni ^ es femmi oiga3tala|fal megnem 3pnm Jlton-

tfa neki^ JlliU) l)rtbarag3. ee mire oIdÍ> meg magabat. Uemíie ert-

lené i|}ennec ke3e; ^rtg nelje3e iftennec inUamit tenni. V(& ueget im-

már atte 3amaruragaíinaf , ee emlekojel meg miképpen i|len iacob pa-

triardjanac megielonte aj fiat Jiarefetlj kit miként l^altat firatia

uala^ Pe kerlec tegoli
\

"^
Ijag Ijarmali napig engom el ne \)a^, "De-

leköítuen keí*eg pafnncins onnom magában^ moníja^ ttetalam ijten

ielontoti) neki öalamit en rólam garmaí> napon moníia <^maragl>of-

nac^ <£n oram ee afamfia megt)(a)ram ay l)armaí> napot kire kerel en-

gemet, eö attól fogoan fol)tt nem mentem. Jlíegefmernen keíieg

1>2



^i} }tnt (Eufro|luo a33omtnk életi.

^marogííne ki mia bi30itnoi enfrofína Ijofl iekn volna a} o l)olalö-

noc napija , i)im pafmxcmft , ee monlia
|

^** neki, Jlíiert ammin^en-

|)at0 ijlen ial bira aj en gariofagomat; ee betelie|itte en keoanfago-

nittt; e6 engemet miníi oegigíen eroffen üiafkoíroan oifele nem en e-

rommel í>e o lege^fegeyei, ^i engpmet orijot eUenfegnec í^alortfaflo-

toi Jlmmar en eletomnec folafa beteluen ielpn mion nekom a} igaf-

fagnac aironaia ^jert nem akarlac tegoí* jorflolmajnoíí te lea-

notftti ettffro|tnaert^ en mqoc
\

^^^ a Qaxio teán, t& te oag 03 en

atijam |lafttndu6 Jlme immár tatai engomet, ee ej elég tenekoí),

pe fenki ejt ne tjáa^ ee ne Ijaggaír tnofnac aj en teflomet megfojtani,

eí meg mofni, pe tennonmagaír tegeí> ejt, monl>ottam oala ke>eg a}

apatnac, §og foc marljam uagon nekom, t6 ií>e bojnam ajokat kik

l)a el|)etecuttla , beteliefeijttec nála. ^erlec ajert jereto atijam, Ijog

tok be ü} igeretpmet , e$ tuggaí>
|

^^^ l)ag jent Ijel ej , eö ijmag e-

rottem, ee ejoket megi) monlinan ^pennec meg oí>a oj lelket j^i-

coton bailottaoolna flafunciuö ej igéket, es lattá yolna i)Og meg l)ala,

megremúle a} p jine, ee le efec a folí>i*e, ee len miként megljoltnol-

na <^maragí>u0, ee pafnnciuö a folí>en fekjic l)olt elenenil, meg-

l)imte oijjel 9 orí-aiat, ee fel emele ótet monMtan JHi tele uram,

"|>afuncitt9 kel>eg montfa neki, ^aggel engometj)
|

^^^ jjog Ijal'rtc meg

itl), mert nag ioíiakat latec ma felkelén keí>eg, ee efec leannac

0rí-aioro nag fokfagn konoeket l)nllatüan, ee felkealta, manl»nan.

(3ai en el>es leanom mire ejt nekom ennek eltte megnem ielontot-

^^^~^^
OE



^Í3 jent (Bnfrofim ajjonnak eieü.

Wb
f

\)(iQ íiiw veWb Q}xtc acavaiom jerent meg Ijolnec ^ai ennekom

miképpen eiiejtel el, eö miképpen mentei attól ellenfefloknec torit , te

ej uelngnuc lelki alnokfogit; es be menel aj proc életbe
|

^" Cjo-

ket Ijaloan agapitue ee meg efmeruen o fírafanac nag i,oí>Qlat(j0 okot,

el omelc0l>ec, t$ el fol'omuon, megmun>o miní> ejoket oj opatnoc Cl

ionén kelíeg oj apót efec o reaia, ee öl)ai)tyan monl»iiolo, (Sufropno

cripufnoc iegofe , ee jentoknec leano ne fele^kojijel el te jolgoiíirol

,

?s ej monoporrol
, fe ijmofl mi ertone iefue criflofi , Ijoq erp|fen t»i-

afcííDon itttl)|)aD'0nc a} ií>-
|

'^''
iiejfegnec parti)ora , es Ofl^on rejt o

Dele, ee miníi ajjentokkel €& poroná^olo a) apót, \)0^ mxntf a ba-

rotöf be ^itnenec, es olcolmoö tijtoffeggel oj jent te|lot eltemetner.

JHicoron kel>eg oti) ielen tjolnonoc, ee lottocuolno ej í,ol>olotoe dol-

got, í>ií.erict>ala oj tir iflent oj gorlo ojjonioUaton , \í)Oq il no^ xo-

íiot totoolna. Ilemet borotnoc kelreg i.ok eg jome tJolo , ee meg o-

pola 1

^^*
nofl firojfol p orrjoiat , efi otton Ijog illete , megoíiotec o

jpme. ^í>e|l ©culne fnuö. €0 ejt lotüon borotac, pixerec iflent

golot oííoon neki kie minl>en ioc kic uonnoc, es ebbl uagon meg

epnloen eltemetec wtet nog ai)etot0|faggol oj otijoknoc coparfoiobo.

^j otio ke1>eg miníion iojogit egl)Ojocba, ee monoporocbo oí>o, e$

pmmogo be oltojek ojon monoflorba

(Itt rögtön megszakad a szöveg, és utána késbbi kéz

helytelenül ezt jegvzeUe meg: It végezödik Szt Eufro-

sinanak élete. A 455. lapon már más tárgy találtatik

,



^Í3 jent urfolojjonnaf tietx,

melynek kezdete szinte hiányzik^ jeléül, hogj- a kézirat e helyt

hézagos.)

'

*" ajjonnac oti)al)03^ nag ígerdoket i^tttf ÍS^O0 bejebot fokát fo-

gaira tÜag fencgetffeketeo tjene l)a aj ó koueti l)o)aia io ualaj nekil

megtentcnec
^

(3l3 morox kciat éjen tgott megjomoroliot uala^ mert o

kerejtien wala Crijlufnac l)itebe ualo leanat baltian tjmalionac atutaia

méltatlan lennie, ^laijtija uala l)og 03 h leana ejnec nem
|

^^^ en-

getine^ Pe maga mtn> e30f folot a pogan kerar í)aragatol igon fel

tata pemaga yrfola ifientol éjen megtanittatec ^ Ijogl) e keralnac a-

karattijatí) megtefefetene , Jll'en 3er3e0 alat^ l)og a keratfia ó atfaual

neki ti3 }á} leaíiokat ktillrene^ eo u maganac t&f t$ e3 3Í3eknef Í0

é30f 3Í3eket 3er3ene, ts t» nekic Ijaijot t»enne, eo ci} v 3Í3efegDknec tii-

gafagara Ijarmal* euig- !

*^^ mio 3abaíiragot aíina íf a keraf . fta aV

íiig megkere3telkDÍ)nec^ e$ a kere3tien Ijitben megtanoijtanac fHoU ta-

naU 3erent mtüelkol»ek t^ ífixolegoo ^i}^ tIlgI)og^ 3íviaQ t^ m\)t^ yv-

3eft 03 keratft meg nem tetejltteneie , auag emel 03 lelket 3erelme-

tol el 3aka3tana^ ^nnfl "3 313^^^* cri|lurnac magaual D3ue aí>na pe

03 ijfijt) e3 3cr3eft oromefen Ijalla^ es l)og minli e3Dk meg 3ere3tetne-

nec
I

*^^ 5tttat rea kére meeg cmmaga attanal megkere3tolkDliec^ ee

03 3Í3 miként paranxoltnala miní> meg3er3ek^ tirfolanac atia min-

bpnt, miocl ó leana; eö ti tarfafagabeli mtt^Qc ^i^tkh jikkofok ua-

lanac meg 3er3e, fol'amanac ferfiac miní»on folíinec 3egeletibol; t$

ttjjonoc, y}tCf es leanoc t} iíen Ijallatlan 4^oí>ara^ ^\nt foc pifpo-

Wk



^1} 3^nt \)Ma}}onmc tUtx.

koc ü I)033ni0c ipnecuala. ^^tvt l)og o welpc elmeni)e akarnac oala,

^cnt 0iunrinn fiáim knaint
\

^-'^ (i}}oh, md 03 yrat kemtnft^Q^

cmboit oC mef mint aj farkafbal boront totortla^illotrifiuö pirpof-tiec

l)U0a^ eö ^aria 033011 jent tirfúlojjonnoc oúiio leueíbeu t "tfOÍQoi megl)-

ijeiite luWito^ í6 m0r0x kcrof le^jottan ^3 jent goroftno 033011 illeni

iljUfnec miotto ncg leonouol kiknec nnioc oolo bobiUO; ^nliono^

üict0ritty ($ oureo t& t^ kiftx'if fiox-koioitol kijnec oí>0ri)on t)olo ne-

ue iHet' genuDx.ke íi nennci) jerelmeieit onnot. te nettet
|

^''''^ kouete^

e0 íimmo0ot 03 joronbokfogro 3oboíi0n oíba, ^} 0r3O00t kiffebic fto-

noc ke3eben Ijogo^ ee l)oi)0n t^ }t\ú 033011 britoniobo ioue^ Md }tni\)

a}}cin\ioc tunolíoro íoc 0r3O00cb0t 3Í3ec ipnecuala Jílelljeknec 3ent

garo|ino feijelrelmok yolO; JHel'ijekuel 03 utón martir0mfofl0t iö mliaf

^3 paranx0lot0tl) 03ert mintl) urf0la l)otto uolo keraC ljoi)0kat 03

3Í3eknec minlion epulefodiel; ee eleí>elockel meg olkottot-
j

^^^ to tJO-

lo^ 5L3 3ent 0ora|íno 033011 üite3oknec^ ^ic oele yolonoc titkon 0-

koiottijot megmoníío, t$ yket min> oijonnon 01) üite3fe0re e(r)kote. Co-

lját okk0r0n miníion \)<xtfi ekolfegnec ieionfeijit mittotijok uolo^ mert

mo|l futomofl ielontnecüolo^ mo|lon 0iaí>all)03 ke3Úlnec oolo^ llelja

0t me( mint oeretot ljoí> futofl 3ere3nec oolo, ee miirti^n uiDfogot 3e-

re3nec uolo, ee oolomi v
\

^'^^ elmei)Dkben io uolo^ tHemet koron

íréiben ; nel)0 ktVxc\ ejloe koron ternecoola 1)030^)03, Jlnnek uolo nog

uroc, ee iobbogok e) í^oíjolotos íioloöro; e$ ük miníi .<oíiolk03nok uo-

lo ee noö üigafofl0ol be telicfoí>necüolo. ^3ert micoron 3ent orfol-

p4
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'

c?Ú 3^"^ vtfoia^ycnnac életi.

a330n 03 3t3eket mini* kere3l'en Ijittre fartittottrtoolntt (Eg nopon mi-

covon 3ep lajfu 3el Ugeíi03ne frniicitt
|

"^^ ör^ag (reoere) JMet mon-

íjutic tiUeanac Jnneu iouenec colanitara^ JUe( Ijelen 3ent mfolay

3(jnnaí orno(k) angda ielonec. eí »ket minb ménen oolanac 3amoí3e-

rent miní> meg ternenec^ ee tigan íttan martiromfagnac cöronaiooal

C0r0na3tatnanac. ^nnen aytt ay angülnac intefere romoban inl)nlo-

nac JHel' utón baftíta mtofban ionenec^ ed. oti) i)aioiokat el l)agac^

ee r0-
j

*^'^ mában galog menenec kiknec iqaetokre ciriacus papa igpn

megljttrúle^ mert 6 Í0 britaniabol tJttla ooIö; ee 03 3Í3ek ko3Dt fiuk ro-

íonfogi mianaCf ^ytt úket nag tÍ3tDDe00el fogalitt CSijel papanac

angttl ielpnec, es 1)00 oelpc el menne, eo martiromfogot egetombe 03

3Í3ekkel wallono. ^31 03 3ent papo ónon magában tnggtt uala, Pe

weeg 03 3Í3ek kD33nl
\

*^' nemefec kere3fenpk nem nalanac; ^yokat-

16 megkere3tQlte t)ola, |Ie micoron a3 ilio be tol uala, n papafognac

ellene moní»a 3ent |letor apaflal t»tan ti3enkilenceíi papa mia^ t6

romai 3ent egl)a3at eg e3tenl»eg , es ti3en eg Ijetiglen birta mia
,

(3t3

carííinaloc ko3Dt miníion akarattijat megmonl>a, eo p a papafagot

tartania nem akarna, pe micoron ey íiolognac minb ellene monl>ano-

i

^^^ nac, JHiní»onnec fölötte ay caríiinalok mel'ek utet bolonl>nac

mongiak tiala
,

^3ert í)og a^ papai meltofagot el \í)aU\a eo nemijl)etl)

a33onallotok otan indulna akarna, pe ty papa 3auoknac femmi mo-

Iron nem engeí>e, ganem eg 3entl) embort, mel a meltofagnac neney

tetit oala papaio , ee Ijeleben 3entple pe miért l)og e} papa ay e^\)a}i



cmbwi^knec nkörattijok wtlúi a pa-
1

*"'
pafaflot úija^a. ^} o ntnú

a tpb popnk ko33l ki oakarac^ cb attolfiTguan uala mtmi malajtot

nunoi fflljnjiml ej jent }X}ecmc fívc^e DoUotmo nem Dalmata. ^3011

ilioben ket alitoc fel)eí<elmec, JTon tyert micaron lomobnn uolnaimc

ket nlnoc fei)el>elmec. Jlílariiimí; ee ^Ifricaime romai t)ite3pknec l)al>-

iifli, faiak 3Í3eknac fokoffagit, es \)oq iiafl fakac t» l)033aioc fo-

lomna-i^'^Mtoc meöfelemlenec ,
gog e3 3Í3ektol kere3teu torueu el ne

fokafulna, ókét megkemlec, ee met utón mennenec meg tuí>ac, koue-

tot boxtonnc eg ottok fial)a3 kinec neue mU\ Jíulianus ^ wm^avok-

mc fei)eí>elmenec Jl3enenec neki ; l)O0 Ijaírat 3ere3ne ellenok €& mi-

coron coionijabttn mennenec, úket otton leDagntnac JHicorírn ÍJemago

Ciriaenö pópa a oiirofbol, ^}a3f ronmböl a3Í3ekkel el mene, t>ele üince

l^'^^pap cartinalis, ee Jlacab JHet IjetI) e3teníieií) tartotta uala antljio-

iiabeli erfokfegpt, ee 03 ili^ben papolj03 iotuala, gaUa 03 3Í3eknec

iouetit, oeloc elmene/ee p Deloc keent 3enoeí»e, Jltlaiurfiu. ee lani-

íami tvyk ki ee britoniabol iialo uala kell) 3Í3eknec atfapa babi-

Uanac, ee Jluliananac, mefekkel egút Í6 temetkD3ek iormarine, ts

lucenfi pippk; ^i 03 ií»pben romába iotuala ifUni ielp-
|

^''^ netpt la-

totoüla, 03 3Í3ekkel elmene. es folonni)aba eö uelpc édenben marti-

romfogot 3ent«ebe. Jlutpriue. ee boí»o0 3ent ürfola33onnac iegpfe/la-

ko3Íc uala britaniaban. e$ angali ielpnetpt lata Ijog annat inteneie,

l)og meg kere3tplkPÍ>nec, mert altija a met e3ten'ítDben kere3l'ehne Ipti)

uala
f

ayon e3tenbpben megijoltuala , t& i» otanna fia kijnec eutijeriue



^i) jent t)rfola33onnac életi.

mla neoe ''^ utanna ly orjagbu keral' mU\f ed ej Í6 jent üríala-

noc intefere kerejfenne lot imlii. 3í) jijelv micoron römobol megter-

tenec unlnn. iltegtulirt konet aíUú es mej) ijenec neki l)ag o foltéból

ki menne^ es jent nrfnlttjjitnnnc eleiben menne, e« uele egenben niar-

tirí>mfaj)nac pnimrtiat ucnne. ^i ieflottttn ay i|leni akarntnnc eníJe^e

,

annot megkercjteltetlje , t$ v onnoul, eö l)ni)anal melnec florencia

!

^'- mia mm
f

melet me^kerejteltetotonlrt , a jijeknec eleibe me-

ne, ee oeloc mortiramfngí>t jenoeíie pe 03 mncnlue ie eg gorog pifpok

ü ljU0oual í»orotljen6 keial' lenna-unl, mel' rt pifpeknec bugn mU\, meí

canftantinnpolban lakik uala firmiliimei kenilne ojjonnac finnac tpr-

uen jerent atfot oola, Pemrtt)rt meiiekojo telejfálefeneí eltte meg-

l)oltoolo , ej
I

''^ )i} ijhnmc orpk tijtofagot fogrtlujtüülo. (£0 e fe-

lül megmouíxjt pifpodiel oj jijeknec eleibe ioné i/leni ielomtbol ueloc

trtr|olkol>ec , es mnrtiiamfagot jenuelte egenbe minli ejok ojne tarfol-

koí>uan teienec ctJlonna fele oj üorar0kot a mogoroetol kornol wete-

totl) ualo. ^Irgttnn a papiinoc rtj jijeketi) meg kemletec, es Ijertelen-

feggcl reaioc roljiuiiuiac nng kealtajfal, es iuolteDTel, mint n fnrka-

foc a^ '' tol)(jkra fogoc AÍkorgat-unn efenec miníi a} jomtalan foc

jijeketI) meg olec. Pe micoron bol»og jent urfolnjjonra wtnljor int-

tannc oulno xolíolnoc unla neki möMjutotlan jepfegen , kemenfcgoket

,

ee kejoket tle megturtijakurtlrt. es nj fel)eí>elm mel' mU\ a binnec

kej>oie , oj jijeknec jeielmeben meggeii)eíiDtuola ,
<3llei)ta l)og aj ji-

jet eí>orgetl)nie,
;

^^' ee aj jijeknec Ijalalarol batoretanaia fí»gol>a, es



ü

^13 jent urrclnjjounrtc dtXi.

1)00 ütct Ijöjijrt uenncie Pe micoron kel>eg boliög jent wrfulnjjín ej

l>olgiit nem öknrnrttrt^ es útet nilim metjutiUnato ^ 03 fet)eí>elm on

utnlafat el nem tiifelneie. ^kava tj\ niUnl jinet lUtal loni^ ee ekkép-

pen üteti) morttrummn jentole "Ülntu ítenirtgrt kD3Dttok e^ jtj , metnec

cíiríiula nalrt nene^ met ú} tob |

^^^ 3Í3ek micoron otettetnecoda^ fel-

tébe nirtíjot el ene3tette unla a Ijaijonac ey reijtokeben, es 113 ei)el otl)

Irtppngottmlrt
,
pe í^föO^i onnonmagat 3rtbní»on meg i)elonte, eö a

mortiramfiigra aí»o^ met annac wtöna fok iíie elmulunn eg jent a3-

3oniallatnac megielonec^ miért Ijag n^ egl) ei)el megmoraíiotl) imla ne-

ki 113 tob 3Í3etkel innepe nem illetik tialo^ "Parmudit, Qo^ mint ay

elf ;

^^^ napon 033ijeknec napijok illetnec^ ogon ajon jerrel ^''itrtk-

elne neki)6 tijto|feggel innep lenne , kenjotanac ejjent jijek nntberos

pupannc ií»eicbe^ es moriminnoe x.a}i\v ií>ei)eben tlrnak jiletefenec ü-

tanna keti) joj ^ t$ Ijarmicj ejtenl>oben. tteminemú npntur keuetinala

a} apainak feijelielmetl) , melek ej jijnec tl)etemit(í»|fn)tarti)ok imitt co-

lonnabnn Ijog egget nj jijeknec tetemi kojjul nekl)e ttí>nn. i

''•* Jogníta

l)og ejti) (1} egl)ajoban Ijelljetneie. pe ejti) micoron eg ejtení»eig tor-

totto imlna aj oltoron eg fabol olkototi) jekrenben (Egjer l)og aj apat-

nr, eö min> a baratoc veteri'ien Dolnanac^ ee neternet eneklenec^

minl»Dnoknec latafara üy oltárról le jalla , es nekik fei)ct l)ai)ta eö

oj egl)ajbol elkimene Jlteg remnle aj apatnr a} oltarl)oj fnta, ea a}

I

'^^ jekrent \)in0n lele. (Sl oj opaxa fei)e^elml)eJ mene , ee ej bol-

got minti) letl) oala neki megmoníia ^ eo ay jijeknec tetemit mel eo-

q2
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^i) jent orfölrtjjonttac eUti.

povfoboi kintiUk múHf ogait ojanbaii inegleleli, es iftneg ojout meg-

kerf; 1)0^ tt f00alrofl kWefetteneie
^ f«jgl>tt l)ag nunal Vragoíatofbat

alkotna^ foka kctt, penwga femmi ok ö(at megnem nejljetc (Sj "í-

mi mnm jerjetoö íj jijekct naó nijdatofan tijtpli wola, es i

''" 1x09

eínjlfegflcl jmtiualrt €g napon íat\)a eg mon^atotlon no^ jep 31-

jet mert 03 ibpben betegiuiin iHonnen^ <gö !)« ótet efmerne kerttua-

ia t fráter ío^aíijamia ej 3t3nec p nag 'bUofe^ú, t$ a)il) monöouo-

la l)oi útet né efmerne, Jíloní>a. dEn üogok e^ 03 3Í3ek kP33nl,

melleket te ifen igpn m^l) 3eretettel ti3tel3, ©0 jjog te nekpb nag

erlipm aí>a|feí, nekpít ieipnem^ ee l)a mi tijtPlfe^pnkert napon-
|

""

keent ti3en ej ejprjpr ualo Jlí>ne3leö martat , eo Jíli atijankat oim-

faníia3^ te Ijalalolmac il>eljen minket Digojtalobnaf^ eo fegpl>elmeíinec

pfmer3. €al)at nj fráter mioel l)amarob e} ijmaíifagot betefefete^ t}

ijene 03 apatur utan^ Ijog 03 kpjfegptj) P3ue gptene ^mt micoron 03

apatur útet mení> 03 ronüentl)t)et P3ne jent kenettel kenetljnee % coor

fráter kealtanija fo^a ^ monlíoa /uffatoc el innetpn ^ ee 03 j

^*- 3Í3ek-

nec aggatok l^elt. €en yoi);^ 03 apntur kerí>inala miti) 3olna^ ^} frá-

ter megielpnte neki 03 bolognac 3eret. (So micoron p neki aj 3Í3ek-

nec igeretit megmonl^a, minl» elkitakaroíianac , eo eg kenés elmnl-

oan be ipnenec, tet orban el nijogotnac lelek. ^3 ir öfuac r;

wtlt pitritrirrc u r • 1 1 e n es rtj3t3rtAa ittarta

l^sj^fnt ^palin ítjj ít r l | n ítn t i

.

[>^^

^líírgonííiaba oala eg kajíiog npmpo embpr^ ^inec p felefegenel , eo



Ija^obflieckíl í^etombe nagl) oijctotolfofla mia o jent apalin a}^on-

\)0}f tílfl 1)0^ minlion ejtfit^oben nog ueníjegfegot tenne 03 nopijan

dEj npm^ö embpr felefegenec inicoron eiiotooinrt 03 9 jilefe "Mitfl kent

3ent)el> uola, líig l)og ket fo^cit neki ki kel uala uontotni. Jlmmar

nege>
|

^^^ üttol; Mo micoron immár júlnj kellene , el ipne 03 3ent

apalin a330n napia , mef napát efmeg nag aijetatolTaggal igekD3Íkoa-

la3olgalni^ ^iuagatoan 3eoenpket ií>tip3itenc iefuö frijtofnac; es ü}

kegolfegpe 3ileienec, es 3ent apalin a330nnac 3erelmeiert ^icoron

el iutotoolna a tJeníiegfegnec napija ^3 a^^oii állat ínipnmoga 3olflal

yala a 3egenpknec. "Hala p neki egb |

"^^
"1^^ « 103 fplpt felfüö{je3t-

wen telijeö \)nffüL €crtenec \)0q a) ag' ellenjeg PrtPg eg 3aran>0f ke-

pébe elipne, ee be kereí>3ef, JHicoran be boi^attaruolna a tá)[)G^

úle, oí met magát melegittene, Pemaga aj a33oniallat miért igpn

jolgalmatae Dala a 3e0enpknec ételt 3ere3ni, ieleijtte e3tenliP6 ger-

mpkí^eiet a tÚ3nel prijetnekil^ \)oq a^ Prí»pg ajt lattá uolna ragaífa a

áermpket, es ix}
\

^"'^ ú|tben uetlje^ ^alot legöttan apronkeÍJ 3akaíi03a;

«9 elo3la. (3lnna kebeglen a fac írulag kP3Pt elfeletkP3ec a germpkrpl^

^nnera bag micaron a l)n|l fel aí>na d} á|lbpl^ meglele a gernipki^e-

nek p tagait^ gol uijat^ l)al kejet, l)ol lábat, Cjt latuan meg ret-

tene, te í}tbt mtmn a jernipk, el t)alt03eek mint felfalt ^Slnnac ti-

tánná ifmeg erpt \>f)n, ^i 3e>egete a germpknec tagait eg ti3ta rnljaba,

eö mife micoron megi)- 1

'*'^ yege3tetptl)üolna, felmene titoc i)a)a-

ban nag firua kealtuan vv i|tenl)P3, ee 3ent apalin a33anljo3, moní>nan,

<13 I



^ent -3lprtlin ajjonrol pell>a

# Qrpk i^eii Jímiur irttom^ ^O0 mintf animit tettem ntte jerelme-

tftti utttlntoe tenekoV JHaga ÁrtKortrt Ijallottom preíiicanob ^ líalomit

ú} entini kojjúl Icg kijfebnec tottetoc nekom tottetec (aljért mire nem

totol» 03 en miuelkoMomet, ^iket en tettem ntte tijtolfiegeíire es 3ent

apoltn a33(jnera ® 3ent ^palin ai}onf Jm
|

^** en fok e3tení>etel-

faguo otte innepeliet illettem
,

3ej)eneket Ijittam ^ ee nekik 3algaltom

lleml»e e3ee 03 en iutalnuun Jlíicoron e3t monlmno ty a330niottat el

almek, eö latö lotoö 3erent 3ent ^palin rt33ont ipuen angoloccnl nag

3epre09el megl) ekefuluen, manl>«on neki tHe okar' ketfegbe efneíi

JBert femminemd io nem moraíi megfÍ3etetlen iÍnggol> l^og ualamit

tettel i|tennec bobog n33onnoc , ee
j

***^ énnekem 3ejjeneknec 3olí)al-

mn nekem igen kellemetes, ^3ert ttalomit keüan3 oí>na wngon, es a

germoc meg le3en nekoli egejfeggel. ^^3 fog ferefl kit 3eniiettel fiile-

feíícoron fagat kiuontotunn, touttbba né 3enüeí>elí
^
|em te^ fem egeb,

fem 030c kik iflenner 3eretetiert, ^nnonac tÍ3teD'egeert t$ en Ijala-

lomnae emlekp3etiert en oigiliamat beijtoli^ e« en napomat t»íilj Jí|l-

ent boííog a33ont, ee engemet foga^ (3lnag félje |

^^^
fai)afaba l)omar-

faggal oalo fegeíífegnec efmerijen Cj meg leoen fel lerkene, eo ger-

meket ege|fegbe tele es únemmagat minden faijlialm nekil Jltef l>ol-

got min^onnec l)irl)etenec, ee ü oranal I)a3abeliekkel egetembe e in-

nepet mig ele megble, (Se kik acartac illeni meg ielente Jl3ert 30I-

galljonc 3ent apalin o33onnac, l)og ertemenec miotta fog ferefiol^

fp fereflpl, ee min-
|

^^' Iten l)aboru|agtol teflitol, e5 lelkitel



^eitt ^paltn njjonnac o életi.

meöjabttliufonc ee 03 erk orpmbe felmogojtolfonc. ^et boÍJOg"

frtflba minket viQtn otijii fi)ü, eí jentieloc (3lmen ^tb kf?l>e-

, i- n t ^ p a I f it n ? ? f'T n n c e í e 1 1 ^ent ^potin 033011 m-

iú ítt}an iienyetbol^ kijnec attl) moní>oticurtln (Curebiofnac, 0oro-

0oknec xaywa (Se birijit mla íaym yekü ^lerairtria nerfi ürtrofba

ki üeae ierttfaleinbeli keraC leaítttt l)0330i)a; ki)-
I

^^^ nec oola neue

leoiiiu. ^itol 3le 3ent apalin a33ont, ki micoioti ^úíetotuolno ^^

>atek eg kere5fcn uomoö a33önnttc, ki oele l>ai)colkoííiiec^ ee núe

bannec^ ki ótet nem í,ak te|l 3erent íie meeg io erkoUben^ es kere3-

fen bitben ytet neueüuüla. Mo micoron immor neuekolinec e 3ent ay

}on
,
(Bepfegöel felúlnml-inoala min> a} ör3rtgbeli 3Í3eket. §'aXmn at-

tijo 03 D 3epreget , \)oq minbon 3omDknef kellemetoe , t$
\

^^^ g^ne-

rtt|e9O0 03 leanonac tekentetj, es 3eprege; 11ege3e arra 03 gon-

líolatfot ; l)og íitet tartana eg ma^ae toromban. "Ho micoron e3 meg-

Iptüolna^ ^U D neki ki tet DrÍ3ne eg t)en embert CoUií»rian neuút;

ki iamborfagöal, ee boliefeggel egebeket felül muloala, t& kejite U\-

nittani 3ent apalin a33ont filojofiara ^}i\}f boUefegre, e$ leuel 3er-

3crre; JHel tanofagba l)amar ií>on annera I)a3nala, gog gorog or-

3agba j

'^' nem uala \)0^)<ii(i l)afonloto6^ Pemaga o igekD3Ík inila in-

rab a l)ittre kit ootuala í>ai)catol, ki nekil lebetetlen iflennec kel-

lemetes leni, ^nnac okaert, el l)aga a felül mondót tní»omanokat

,

Jtltrt e oelagj tubomanban í.ak bitfag Uletic, iltlikeppen Jeremiao

profeta tanit, monliuan lle akarijatoc a poganoknac ütait



nulni JHfrt j o tprucnok Ijitfagoí ^nnac okant ej oelagj
;

*^^ tu-

íronmnokot megbagn Ce kíj^e oluafui a kerejt-ienoknec konupket^

kikbelol rt l)itpt iiiiní>Dn ine0taníjll)öttrt
^
Jílert tugganala^ 1)O0 iflen-

mc orjaga uolna 03 itjaj Ijitbeit , nem ej tielofli tuíjomonofba
, fem

yeteko>efokben leletnec^ Joliképpen a turnén kon tnrt-itt. "Hó ajert

mikoron o leikében felmagajttttot volna kerejten l)ttben, ee loya^os

miuelkoíietnec miatta, ^inúl tejljerent, es tteluenei konorge p me-

|Ip-
I

^^^ renek, Ijog ljol»no iitet a kerejtijen Ijitben élni Jtteg en-

geboen C3 bolragfaflaö 3Í3 legottan p aranas a3talot, ki üala drága-

látos koneckel meg ekofttuen, <3lranas rnbait írragalatos gpngpckel

fá3oen /eijenec líragalatoö for0naiat , p nag bragalatoe íjnit , ee egeb

íiragílatoe pltP3etit el tpre, es jegenpknec 03ta, ílnpmmaga kel^eg-

len pltP3ec ala nalo rnljaba, iWert íluttpanala oronknac moní>afttt

I

^^^ ^i ígmonír, He akargatoc kenxe3ni mogataknac keni^etl) fpl-

íipn, §olot 03 uruoc ki a|faac, te el tiro33aac, pe ken4-e3l)etpc moga-

toknac ken^ípt menor3agbtt ^oc ií>p el mnloan meg Ijalloc p attijafioi

l)og ell)anta tJolna rnljait, t$ megmon^ac p onítoknac (SEnnec otan-

na okára anna meglatnj ótet, ee tjglele ommiti) Ijallottaoala ala-

3at00 rnl)obtt; JHicoron errpl nna igpn feíííiene, monl>a p annanac

<3tmmirpl te en-
|

^^^ gpmet ftt>bt^ io Ijelre tPttem í3l3ert Ijog elijec

oelpc micoron iíreie le3Pn, ^nnac wtnna monba p annanac 5lno, ga

03 or iefne rriflofban I)i)enl>e3 kijnek nem enimet í»e puet attam 03 yt-

geií^knec, ^iben enes I)Í3Pí, meg b^fötlötlan coronaüal corona3tatol



^ent (3lpolin ajjonunf o ckti

03 orok clctbfu^ §oq ejt Ijttllotta oolno 03 o anna^ kimcuc 11 tpü

llnuac ütrtitua nj o jolgai ti3 uomoö }i}
,
^ikct 3er3Dtunltt neki

atfrt lat>atl)03 efenec, fir- |

"^^ imn, es kenun iitet l)O0 e3 igéket ef-

mej] meöm0ní>ana p elotíec. JHicoron niejjmonliotta iiolna elottoc,

ftQotUm minír crijloíba l)únec ^e ej nieoleüen Ijog kiment oolna d

onna , meg bíJJJtt i^e l)ittolko>o leanofknl ^ es kilomb Kilomb vicfa^

tenockel
,

^leijtuan Ijog e39rkel meg enge3telne 03 leünat pe 030-

cot minli megotaln jent ^palin 033on, ee le terbepoioen , es menbc

ke3eit fel emelén i)maí>fogot te3Dn tiola^ moníman lírám
|

'°"
Jlefns

cri|in0 3obol>ií meg engomet e3 idben , kiben bixerpm otte 3ent ne-

ueltetl) en 3inemnec bo>ogfagauol, ee 3Qmnfll orgonalnfrtüol, b^á *'3t

lattrt üolna 03 o onno , efmeg igon ke3lie ytet feliíieni QEs 03 ellen e3t

movLba neki ^Slnn Ijenba monkolkoí>ol , mert atte be3eíiDÍ> nem \)ay

núlatofb a3 3elnel, cs feneijtekoí) 113 efonel, pe d} en elmem meg 00-

gon erofúlüen
|

^^^
(13 ers ko jiklon, ^i n cripuí iefnö, ee en ifle-

nom ^iitimn anna oj letmonac kemenfeget^ <3ltinnoc megielDnte^ ki

eUenfegiuel, ^j «j Oírmenokkel tij cJten^eig Ijoímkojoíimlrt , is ac-

coron iot üoIu l)aja, ^)03i(i mene^ es í)og latttt uolna o or^nint meg-

l)ert)aliiion , ee l)itynn rnl)«ba cltcjuen, moníio neki (ÍD en jinem-

nec eggetlen eg uignfaga^ ^uag nem
|

^"- tnlioír, l)og a iefofl kit te

iflennec tjmacj^ a |i^ac e gonojfagaert megfejittotteek (Ej ellen mon-

í>tt jent (3lpalin a}}onf §a ipennec molajtijnt efmernelí^ femmikeppen

iteti) nem mernél moníianob^ mert tu^na^ l)og a iefue i|íennef igiy



^ent ^palin ajjonnac o (lett

fiúf ^i nem aj 9 bneiért, pe ammú bijnonkert jenoelie a Kerejtfou

a kmtf l)og ejt l)allottaüolna aj attija garagra iníiultateek, eö

I

'"^^ ieonat meflíomlorjojtete gog útet a rettenet ojfeíjgel incab meg-

tentl)l)etne
,
pe jent ^^palin ajjoii m|iosnaf iegD|e a rettenete jTegtol

megnem felelmec, fem Íjijpíkolio be^t'b miat|) meflnem xalateeK, gól-

yáira iutuan Kejpn va^a'ba vtá, ee a l)itüan rnl)at 9 róla le }úqqí\ící)

ee ötét arana© rul)aba oltojtetl)e^ ee feijere í>raga ncmoö coronat ton^

e0 ekképpen
j

^"^
fel pltojtetuen Jíiuifnac templomába uine

,
§oí mi-

coron a templom kojepet nolnn, Jllennec angala meg ielonec neki eg

i)fi)ünoc jomel'eben^ ^inec iob kejeben yala jent kerejtnee iege^ ts a

bal kejeben eg jpll> pálma aag ki moníja o neki
^
pator leg eö eroo

;

mert tuggaÍJ l)og e kerejtnec iege alat ekefültetolmeg a martiromfag-

nac palmaiaual. Pe a} angalt fenki nem lata Ijanem 4,ak iinemmaga

j

'^^ ^nnak otanna moní»a altija neki, Cn jiuemnek eg oigafaga

alííojal aj iflenoknec. ©j ellen felele, es moníia, (SElo alí>ojattal at-

tam magamat iflenntk en uram ieftts cripofnac keuanuan l)og tl)eee

megi) jonnel atte balgatagfagoHol, es meg efmernelí i\} igoj ijlent, eo

13 ifliy Ml"^^ ternel. Ma micoron ejt monliotta oolna, 31 földre le

efeek, eo ekkeppenoalo ijmabfagot ton, monl>un, (© en uram iflen, te

benneb
|

'^® l)iuoknec iíjnoffege, ee remenfege, teli fcmmie e baloant,

l)og efmerijekmeg kik ajt ijmaligac, l)og tennonmagati tiag a bijon

iften, ee nalali nekil e^eb niníen, Jíílef Jmaíifag eloegejuen, men-

belol oellamas jalla , es a baloant eltore
,
^uag femmie teue e0 a kik



kiúúl álnak mla Ijamtia ipiiec. JHiíoron e}X lotta oolna 03 otfo
^

I)(ira0ijaban IjagO; \)ú^ íj jjjet a tjaroe kpjepot Ojlopijai kotojnec , «

uíjjokkel; íB oflorokkal wernec. €^agi)at
|

^°^ uaö gerebennel jaggot-

nac Pemagtt micoion e kenokat jenoebne^ "Dronc iefue meg telpnec

neki ntig fokfttgu angalokcal es jijekkel, monÍJuan^ (Sfmerijeíimeg 3Í3

atte terpmtpííet, ^iert oiaökoíiol^ ^lljotat0 leg mert meeg többet kel

en neoembe 3enoeí>nDí> ^ l)ol)erok ^3 3a \)(iimn Ijog |enkit nem latna-

noc^ mitf elftttaniK. ^y ytan ijiennee anáfllj ipnenek 9 Ijojja, ee meg

oiga3tac ütet, ee meg olí>03uan^ 3obnltan elbaxatac tárni. Mo \)oq 1^°*

e3t atta l)ollottaüolna ^ I)a33tt l)iuattt a írolgofokot t$ prtrrtn4.ölrt nekic^

l)0g neloet ki me|fec Ijog cripofl touabbtt femmikeppen ne ürtll)a|frt^

fttleti) fórra ónnal be toUeek 3Dmeit agabol ki tjaijaak fogait oero-

uel ki oerijek llo micoron e kenokat 3enüeline ^|leni 303at ioneki

e3 3Í3nek 3aiabol JHoníí-imn uram iefus crifiuíi e^ aijaníiekorkal ai)an-

í)eco3om te fel fegolíet. (Bemeimmel fogaimmal ^ ee
|

^"^ fúleijmmel^

kit minli 3er3Dt en bennem atte 3ent iogoír
^ (IE0 kérlek l)og Ija ualaki

en kenoallafomrol meg emleko3nec^ oruengenec tn tagomban egejfegner

miatta €0 303at ioue Ijoja^ moníi-oan^ €nggaír en 3eretDm l)og va-

lamit kertel; meguagon a^oan^ €3 }0 beteliefolioen. Jípuenec anga-

loc
f

t6 megoiga3tac útet €3 megleoen a} p altija efmeg a fetet tom-

lpf3be üettete titet Jln4,elkPÍ>üen
|

^^" minemm kegptlenfegpckel meg-

teritl)etne leanat "Mo mafnapon monl>a neki; <3luag aj en i|lenp-nec

ag temijent ^uag 0I' nag kent3enueg; ^itlj ingen fent i)ell)etnel (iSj

v2



jBcnt 5lpnltn ojjonnac p életi

ellen motíba batorfa^gnl ^ es felem nekil 2I3 en orrtni itírxe cviftofnac

attam eunom maflöinot regon, §oq ejt Ijallottaoliut 113 o atti)a^

miképpen meg írül)út^ l^ejíie l)ai)ot joggatni ^ e$ |

^^^ uuroe kojepet

tljetete nog tújet, ee aj 9 lemtnt megkotojuen miní» rnljnflol

tújbe wettetljee (£0 a túj legottan meg olueek^ Ijonnan ferelm nekil

kiipue ^atuan ejt nj 9 ntta oijonuan megkotojtetl^e útet es a ooros

jerte tunittatlan louackol ljorl»ojtntia mUXf poran^í oltmn ajoknoc

kik a louon volanac Ijog nomottatnac útet^ pemagu nem kefék a}

i|ieni ho}ya nllaö (Kg-
|

^^- gik a íomc kojjül kik jent 2Lpolin ay

jant l)oríiojij ac mla ug ruga 03 atfat Ijog ottan megl^ala pema-

ga^ aj aima fiaual egetomben e 3ent ^i^ntc eleibe mene^ es firua

kerikyala, l)og attonac feltamaíiafaert eriflofnac i)malifagot tenne. (£0

jent apalin ajjon affolíire le efek, |e terí»eppoloen ijmaba ur ipent^

es aj 9 ijmalífagaual a} attat feltamajta^ ^i legottan l)ir>etni kéj-

be cripcifnac Ijitit. (£0 ej Ijaluan
j

^^^ kik otl) ualanac, ^egottan

minl> iflenl)Dj terenec^ (B$ nag fac ejor emborpc jent leaninoö paptol

kerejtfegot iionec. ^j lo keíieglen^ ki jent 2lpalin ajjonnac atfat

meg ölte uala embori keppen joluala mon^uan pobog ung ^palin,

eö boííogoc miní> ajoc, kik te miattab cri|lofba Ijittec. %o micoron

peciuö á,ajar megl)aUotta nolna, l)og eufebiue ;íajar kerejtijenne Ipt-

öol-
I

"* na Jloue vomabol olerantiriaba^ ^it micoron meg uolna.

enfebiofon nag kenokat tl)etete es annac utanna fdú üetl;etlje. ^nmc

ütanna jent ^palin ajjont ketlj kerek kojje el00 jegekkel rakua^ ki-



jjent (3lpolin a}}onnaí p életi

ket uij IjrtijtüiUa iinj| jebolfei^flel mtUt\)e , es Í0Dn 0i)ttrete, Pemogo

e baítoi] 313 ferelin nelul mnralm. (íE}i latüuit miu^ CT30C kic otl) üiUa-

imc ai|lofibrt í)Uiieí í

^^^ Peciuí keí^eglen 03 foc 3entDk me0ole|eiert

ainmeii0Or0O me^ úte^ e$ meg\)aía <3t3 ytan a gorogpknec elettec inrö

Ion Um-f ki keie|ii)rtln jent ^palin 11330111. "llo luicaron a oorof-

nnc Ijopatt'o elotl) alerouí>riaba elöl találta üoliia^ ^^e^ottan inegua-

cula iuin> (ere^euel D3ue. C3 leoen kealtaiii ke3íieiief a) ^i^\)i} ^ kik-

ért le terírepolueii i)mal>ra00t tpn vx i|lenl)e3^ ee legottaii 3PinDc
|

'"^

uelaga meg aítateek. Pe ejpc elfeleijteek ai)0 teteit Ijalalallanfagokiiac

miatta^ es 03 p talpat elps va& 3e0ekkel be oerek, ee a} w iiakara

e0 iiag fm^ fpueutl) kptenec, es a uaroö 3erte ekképpen Ijaram ora-

Í0lan ta3Í0alac , eö iartatac. Ito micoron immár negeíí Ijorara for-

bultüalna, <3l uaroö kP3epptl) meg nilec a fpl>^ eö taliar xajar el ne-

le ininí» aj p
|

^^^
feregljiuel. (3lunac utanno i|lennec angala ioné eg

ifijü jemel'be^ me03abal»ita útet a fpuennec p nelje|fe0etpl; es a ima }t-

0eket ki 3eíie p talpaib0l , ee me0 i»Í0a3ta p febeit (í^^t latuan a fere-

0pk miiib fri|lo)lm l)úiiec. €.auabba micoron tülior elftlijetuolna, jal-

la tlnmerariofra
^
^i akara btt33nt állani taliornac l;alala-

|

^^* rul,

ki oala i> neki attafia anag rí»konfa0a^ erc'belpl Ijarom tÚ3ee pkrpt

i^enaltata^ es 3ent ^Stpalin a33ont bele nettete, Pe le0(»ttan miiiíipn

I)eu)fe0e el alyeek^ es a Ijarmaíí pkpr kibe i'ala e3 3ent 3Í3 , Xí»í>a-

keppen in0ani kej^e^ es ketté repeltuen v neki eapotl) oitia ki ipní (^3

íoíia latuan ti3 e3Pr embpr l)ún criflaeba ^nnac utanna "Itumera-

r3

!í]



rí00 jLd^av fíijf bífn^ijat- |

^^^ mn jornú Ijalallal bála ^3 otnn e-

meltetl;íílv 113 i.a3rtrfttöba (í-orqniuoö ki criftefnac o tfflD|>t me Im-

c}okk(il nuQküiQ}tú\)tt e& e^ m^a^ fata iabbal fúfÚQ^t^Ui[)t ^ es

foüfl ala l)(>4J tiynec miatta ütet íI t)eDe3ne^ pí ijlenmc angala e3olv-

bel htá meQi)}ixbaViU\. (B^t htmn torquinoö , ininlr tupeoíl fd t)e«e

«3 ífl3 bitpt JWiiíoron í3t |)aaottat)olna íí^bfo-
|

^-" nor flerfai) ke-

rat^ ®í>a ioné nag froof l^ ? j3tleranln:iat meg 3aUa; t$ mt^mnt niiníí

ufptuel (Qúmbtf e$ mtc^kí}tfiptn t0rí|ttino|l ^ e$ a tpmlDC3bí mtitUf

%hva\U0Ímn Ijog í'*^* erojfen tartanac ^^nt (3lpalin 033ont keÍJCg-

len niicovon tá33el ui33el ya|fal cVIjufcal kquefkel^ ónnal
^ feíip

3t)rokcal^ fa ínonel^ ^enkoDel; diaijai. (& m^
\

^^^ ^tváenixd igpn

0Dttrettcüolna ^fímmc angala í3pcbpl miníi ki m^nte íitít l^ábo^;

fifinmincmá ken ooUafnac miatta mennem öD3teteeky ^nnac ocaert pa-

vmíoia \)0Q d m^hc nakat^ Jtnnac utanna micoron intatoolna o

ken DaUa|anoc [)tUvt , ^qxkU tQ kéme ibot^ anag l)alo>ekot; €0

ekképpen ualo ijmaíifagot ton díD 3Í3eknec ekofege, ee keÁDlfe^e
|

"^

"Dram iefne crijlue, ki engpmet meltataol, JloUeljet méltatlant atte

3ent neue"bnec efmeretire l)inoír^ Ijog en^omet tennél ti3ta alí»03atta;

JHa nekpí> aijonlom en lelkemet konoroguen ttla3atajfa59al^ \)0q m-

lakic d} en kenmrl megi) emleko3nec (3l3okat miníronnemü telli ee

lelki t)e3eíiemtol meíjl) orÍ33eír. pijnoket kegelmelfegflel me^jboi^af-

fíiiff buijafagnae inl>nlafaatl) p ben-
|

^'^^
noí) meg oUaí>; tiltolfo 3e-

genfe^pt, eo l)ertelen Ijalalt nekioc látni ne ag 3l33oniaHatokat^ kik



:!Q:

3ent Jllíuiga 033011 tiete írüííj

áermqk }xitfben gottrpí>nenfc a ina03Ot üt>m\\ ukft iiieöüi0a3talj)olr;

w Ijolalaknoc fteijen Kegolfcggel iwktc meg ielonúeel; es oeioc l«g;

(£0 Ijalolaknac vianna tíg irgalmat oetoc^ §oj te üele> oigaíi033a-

M(ic 9r9cke. ^3 ijmaíjfag me9üe{)e3uen
^

^o^ai ioue meiiboí o bí'330W

:

"* JHoníiuan Jloijel en jeretem uege^ a coronat ki tenekoíi oroc-

kc megogan 3cre3uen^ €uí>uan t»Í3onfa00al l)O0 te minbon kerefo>-

ben megboiíJöttattaal ^ dz} megleoen a folí>re te l)ai)la, es a mk va-

00 fet víeue 03 o toret^ es ej uagajfal et tJaga íiükatl)^ ^nwac ütanna

a3 p te|le oí nomos iUatu Ion 1)09 miul»pnc0r0n betegce oakoc^ t$ fi-

ketoc^ fantac, ee nemac miubqn notta-
|

"^ t'aioíbol megjaboííutnac-

imla. (ÍS3 3ent 033011 3enoeí>e mortiromfagotl) otl) ^a} l)or0m e3tenlr9be

<3lmen. ^t ke3>etic 3cnt ^í»niga 033011 e i e t c g^í>uÍ0O^

tloto (^lefioiioc Ciaconoc; e$ min'if tenget 0r3O0iioc \)ttaQ\xt 0330110

(ÍC6 0C kegee eö irgotmos 033011 yolo 1)00 t»otfll)0t ior uoto ocor uorof-

bo^ akor folnbo imnl»cnutl) beteget^ eí koort kerí»03 uoíO; |e0-
|

"^

0ttoii mint l)oti)o uolo 3eretetc|l megtotogotfouolo c$ iitet me0 01003-

toti)auoto^ miként oíio fiot^ ouog teonot. dEnnec fototte minlienüt

tomtcc3be fekú fogl'ocot nogi) 3eretettet tat00otuolo Jí:tintl) oijo

O330ur0l iro6 otooftotic Í0, Ijog ietoö k0nl)aioüota elefe0Ot nil)O3ot0t^

00rti)ocot tomloc3betiekl)e3 30l0oltot ualo^ gog I)ií»e0|e0-
|

"" tot

ükét e(ton03totna (£nnec utonno, ee fototte IjOiotro uolokot kiket

ero3 oto micoron üro I)erc3e0 milerot^ ouo0 ueá^ernerol ki ioimío^

terí>re efoen nil)oiot me0Í00l)onola, es o ereí)D3efenec miotto vket ki-



jBeiit ^l>niga 033011 elete

3obatrítta mía. Vamoké es Ciboc kik tet tUeticüalU; img l)^oma|l

te3on «olo
,
^it eggic Caplana íotuon nog fel 30üal o neki lyt

montia
^ Ce 0330110111 nblieg ^ eo engec3 e poroknac \)oq mi kic te 30I-

Qüitf üogonc femmi né ke3l» lenni^ CSs ai)o 033011 noij kegofen neki

felele eo ig inonl>o ®l) orom mel'et te moníro3 Jften o ioniool min-

ket meglotoníío le3en^ ^lomirnoklj03 ot igon Í0ekD3Ík uolo go,^ mi-

coron eg3er ielpe oltoro elotlj ki Comoroiobo oolo rokoon^ Jlmoli-

'^^ ko3ni ke3Írotoolno ^ es 03 ijmoíifogoknoc oijetotojfoflotol nog i-

í>eig el nem touo3neec, ^3 olomifnoro 30ctotot 3egeiii kik oolonoc,

nog 3000I keoltl)nok uolo ^ monímon e3t, ^mmü 033ononc el ene3Dt

mi elpttone ^ nog il>o oogon^ megfeni aí>ot olomifnot^ ^yt Ijolnon eg|)

3lpoc3i)o 033011 1)0^0 bemeiie^ (So micoron 03 3egenDínec 3ouokot neki

megmonbotto üolno
,

^Tegotton
|

'-'^ monlio
^ vetf fel pol)ort ki neki

3okt üolo miníiencoron pen3el telijéé oUoni Wi^e'b ki, eo oyíjati

3egenDknec miként iften mohytijoí otto^ (£31 te3Íuolo micoron oije-

toto|fogbon fogloltoticoolo , eo pm mogo ki nem meljetoolo JHico-

ron kelieglen Pinmogo ki megpn uolo, onnon ke3euel nog bemfegoe

olomifnoc te3Pn oolo dís ol* nog kejps 033011 uolo l)og l)0 íok e^

kenere <3lnog eg tik moiio ooltl)e6
|

"^ otton 3egen9kkel kD3liüolo^

es met 3egenDket nolo tort uolo^ tuloijíron p ke3ei)uel le terí>epol-

oen eleíielí> nekik 3olgoltot|)üolo , eo 03 9 lobokotl; miní> megmoffo

ulo
f

eö 03ton megbekelgetiuolo Cnnec fölötte pocclofoknoc focoffo-

got e3tenl»pnckeentl) eleí>ellel fegitiuolo (!EI)fegnec ilieijen nog olomif-



^fitt |tíiui0fl 033011 detc

U

nat tejon uala. dE^ frtluijalm neki nag föc 3ontora uala^ e& miuti 03

fokffl0U öobnnt 3e-
|

^^ gciiokttec 03tfa mU\. V^ (& mont>tit Ijag

uarofokon ineökeoUtatt'a luila Ijog unlaki)nec 3ikfí0e üolna, oíia men-

ne ^ e0 iminanrtc 3ikfeflc 3erent elepl) wenne^ Jllicoran a gabona meg-

f0gatk03otiiolntt l)U|ll) |«i)totl); es l)ni)t o^tvaia í93tie0Dknec ee tir-

naknac annoc uala t$ \)etc^($ clot iveket üífeliuala ^oc y^ektt

^oni^a üU\ m}í)\i mU, es nemeteket npax'ofitgra , nemelijeket
|

''^

I)n3o|fn0ra atamúa^ gitpl) es Ijalntl) generúreflí|el fo3etl) üöla, es 3e-

genpknec annokkeppen tarttijak mía es vtet kenette t)ak; JHert mía-

ki tle mit keer uala, giuon fenki nem bo^atmiúf Jílinb mene io-

neíielme neki uiüo cla|iröml)elieknec^ es 3egenDc-nec 03tt'tt uola, ;íak

rttl)a3attra^ es eledelre imloot nóta benne megtartunla, Cs ií no0 aije-

tat05 03-
I

^^^ 3011 üiUa
f

\)0Q Ijouiütoi foipa beliglen 03 3ent (^\)(iy

toi el nem timo3Ícüaln ^ jent nijetntulfagljoj oí igon jerkojot ü-

íiX; eö urat unneni en0e3telteuala
^ §03 I)rtrmic3 ejtenbeiölen l)a-

3a(J'a0nac ajíotol ualiytüan woltanac^ (ö erefb eletotlj uijel uola min-

tfmx claufli*0mbelieknel, do3ei- ebben ^ l)0g minliDn na\wn boijtoi im-

ta^ íelos innepoctol me0UoUian^ |aikve
|

'^^ Confelfon, es ura l)er-

eeg inticunla ketljjev ennie JloUeljet bn|ll); es Ijnlntl) líenenífe^öel

í^enatokat tt3talant 30l0alíatl)nacuala
,
Pemaga n30knt mennem e^i-

naia Ijuneni 3eí]enoknec kulíiiuala, es mai]rtnrtc koj Ijulotl), es ka-

p03tatl) fojetteíurtia ^ Jtala foti) uij oala es leér, port íac ieips in-

nepeken Í3icüala, tlifliliokot nem £.ok npollolokeet, pe minkön
|

^^"^

f



i

íl

jBfiit (3lí>uifla 033011 eiett

^entokmCf kiknec foltítn iiapoc tUo vt}^tif ee kinerr«l boijtDltülo.

C3t tí3mrtla miníioii contorokon, JHiníiijn aíiticntbe^ t$ niiníiDn boijt-

bíii, <3lnnac iJtannoc ^geb foc nopokon e$f "Uglíoáb J^flin^onok á,aí»al-

íOÍmacüiUo rai)ta^ (Skg kcnerft e3ik Dala^ íb a fe'\)tvtt y^enGkntc

kúlÍJtuala "llem 4,ttk boijtokkel, |lf egeb gettrelmfkel «0 tejlít 03-

tl)Dnfritmala. fo 3prbDl
|

^^^ «nalt (ilidomot oí fokoifl íl uifH Da-

la, l)Ofl raijta IptI) jVboc ygou iiug íUffolinec uala, t& tvd folnoc-

yala^ ^oi^aio kánonai magát amura a|l0ro3tatiaüala, \)0^ a Uan

magát igon firatfatJala 3eíiu- ^l>oiga 033011 kerítiuolo mtert p fir-

no, fö okon ffkit tiolo, moní)uan, l)ognf fivijac, go rnnekom

onnfro kel ímbort oernom, l)og o ma Uji(t\) kornnl folijo, ^krt

03
I

^^*
í)<^0 frtJJl'í többet nem lotoc íO\\t\)\\alf es bornel, "Deterne

foron fopolnatobon megen öolO; e0 ol eroffen mogot o|!oro3i)o oola

1)0j 03 D uere o földre á-orogoolo, e$ fpkion megtettetic nolo, 30-

netlen, eo me3itelen lobból minír télben, min> íiorbo, es minl>on eroe

iíjokben ekképpen tor t)olo,fabí olt03etot|) í.ak accoxon De3onüola fel,

miforon pifpekoknec, popoknoc, es bo- |^^^ rotoknoc eleijeben megen-

Dolo^ es lobo nomo toref mto oerrel tettetifüolo .^olja fubot, es

egebnemú brrel á.enolt rnbati) nem üifelt ókor met nog l)ií»egtJolt,

es á.ak eg 3oknobo, t$ egl) ko3 poloflbo ior nolo, (^$ muxtf enne mon-

koro tejknec femmi generúfegot ne te3Dn üoIo, j^oUejjet 9 ogo nomof-

(en meg á^enoltoticoolo
,
pemogo me3ttelen Íie3kan nngo3tfoo-

|

^^^ ia,

^ol)o femmi korfogobo pippornoro nem fek3k»ala, Jlíinííon



fli{j l)al miúf C9 ojokat igpn 3cretiualtt kik mifet jjolgatnac uala^

^o\)a aj 3€nt íábrt3Í'<í ^^ "^iit úlüala^ ganem miníifncaron teríion^ t$

lübon i)iuoí)ko3Íküala; ,^anl)0 |>m l)abrt fem ífoben^ fem faorba mtQ-

itíin tartl)l)flt(ac DiUn^ Ijug mc3it lab }tnteQ\)a^\)} eijei nappal nem fo-

l'amot tíalna^ ®l'
|

^^^ nag aijetatoe oala^ §oq rnicorm 3ent mifet l)ol-

gatualu^ luagat nem tl)ttrl)etiualtt nag ftrapol^ t$ a (trafba oala je-

pe0e|l, es f0l)a3koí>af0kat te3en tJala, ©Itari 3entl)fefll)e3 annera feb-

l)eticüairt, §0q micaron iflennec teflenel egá^ftl fola^ nag fuajfal

megl) otletikoala ^ölja ijmaíífagtol |tramnekil el nem megen uala

©1) ki nag boldog a33onüala sy^ gag ki egebeknekee
|

^^-
ií>ue(fegpk-

rpl ielos gonírot tnfeluala^ líeki ieloe 3ír3Qtl) 3algal0i)a yala, l)og

ki emborpket gonafra intüola. Cg neminem a33onaUat0tl) ki ijmal>-

fagot nem tuí> oala^ tij l)etben nag 3eretettet i|leni ijmobfagra taneijtlja

(Smbpri állatnak erei folpt m^apaiaf |Hin>pn eijel nngomnekil

i)mal»f03iciiala <3lmmef a^^oixoc nála üalanac üalamic0r0n felkelnec-

öala minírenc0r0n i)malik03Uan
|

''*^
latfacoala^ líeterne után f0l)a nem

al03icüala^ ganem minl> nalií)eligl) i)mttí>k03ic Dola^ 1Hgl)0g^ llag ter-

íiepplejenec miatta wplgec lejnec uala^ eö írelnec ütanna eledelt uejen-

yala^ €$ 03 3ent a330n ^ Ipg kijnec jentfeget t$ aj)tat0(fagat iflenfeg

l)alalanaí: ilieijen meg iel^nte^ JHert mic0r0n aj jent 3Í3ek 9 te|!enec

mellette f0ltartl) oluafnanac , (IBI* nag áenerufegpö illatl) ptl)letec 0tl)

I

^^*
a Ijelen, ^it fo\)a nem er3Pto0lt embpri állat annae el9tte (B&

ekképpen crifl0fba ej npmpö <i}}oh el nug0neek^ ^i mafil) uralk0l>ic

f2



^cnt fl>onan marttrnaf raartirófaga

prekkpi orokkí meiiorjOöttac boíio^jfagnbau (3lmen. Ilruof tle-

'el»e kc3^etic ^ent rtlíorirti! mortirnof mnrttröfago.

(3iPor})an or ipmuc ^cvctí) ytnü martiromfttgot 3cnücí»e marimia-

no5 ítajar niiat
|

^'' Cjkeppen^ mícöron c folil nugmantiot morí-

tntanos , MkomeVia mm xmrofím baluanoknac al^ojnec o parani.0-

latfnbol minliDnut kcrepftufc tiala a }^exe^Uní)c tlikik ikct kcreftc

tjala kentol uala fclto^bc llikic pciyiwc üalo prúltoíjben, tlsljag^

jomjeíí p jomjeíjáat Í5n3í>tt l^njabdkkct a kenra üonj'rt yala^ kik kpjpt

I

^^^ <3Dk tniat I)armic3 Ijarman iiie9f0í)ttttonac t$ a keral eleibe uite-

tenec, ^iknec a kernt montm^ ttem Ijallottatokee minem ken a ke-

rejtienpk ellen 3er3ettetpt ^j)nec úk monl»anüc QaHottoc, pe ntte bnl-

0otoí)fo0O$ panuuolatolí megmpnettpc (B}cin a kerol' igpn me0l)ara0-

üeek^ eö panuuola \)0q úket ners innkkal wernec^ es 3aiokrtt
|

"^ kp-

nekkel; e$ me^ljalgatnan minírpniknec monímfot^ uket me0tiafa3tatl)tt^

ee a tPmlPC3be reke3tctl)ee; ^iknec nliorijrtn all)atato|fai)oknt e3ebe vé-

nt ki oalrt a üite3pc kP3Ptl; na^ob^ Jltoníra nekic ke3critlec titPket

ottú iflentpkre, \)o^ megmongatac ennekpm mi legpn aj ertpm mel'et

ttt aj kenkért unrtof. (Srre megfelelenec a jentpc §oq jpm nem lat-

tá
, fem

I

^^**
fúl nem l)aU(ítta; fem embprnec jiueben nem 3allot mit

or illen me03er3Pt ci^ p 3eretPi)nec. €31 l)alüan -3lír0rijan kpjicbe me-

ne^ es mon>a rt3 ötanna xmloknae^ jamlatatoc en^pmetljes ejpkijej,

mert enee kere3ten uagac, go0 e3t b^Uotta oolna a 4:a3ar, es latna

1)00 nem akarna alííojni a baloanoknac JWe0 yafaftata titet, ts a



^ent aí>orian martiritöc martiroftiöa.

tpmicfjbe v(tUU (Snncc ntnnurt a) o feieftQt Ula-I^^Malia meg l)aUa^

§)0(\ ura mcgtomlDcjtetotuolna Jlíleg 3aka3ta rnl)aiat fíröon, cs nag

ol)ai)tynn pc micoron mfi)tuttn volna \)oq \)iUuxi tDinlDfe3UtDíttol-

na iuc0^ llugl) orcmmcl a tpmlpcjbe ftttrt es 03 tjrattttc ijafait, ts

a tcb 3aitDkncc i^okolgntta mla, mert ms ktví}Un tialfl, pe a Ija-

boxnfac^mc okatvi magát megnem ielontiuola ^nnac vUmna mon-

í>rt
I

^"^ a3 D tiranac poíiog ortg te en urom aírorijnn^ Jelért meglel-

teí> a ka^tfa^fdc^okat Mket utte 3ttieib elljattac ktnekil t)ai)onni k£3ír-

nec tt3ok kik ma|l fokát birnac JHicoron nem le3en a kerefkpíiefnec

itftUf fem ktxeii uetelnec^ JHicoron fenki a kenbiUol mrt|l meg-

nem 3abalittljl)rtt <^em atija ftiit^ fem onn lennat fem 3010a tirat^ fem

barát barattijat ^em a ka3Íragfa0 o urat (íEnnec után-
|

"^ na mi-

coron íitet intotteootna orra^ gog miníiennenm e tieíagi íii^^ofegot

meg utalna ^ barátit ^ es 3uleit megutalna , e$ min>pnl)a 3iueben

ménben igeko3nec^ illoní>a pneki 3ent (3ttiori)an Creggel bngom^ mert

ammi kenuallafonknac iíieijen ell)i)lac tegpl»et^ í)og la|fal» ammú Ija-

lalonkat (S3 megmonírnan tlatalia ay p orat aijanla ay 3entpknef

l;og {itet erpfittenec c3lnag j

"'-^ bi3tatnaí (K e megmonli-üon el l)a-

ya\)0} mene ^Stnnac utanna micoron 3ent ^í>ori)an l)allotta uolna ay

p ken oallafoknac nap'at^ el ipne^ ee aijaníiekot cíba ay prÍ3Pknec, eö

ay 3entDket kik p uele üalanac ke3e|fegpn Ijaga es írnom maga elmene

\)ayal)oy nataliat el \)\)ma JlTikeppen p neki I)it3erent fogatta uala l)og

p kenwallafoknac ií>ei)en otl) lenne ^ Ito |

^^^ micoron immár I)a3a

3 m



Tll

^tnt atfovian mortirnac martiröfaga.

mtmu, fata htti cq ^tmd ^i Unottan ílfutö^ ís uatalianac meg ije-

ne moníman^ 2tliori)an eljabaímlt^ es im \)0Í io^ Qoq (}t "Hotalitt pál-

lotta tJolntt "lleiu \)im ^non^uon^ pc ki jubüíiitotta voina hUt ki a

fo^fa^hoif Mi ixiia ipn emukmn a^t^ $oq[) 9 a fagfagbol ki3aba-

'ifixiion
f

C6 a jcuti^ktol eljakagiun^ f^koton íjt tnonírana^ Jli^ue tQ

öennpk 03011
|

"'* l)a3tol ualo, ^i niouíni mki^ pijon im l)ol iq w-

rnm flboxattiu^ "Hatoliii ayi\) aUijtttt, |)og it martiromfrtgtol t»nlo

feltében futotuolna el; Jíflon kefémen fira, (íSe mícoron latto oolna

vtet felkele l^amar, es 9 eltte 03 aijtoot be 3m:la; t$ moní>a (lSltauo3-

3ec en tlem okki i|lentDl el efoti); ee ne torteníiec nekom 3olni 30-

iauttl; fittel orat megtagotta, Cnnec ütanna lekente vtwta, moní>-

nii <ÍD te ifientelen nanalijns
|
"'^i ke3entte tegotret meöfogni ttmmit

el nem Ukú\)tc}, ^i ürtltt3ta el tegoíret 03 3entoct9l; 2imi ki l)itete el

tegoííet; l)og ki tentel a bekefegnec gúlekD3etibol JHonÍJmeg ennekom

mire fúttal el minec eltte a oia^al lenne^ ee minec eltte a kenti) latlj-

naÍT; IHikeppen febefeijtettelmeg^ gog meeg a íiil el fem3ala3tatot Jlm

en x-oíialíol>om oala l)a iftentelen nembl/ 1$ e flono3 nem3etbelol va-

laki ijtennec aíiatneec © ennekom boíio0-| ''^ talannac, e$ mmhfnac

Jiítit UQtCf ^i 3erkD3tem e 0ono3 nembelil)03; "Mem Ion enge^uen ne-

kom l)og en eg l)oraiglan tialo ibeben l)iuattatnam martir felefegeitec/

pe incab moníratom l)ite 3eflot felefegenec Cg kenejfe l^n nekom DÍ0a-

fagom
/ Pe Jlme immár ))OÍtÍQ ualo keferúfeflom e$ jegenfegom uagon

^31 l)öl9»ítfrtn 3fnt ^l>or|jan igpn orl uala, £ oí»alcoíri>au ey nompö



i

jepfeflOö ifijü öjjoúiallatnuc p kjc-
|

"^ l>fn, |lit uptoala Ijöjajfagra

iinnac flotté iak tijen neg l)0«rtl^ l)önan tvCbna e kíppen joini (í^ro-

mtfl Ijttlflatfrt jJla 9 bejedet, mert thhÚQÍ genc^etoe 1^3011 üala a

imvÜtomfa^va
f
pe luicoran iotim titet Ijag iflon kerer^ene^ moní>tt

neki "Mifímteg nekom 0330110111 iitttnlio 03 aijtot^ Jltert nem a inar-

tiríjmlrtg elöl futtám el^ ammtiit te ölei)toí», pe 1)O0 tegoíiet ummikep-

pen fogaliam eÍI)J)Qlac
|

"^ Hutalia metjfem Iji3enüttla o neki^ moníi-

Uttn^ faffatoc miképpen xalogatl) engemet e Ijite 3eflDt Joliképpen

l)03Uí>03 ommas ^ul>iie. /ujfel te iiawalijas en totem ^ mert en maga-

mat mai)í> meg plom^ l)og meg elegoggel tmmar^ Mo micoron kef-

neek natalia neki megijnitni 03 aijtnot^ JHanba ^\)es nifí>meg, mert

el megoc, t$ tonabba engemet nem hc}f es annac wtanna fir3^ Ijog

engomet
|

"^ en Dege3etomnec elptte nem lattal, JHert a 3entoket

l)ottam ke3efúl en ertem, ^^^^ l)<i 3algac kerefoen engomet megné

leleiiíinec, 03 keniiokat, e$ 03 enemeti) egetombe ke3liic 3enüel»ni

(£31 Ijaluan tílotalia Jltegnita, es egmas elotl) le efenenec a fDlí»re

^nnac otanna a tomloc3ben egetombe menenec ^olat Hatalia \)tt\)

napeg a 3entoknec v feboket nomoe goUual kenegetiuala ^nnac u-

tanna a 3er3ot
|

^^'^ napra a i-03ar vitet eleibe l)a3ata, ^k miforon a

kennac miatta nem iarljatnanac uitetnec uala mint barmoc, ^ic

3ent (3llrarjjan ke3eit l)ota mege kotuen koueti uala , (gnnec utanna

3ent (^írorijan e3tern uitetec a xa3ar eleibe. Ilo miearon tntetnec

"Hatalia e keppen 3(;lwala neki, lajfalí en3ereto uram gog megne
'

f4
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^ent oííoriau martirirac nwrtirófrtöa.

tetUn núcovoM a Ivent iatottf mert ktm$ amintt mofl ^enmc}f Pe a

le3on nog uiönfa^ tenelvoí>
|

'" Ijog leijottiin 03 jent anötilokcol kty

tje} tjVMWtfenQtf Mo micovon jent (3lí»önan nem akarna allicijni tlag

neljej uerefeíjDt jenye^e^ Cjt tatuan IHataUa nag örömmel úfvíta 03

3entokl)e3 Kik a tDmlof3ben üalanac^ monl>nan Jlm a} en uram el-

ke3líotte a martiromfagöt
^
^tt micoran a jm^at intene^ \)oq a} ifte-

nit ne kar0mlona^ ee mottl>a^ ga en ^pttretom mert a3okat ktc

nem i|lenoc karomiom, mike|)- í

^'^^ pen te ^ottretol iouenírore ki 03

iflrtj i|lent meíjkoromlolr, Jllíinlia neki a ia3ar ÍI53 igékre tegoM a

á.oiaríií«c tanittottanac; ^ent ^íionjan e3 eUen mon>a Jlílire monlioíi

okít ítalaríííknac \)a (i} oroc eletnec utara tanitnac^ ^3 l^aluan meg-

entl) elfuta natalia , es 03 uranac feleletit 03 3entDknec nag öröm-

mel megmölia d^nnec ütanna a :(a3ar nag ers embprokkel útet efmeg

igpn ueretl;e Cuuabba natalia miní>
|

^'^^ a kenokat a keríiefoket es

üranac feleletit a 3ent martironiöknac kic a tomloc3be ualanac legot-

tan meg ielontinala. Mo annera werec ótet^ i)ag a béli ki io üala

immár Snnac utanna meg iiafa3ac wtet, t$ tob 3entockel a tom-

lpf3be uettetec tlala 3ent 2lítí>rijan genge ifíju, es? igon 3ep abra3n

[)n)on nolcj e3teníiD5, tlatalia tekentuen urat Ijatra fekuen a nag

kennac^ ee taglafnac miotta
|

^^*
feije ala te\)t kejetí)^ es monlio,

|}o^0g uag te en 3erelme6 uram^ ki melto lool a 3entpc kojibe 3am-

laltatna>, |íol«í»g lutg te en 3omom uelaga^ l)ög te 3enüel>el , <?l3^rt

ki te erte> 3enuebe ^ ereggel en el»ofom ereggel^ ftuffatf annac ífiípje-



(Bent n^ortnn nmrtirn«f inartiröfaga.

Qct ki)ncc jelciniéiért e Kent jenuettel*. Jíleg Ijalla a 4,0301* §og fok

ojjonioUntoc jolíjolnonoc 03 3entoknec tDmlDf3be , "|liiron4.olo goj

touobbo k ne bo^-ot- !

^" nok wket, |líteí)l)oUa ejti) notolio
^
^og 03-

3011 népet obn nem boiotnonac^ el uet|)ete í)oi)ot^ e« ferfijo ruljabon

elte3cc, "llg 3<'ln<íl »»íírt 3entoknec tDniloc3be; egeb 033onioUatoc-

koles e3t tl)etetiualo io pelí»o otínfonnc niiotto, CSnnec utonno kére

03 urot, l)Oj) micoron 03 oroc íiix-ofegbe lenne, i)mo>>it erotte, §oi^

pr íflen íitet e welogon meg orijne 3eplDtelenfegben, ee Ijonmr
|
^^S-

tet ty uelagbol ki uenne (£3t ijolüon xo3flr, l)og 03 O33oniollflt0c

ekeppen tettec uolno, §03to ülo oafotí), kin miníioniknec loboit el-

töretne, es ekeppen wk «iegl)aln«noc Iá nolo 3fnt not«Ua Ijog 03 nro

egebeknec kenno lotoon megrettenne, pe kére a íiolgofocot kik e3t3er-

jik oalfl, gog aj wran ke3l»enec el, Mo micoron immor o neki lá-

bait elmetüttek oolno, es 3oroit
|

^^'
el törtek nolno, ^ere ótet no-

tnlia, })0Q 03 ke3etl)ee elljanno metl)ni, (ftlínel 03 o 3ent torföfogi-

1)03 kik többet 3ent)ettek nolo egenlo lenne (£3 megleuen jent ^"bor-

i)an elbo4,oto lelket or iflen1)D3, eo a tob 3entoc un ki)eken 03 úlere

tortok tmlo lobocot , e« ekképpen miní» ur iflenl)D3 menenec , 3lnnoc

ütonno |lorani,olo ^íOjor, 1)og te|lDket minl»meg egetnec "Hotolio

oí»l<ig nronoc
|

^^* kejet kebelebe elreijte. tito micoron immor oj

jentoknec tepoc tájbe oettetnenee , okoro notolio ee ímommogot

tújbe oettetni^ pe l)ertelen|eggel nog l)rmaH) efeek, ^i tnjet el ol-

ta , eö j jent tejl^ket bontoö nekil megljogo ^31 kerejttenoc érrel



(Bent aíiorinn martintnc martirófnofl.

tüiifl;(íJtl) tortiuiöc^ es aj 3eiit tefloket i-íinllantinapofba uineek mtg-

Un oa jent i^ljú^nac bekcfcg lenne ^ Ijog 03 ytan efmcg tijtolfeggel

Illegi) l)03nac. (B} jentoc jen-
|

^^^ ueíienec martirumfoflíJt uronc iefuf-

nttc jtietefe utitn l^uj Ijean l)avom 303 e3tenl>Dbe "Ho a3ert ttlntulia

maraíítt lja3obon , e$ 3ent ilborijannac fel ke3eeí magnnac megtartó^

ilílel' ke3etb eletinec ütg03tolororrt nnnlioncorí»n tÍ3tolfe9gel feijeljej

tejen mia ((Enntc ytnnna lata eg fo tÍ3t tartó ^ anag atfo jeí>D Ijog

"Motalia Í0Dn }tp igen ka3l>ag, es igon nomoö üolna, <3l i.a3arnac

akaratíabol ti3tpf-
|

^^"
fegbeli a33omaUat(Jkat kúlí>e l)0})a, gog l)a

I)a3a(fagra ocaratas ualna^ kiknec natalia feleié^ ^i nerl)etne ne-

kpm a3t, gog en il'en emb9rl)e3 bírnám
^
pemaga keroc Ijarom napi

ií>iptl) l)og magomat 1)0330 3erc3l)eDem. (B}i monga yala a3ert l)og el

3alatl)atna. Jlnnoc utanna i)ma>a wr i|lent l)og wtet ti3tan megtarta-

naia. C3 megleuen iegottan el aloek. Jlme l)og el oluti) uolna, eg a

martiromoc kD33ttl neki meg ielonec
|

^^^ es útet nag cí>D(|eggel meg-

oiga3tala^ |laran;(oluan neki^ l)og a Ijelre menne l)olot a marti-

romoknac, es 03 uranac teflpc uolna. tilo micoron fellerkentl) oolna^

tíeue xak3ent Ílí»ori)annac ke3etl)^ t$ nag fac kere3teni)ckel l)ai)ora

}a{U\f §og e3t megl)aUotta doim a fo tÍ3ttarto foc üitejokkel )!}ai)on

uket újni kejl»e, Pemaga ellenocimlo jel tamalia^ ki bennoc foka-

catl) eljUejtüen kejerite ókét megtérni Mo micovon immár efel
|

^^-

yolnO; "Pokolbeli Drí»og nekic meg ielonec egl) !)oi)on iaro embornec

kepében^ tettetyen |)og a l)ai)oban yolna, es ajokat kickel natalia



i

^cnt (telek fonfeirörnac életi

XS\^

(rrít)

imln, |ll:tonl»n o nekif, Ijonmin iotek es Ijoua mentor^ JHoníiouoc

"MiaimeíiinbiU iouonc es coiiflttniopoíbrt niegonc Jiloníía nekic Cl-

teucttctoc be iinífele ttuxtttúc Ija io Ideire akartoc menni (Cjt monga

tmlti ojert^ Ipö " tengerre mennenec, ee ket eluejtene^ ee l)og meg-

^*''
Ijolnunnc (Sj Ijiiluan micoron o uitorioiacnt megforíiittonoc

,

fegnttiin megielonec 3ent ^tiori)an cnekic eg kie IjQíjobrt óben^ ea

monba nekic Ijog ujonkeppen mennenec minti) eiejer Jltteg ielontuen

l)0g ttkki elojor 3oltoí)lna orliog tiüU voim (£3 megmonliuan Ijiiijo

elot megen itala ^ e$ tttatl) mutati) tmla nekic Utatalia lati)uan l)og

3ent 5ll>ori)an elottpc menne í

^^* igon nag örömmel betelec díe e

keppen minec eltte meguillaniííttnec conpantinapol'ba iutanac. Ula

micoron otl; natalia a l)a3ba mentuolna , l)íJlot 3ent ^í»ori)annac tepe^

es a teb martiromoknac^ (Sö 3ent 2líiori)annac ke3et te|iel)D3 totte

uolna, imabfaga után el aluek, ee megielonec neki 3entl) oíiar-

ian, neki kD3onüen paran^nla Ijog uele 03 oroc bekefegbe menne

^nnac utanna micoron
|

^^'^ almaböl felfekentuolna^ ee aalmatlj megi)

ielontctte ualna a3oknac kic í>tl) walanac^ pt^imt non toloc^ es

lelket legottan elbt>xatl)a^ ^it a3 3ení angaloc nag uigafaggal meít-

íir3agban winec. ^egottan ueueek a kere3t'enoc tejiet ^ ee teuek ú}

3ent martir^moknac te|locl)e3 j3lnien |ír n a c tJ e u e b e k e3 í» e t i c

3 e n t (£ l e k i n ^ e iTn r n a c életi ^Cnt elek
,
pi e} nelagot

wijönnan uala mellorfegenel megI) jcaia
\

'^-^
cö embori ne!n3etnec el-

t^nfeget meg go3e; tlala nomos nembelpl romafagba euífemianornac fia

12

i



ptni CleK confeffotnac eirti

ki mía ia^üK vMataha elf, ^i otan toroala Ijnrom t}Ot 30Iga, kic

mín> araítoí puei ourtojnecuola , eö oUojnecoala cnmu-coba ^n-

n« foiqtU íujfemittuoö wala igon irgolmaö, ¥öI)<í9i lloponkeí) ^t^t-

noket, nrtiökat, ojüegoket, re 3rtranlnjkoknttc Ijaroiu ojtolt abonla

I

'^^ ^ikiuc tt3to|fe0gel jolgaloala, (Ee eniiec utoimu kilenc b^ran

ételt uejen ualn 3er3eto& népekkel ifleni félelmei , kijnec felefege 2íq-

laeö tt33on ee e3 3errel iainbörfogjjal el unlo, JHicoron o nekic mag-

30ttoc nem oolna, Jmo>xogírfkal íierenec ur ijlentol eg fqat, e6 ot-

tolfoguia elenec nag tÍ3taraD9al tto micaran immár a germec e306

öolna
f

nííöc ótet tünufagra ,
^nmc otnnmt micoron a tonnfugbon

I

^^** tul»omttnnnac mintta nerago3nec, t$ emborfegot ertuolna, Ma-

la3tanac neki í,a}at til>narrtbol eg 3Í3et , es neki ol»nc felefegul ^n-

noc otanna micoron a nagoí»alomnttc ií>ei)e el iptoolna, pemene 03

3ent ifim 03 matl)kttiaoal ngias l)tt3Qbo, l)olot ke3l>e útet tanitl)ani

ijleni felemre, eö 3Í3efegnec tnrtnfara. JHeC tannfagnac utonna arán

gúrúijet e$ oiteji ouenec 4,atti)at, kinél ijuel>e3ícüala neki ((ba tartani,

moiib'
I

^^^ tjan, 1lel> \)0^}a'b e30ket, ee tarx nalaíi ammig or iflen-

nec kellemetoö, eo kD3Dttonc ur iflen legon, ^Stnnac otanna ueuen io-

3agaba es a tengorre mene, ee titkon be 3aHa eg Ijaijoban Jtlet \)a-

i)on tet uetec laoí>iciaba. es oiimn elmene el>i|fa nenú oaro|l»a firia

or3agban, Ijol oala mii "Uronc iefne criflufnac kepe, ki nem embori

ke3 miati) uala alkotóan gokba 3ere3oen. Mo micoron oIki intotl) ool-

no , minl> oalamit
|

'^° uele \)o^oti) oala 3egenoknec 03ta , es Ijitoan



^cnt (íSIeK conft^ovnac titti Ixro

rnljnbrtn oltojoeno tob jegenpc-kel ígetombe oj^anonc murünac eglja-

3ti elet ke3í>e úini^ golot olamifnoonl H oaia^ t$ óbban tobbeti) meg-

nem tartüola , Ijanem i.ak kinél p jegenííon megérne , ee o többit a

tob jegenoknec 0}ti)am\U\, Jlemaga aj 9 attija micoron meíjl)efm<rte

uílna IjíJy aj fio elment, o raijta nag ftrafl ton, t$ jalgakat min-

íion fele b0x.ata^ l)og aj fiat
|

^^^ megkerefnec nog 3orgalmato|fag-

gal; ee jeretettel kik kojjnl nekic iouenec el>i|faba
,
gog lattá oolna

jent elek n} jalgocatl) ket meg efmere, Pe ótet a} jalgac femmikeppen

megnem efmereee, es otl) a tpb jegenokkel egetomben jolgai neki ala-

mifnat aí>anac, JHet alamifnat upn iflennec t)alo Ijala rtí>a(fal, monlí-

uan galat attoc tenekpli en uram i|len, mert jolgaijmtol alamifnat t)e-

tetljel
i

^" en oelem, Jlnnac ütanna megterenec a} jolgac , es meg-

moníiac atíanac l)og f0\)oi megnem leltecoalna ütet, kanabba a)

oítntt ^anac elmenefenec otanna 9 ágas Ijajonac pagimentamara fakót

teritte, ^oioX nag ol)ai)ta|fal, es firaffal oalo iaijgatafakat te}tnm-

UXf monítuan, ^i\) jíratam a} en fiamat minl> aí>í>iglan mig útet megle-

lem; es meglotom; ^j |

'^^ iegofe kel»iglen t)gmoní>uala napa-

mc (En aHiglan migb aj en eírejfegos yram felöl l)irt nem l)aUoc

miképpen a gerlice egeí>ál ueletpc megmaraíioc; es ueletoc lakojom,

Hlu micoron jent elec a foliil megmuníiat Ijelen, ^j ay, ^jjonanc jij

marianac egl)aja elotl) tijenl)etl) ejtení>eiglen lacojotuolna ur iflennec

jolgalatiabtt ;
^jjononc Jllorianac

|

^*** kepe ki atl) oala aj egl)a

JHíl0nl»tt aj egl)aj prijqnec, J5*3^ "^J íéb«yí>«i iflennec embpret, mert

13



melto nm\0t}<i^xa ^ ee ijVtmc )tni lüke nugojic o raljtrt Jme 03 p

ijmnliroöa fel inegen vv ifttnmc eleik miképpen n tpmijennec o fú|lj^

'Jltlicnrciii aj eábuj orijo nem tttlmn
^
^irol monliona

^
JHoní»a efmeg

D neki; <3lkki 113 e9l)tt3l)03 latí» oalo otton ki mene ee wtet 03 egbííjlíö

be 1)030 nog tÍ3to|fe9gel. |lo!^''^go9 eíiölijot miníion ember megtuttn-

Dolno, es miníi tijtolnec íitet^ nem akont Ijog e oelngon tÍ3toltetnek

onnac okoert efmeg elmene laoíiiciobO; ^olot be 3aUa eg l)ai)oba; es

micoron onirnu menni tor|taba , llr i|lennec akorotfu 3erentl) a l)Oi)o

3el mint oettetecki ramnnol; gog e3t lotta uolna 3ent elec^ monba

unnpmbenne ^3 en otijom I)n3anal efmeretlen lóca-
|

^^^ 30m; ee nem

t«39í egebec-nec nejjejfegDt ^3 leuen el inbulo , ee O30nkD3ben törté-

nek
^ §0Q 03 ottijo ;í03or oíínorobol ki iooen nog far 3olgackol

megl)korniko3üen; ee utet kpuetnen elpl tololo^ ee ötön ke3Í»e keol-

toni; ml>-üon; Jlftennec 3olgoio kerlec tegoliet; Ijog fogog engemet 3e-

gtn 3ronli(JC0t I;030íib0; ee eltejfel engpmet O3tol0l>rol uolo Ijnllobe-

kokcl; e0 moroliekokcol ; l)0g 03 or ipen
|

^**^ legén melto otte 30-

roní)ek0íií>ole0 irgolmo()og0tl) tenni, gog e3t Ijollottouolno 03 p otta,

p fionoc 3erelmeiert be Ijogo f0goí>ni , es p neki külön l)03at 3ere3-

tetl)e 03 ol)t0io elell) gog útet gocortob lotno eö neki 30lgol0t 3er3e;

e0 únon O3talor0l mio étket oí> uolo neki, pe 3entl) elér incob

^otíboi mia 03 lelki ételre l)onnem teflire, ^nnoc okoert ijmoíifogbo

f0glolot00 üolo k0-
1

^'^^^ronkeli te^leet boi)tel uigo3o(rol megi) 03toneriti

iiolO; ^nnoc fölötte l)03beliek miot nog foc nomomfogot, es b033ttfog0t



^ent (íSiek föitfiejjorttttc íUti

3enuel>uala, llckiktol mouetregot; HektKtol tal mofal>eccol oalo oto-

^tfi p fei)erc ^okorlatofl^ pcmoga 3eitt elek ejoketi) minír bckefeg^el

jenoeííiüala 03 cilicinenec oregbúlefei)ert^ Hlö micoron immár ti3cnl)et

e3tcntt£igleit lok(J3at yolna attanac l)ö3onol efmeretleii
i

^^^ Jílegefmere

i|lcnnec mttltt3tti)abal l)O0 elko3elgetne 03 eletincc oe0e3etj^ ^ere popi-

rojl^ e0 Uutl)aat; e9 113 9 eletitlj míuí>on 3erent me^ira^ J^íltnec otanna

egüafaniapan mi|> megleoen a fanctuüriombtt menbelol ^o^at mu^

moníiuau, Joijetoc en l)i>33am mtn> kik munkolcottatíJf ^ w megftrr-

rattotoc^ eö en meg nugoílac titokét ^ Ijo^ t}i IjoKottac oolna iljettok-

be ttrcel miní> a folbce le efeitec^ Itö me0ma|olí30r 30301

monííttan^ ^erejfetok meg i|lenuec emboret Ijog ijmajgon romafogert

^erefni ke3Í>ec titet legottmi^ >e nem lelljetec femmikeppen ^fmeg

monl>rt 0330301^ (ízüffe\nm\0& \)a}úha kerefetok^ (Suffemionöfil) errl

kerl»03ni ke3liek^ ee 031 möní>a^ Ijog e íiologbrt femmít nem tnítna.

Mo legotton a í.a}i\xoc ^tá)ciVm$ , es ^novine Jnn0fenciuö popnnal

egetomben
|

^^^ el inímlanac euffeminofnoc l)03rtl)03^ eí 3ent eleknec

3(jl9aloi)a iounla vra eleibe; mctníman lafbmefl oram tolnm ammú

3araní>okonc , mert no0 3entl) eletú , es bekefegos emberuola (Snfe-

mionoe e3t baluan, elöl el fi)etl)e, ee utetl) Ijalim lele^ ki)nec orxrtijat

latl)0 1)00 fenlenec mintl) i|tennef an0nla. (Ss okára a leoeletl) ki oen-

ni ke3ebol; l>e nem ueljete, Mo
\

'^'^ micoran immor ki iotualno

tle xo3oroknC; eö poponoc me0 ielontotteuölnO; úkee bemene-

nec, ts t}i moní»oc ^oUeljetl) bufl bijnofoc m^onc pemo0a ty or-

Í4



^iiú CUk fonfelförtirtc életi

^agnoc tcrl)et uilVCoc^ ee o papa kD3Dnfegnec p|lorfngot ^}txi ag-

Örtíí nekonc o ltxitiei\) , l)og tugguc mi mQon knne megi) irort (iSí^

a pupa i)ci3i)a meue e$ a ieuelet ke3ebqi ki uene, ^tt kgottnn neki

I

'^'^
boíúidf t$ el olüiiflato minb 03 fokfagu mp elotl). Mo Ijog e3t

l)aUottoo»)ln(i eufemionoe 3ent eleknec utta^ na^ kelerttfegelíen ereié

el3acoíro3a^ t& a folíjre le tUec^ mint l)olt eleoen. ^nnoc «tana mi-

covon keue|fe meg oxoíiotüolntt; 3oggatni ke3Íie rul^aint, t& náni

ke3l»e 03 uen fei)en mio Ijaijat I)n3ni ke3l>e 3akalot, t$ ónonmagat

áottreni, t$ 03 o fianoc teflere ereí>e3m, kealtoan^ <© ennekom p^^en

3eret9 fxanif JHire l)og engemet e3 3erent meg3om0rittottal^ e^ enne

e3tení)eiglen ynlo banototi) es firafl ennekom 3er3el ^ai) ennekom

nauatafnrtc mert tegotiet latlac en itenjegomnec t|}ap'at, t& 03 ngan

l)ali)a fekoen , es ennekom nem 3olortn Jlai) ennekom minemn oiga-

fagom le3en immár Conabba 113 o annaee l)og e3t megljallotta tj^lna,

l^ílikeppen a fijae oro3lan a l)olot 3ogotti)a micoron
j

^^'^ megi) oka>
^

(3L3ankeppett nag firajfiU rnljaitl) 3ttggötfa núi l)ai)nt^ eö 3omeit meíi-

ben felemeli (Ce miroron a nag focfngtol a tefll)03 nem meljetne, ^e-

ltortn ogmonlmala^ ^ggatoc nekom wtoti), gog Intlíljajfam 03 en fttt-

motl) 03 en lelkomnec uigafagat. ^it emiettem 03 en emleijmüel^ Mo

micoron intotuolno a te|ll)03 reaia efec keöltonn Jloi) ennekom en 3e-

reto fi)om en 3omei)mnec uelaga^ Jííire minekonc ekeppen
I

^^^ t» ig

kegotlen tottel^ fatoíumla ati)aliat^ ee engomet nag keferú firolom-

ba^ es tennom magoíiat megne ielontottel> , cs otte 3algoil> te rai)tol>



^ent (íckk confejfonirtc úúi

biijjitfiuíot tQtUíf fö el }(mciietf. ©jonkeppfii ottan ottan ífVliOjicua-

la a tcflrc tí\\)i\ kéjei etterijejtuen ttilja kejenei o aniíoli oríaiat

iüetuen^ e$ i^ncolíjatuan iuoUuala ^iviatoc en uelem miníi kic it|)

uottoc; mert tijenljet ejíeníieiglen uolt en l)a-
"^^^ janiban^ ee nem ef-

mertem \)o^ en e^jietlen eg fiam teyen^ ^i o jolgaitol nag foc íiomo-

ntfagat^ ee arcél uereft túrt Jai) ennekom, ki ali aj en jomeijmnec

firalmae kutfeietl)^ gog ftraffam eijel eö nappal en letkomnec keferü-

jeget. JI3 o felefegees gaj rnl)aban oltojoen oíia futa^ es firatfa nála

vtet monliuan Jai) ennekom Jlílert ej mai) nopon nag gajba^ ts 03-

uegfegben ma-
|

^^^ rattam, ee immár nini, ennekom kire nejnpm^

fem 30mei)met kire uetnom Jmmar el romlót en tolem^ en tükorDm e$

el oejotl) nekom remenfegipm (£3 mai napon elke3í»etic nekpm jomoru-

fagom, kiner ueglje (01)0 nem le3on gahmn annep e3t^ naglj firajl

tejnec uala. ^nnac otanna a papa^ eö a ^Ctt^avoc teuek ótet tÍ3tO0

l)alot wifelore, es tnuec a üarofnac ko3epire^ es annepnec megi) Í3enec,

gog meg- !'^^ leltecuolna aj iflennec emberét^ |^itl) miníi a} egej ua-

ro0 keres wala^ es miní> eleibe iouenec 03 3entnec Conabba ur iflen

4:o>a tétellel megI) ielpnte jolgaianac jentfeget^ mert ualakic o teflet

illeticuala legottan minkön betegfegocbol^ yelagtalanfagocbol, ee

gonoj 3ellettol meg3abaí>ulnac mia. Ulo e nag ^.oíia latnán a xa3aroc

papaual iinommagoc ^e3Í»ef 03 3ent íeflot uifelni^ gog íikce meg3en-

toltet-
I

^*"' nenec tole^ ^nnac wtanna a í(\}avoc Ijagac ^ l;ogl) bem-

feggel aranat, es e3Úpotl) Ijimtenenec el a pia^^on Ijog a^ 3ent te|lotl)



^twi ^ofm a33ön úú))\

üiljítneí ü jent e^l)a3l)03 Jc anníp nem göníialrt a penjel^ |)anem in-

kab nogabbon nagobban jtetnec oala 03 jent te|lnec illetefere^ ^^öb^^é;

tittg lialoggal t)il)eteek jent bonifacine martirnoc templomobu^ Ce otl)

i|leni í»u érettet tortac l)eteí» nopig niigten neki jerjenec coparfotj

oranbol^ gengekbol, ee ínagn kpnecbol^ kiben 03 tefteet nng tij-

toOeggel l)ell)Oteec Cö o coporjobol ^nag ferbol ip uoltt ki ol' eliof-

fegoö illat; gog |) rakuaoolntt npmoö tomijennel. C3 uetoíjbal mu-

lecki 3ent elek cridofnnc 3iletere ntan \)wom. ^a^ l)rtrmic3 íial C3al> ty

teníioben^ ^i mo|l üiöaí>03 orockon orocke m iftennec eltte a Vxs,^-

fegoí 3ent!jckel; ^men 3\í cxXi
1

1 e c 113 u r \ 1 1 e 11

(602—606 üresek.)

1^*^^ ^rnnc tleuebc itl) ke3^ftif 3cnt ^nfia nj-

3 mi e l e 1 1) t ll^lufre^ö 3ent ^ofm otfa. tííotii perfarom béli keraC.

^íxna netie3tetic tiala ^ran>alianac %^ "Hattfreífttö keral' iacci3Ík uala

meííorom feo) öoroflia^ ^ibol maíjanac üon l)et oxyu^oX^ JBeíujrom^

^fricat; 3erex,en or3a9at CalÍJefokat; ^trabiat^ (Slleraníiriat es egijp-

tom folíiet minlr meg bira. ^} idben pogan nep ko3Dt fenki nem wala

9 l)(»33a fogbt^tO; iltert 1^"* oalaljona ^oi^ oala miníieneket o meg 303-

öala. JHintI) romaijoknac tartia kornicalja^ ^3 iljpben ^Slnadetuö ne-

uu papa 3ent|e0be tJerago3eC; ^ent fttne|ler papa után l)U3on l)atoíí ty

teníioben romába Pecius xa3ar ideiébe
^ ^3 ií»obe florog or3afl oala

minl>Dnfelol nag io bekefegben^ mert ^tárx^ <a3ar kere3ti)enoket igpn



i

^ent ^ofia 033011 eletl)i írrDítj

l)rtb0V9ttt ualtt (ÍE3 (3lnacUtn0 popu ki futó romobol^ ee flmene jjorog

0i-3ai]ba Jlttiiorou ^3! pomotor ía^at lattá , I

'^^^ « IjiiUotttt uolmt,

nn^l) oromnid; C0 1103 tÍ3teDí00cl fc«ual>o 03 (Slnoddus papát ^ ti

orjatjakli urakat^ Jlclonnen urtt|alcmbfü Jaiias patriart^at kikucl

tana;í0t erre \>tQ(}e Ijng o fianac poinotornec miért a xa3ar ímom-

inaija igDU üÉnl)Ot luUa (^apl)ia a33ont igon ítroDalatos 3ep 3Í3et

"Manffreíine keralnac teonat megkérne, pe miért l)og egöic oala ke-

rejteu J^ílaftc pogan ^uacletus papa enjjeíte; gog "Itanfreliuö kerol'

fmotor á^ajarral meg eggefli)en ^ eö l)ag íteciufnac
|

^^^
eileiie ie-

l;e|fen ^ t$ megi) gojljejfe tieciafl
^
^tvt a peciuö ijlennec 3ettt egl)tt-

jrtt igon nagan babargatia t>nla^ C3 meg teueii meg foc ií>9 el mul-

uaii^ meg Ijala e3 oen l>omptor í-ajar^ eí 03 p írjaga maraíia fiara

l>Dmotorre ^ofux a33ont0l Ion Ijarom leaíta l)itl), remett|eg, ^^ Jl|ieni

3eretetl) nag jepfeggel ,
^iket tanittata 3ent irafuac boUefegere ^0-

fux 033011 uala iflembe igen oijetatoe, es; 3iilgalatia ifleiiiicl igon fo-

ganatos-
!

"' uolo^ gokorto oolo kijtetljnec miatta ura íiometor

xajor ^nocletuo poponol 03ne romobo mene, ^ Ijitl; mellet uitejfe-

got teni, nem trrel^ |em feguerrel^ ganem xok Ijittel^ es ! enjen-

yeí>e|7el i|lennec or3agot uenni^ es 03 leomt^ bitPtbi remenfegotl)

e0 ipeni 3eretetotl) 03 aíinodutl felefegenel l;aga or3agaban nag ken-

í,el, ee nag ka3Íiagfaggal
^
^^nnoc utanna íiometcr xa3ar ^nacletne

poponol D3tte <3Lí>rianu0 romai ;ía3or mio kit pecins '
''^- 4,a3ar i)a-

lalo után emelenec ueuen mortiromfognoc coronoiat^ Jl3on i^cben

ll2



^tni ^ofia 033011 íldl)i

micoron ynt íroiiiqtonwc lelket aitflalac mnmc mtnot^a^ba
^
^tni

^ofia (i})0n \)úiUx (1} rtiigali eiukptl) kiiííl ay urat iHennec eleibe

PÍ3Ícüalo, mert imttíjfttgurtc l)elen uald, felkplte 113 9 leaiiit, es o

ueloc e3ne jjmoliko3ec rtminí>Dnl)ot(j iflenl)03^ §0^ meltolita u iteki meg

ielontent mi legon 03 (im^ali mtk, t$ mit ie33ene; mert nem 111990-

00-
I

^^~°

í(if Ijiinem xak 03 eiiekpt l)íili)a imln. €ol)ttt minti 03 ijatom

leano loto l)orom 0119011^ ee ty l)orom on^ol miuíienic félje folottort-

üolo eij eg 3eprefl05 coronot knytbe, ^Bent fofio 033011 fei)e folot IjeetI)

oiTflol tortüolo \)et\) foronot. ^3 ongoloc mantionoc e} 3Í3eknec, Ijol-

Intoke emmú enekonket^ ottií otijntöc lelket kit ^lírioime i.03ar

mejj olete, ty enek30uol oiuoc iflen eleibe^ ee ifleu utet mortirum-

(ognoc coronoiuol orocke mejjcí-
|

^^* r0Ha3o. ^ijneftokeö olcotljüu

009011 03 orpc corono riuiír nopocbo or ifteii meg lootl)^ ^i)iiec eríio-

met oe3Ítpc^ Pc ottü onotoc titoketi) 3ettt fletor e$ yenÜ) |lol e9l)03a-

1)03 VÍ3DU bee romobo, §oioi ^lírionoö ^0301 miot miní> onotoc-col

D3ue ÍJií-ofegos corononol tÍ3to|fe9et neritok; pe ottn oúotoc I)etc3er

l)olmeg, es minli I)etc3er i|leii feltomo3tto^ e0 IjetI) corononol megco-

rono3i)o 5l3ert criflofnoc melto leo-
|

^^'' no ,^opo 3ere3Íime9 3iueí>nec

l)030t , kitl) 1)09 l)ollotüolno 3ent fofto 033011 nig , e$ tx}ta or^^onol fo-

golío e3 nog iombort iernfolembeli Jonoö potriord)ot^ ^it wtet ke-

re3fenfegre foríiito, es meg kere3tole minír o leoniuol D3ue 1)0330 l)i-

noto mi3errel or3ogot l)aggo tle tonoiot kerí»e. ^$ e3 Jlonoe po-

triord)o tono.<030 l)og 3ent egl)03ot rokotno, ^yevt 3ent ^ofta 033011



'Ilii

CQ igon iiag ; e$ }tp tQ\)(i^at vakata
|

^^'^ botfo^ 033011 ntntn
,
^inel

}tbbú uagobbot; fotl) me0 oUmi remminemú finbor 3ome rtfm latotlj.

^e 3ent fgl)tt3i 3errel miní>Dn nenmuel nag beuffggel 3cr3e arámiul

í3ttfkl kilomb kilomb ncmoe kouíckfi moiilibotlan mig 3eut ^01^031

3cirel^ ($ a folúl monliot Jlonos pntrinrtl)at teo£ pifpokkí Jlílert 03

iambor tanaxaiml boíiog 033011 ncneii rakatni ke3Írctl)e; golot gcrmoí-

tol megualüan t}
\

"^ iambor inegker(3tclc keti) neguíit í3or embort.

^ent fofia330ii Urí)UÍlio|nac o tiranac atfafianac l)a0a íö walla 03 or-

3üfiot^ ($ ifiamu p iíjdet akara kouftni^ ^olot e^t mon^a gancmlja

imlaki minl> a3okat kiket bi)r t\i(\\e ntni moníranlr, lum U\)(t m ta-

uituaitom dze fViueue 03 9 Iparom leanat annac titanna i)og ura

iiiíg l)0it yoina nolc3al> í3teulio t»tan, t$ mem romába focfaíja ara-

not í3Ü|iotl) üún mltf kind roma-
|

^^* fajbeli ^e^eii kerí3ttenDk-

nek d o^tmn meg üií)a3tala l)tt3on neg eöb"3»ít romába rakata^ goiot

meeg ^3 napiöbee i|leu a3 3eutiuel í>ixírtetic^ ^} íMen ywt fofiay

3011 3ent 3er3ctiuc 3omelV alat laco3Ícoala romába^ Mai uraknac, ee

nomefijknec felefegit cri|lufiTac }í)'iihe forí>itti)aüala ^ t$ fokfagn no-

moe a33onokat kere3tt'en Ijittre tanittaoala
^
^ik fírijoctol miníiom-

be ú kütn ic3iiecuala feripc a^amUf |*em engeínuc-
\

^^^ mUx^ §0-

lot a uarofnac fo népe kD33Úl e^ fo embor ^ntljiocue ii«d Ijaragüec

^líirianue xa3arnac mon>a^ (Suij neiuinemú a}}on állat Ijaroin líani-

oal iotj) e mvoíba, fekfeöDiiket tolonc ei üala3totta^ kit mólmac a)

eg tfhnnec iefuo fri|lufnac a torueiure^ es })iüxe taiiitfa^ felVb ualo

u3



:^^!c:3..

^ent .^ofio ay^on eUtIji

tonitafaej; §o^ mi l)tt3o|fitganknac jfrelmeíol luinliDnollolfogimn ma-

gokat mtc^ymúXefftc ^ es e^ 3er?nt o ki3tetl)encc íugrtufn mn-
\

^-'^

nac m ti^lpnc elkilomiottfc, punéra Ijo^ a} a}tai))0^ fem ipnec vt-

lonc (Qbe enni ^al)ot a xajar aj oíiuarbironac paronxola 03 ajjont

íkibe p palotaiaba yinníe. (£3 megleDtn, e$ ^ent fofia 033011 p lea-

niual P3ne ^íjrianuo tiúbt mtdntmc ^ p metpkd, t$ Ijomlokocat

3ent iegeuH megerpfittiküala ^ «3 Uanoc, JHert igpn jfppc tialanac^

tllgijog c3Pn elxobalcoíinan ol»iiano6 nuQ iijetmtmla , ee iijettek foc

iíteig íg 30tl)
I

"^ fem joijjatotuala €fl keufe i^dg^en fíl t)i.oí)tian

3olitta 3ent fofia33ont, t$ megkfrtuen minem mdtofagbcii embpr

germpke öolna^ eee l)onnen ualo^ anag l)onneö iptuoina kertuen

romoi uraknac fdtfe^ii p ürocaal mire Ijaborgattatna egmapol el

t)ala3tt)an ^ ee p ijlenpket kik ej uelagot terpmtpttec oolomiokert ej

tt33onokcal megtagattatna
,
pe elP3er Ijog uolna nene^ (iSjt l)aluan

jent fofia^^oxif /elete ^ ee moníia Cn neuem kerejten. JHonl>a \

^--

<3lírriano6 , "lleneíret kerí>pm nem l)itp>et kit tortaj iíplele jent fofio3-

joit; ^i legpn tijtpfb, eö nempfb mintl) a kerejfen^ JHafoír nenem

fofia perfarom béli keralnar jilptte, es gprpgorjag béli 4,ajarne (i^pUf

^jert ipttem be romába leanimmal elp ijlennec alí>ojatotl) almom

Cal)ttt a xajar ej ajjont leanioal pjue at^a prijni |lelaíiine
fp tanai,

I)a3aba
,
pe micoron oolna prijetj) alatlj jenti) fofux a)}0\\ tanitta wa-

la aj p leaíiit e oelagot
|

^-^ megutalni^ es kenokat 3enueí>nie, monír-

nan, Jtaíiim oattoc 3ent irafba tannluan^ eo iol tUQ^aXoc l)O0 meg



i

m(^(ni ivmn §oj^ e^ üela0l)i Ijaborufagnoc itftitn otfloj'otof, ^ermokffg-

toctol fíttjütt ki remeufeöot taimUtttoc l)a o mellet itfns mftnfmc |)i-

titl) uoUauöatoc kenokotl) 3em)rtuen , l$v iflcn t nectoc o koronákat

me0 agö«/ fö tn ueUm ojne meg corünajmin menor3agb(i í)ell)03tetl).

^j)nec e3 leaiiac felelen |

"* mon^anac ^ €i3tolenlro n330nanc, ea

3ereti) ononc boá^as miként xa3arnac kennabn, es e3 foll>i feititeknec

l)rtbonifagl)iba ^ meg efmerplí mi uiaíiolonknoc eroö vallafaatl)^ JHi

ií>tiD3Ítenc iefuí cri/lus miket meg Dri3 ^ es meg otalma3 ^nna 3ola

efmeg 031 moníio^ l$v i|ten ti) nectoc tegpn fegpííelmet abbu mit fogot-

túCf JHeg maraíini enes yigan titokét konetlec ljarmal> nap be ionén ^
;ca3ar mtet\)t e} 3Í3eket eleibe 3ent fofia ay^oh 03 an- |^" noí t>tan-

nöí menen Caljot j3tl>nano6 ía3ar latoan e3Í3eket, miitfa ® ifi)o

leanoc kenernlietoc attn ifyofagtokon es ottn anatoknac oenfegen,

galgalfatoc engometi) 3llí>o3i)at0c romafagon oralkoíío ijien^knec, <ÍEn

3amlolloc titokét lelki leoíiim k03iben^ eö oímarombeli fp tanax kel-

lemes üite3im I)a30cban 3ere3lec; <3l \)xt\) 033011 3ent fofta a33onnac

oregb leana felele, ti mon^o, \)\tmc iegeti) kerefom, kit femmikeppen

nem lelljetoc, ganem i.ak amol; §oq en criflófert
|

^-^ megl)olac,

^^riantre criftuö Ijininec Ijabargataijo nag l)amarfaggal oas roflelt fe-

b06 tn3be meg tÚ3e|íttete, te t} genge 3Í3et reaia tl)etetl)e, Je ay }tnt

l)itl) 033011 egetlen raijttt nogoneek minti) üi3nec l)ababo iaro ki6 l)a-

ija Hag yomú kealto moníman , Vvam itfns crijluö teken^. en reom

te 3olgal0 leanoí>ra. Cripue legottan nag m0níi|)atotl)lan nag oela-

U4



(Bent ^oftn 033011 eletei

goffa^iörtl neki ielcnef^ t$ titet mtQl) erofituen^ t$ m(»ní>nnn
|

"^^^
feg*

albatatae l)itl), mert en te l)itoí>be ielonom nná veloflo|fa09al Cjt

\)(iÍMn %\fV\ano$ l)ttnec nokat im^ota, pe miner eltte 03 nakuaga

{)ti(vt oitetneiec 03 anAa^ ee 03 9 I)n0ai elot ijma^faíjcit ton mon>-

uon nrom iefne rpa ki Hrtg Ijitnec ke3Íietj^ es eptttoi)? ^ tekeni, te

3oloa(o lennoírra; e$ ijmülifagnira (Bs kertec \)0q miní>on aki en ke-

nomnoc nap'avoí meg emlekD3en>ic, es te neueí>ert tt3tDD'e0ot te3on

I

^^^ t} tjeinkbl ki nmltanac eltte Í31T3 Ijitbe meltultajfec te ntinttalí

ntefl erofülni^ ^í)nec tir i^en feleié^ ©n t)ala3tottam ioi) en |)Ci33ftm

a pftetfe^okbelol 03 en na^ ^-oímlatoö üela^olfagitmbitn ^ te omniit en

tlem kertel 03 íiuan oagan te níkoír^ feijet te l)aijtuan a tyrnec ille-

tefe feijet te|tetol el t)ala3tfl. €al)at 03 p teftebol nag illat otlec ki

mint nomi^s balfamummal be rckejtoti) karfát megtortecunlna , ÍSö

e naá e^os illat mint»pnoketl) ^^'^ megbata , Ijog i^cíialcoí>yon mon-

Qacmla, gog minem írolog Ion e3 nag illat
^

|Vgottan neminímú

Dr>ongo3 meg3alala kealtuan, "He acarijatac á:oí»alni e3on^ Jltert

3ent l)itl) 033(111 üitetif crijlnfnoc eleibe^ es meníiei rofoknac ueragl)i

k0330t l)ell)03tetic, (Snnec utanna uenec remtrnfcgot/ eö be üetec cg

ego ti)3e0 Ijorlroba ieltelenne meg égnie
, Pe t) l)(Tr^onoc longa ki ot-

leec pogan nepnec facfagora^ l)0-
|

'^^'^
lati; láng otl) e3Dr embort

egete meg, ^ent remenfeg moníra, (ín julem miti) ijmaggac, ^uag

mit keriec, ga im latam en iegofomet tartuon ira|l en 3omDm elotlj,

ker' mit cicav) mert ualamit keer35 miíi meguagan nekot> oí>oan



Jifut ^ofia tt}yon íktl)i

Iflijuec ama fáútf feaimn iurijcí* a}t, \)0q walominemíi cmbor U k-

Qfift3\)\uc itíue íiixeretiírt te kenaíiroí> meg cmiok03enl»íc ^ 1903 mnen-

lejjbe orocke mc9maint>öí>u ^ íö micaron lel-
|

^^^ ke te|letDl elfa^

tiUKTjui; ^a\)ai atkovon ininemú binbe wetko3Dt embpr legon^ femmi-

keppen karl)03attra ne üetteOer. ^3 3errel tpn i)mal»|'rt0ot ay 3ent re-

men|eö; ^ijnec felele cn^n$, (B\\ 3eretQ l)tifl»Jm mesljalüan mt^on ot-

te i)tnaí>fa00tt. e$ t} }(vxú úakat imtjoc , s$ I)ell)e3tetec o neúne melle.

(3tnuac otaiina ^13 3ent 3eretet iflpn uttflon o|loro3trttec, ^ijnec kefe-

rufefle 3hiet oltal iauXf es el ömula 9 oiii'ia erofit-
|

"^^^ tien bi3lal*(i

yalti; mon^un (Sn io leancm batorfaíjoll luiuelkoijgel; ineit ijleu

il'enoknec otalnm kik benne I)i3nec^ €3 után 03 p kell) ke3et tbe

el nietec €ol)rtt 3ent 3ereíeí monlia , Cn apo|irtlíJm 3ent |lol CEngom

tanitotíj moníittan <3l3 ijleni 3erelm minliDn nttual'at^ ee üe3e>elmetl)

bekefe00el eliúfel ee el túr ^9 1)0q c} }t\ú\) yxttd naj uig keí>nel

állana (pll»iianaö paranxo-
|

""^ la nakat uagni Jlmaí>c(»3ec 3ent 3e-

retet , es luíinba , lírám iefhö cri|luö ki uaj e3 3ent 3eretetnec feije

,

es tyc
f

enijeírgeíí Ijag üalamiiiemá embor te neüel» ít3toffeöeiert en

kenmrl meg emleko3enlric ^ al)anlioco3üan legon o l^alaíanac eltte

3ent 3ereíeínec miuelkpíietiuel; l^ijnec yr ijlen meg Ijalla ijmaíjfagat^ ee

fel lútetec menor3agban angalac miat (£0 p 3Í3 ueragl^i te|iet
|

''^^
te-

metec a} keeti) neníie mellet^ Jltiní>enic kaiia úyv f minl» 3ent fofi-

a33onnoc ielonenec^ mouMian © 3eretp ananc mennecbe mel* nng lii-

;(p|eg tegpM u»ar, Pe 3ent fofia a33(innac e3 latl;ae miat nap 3inbe



^cnt ^ofia ci}^0n elei\)i

vait0}(c Oldata, '^^íjoq ^Wia\w$^ ee minli aj o uelc «olo nepec

ug alittijaKuiürt Ijög 033011 i^tn voim, }oimn ^ítrianoa Kerí>ioala

elioD>0et Ijog ini yolna ^3 laUxSf ki fílele^ monliuau^ (^3 lotljös men-

iiei
I

^^^ JHert latam (13 fix Ijarom IeaÚ0malv críjomit, ^iket te meg

ken3fltal, (Se innectn-ua curoiiiíkcttl oaritoc cngomet^ <£ö a kcraCoknac

kentl'at on3olüo«^ ^i nag^al erofb^ es nomofb te toleíi, es niinír r<j-

mai urafaíjnal jjatalmafb 03 keral 2ltte foifagu keiyajoíinnc utanna en-

gom meg corona3 €^eöOt»et ketiiíjleu proc karl)03ottrö weetlj^ 2tí»i'inn06

e3t \)0Q l)allotta oölna Jlgou meg Ijnraguee^ yiuiutiota 03 o ruljiúnböl

iiie3itelen
|

^^'^ f03tnnia^ t$ ti3enket mavoc ye33Duel útet uenti mig-

ten miuÍJ el3akaí>03uonac ^ es 03 d tefle meg I;afaíi03i)0n. ^niinc utau-

iitt eloö t)of0cb0l alf0t0t 3ert ;tenaltata^ ee raijta iortaía minlr oíií»ig

mígnem a^ iabaijnac ijmt^ es ere el3oka>03O, 5lnnnc fqioíte uns ue-

ronel feijet üeretljee l)0g a} oga uelcie orráról ki iarunla
, Je

3entl) <^0fia 033011 enne nag kenmtc keíerufegeben inbnlotían üe3teg

alla^ Jlílonlia
|

^^^ ^Sllirianofnac © te 3egen, e} kence engemet en i|le-

npmnec igon kellemetolfe te3nef
,

Jiílert profeta mongia^ Vvam ijhn

akaratommal al>03om tenekolr , t$ vallom te 3ent neneMI) Jllert io

oag en wram ijlen iefus (£3 monbuan a tömléiben reke3tetl)eef^ Ijolot

mi oronkat iefuft ai|lu|i lata nag fenofegben meg erofituen vitet; e$

meg moní>a neki oronc iefuo l)og meeg nag foc kenokat^ eo kefer-

jegpket
|

^''^ neneiert kel 3enoeí»ni JI3 titan micoron a tomlor3 tar-

toc tt tomloc3be láttának uolna, tal)at a^ teflet l^alua megleleec, és



^ent pofiit n330n eitüjx

\)0Q ^'bvianos e^t IjnUotíayoína bt miUÜje 03 arnek ^tkben
,
^afott

napon \)cq ^íirinnoe jelben tltuoínu^ ^Bent ^ofwjjon angaloknac

miatta feítamaíra ee kgottan elmene, se allapec ^líiiianoe ía^avmc

tieibtf t& \)0Q lattá uulna útet meg!) iijeíre, e$ morú>a Jlílinem or-

íiongos ajjon waj
|

^^^ tl)ee , Ijog meg l)í»ital «ala
^ Jlm efmeg meg

etenenúítljel ^Bent foftajjcin moníra ^3 en feltama3tom iímejfeg es

eletf) iefus eriflus kiben en jjijec^ €^al)at uettete vtet eg fen 9 üiu33al

forró egp kemencébe^ es tU3et nagi) beufeggel uettete alaija^ Pe urnac

angala te jalla ^ ee a kemen^^e kD3epit megljiuefttte ^ mint 03 3el a

Ijarmatotl) te a folítre fnija^ (Sttirianoe Ijog Ijalla uíet a kemencében

uigaíini^ e6 gog a títj neki nem ártana
|

^^^ ©nnag ki yetetl^e, es

nege nagatlja , c$ 03 ebeknec nettetlje
^
pe l)ttrom ^i^ teán 03 9 te|let

égben gjjte^ es 0311^ 3^1*3^; fö angaloc ip-uenec^ eö 3ent fofrajjonnac

íeflet feltama3tac, fegottan t»r i|!ennec l^atatl) úH Ijog mioel neki

ma|oírc3or eletotlj aliot uolna ^^ iírpben ^lírianos iaruala^ eö mutat-

uala d} olajcapu ní^oiaba jent Jlanoe s$ 3ent pat marttromoc 3ent

egl)a3a mellett^ gótot
|

^^^ elet tete Jlltrianop 3entlj egl)a3a mellet

3ent fofia a33on, ^it l)og tata, lilg ii)eí>e, l)og ege3 Ijatlj oraigían eg

3ot fem 3oll)atot wala <3íl)a l;oll eleuen uottuotna pe l;og elmeié

I)03'a iotüolna ^í>riano6 ytet meg keresete, pe minec eltte efmeg

megfoctac uolna e3 fri|lue l)itire forí»ult a33onokat a l)itnec alljatatoö

tjottarol meg erofttte, e$ nag fokacat meg bejeile minem íiotgokat

ay angal meg ielonte hUtl)
\

^*- megfoguan yiuec alirianofnac eleiben,

I



'i

^eut i^ofia 1133011 eletlji

$0Í0t a ken^oc nme(\(^d tniut IjiUnlra itatoc, }tnt fofia 033011 ocue a

meríjDtl) mint nomos ucn^ríkot^ es nuö »»« minÍJijn fttúm itekií, í0 fcm-

mit neki nem nvta JlTijt) l^oluolra keUieuec tpmloc3bf oetek §olot iliup-

3itenc ü3 eij^l iiag iieirtgoffaíjgal neki ielpncc nog ijleni eíipe be3íí>0fkel

vUt mf0 oiDiytda , t$ megmondó neki
^
guá f'^^^^^^ 9 ^^^

I

^"^
^O"^"

3enoel»0; goUmlra keluen oitetec ní>rirtno6 eleiben^ ^ijnec montfd (Cbv'i-

ano0 © boí»Oí)talon tt330n allnt emmit te tl)e3 DrltonöD|]eflöel te3DÍ>
,

mert e3 ninien embori oUatnac (ú^mWf pe i|teni Ijatalm ttem iVLbtx

\)0Q atte elmeírnec uakfaga meflf03t proc elctotib^l^ (S) romai mit^oc t}

miü^nac keUemetD|t^ es iob re3e; mel' nttá3emerDm tijnectoc §09 e^ or-

bonijipö í)oro(j O330nnioUat tijtpketl)
|

^"^^ miní> meij 903^ ee meí)3eöc-

nit, galüiin e3t paUaíiiu itemt fo embpr oíirianofnac fo taniU030ijo^

ki 3ent fofia <i}fot fo^fugabii l)n3anal tnrtotto luUa, monlm (D á.a-

3ar te^ es otte tanacl)iíí oattoe minlr elmetoc nekil^ ^i teljetne miníi

e3Dket kiket c^ 033011 preíiical Jlmmar fokon o romoijoc iol me^ef-

mertec^ (£e keíriglen nem okoroí> l)innpí», töögoít 03t l)og uolomit fo-

fia
I

^'^^ morúf 03 minír bÍ3on^ es tekelletos^ le^otton í<03or forlml-

oon reoijo ito^ Ijoroggol, es p neki nokot imgotO; eo 3ent |ofio33ont

ti)beri0 uÍ3ebe uettetlje, ee Ijolt te/l fel loboímon ^i) 1130 o popo-

noc^ eö egebeknec fokoknoc iottoro, Pe ornoc onáolo le 3oUa^ es 3ent

|'ofi033onnoc iob ke3et foijo, ee fel emeluen monlio. ,^ofio 3ent Ijo-

romfognoc neueben kel' fel^ ^i legotton ^pmeit
| '^'^fel nito^ ee 3ent-

Ijoromfognoc neueben mint elP3er preíiicol uolo cripufnoc p Ijitit^ fot-

H



mn ejt o jtojor utau rornnfaönac feijeí>clmc fcbelliuö mm Ijai) 3cnt

fofiojjon efmf0 ekucn ^1rc^icttl ualn eí í,oíinlcoí>iirtn monlia © mine-

m i|}eu ej 3cnt föfianac ifíene^ mel í^oh í'tet jereti^ 1)00 miüronc »-

tetl) femmike}.ipeu megnem elljeti ^ ojue öoijte o nemjeíit^ ^eruen íitet

1)00 me0Kere3teltte^ fe0ottttn pa- 1

^^^ paual me0kere3teUetl)e; es jamu-

tmlrt l)etl) 303 embor áermoli nekii; es a33onnaUot nekii^ §00 aíiria-

1106 e3t Ijnllotta ucliia^ ^e3íre mel'et üevni^ es 1100 fel 30110! moníra,

JI0Í Í0i minem 3e0en; es niutttl'as embor en im00C; 1)00 en e0 0DrD0

ayonnnUnttol me0 0O3et9m^ |l(í(uen l)amnr eríe l)030ta eleibe ej i|l-

btf ki l)eu onnnl télies foroaln me0kpte3üen be i)ettetl)e. (íEs micorou

c} ipbe fekonnec, Jltoníta
|

^^^ jent <^0fitt 033011 Jlteíiítei kerat txcj-

fli. me0 en0Dmet ^ijnec monlia <3Ll»rian00 tlajíone e0eb kerol' en t-

lem. J?elele jent f0fta330n "^aQOWf pe nem olijnn mint tí)e^ (Slmmen-

nei kernl' or3n0nnof nin;íen ye0e3etj
^
pe te teleír tÍ3Dn Dtpl> napi0 el

tjetetic te kerniro00íi. ielele ^ítrionoe^ (Sn me0 lotom, es me0f00nta

febeUin0|l min> l)03'a tart030nol nakot yn0ntl)rt j^ent fofia 033011 mi-

C0r0n ü0lno enne 110^ keiibo
|

''^^ keolto febellinofnoc, es 1)03*0 torto-

30knoc bot0rfo00|l miuelkolieáetoc me0ero(íluen ti) 3Ínetoket^ mert im

el ipnec ti) elotocben on0ol0f ott lelkotocueni ^i)nec felele ux-

3or, te nouol'00 biliben fíko3 me0rem 3onol me0 e0ebeket me0xoln0í»,

(Cs onnét ki uetetl)e^ es laboi)nol f00oo 93tprDre fel okn3totl)rt; eö

03 l)ufot ionti)orol le faroctrttl)o^ 1)00 03 i)not me0l) 0lurtri)ottoc luU-

110; g"^"^* l)ormníi nopÍ0 f00e; es
|

^''' me0l)olO; 2i i.03nr porniuo-

1)3



^ent ^ofia a^}on det\)i

ia Ufttt n3 sbekmc yetiii, llemiiumú ajjoniupcc, ^ikft p mfiof-

nnc \)iüve ímtitíítiirtla ^ á)ú fúvemtCf e& eí^ irimb0r l)rt3o|)03 vintCf

ki ü neki wtoliara tavfa Ion o kcnnoba pe negeí> nop foc iambor 03-

3onokniK elptU^ í0 l)oiot 3ent pifpokpc uaittUíií vv ijUn ótet ftlta-

iiuyto Jluta efme^ (Slíiriano xü3ar eitiht. <B$ montfa ^'iivumos ^oc

böjjukrtt ^tmúUm ú ax ifítnmttt e}
|

^''^ Qono} ertongpe fl33on

finbi^r miatj ^^(^^ mi^úf^c ki fogait ^ e$ ki teri)e|lec kéjeit eloagiatoc,

fö el metec enUeit^ es 03 ^.oníitl) ittinl> eltijrjjetijc €^alom iges nieg-

\)ai. pe 1)00 ininíí e3t meg tottecnílurt ^ tne0|)rtla
^
pe wrntrc angala

efmeg feltamajta ^}i romaijáé Ijog lattnc yolna^ Ijog inene3er felta-

maíiöt üolna^ megkerí^ee útet kixo>a wtet nunijor feltrtmrt3t0tta vol-

riüf /elele nekic^ ^3 i|íen ki feltama'batnnc^ es prpe eletnee ura ijl'e-

npket^ es egebeket foca-
\

"^ kat Ijog meg monííotoolna ^ tpb Ijonnem

I)armic3 ketb eji^r emb^r fri|l0n)03 forírula. ^nmc vtmna ^"írrianoö

igpu meg l)aragüec^ ee legottan tprrel által úttetlje^ annac utanna

akat íjagatl)a; Cíjt a kere3t'enDc l)0g latac^ IVgottan <3ll>rian0fnac ta-

moí>anaC; pe ^írrianos elottec elfutamec, es p futtába pr>eg nakat

3aka3ta^ ee megljala^ /orídxlanac e kerejt'enoc jent fofta O330nnac te|le-

1)03, t|)eüeu
|

^''° nag firalmat. ^al)at ioné ijet augal^ es ütet a folí»-

rpl fel emelec^ m0nt»nan Jmmar te keuoímac uege uagon, ^^tvt ele-

ueuttt meg^ ee ur ifíennec alliomafl^ ee a30knoc kik tegoliet 3eretnec

^al)at (ipn angaloc ke3ebe meg eleuenúle^ fyoiUm e^t mowtKi, %o-

mai iamb0r0c algat0c a} ur iflent^ es uelem e3ne neki uallaft tege-



ílj

^atia e^ijpmcci elete

jomeuel menneclien tekeute, t& fol)03kol>t)nn iiioním^ ^egel-
|

^^' mee

ifleu ttlpmeö tefloncket leikoncket^ §o^ o jent joiöatottaro florfoc

leljeffpnc "Mejoen jent ^Bojijmae 03 öjjoninUatotj) ^ toljnt a fplKol

keti) fengel feiijeb ai 2i}X[) tatyan jent ^Bojijmnö^ 0(»ní»olo P benne
^

\)CQ oolna kefertet. Jlínrio egijpciaca jent ieioc aital meg efmere

13 p gonírotatfat, nionlia neki^ jent otijom Jlpen nekpt> meubD4.a|fü
^

l)0Á engpmet kefertetnec olittaj llem vüqcc jent atijam kefertet ^e

tjaflöc eg rementelen M-
|

^^- nps ojjoniailat; galunn ojt jent joji-

nms nog oijetotolfaggal feiele neki. ts kpnprge neki iflenert^ l)og

meg monliana neki ki ualna. ^oia 03 3ent tt33on neki; es ajt man-

\fa jBent at^am^ en uagoc egijptombeli JMicoron uronc cripof-nac

l)oloitt t»tan í)0lnec ti3enket e3tení>ei ieon3o ^puec ttleran^rinbn. t$

0t\) mkc eg parajna^ ^tiag ej bijnpe fl33oniallttt. (£3 karl)03toknrtc

otana tQk03nm a bi)nbe Ü^qn ptl) ejten-
|

'^^^ beig^ €g ibpnec com-

bon micoron foc kere3fen menne gnrokon iernfaiembe. enes el menec

yetpC; JHicoron akarnec be mennpm a templomba n tpb kere3fenPfkei

(£0 aüti eg te|l meílem kitlj en nem Intoc urtia , es kitota 03 n})ton,

es nem ókora engpm beboxotni^ ^3t Ijaromjor tene ennekpm Cn 03t

totoon eö meggonbotüon Ijog 03 en bijnpmnec focfogoert nem tptl)

melto be mennpm 03 3ent templombo Hag kefernfeggeí ke3>ef |lrnom,

0tl)
I

^" totec eg marionoc kepeti) ki 03 p 3ent; ki p 3ent deben ftot

iefofl tortijfloolft ie tljtue 9 3ent plebpl^ eo e3t mongoüoiO; ^egelmef-

|egp0 fiam iefne, nom kP3Pnfegp0 nno 3ent egl)a3 monl* engpmet ír-



Jltaria eg^pciaca tiets

gaint nexf) botfOQ annnuí l^ofl 03 íegcc ^VQiúma^ a bincj tí^^omai'

iatmc, faiotfe md }m ^mnt kstv^ t& fir Jlefus ojt Ijnloan, jent

üünat üokoii pklc. ee mcu apoío. ee motíba mkif cn e'ifQs amm, fe-

gpn 09 miképpen te irgolmn|f«gol> akarija
1

^" ^9 otl) IjöUec eg nc-

iniucm }ooi\), ki meeg njt tnoníia JLjjoniaUat^ men iortan uije ltrtl.

íö otl) iliuejnij. eö torcj penitenciat bjjnolirpl (£$ en ki ionec a temp-

iomnnc !)ai)lnknboi , es l)0g megpcoüla n pijacjon^ tiUal eg embpr,

^it en nem efmerpcuolrt , es olia nekom \)üvom penjtlj^ ee a Ijarom

penjon opk Iparim ki)neret^ ©nneti) clmenec ijmíjan t)Í3e altül^ ee io-

üec ej kijetlenben itl) tartunn penitenciot népen IjetI) ejteníieig xak

I

'^^'^ |)urom keneriel e koroig eltem, es 03 ylta jent nfam enibort

nem lattamuolt Ijanem ^.ak tegezet ma|l lotlrtc, Be keviec teg9l>et jent

at'am, l)ag ijmag i|lent en ertem bijnps ajjoniallotert eö kerlec tegp-

l>et jent atom l)a^ ejtení>u) ej ijiifuet nnpian Ijojja^ nek9m ej Ijelre

criUnfnac jent tejlet, ^ccoion te 5ent kejeibtol I;aj3am oennem, (íSl

oülannc egmo|tíJl p( teluen a} ejteníiQ l)ufuetlj nnp'o el uiue neki cri-

flufnc ^ent teflet a l;elre
|

'^''' faXmm tl)o!)at w} jent ntiot, fe^a\ia,

ejí tei-íire efeec nog firoffol. ee aijetatojfrttjgal ueue l;o330io fri|lofnac

3ent teflet Címeg kére útet \)0q \)0})a ioné ejtenlio meg oj napon Cö

fogaira jcntb ^ojimae l)og el ipne Be teluen tjtenl>o 03 nap, co el iq-

ue, eö tata a^ jent ajjonnac kéjeit égbe foguan^ es jomeit be Ijim-

oan a fpltol fel aluan l)arom fengel, legottan le boxatkojec ^atoan

tüijat megl)olt; es nagon kejí>c (i}on firna 03 3ent iambor, eo ne



niíri mia 03 jent ojjonnoc
|

^'^^ Ufid illetni
^ Pe (íruan a felí>en tei-

Iron alunla. "bekente a földre tuljut meg irtac a folíien ^a3imrt, te

temeffeíí et ej mnria egijpciacanoc jent telteti) (S0 kejí)e Hrnn^ mert

nem mila fem kefí <3tung oalomi nllnt kiuel neki coporfotl; nuog feert

i^ennltüoina ^ ($ nag íjomarfaDpl el ioue eg tgou Ijaro^öe orojlnn,

^i aj kormouel ijümar eg feert afa legottön elmene nag Ijrtmarfrtg-

Qdi nnuten jent jojimns nag Itrajfat; ee ifteni ermmel
j

'^*^''

teríjon

öluan eltemetlje rtj jent ajjannac oltxjt jent te/leti), ^men

/orfeue pifpoc micíron iojagban^ es kegoffegben fentenec^ tlt0l-

f(T napijanac ideijére itttuan leiket elboiotl)a; ©5 Intija keti) íingnlt

Ijog kik l)ojjn kojelgetnec ualo garmaliicot tota Ijíg eltte fenos tr-

rel
f

tö fei)er uertel megenoala , ^wmc vianna Ijalla nj prírogoknec

reutt|it e0 ijüottefoket^ (Slol uegoc ee Ijttborttfugot , ttuog ljal>nt kejlte-

nec oele. Jííliforon immár eljjolattncwolna^ megf«jrl»nlnnoc, es íijee

nillnl
I

^^""hUtf loüollrojní kejtecoolna^ pe oj angul eltte megonualn

a oertel, es a tüjee nilokat megfog'rtunla^ es legottun meg olttijitün-

la €nl)Ot aj oríiogoc aj angalnac ellene monl>anaC; gijmfngoj? bejeí>o-

ket gakorta maní>ot es ajert kenjas nekil^ e$ ferelm nekil nem ksl n

bolíogciknac eltte élni JHoní>a a} nngal nekic^ §(i t\)ú bi)nokrt el-

lene oetenííotoc kii.in bijnokert el nem neej balját a} orbog mon^a

I

«'' ga i|len igaj ej embor nem iíuojúl, Jltert iruaii m(\on, §ú

megnem forliulanl>otac ^ es ofanac né lejtec miként kixtnkeek nem

mentoc menorjagba ki)nec a} angal meg monetuen felele poá)anai

11)2



Sotfms tJifpocrol.

^oiijjataul múaf pe ímboroknec 30lva|'at vmq tattá, ki)níc 03 qrtog fe-

lelc JHikeppfU uotl) ^öitoffagat jokafabol ajoukeppen oegon 9030^)^1-

met a fdft^QB bkotoi <3t ^ent mxQaí mon'ba JlUlUjfonc ipcn fioti)
^

§0^ 3 itáal
I

*^^2 l;aborkatinec, fUenfegi megtoríteneí, ^a\)at 03 pr-

ííOfl montfa Ji mel 301^0 tn^i vvmac okai'otti)ot, e$ nem te3i foc

fÚQckú \)ev\) ^ijnec 113 rtiigal m0ttíitt JltitI) nem terejttotl) be p ura

okaratt'anac; ^ijnec 03 angol moiiba %U'i)tom \)0q miní»onokriJÍ pe-

nitencirtt tartót uolna^ 3I3 prí>og m0ní«a (£leb kellptuolno kerefni

a penitenciat iak0Í>almat, (£s annac utmna gljnipl-tet yenni^ ^^ ön-

gól felele, Jltelteffpnc
\

^-'^ ipen elptl)
,
pe 03 oibpg efmeg felkele a

i)i)o"í>olro e6 monlia (Ég ifient oUttoíuolo iga3nac, Ijog minbpn nemi

bi)nert ki fplíipn el nem mofotic oipcke l)otto 031 ken3oni (£3 embpr

keWg néminem ruljot eg ufuiaflol uon, e$ orrol ingen fem ken3a-

totl); \)o[ üogon 03ert i|lennec igojfogo, ^ijnec 03 ongol moníio Vey

tegetpc; mert ifiennec titkon nolo tprnenit nem tnggotoci mert Da-

lomig penitencia remenkpttetic ifiennec trgolmoDoga kpnet
|

^^' em-

bprt, 5I3 crliog felele Pe itl) penetencenec femmi í)ele ninxen, l^ijnec

03 ongol moníro Jlfleni tprueítocnec melfeget nem tnggotoc micoron

le3en €ol)flt 03 Prí»pg forfens pifppc lelket otl) ot igpn oere Ijog mi-

coron eleiben oitet^t uolno min^eneoron üerefegnec iele meg tetet, ee

a üerefcgpti) iflennec engeíreti mioti) rnljonoc yoltfogoert miu, Jltos

erlipg monÍJO JHeg uogon nomorufoga "Diíi oí»o i)OÍ0t ppt meg
|

^^^

g03l)ej)'oc, ^erejfeíí rokonilíoti) miképpen ten mogoliot, /elete 03 ongol

^jmm



/orfens pifpocroi. íxxxm]

Cj tmbi^t D rokoni koji^t iotí) mioelkpííDt ^3 íUenfcfl feUie tíeni

fiefl 03 Ijanem miképpen pn magát 3eretení)i k^nec 03 an^nl feleié^

^3 3erelmnec gijmoke nem egeb, Ijanem iol mioelkplmi; Jíílert i|len

a\> minlíonnec miüelki)l>eti 3erent JHonlitt 03 prí>90 JHiert ijlen-

nec be3eí)et promep be nem telijefjUttQtte , a3ert karlj03nníio Ijog ey al-

nocfagoe féreg yijmt^ 113 3ent
j

^^^ rtngaloc go3DÍ»elmefoc lonec Jlílon-

íia efmeg 03 orbog^ ga i|len nem lUnoc^ es 9 be3elienef be nem teiije-

llttofe otalatoe ey embor ken nekil nem ie^tiif /ogoím Ijog e3 uelag-

nrtc ellene moní), (i^) kelíeg 3erete e yelngot a} ellen meeg mon>nan

imgon "He akorijntoc 3eretni sy yelngot fem nyoíat kik e uelogban

uannac ^3 3ent angnl felele ; Hem 3erette magnnoc 03okat*kik ty

üelafle^ Pe 3erette
|

^'' elfafarlani emboroknec ^3 prínjg felele ^kar

miképpen 3erette|fef jja ifiennec parnnxolatt'u ellen m^on <3l3 3ent an-

gal a} ellenfegoket meg 0O3t)en |ílarol»3or 03 príjog olnocfagos üní>o-

Infoera forí>ula^ moníiunn Jítteg imon uitgon^ !)« nem IjijrMenííitoc

a3okn(ic rtlnokfagot^ ueret te ke3eí>bDl kerefom ki^ e} nem Ijirlte-

totl) a bljnofoknec Í0O3 penitencint
,
^ent angl felele JHiroron a

Ijölgotoc Dtalijar a be3eí»i)t, a tanittonac neloe
j

^'^ eeö meg bantatic

micoron lotta l)O0 a prebicacio meg utaltntif; JHert a boUnec e 3oka-

frt f
micoron ninx ideije tie3tegleni tulr 9rí*ogQknec mintion nem elle-

ne moníinfofban igon fölötte nag l)oí», es tíetekoíieö Ion minlr nl>l>íg-

Inn mig ur ifiennec okarrtttija miat 03 nnt^oloc jo3D>elmer9í lonec, ee

meg go3oen ellenfegpket ^ nag moní>l)atatlan fenpffeggel e3 3ent embpr



^jien tcjíc fel tmeUft covon

mc0 ^xl3rúnlko3títec^ ^9ö»f "3 rttigaloc ko^yúi miként
|

^^^ h(ba mon-

^a, ^oríiftt neki Cekencjetrie ej vtia^ot, bekente ^ ee latrt eg fetet-

|e090 üol^et^ eö neg tújet 113 e^be kik néminem fölca fpll>pn üola-

nac tle, JHonlia neki 03 nngal (B} nng neg tú} kik e uelrtflot meg

gijotioc; ^(\Q\c l)a3Uörrtgnaf tÚ3e micoron emboroc fogattac a kere3t

0Í3 fplqt, gag orííDgneC; ee miníiDn nem keüel|e{jenec ellene moníi-

nac ^3t be nem tefeftttic
,

Jílaaö tú} keuanatolfagnrtf tn3e Jlílif0-

ron e3 oelngi k3Í>ngrrtgot incab 3eretic Ijannem
|

"° a menneijeket,

garmal> tá3 , engeÍJetlenfegnec túje JHicoron rokoninac lelket Ijitufa-

005 m(ir|)akban fertenijie meg felnec, llegijeb 1113, ^egotlenfegnec tá-

3e ^koxon alatta vaío 3e0en9ket fo3trtnin; e$ 1? nekic íalaxtifa^ot

tenni femmie alitnac, ee »elnec ^nnoc utanno a tá^ek égben ko3el-

getoen egge lonee ^ es 1)03311 ko3elgetnefUftltt feluen 03 on^olnac m0n-

tfa, Dram a ti'y l)033rtm ko3elget Jtt0ní>a
|

^^^
03 angol, kit nem

gen)e3tottel nem eg te benneí> mert e tÚ3 miní>ont 9 miuelkolíeti 3e-

rent kefert ^nnoc utanno oUeloc teflebe b0xattatec, 'Il0k0ni keí>eg

a tejlot ftrotiacoola , kit l)0ltnac olitnacuola, <3t forjeue pifpoc ke^eg

neminem il^eig ele, es Í0 miuelkoíretben eleteti) VutvetQft meg ue-

ge3e ^men

Jrten tefte frl enirUfe cmini

5Pue3Ug e3 oelognac uelog0O'ago 5ltijonac igeije, bi30n l)0fli)o,

elq tefll), telijei ijlenfeg pipn embor, ^«e morio-.i
|

^^^ ^ent morio,

ijlennec 3ep anno, miníi9n|)ot0 otijonoc 00103101!) 3eret0 3ep leono Jefxtf-



^^

^ijeKitíc corouaia Irrroíij

nac p fianac }(pf(Qi3$ )ile\ef jcntleloKnec }sp uqqU, yni[)(ixonifaQ\\ac j^p

jpuetitckc ^n^alokuac jep njjoiirt^ jeutokncc jep üigofaört, jijekncc jep

épuiíe^lcnor3tt3iinc3cp fencffcgcillenúei uímornncjep ckojfcfle, Hiöa-

fttíjnncjfp kcrulnc ajjoa, |ii)ncfoknec 3ep fcnolfföc^ ce Ijölottaknacjep

l)i)eí>címc ^f^cf minket minl>on \ota, cu oltnlmajmcg minlípngonojtol

liítnac Hfuebe ke3l>ctic c\ írae. ee Iji^uot-

t a í í c 3 1
3 e k u e c c o r ö ii o i a n a i". e e tUii ^ a r 03 1 n t i c b 0-

)>iT jf|'og0 6-|an ijniiuii er ottQ uf 3Í3 inatí«

^l)tl)otofní)^ fö 3i)3ckiicc ápngeníc |)i)üottntic t} na^, ^wnac c-

kafct n!ttgrtra3tatic boíjogfaíjíifau ^nuac okaert l^algajfatof mínl> ttt or

i|lcniTcc3cU()tíl(t 3Í3ci^ ce Icani l;a nknrijatöc meg taimlnirt^ C9 mcfl-

tunnijn niikepptu. ce mi3erieí íltl) Uqqw a} cí>P0 i^fnfnac p íÍ>P0 31-

teqc 03 3Í3 maria a templomba. (Ss tonabbii minbpn é
\

'^^'^ eletébe

minti; p «lekP>Pt legpit (Ss ime en titpketi) meg tunitlac reaija^ anag

kclíeglen a3okra^ 5lnnac ocaert micoron 03 or miuí»pnl)at<j i|ien atija

volna f (£3 uelatjfrt e^ eírpffegpe }i} mmat\) , es t>a|jkrtlkottanac voim

9 uele^ 03 p 3álet Iparom e3teníieifllen^ (í^nmc ütanna egct9mbe fel ve-

rne utet 03 P 3i)lei, ^ní>na mint 3entl) inljaíin^ e^ 3eut 01111033011

l)og ótet alíio3imiac^ eö 3entPlnel)ek a templomba 03 |

'^'^^ 3Í3ekitec kp-

3iben wr i|!ennef 3al()olatt'ara^ ^miac okaeit mic?ron uniac templo-

maiiac cicibe iuttanac uolna p oele iílulinomiiit^ a Iií.íp|cj]P9 3Í3 ma-

riauol^ Jmc illcunec 3olgalo 3Í3ei; cö leaúi xol»a(atoö í»oloíj mcölen

IV4



^Í3eKiuf coronoio

i.(ik I)ar0m íjUníípö ieanjo^^ljijmaria <0 Jlme miní>9n embori ft^ttf-

fe0 itekiU templíTmnaf p tijen otl) 0araíii);í£t)rtn md 0orolrkakon meg-

ieu 03 9reíj fuiborokes nag liolo0 mia nn^o^as tiekil fel menuijí
j

'^^^

^d Í»0l00kat latürtit a Umplomnac fíijfí>elmi^ Coí»namint^ 03 313

nmritt fdpl <o^rtIko3nocürtia 9 roijtn^ (ícs touftbba uala minl>pnQctol

.<0tf(iht0$ mia kik ^3 íikpfi?0Q0 }i} mami iaiiac vaia^ (B& annac u-

iawxa €nl»namint 03 oíli03at meg ícuen, aitog fluc0e3uen mHVket

3oktanak mia itnnu 03 c tpruíubíit. íe Jlmc iuiní> íjpk ittífl Icoítt

^í>ac^ í0 3entpUetec ótet rt3 3Í3ekníc kP3Íbcn. t$ otl) mnroíitJan ^3 bi-

;£9|>flp0. w flen^ffegpö 3Í3 rnaria. €uí>na- I

*^^^ mint a templomba 03

3Í3eknec kp39ttf ei)el. ts noppol meflmaroííoala 03 iflítti Viutdf^kbtn
^

dts tottabbrt c íií)xp|>0P0 - k .
; 1

oUijgpn l)eijerttinl xatmia, w «rtl) írkúi-

íLttl timmagttt tartija t)ala, ee ol* tekelUtpD>ö9el 30I mia, ts ipennec

t>ix.eretíbc megmarad nála, |)0^ ogmonlr mm. alittatneij^c Ijo^ ^3

i i n t h I)armif3 É3tenírpö ay p nagi) tekellítpo 3ent|>fl9ö eletijnek

1

^"^ okert, ío touabbn e3Pnkeppen mora'büala meflijijo 03 3ent i)ma>-

fagba. ® animc okaert Mípfeflps ayyomm 3Í3 JHrtrirt meC igpn

nft0 ntte frtpmpír rt3 yr min^enljoto i|lemicc etptte ® nnnac okoert

mint ttt ur ipenncc Ijim 3ol0rtlo 3Í3eij ^ tQ tenni igekP3ÍetPk kpuetní

03 3Í3 marint Ijn nkartoc meg 3entpltetnie ee akartoí p mit prpáe ui-

gaíinia n3 prpk fstyaílbaw JHel'et 3er3pt ur i|len 03 útet 3eretpknec^



6«0

^i)nek bijnct.

Jljert mouflto jent "|Inl apuval eg leude-
|

^^^ be ^ 1)0^ embor nem

lattá, ee fil nem l)oUotta, ea Xök embornec jiuebe fem jallot mine-

mn bo>ogftt0cit jerjot or i)len 03 íttet jeretoknec.

^ijnek bi)nc ti^m tioU} (Elfc

^o\\0} gondolat

^i)nbe mic generkDí)ee

^ono) keuttnfrtj

l^iy^a üttlo okarat

gítetlenfeegi) •

^tjetatlanfaag

^etptkpííeeí

^egeíioknec megutalafa

tHemjetljoj mio keuanfag

Cktelen mio ntgafag

|5eketelenfe0

^o^üQwac meg otalafo

^ll)atatlan|a0

^eep mntata$

Jlojagnoc jegenlefe

JMuganac nalo ertljes

tlrafitgnac keuanfaga

göni líijípfeeg



^olafnac bijnei

gamiö l)itl)

"Hogalmolfofl

@i)3elkoí>e5 Jgrecfeegl)

2ltko3o>a6

^pmbe fenogetl)?^

"Detekpliee

^O30uac meíj monetefe

(2^on03 tanai.1)

gaborufg 3cr3íö

gi)r 3ola6

^agas Ijanijas

^i)t0k mefl iel9tttl)e6

jBertelen uolo t)e3te5regl)

^ertcien uab igereti)

^erteífit t)al0 feúogetljee

gct)0lk0Íi0 be3eíi



698

Jlfienrol nem gonííülkoíini)

^fttnt nem feelni) ee nem 3eretni)

Jftennek l)alnt nem aí»ni

^0 miüelk^)^et9tl) i|!ennec nem tuiijlicimtant)

(Sl múlt bijnrol nem bancoíini

JWala3tl)ra mio nem jerjee

JHitlöjttal nem élni , es titet mennem tartani

J/leni l)i)l)tefre magát megnem tartanig ^tiag mennem te-

ritenj

€.ttlttijííon akarattat i/leni okaratl)l)03 nem egi^efittenj

jBölofmora^ ^mji tjmaí»fagva nem t{)ekD3ni

5I3 ijmaí>fa00kat kikkel tart03ic^ é^vnu^ felfogatta^ ;3l«rté

i|!eni ;mran4,0latbol köteles reaia a3c»kat ell)anni , es

elmulatnj

jpennec teflenec üetljelet^ es 03 3ent gonafl eg e3tenliobe

ell)anní) JMagat megnem efmerni^ eö bintol meg-

nem fe9elme3ni^ leloknec efmeretiuel nem gondolni

^9bö3akl)03^ ee preíiicadora nem ri)etl;ni)

^efertetnec ellene nem állani

gagyot penitenciat el Ijrtlngatiii

Jltintlj l)amarab kellene megtartani, ee íouab I;ala3tani



parot0l>nac xamn ttcm orúlni , t6 Qcno^avoi \ü bancöímt

I

«5* p0}}nfaQ0t mennem boi^atni SttotI) ÍJaratoí»naí mennem

tortoni
f

lIítl)ke3Dkít megnem fttfbtm
,
gabornrngo-

kati) megitem lalJTítanij

Culiatlanokat ntni tantttanj

jBoinorukat nem ütgiytalni

íEe 10 Jntefoknec nem engelíni

©ti) jrrjekonfefil) C3 Dtaii kcUciu lnitú 3erení

ti) 3 paraniolatl) ^3 nton l)etl) l)alaloí bi)n

píj u t a n k i l í n f3 i) b e c n b i) n 5^ ni t U 1 k n c í e l-

i c n í való 1) a 1 1) b i) n Jl ft

c

n r « 11 1 e jj k c a 1 1 n b i) n e k e i)

é

l,

i'B uüppnl ^eft^ 1)0 ti) i'r(jol- ' •"'in a iTa t]ii K^ i'elki Ijotí)

i igalmrtffafloc 'H'olc3 b ob fa j^^u-. 3nit lelpknec

1) e í I; a i) u ní» a k n Qí
fi

I) ^3 i í) f t í) 3 í u t le
ji 1) i- Iv 1) i 1 1) n e c t i-

3eketl) a0a3atl)i

^ne falntb l)of!ta fiU) l>et caf}oq3 matrtd IKam te ft>e oppre-

Ijenfo, (Inceriter pleneiy cvctto ^l)no3leá ilim?Ueg06 Ijoffa iflennek

t!3t|)a aitanak fiija, JHert tegobet l)i)tl)ben iot|)ink; ti3tan es telije|re0-

gel I)i3lek "Ham tu ee meue faluator, tociufe reliemptoi', qui ee

notus nimpl)a í>ei
,

qui in crnce erpaffum e|t JHert te mi^ en iíiuo-

3ÍtDm minb e3 oelrtgnac ntegoaltolja, bÍ3on
|

^^^ t|!enneí 3ent fia, ki) a

kere3tfan fe3Últetl)ek Pnm facertos oerba finit, tlil te pane remane-

bit, feli eft Dernm corpue-rpt; íjnoíj incruce ijmolatum ef! ^ilör



pap iij igct el m^cy nem üll)ot kijnernek rtlljottijn Ijonem U^f^n criflus

tefle, ki) kerejtfan olí>03trttl)ek. Peum meuni te coUauííO awimo te

magnipco, trinitatj recammen|o , oerbo iflo quo a|fer <í:u ijlenom

te^job íikerlec^ íelkpmmel cn fel mnj^iytnllak jBenUjnríimfog l»i;íeitef-

f(c f
ee ''^" ej i»)e mia oHiojlnflVc





JHifírorum pia aííiatrír

ro kc0Pfi 313 moiio Jl33íiaknoc ko30ttc 03 3futl)Dkuec fplottc tí uog

crifiofnac 3ent aíma, nurt viftUt) ifUnnec fiot^ mert atte nul)oí>bol

teflot fo^atfü ur iflcu ^eflcíjfesüb mint!) ittija fijui 3ent leli^c aggon ne-

konc mala3totl), l)og tteíctnec inipijan minketl) mcgnc atko3Íjon, tte

minket TÍ)ao3ÍI)on ^men ,Íí í>olí»g íj

^ ^ -»

— '
I — ' —

Ai\ sr -ro-ruw pt - n tt öi« trir ft



JHifevnmm pia oííintrir

I

^^- ^rcas nwne tnale ocratnr^ movbo Itipi üenenofl ftc fauciattír

íruciatnr nö ffl per í|uem meí>ettir feu lenetnr, atq3 curetur Uo-

0ito te roftt üirginum
^
qne íiiceriö jjraciofa moter omninm pebtUn

^nterpella pro íanguúre tuo fiüo üt curar morbo Jlpfe renin e|fe

n0fc0^ et \)a\u penü conííigiiam mil)i weitíiiro fel> fnppltco commeníjo

me ftlio tuo vnico regi reiico ^ reatn pur^et animom corporifqj

C0nferat piám mebeiöm bet gráciám
,

per
|

^'^^ quam er l)oc al>ipifcor

inírtilgeitíittm mU\m eternam c?^* " a « i « ú » O

pjnofoknec kegoö fege>|efl^ es miníípn Aomorultoknac mQCiy

taloia meg tiijtoija, ftQ ennekom 0330110111 10 fegeíjfegom, sí xo ürno-

fom ^ívt en te|ipm nagoii keiyatik fene farkafnac febeael, fepl)e-

fültetic, 65 gottretif, niiiá-en kitpl gogittolfek fem fegeltejTek, es oi-

9n3to|]'ec perlek tegolí 3Í3ekitef rofdijo ki inonliotol minbonokiiec ma-

Ia3t06 onnonok fíriUinafbktiac , efeí)03J)el forfögomert
''''

iefus frjat>-

nol 9001)1)011 meg en0Oin

(Itt végzdik a codex négy üres levéllel).
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Minden cikk els szava a codex irás- és Ijeliimodjával adatik:

vessz után ugyanannak olvasása; kétpont után annak magyarázata;
1 pontosvessz után az eltér értelmek és példák ; zárjelben vonzata.

A számok a codex lai>jaira vonatkoznak. Minden szó, ha elraggal
fordul is el, a törzsök betje alatt keresend.

J\* A. A.

azon: a háziglan ^ a luipiij^lan.

nl)ro3

,

ábráz: álirázat ; vala ijfen szép úhró-

z-n 563. dccoriis Lrg. Aiir.

(-löl) : eladni niagá/J/ az ürük najry

világosságot 107 : túladni a . . vilá-

addig.

ng fllenlVij,

íiii'g ellenség : ördög.

rtöl) lepploc,

iijivleplük : ágylepel, ágytakaró.

rtjin üfloie,

a<iya velje 6'óG.: agyvelöje.

nljaiilioc^

ajándok : ajándék.

rtijctrttiiin

,

ajetallan: ájtatosság nélküli,

ajetalosság : ájtatosság.

aljto UwXo^
ajtótarlú: ajlónálió.

nrarrttiu"!

(ra), akaratos -ra: liázasság;ví «/>«»•«-

fos 570. : iit in suum coniiigiuni con-

sentiret Lerj. Atir.

mctj-okajt^

megakaszt 211. felakaszt.

accoron

:

akkoron.



alít : vél
;

,,semmié alítnak és vélnek*''

680. : pro nihilo ducunt. Leg, Aur.

alittatik: tartatík.

olkot

:

készít, elkészít; alkossatok neköuli en-

nönk 156. olt alkossátok meg enne-
köm a húsvéti báiánt, megalkoták a

vacsorát 159. (a régi bibi. is: hol

akarod, hogy alkossuk teneked meg-
enned a báránt. Máté XXVI.)

áll ; ki akara busszut állani Taliornak

haláláról 517.

aüapic;
állapik : állapodik ; megáll ; és álla-

pék Adrianos császárnak eleibe 638.
— feláll: állapának a földi kerá-

lyok 214.

állat : állomány ; ez oltári szentségben

négy állat vagyon , tudniamínt test,

vér , lelök és istenség 10.

feUllat,
felállat: felállít.

ainac,

álnak : álnok,

aloszik : aluszik.

megaloszik : elaluszik (a tiizrölj.

oUnl

,

állal : -n keresztül
;
Cedron vize ál-

tala vonván ütet 195. és jve fl

Cedron vhe által 170., ma: vizén

keresztül.

2lmburuö

:

Ambrus.

el-amelcoí>ic^

elámélkodik : elálmélkodik.

rl-ttmul

,

elámul : obstupescit. Molnár Alb.

aiiöUs

:

onne

:

nmura

:

anglus , angol.

annyi.

annyira.

anneszor: annyiszor.

rtuitcmü

:

annyival.

Apollónia.

apostol.

csókol.

megcsókol.

csókolgat.

iHioltjníuíi,

apolgalás : csókolgatás ; csók.

lUíei

:

arcul; arcél leesék 195. arcél csapa

196. arcél vér (ver) 197. arcel-

csapás.

opoftttl

:

apói

:

lucij-opal

:

opnlgiit

:

É



nrtia

(-töl): mert imma árvája leszek en
atyáni<ó{ 364.

ortanlííjfag

,

ártandóság : ártalmasság.

asz : aszik ; megasza 146.

aszju : aszú.

n3iu

baratos
barátos : barátosok lnek öszve 224.:

összebarátkoztak.

haiottt

C-ról): vigasztal ; hogy . . az szizek-

nek haláiáro7 bátorétanája 475. con-
solans eain super nece virginum
Leg. Atir.

nagra batíírkoític^

nagyra bátorkodik 356. : nagyra ve-
temedik.

botorfa{)o|t

,

bátorságost : bátorsággal 632.

-bc, -btt:

„ben , -ban" helyeit.

bekel;
békél : hozzá simulva érint.

bekclic,

békéilik : simul (hozzá).

meg-bíkel^
megbékél: hozzá sinuílva megérint; hogy

drágalátos száját megbékélte vala és

megcsókolta vala 214. (a Winkler-co-
dexben e helyt csak „megcsókolta"
áll).

bfkelkubfö
f

békélködés : hozzá simuiás ; ó Júdás ,

békélködéssel avagy ápolással árulod
el embörnek fiát 188.

el-atkojtoc,

elátkoztak : elátkozottak,

megavult : gyenge.

03011

:

azon: azon idben 191 (a Winkler-co
dexben e helyt azonnal áll).

B.

bekílkoliic,

békélküdik : hozzá békélködvén
hozzá simulván.

beke|>öp0y

békeségös : béketr ; magnae pati-

entiae homo est, mond az illet he-
lyen az Ar. Leg.

-belelj -bolol^

-bell , -bulól : bi , ból : ezögbelöl
,

ezükbell : ezekbl ; mennybell
mennybl ; kikbell 495.: kikbl
ércbelöl 518.: ércbl ; szádbalól 8
szádból.

-ben
f
-hwn :

bi bi és, közöl helyett; nékik az ott

ÁWókban hallván . , 286.; mától fog-
va nem iszom a vessznek gyi-
mölcséftcH ; vön egy font nardos6an
(a Winkler-codexben : ha) alkotott

nmös kenetöt 151.

^entrtlíí

,

Bernáld: Bernát.

bestye : bestia.

befiije,

bidös : büdös.

bn.

bÍbD0^

bili:



Ijinhödteltetik: biihödövé tétetik, bün-
tettetik.

binQfiiif

bínüsílt : bünösült , bnnel vádolt ; ily

irégységgel bínösíltet 286.

btr
? kí nyerhetné neköni azt , hogy en

ilyen embör/tes birnám 570. (az ér-

sekújvári codexben e helyt : eni-

berne/t): quis mihi praestare pote-

rit , iit conjungar tali viro Leg. Aur.

me^-bk

:

meggyz; meghódít ; és Egyiptom földét

mind megbírd 606.

biitatic
f

birtatik : meggyzetik ; ha aliélöknek

miatta (a lélek által) a test nem
birtatik 324.: ha a lélek nem gyzi
meg a testet.

mcg-bijijutt
f

mcQb\}\)fiQiym(

:

megbiizhödt , megbiizhöiljenek.

bizlal : biztat 632.

\iu^-bi}iaiU\Üc
f

megbizlaltatik : biztattatik.

bipWf
bizon : igaz; mert tíz-on, ammit mond

296.

csenál : csinál.

umú
f

csergés : csörgés,

csetertek : csütörtök.

mtöbi3í»nito0

,

megbizonyítás : igazulás ? a háborúság

békeségöt szerez , a békeség kedig

megbizonyítást 437.

boí»0í)

,

bódog : boldog.

bí>>ogti\lrtU^

búdogtalan : boldogtalan.

bolíu^
bolcsu: bucsii.

meö-bolouí>uUütk,

niegbolondnltatik : elbolondítlatik.

bpl«|Vö

,

bülcseség ,,pliilosophia" értelemben
;

kezdé taniltani szent Apalin asszonf

fiiosofiára , azaz bulcscségre 493.

bufköíric^

búskodik : búslakodik,

busszu : boszii.

bu3}]afatisí^

buzgóságos : buzgó.

blítÚ
;

bütii: bötii.



csodál , mint középige : csodálok azoti

hojjy . . 106. csodálnak vala neki

mondhatallan szépségen 474.

í pppeiiet
f

csöppenet : egy csöppenel víz 89.

csiipü : csöpii.

I-D.

dagályos: kedvetlen, kedv-elleni ; hogy
ne legyen az akaratnak dagályos

nyájaskodása , de tulajdon akaratjá-

nak szabadságából 408.

í>ni)calfaí>ic

(-vei), dajkálkodik:

kodnék 492.

ki vele dajkál-

dedergö : diderg : a hidegségrl mon-
datik.

E valóságos Proteusa a magyar köt-
szóknak csak e codex lapjain is kö-
vetkez értelmekben fordul el :

ámbár , noha ; azonban , mindazon-
által ; mégis; hanem; pedig; lebát.

demaga azt tle nem mondja vala

. . 145.; demaga mikoron íltet meg
nem lelik vala , fahát . . 148.; Atyám,
ha lehetségös , menjön el énrólam,
e kén : demaga nem úgy miképpen

en akarom, de miképpen te 172.

(a régi bibi. valóbiz-ony . . ); jólle-

het az napnak hévségén fekögye-
nek , demaga a napnak hévséget

nem érzik ; demaga a keresztyénök-

nek kénjoknál nagygyal kisebb 69.;

demaga niindöniknek jót tött vala

202.; demaga kell bánkódniuk és

szégyönködniük 5.; demaga közzü-
lök Kajfás nev jövendt monda 145.;

demaga mondom tinektök 159.; mi-

koron demaga Cyriacus papa . . .

468. beatiis igilur Cyriacus Leg. Atir.

íic miért
^

demiért : hanem mert ; demiért az esz-

tendbeli pispek vala.

liicoilt,

dicsöilt : dicsült.

döglet : öl ; mire dögletsz meg enne
emböröket. 310.

(£ ee, E. E.

E kérd utoljáró mindkét formában: e

és é elfordul.

ide.

ede alá ; itt alább.

el>e ala

edestova : idestova.

édösdön; nagy édüsdön szolgáltalak 358.

eítefcoliic^

édösködik ; az ö szent kénjába gon-
dolkodnak és édösködnek: örömmel
mulatoznak.



ttmc
eének : evének (az e-szik ige fél-

múltja ; a Winkler-codexben e helyt:

ewnek : önek : önek az ö-szik gyö-
kérbl).

éfifél: éjfél.

egészségben : egészségben lev.

égetlen : meg nem égve.

gQtb:

egyéb.

tQtb kgpptWf
egyébképpen : különben.

t^tttbt
f

egyénbe : egyetemben , együtt ; mind

egyénbe éneklnk 408.

hozzá egyesül : vele egyesül , hozzá

szövetkezik ; istenhöz , istennel 26.

meg-figefúi^
megegyesül : egyességet köt , szövet-

kezik.

egyigyüség: együgység,

együnnen : egy helyrl.

nieg-íbneit

,

megehnyejt : megenyhít.

mtQ-(ktfüiietic

,

megékesültetik : megékesíttetik.

tneg-ekpfíit
f

megékösejt : megékösít.

me0-ekofiUetic,
megékösiltetik : megékesíttetik,

megelegejt : megelégít.

meg-e légit
^

megelégít : jól lakat.

flegoMc,
elégüdik : megtelik, péld. isteni édös-

séggel.

tU6f
élés: élet.

tk^Xtb
f

elesztebb : elször , elébb. (A 259. la-

pon már ,,elször" áll, hol a Wink-
ler-codexben még : elezteeb).

el-kilcn

:

külön (az „el" itt hatványító elörag).

el : els.

tÍQÍ,

ell : el-; elveszlek (bennetöket) 168.

elszer: elször.

úQm
f

elöve : elre.

útetky
éltetik : éltettetik.

dtn,
elyen : ilyen.

eletén
,

elyetén : ilyetén.

eml

:

szoptat; bódogok az emlk, kik nem
emlell t-nek 254.; emlellem az en em-
leimvel 595.

emlek03tetic,

emleköztetik : emlékezetbe hozatik.

en:
en , ma : én.

enentoua,

ennentova : innentova , ezentúl.



en<,a»deliuesség : enjTe(Iékenyst;<j; ez

iniinl le engcdclmességöd vala , hoíjy

ez ke<íyütlent . . . alc-íztatni nem
akarlad.

cuöcíiet

:

engedelem.

(-ti); félk en atyám/i!/ encjedcdcnnck
lennöm 408.

engedt: engedékenység; hajlandóság;
az nagy halálos bínökre való eufjedól.

megengesztel: engedékenynyé tesz,

meglágyít.

íii miTíjom:

én egyedül ; ily kemény ítélettel kár-
hoztat hattál (azaz: hagytál) enma-
rjamal segéfség nekil 286.

epe |*e0

,

epeség : epedés ; keserv.

megér : beér ; kivel ö szegéndön meg-
érné 580.

erdög : ördög.

n-örtlmnffrtí)

,

ergalmasság : irgalmasság.

erkelcs : erkölcs.

erkiilcs : erkölcs.

erkiilcsiil; ért erkülcsíil iimmagát tartja

yala 687. : érett erkölcsiinek viselte

majíát.

ennyi

twwt :

ennedoua
ennegfova : ezentúl.

enemi : enyéim.

elenyészik (ellem): clliinik.

elenyésztél: elrejt 476.

elenyésztetött volt 239. szenv. forma
az elenyt'icí szokatlan cs. formából.

megenyhejtelni: enyhíttelni.

enyhét : enyhít.

íjoukojbe
f

ezünközbe : eközben.

eniun
ermeny : ormeny.

erokoliDm
eröködöm : erlködöm.

erofcit,

ersejt : ersít.

-nt,
-ért : -ti , miatt ; aleg szólnak vala

a bánaU'rí és a sirúsért 305.

ineíj-frtekojic;

megérteközik : értesül ; róla megérle-
közvén 379.

érteim : értelem
; nemes értelmvel 323.

es , és : és ; is.

tfkoíini
f

esködni: eskíidni.

ífmíg

:

esmeg: esmég, esmét , ismét.

2
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mcgefmcrcí

:

inegesnierés.

tfmtvo
eíinerö : ismers,

estvei: esle.

C3tf nítci
f

esztendei : esítendJs ; niiivoroii volna

tizennyolc esztendei enil'ör 402 ; ti-

zenkét eszletidei leánzó Gü2.

esztendü ez húsvét napján 666.: est—

letulö mnlra hiisvét napján.

eszterii, kínpad ; szent Adorján esílcrün

vitelek a császár eleibe 560.; Adria-

niis portatus super equuleo Leg. Anr.

ftaltal^

ét azaz éji-állal : éjtszakán által, egész

éjtszaka ; mind étáltal 206.

cu

:

geny ; a seliök . . . ervei l'oljnjik .^37.

evesödik : eves lesz.

ezisl : ezüst.

ez miképpen : amiképen.

Í301T
,

ezön : ezen ; ünállólag is használtatik

,,ez" helyett ; csak e^ön es (ez is)

igen sok volna 75. ezünl bizonyít-

ja. 78.

^3 3cviel

;

ezszeirel 631 .: ekképen.

/. F-

ftti)liölm

,

fájdalni : fájdalom; fájdalwiért 259.

fttlcrt foltt^

l'alka l'üld ; néminem falka földön 679.:

aliquibns spatiis . . Lerj Aur.

befedek neki orcáját 206. (a Wink-
ler-eodexben e hely így áll : befo-

dék (ívfiíiy bckötck ö orcáját).

(-ról); ammií-ó7 te engömet feddesz 497.

(innen fegyelem): megbüntet.

ftQÚmey
f

fegyelmez: fedd, dorgál; büntet.

nuí)fíödnic3^

inegfegyelmez : megfedd; büntet: (ma-
gát): tart(5zlal ; magát bintöl meg
nem fegijelmcz-ni 693. : tarl('»ztalni.

fejedelm : fejedelem ; mikor az apátot

fejedel/Hmé tölték vala 406.

f^ijcítcm
f

fejedem : fejedelem.

feketít
,

fekelii : fekete (a Winkler-codexbea
e helyt : feketö).

felvpuni

,

fekönni: fekünni.

i

i

nim
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ffkit,

fekü : lekö , lekvíi.

fél (mint átható cs.) ; mire nem fvliid

ilyen iitTfi^y bíiinek kínjai'.'' lül.

embört 240.

fclfl.

:

felejt.

felel !u,

feleim : félelem ; isteni féléimmel .t77.

fel el ni'^
féleimik : félemiik 503.

me^ -felelmek
,

inegfélelmék : megfélemlék 237 (gyak-
ran fordul ez ige így , betiicseré-

vel, elö a codexekben ; s különö-
sen a Winkler-codexben is e helyt),

felem
,

félem 510.: félelem (a debr. codex-
ben e helyt : feleim).

meg-felemic^
niegfélemik : megfélemlik ; igön meg-

félemének 293.

feletkojijec

,

feledközjék : feledkezzék.

felil:

felöl ; ím templomnak soporlája be-
szakada felil mind földig 292.

feltama^at
^

feltámadat : feltámadás.

feúei)tec

,

fenyejték: fenyíték.

me0-feuo|tl;
megfénösíl : niegfényesiil.

femjfeflps ^

fényösségös : fénynyel teli.

fefijll;etetlen
,

fesölhetetlen ; kiknek elválhatatlan és

fesölheletlen örömök vala 155.

fel'iuMi,

lesvén : lösvény.

fejeitif,

Icszcjlik : fcszílik.

fejtíltetic^

feszíiltelik : feszíttetik.

ligg: fii-ií.

figgeszl : függeszt.

nii.

fil:

ftrie

317. arany nyakláncocska Molnár Alb.

fmee
^

fives : füves , fszeres
;
jóizü fives ét-

kek, fives bor 318.

fm-szilt : fiút-szült, mn.; ó mind tü fm-
szilt asszonyi állatok 345.

H)
\úh'óz fogjam en árva fejemet , és ki-

hoz hajtsam magamat 376, 7.

H'
kezd; a kór fráter keállania /"o^a 481.

vala/íocrt fog vala , mindeneket ö

meggyz vala 608.

mefl-fo0

:

megkezd ; ki készeritte legödet meg-
fogni animit el nem tekélhetsz ? 555.:

megkezdeni, mit be nem tudsz fe-

jezni.

foölal

(ra); hogy ennegtova jó mivelködet/e
akarod magat/af foglalnia 37.

ki-fafl

orcájáiíí/ minden szépség 271.

2*

i

^
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fogyatkozik : fogy , elfogy ; megso-
ványodik ; más embörnek jósKágb.i

való használatjábül fogyatkozik 120.

megfogyatkozik : ereje elhagyja , el-

hal ; hía van ; házam semmifie te-

neköd meg nem fogyatkozik 379.:

házamnál semmiben neked fogyat-

kozásod, híod , nem lesz.

folyamik : fut ; sonha sem hóba , sem
esben, sem sárba, meg nem tarthat-

ják vala , hogy mezit láb szentegy-

házhoz éjjel nappal nem fohjamodt
volna 540.

el-foínmtc
j

elfolyamván 452.: elfutván ; folyamá-
nak 458. 467. conflmmt Leg. Anr.

fortit

:

térít, csábít; Krisztusnak hitére for-

dítja vala 618. nép-elfordító : nép-
csábító.

elfordót : elfordít.

meö-fait,

megfoszt : kivetkztet ; ne hagyjad

másnak az en teslömet megfosztani

449.

fd: föld.

f'J>/

fevtojic,

fórlözik : tisztátalan lesz.

futamaö
^

futamás : futás.

futamik.

elfutaniik.

futljnmic,

cl-fntamic^

fel-futatic;

felfútatik : fuvalik.

megfut ; kemencét 84.

i

i. G.

gite:
ganéj

.

genyedt: utálatos : nyomorúll ; más em-
börnek bódogságából bódogtalan és

genyedtté leszön 120.

genyedtség: rondaság, squalor (utóbb
csak sanies

,
pus értelemben hasz-

náltatolt).

QCrgör : Gergely.

gerjedelös; mert ebbelöl ^erjWfiíos le-

szön vala a mártiromság/ví 557.: un-

de et hoc ad martyrium ardenlior el-

l'ectus.

(-ben); az szizcknek szerelméie/í meg-
gerjedült vala 474.

gimölcs : gyümölcs.



m

00U03
^

gonosz: balsors; harúloAnak javán nem
ürülni , és gonoszáról nem bánk(5d-

ni 693.

(í.

gyakdos: szúr, szurkál.

gyakorlatost (mint örömest) : gya-
korta.

gyakorság : szúroság, szúró mivolt;

feje tivisknek gyakorságával fnrdal-

tatik va!a 234.

gyengy: gyöngy.

generkottet

:

gyenyerködtet : gyönyörkíidtel.

getmoká^c,
gyerniökcse : gyermekecske.

iíe3eí»elmet^

gyézedelmét; I. 243. meggyözetést je-

lent.

gyíl: gyl.

öijlekojic,

gyileközik : gytilekezik.

gyimölcs : gyümölcs.

gortija,

gyertya : gyertya,

gyöjt: gyjt.

goi)tot,

gyojtott : gyújtott.

gDijUnftt;

gyöjtevény : gyjtemény.

goiurkoliíe; gqncrkoMc^
gyönyerküdés

,
gyönyerködik : gyö-

nyörködik.

gyönyerüség : gyönyörség.

gotcr,
gyöter: gyötör.

gottvílm,
gyölrelm: gyötrelem.

gDtt«m,
gyötrem: gyötrelem,

gyötretönk : gyötörtetünk.

w«fl-993tftíC/
meggyöztetik : meggyzetik.

íueg-gúleko^Uíc
^

meggyüleköznek : összegyülekeznek,

gyüleség: gylölség.

gúlofefl;
gyülöség : gylölség.

gyütt: gyjt
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i

vájjon; miképpen esmérheti meg em-
bör azt , ha méltán járul ez szent-

ségnek Aételére 34.

meo-l;ttb0«t:

megháborét : megháborít.

ljborKoí>ir;

háborkodik : praeliatur Leg. Aur.

tneg-ljaborol
^

megháboról : niegháborúl , meghábo-
rodik.

Ijaborofag
^

háboróság : háborúság ; háború ; há-
borúság avagy had 669. bella Leg.

Aur.

ell)oí)nitt

:

elhagyni.

(vá vé), hagy; szabadító hagvá ket
120.

elhagy : hagy , enged ; ha ület ekép-

pen elhagyjok , mind benne hisz-

nek 114.

meghagy: elhagy; ez velági tudomá-
nyokat meghagyá 495.

hagyap : köp.

hagyás : meghagyás, rendelet.

Ijo^omne
^

hagyomás : elengedés.

hajlak : hajlék.

Íjai) lak
^

íjalaiatlanfag
,

hálálatlanság : hálátlanság.

Ijalalatofl^

hálálatost: háladatosan.

l)alaltalan
,

haláltalan : halhatatlan.

Ijalatt

halott.

l)aUü0
f

hallás: hallott beszéd 281.

Ijalot üieelo^

halottviselö : gyászpad , szentniihály-

lova.

Ijamarban

:

hamarjában (a VVinkler -codex megfe-
lel helyén hamaraabban}.

I)anuu' i^ifOiif

hamar idn : rövid idn.

Ijarmtcj

:

harminc.

IjrtföÖrtt^

fejteget : kezdé hasogatni neki asz-

szent Pálnak mondását 436.

IjafoiUatoe

:

hasonló.

Ijafúnliiítatif
^

hasonlattatik : hasonlóvá tétetik.

l)a3nalatoe^

használatos ; hasznos.

állalhat cs. nem csak a húst hallá (ha-

totta) vala meg : . 258. (a Wink-
ler-codexben e helyt csakugyan ál-

lal van).

íi ii
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IjatiUm

:

luilalom; ilyen adott hátaimmal gono-
szul ne élj 22Í).

l)tttrtlimT3Íc,

lintalniazik : elhat.

lanttá

,

hagyta: hagy, liágy, conunittit
, pa-

rancsol , rendel.

helyhet: helyez.

Ijcll;03tdic,

helliöztetik : heljhezletik.

hercegné-asszony 521.

herlelenködik : hirtelenkedik ; herle-

lenködék nagy keserii könyhulla-

tiissal a hahil/ío; ,S59. azaz : siele a

halálhoz sz-ólni.

mc(j-l)ci-uat,

meghervadt: e]he^^í!dt.

í)Ctl),

helt : heji , hitt azaz : holoiid.

I)cífc:

ma : hétf (A AN inkler-codexhen e

helyt: hetPcfn heniene. . , a niienk-

l)en helfen)-

hevság : hívság , hiúság.

hév : nin. igen meleg.

hcvolkodó : hivalkodó.

hidegkórság : hideglelés , váltóláz.

meghidegejl : meghidegft.

hidegségös : hideggel teli.

C-töl) ; elhidegül az isteni szeretel-
tl 81.

hiedelm : hiedelem.

hiedem : hiedelem (a Winkler-codex-
ben a megfelel helyen hiedelm)
bizodalom.

Ijtmt:

me3-l)imt

:

hihlés: íhlés

hint.

meghint.

meghínia : visszahíni. (Ez igével kell

pótlanunk a Winkler-codexböl a mi-

énknek következ helyét a 241. la-

pon : az ördög látván Krisztosnak

engedelmességét , asszonyállat miá

akará meghínia Krisztus kénjának

szerét).

Ijitfrtfl^

hittság : hívság, bolondság.

meg-ljiutatlau^

meghívalatlan, ih. : visszahívhatatlanul.

Ijinef
f

htvely : hüvely.

l)moIkoí>a,

hivolkodó : hivalkodó.

hivon : üresen

hívn: híven.

\)hxon
f

l)tuon
f

i
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hogy; seinininemü állat (doloff) nin-

csen hogy mi embüröknek idvössé-

göt szerzött volna, hanem csak az

Krisztusnak líénja, halála 52.

hogyha : mintha ; a sérböl jö vala ki

oly édösségös illat , hogyha rakva

volna nömös tömjénnel 602. ; váj-

jon, kérd ksz. : itt immár vettetik

más kérdés arról hogyha a pokol-

nak kénja kerestetik nagyobb mun-
kával , avagy kedeg a mennyorszá-

gé? 117.

hogynem : hogysem helyett ; többet

használ embörnek hogynem . . .

hogyneniha : hogysem.

1)0 lat,

holott : ahol is.

l;olinKeUíe

:

más nap , holnap : in craslinuni Leg.

Aur. L. hóival, hóval.

IjoU:

halottá tesz; a halál megöl, de meg
nem holt 94. l.

l)olt elcu^n^
holteleven: félholt, tetszhalott.

l)olt)al

:

hajnal ; míg holvalra kelnének , . 642.

holvalra kelvén (az idö) 643. ; hol

valta jutván 503.

Ijonneg

:

621.: honnét, honnét.

jjonium

:

1. hog'nera.

honneramint: hogysemmint.

Ijora^

hóra: óra.

hóstát : külváros.

l)0uol:

hóival , hajnalkor ; hovaltól fogva de-

liglen : 543. reggeltl délig.

hozjá : hozzá,

hozája : hozzája.

Ijojain
f

hozjája : hozzája.

I)033nnc:

hozzánk : magunkhoz.

bc-l)orpenteíiC;

behorpentetik : behorpad.

l)U3ttttic,

húztatik : húzatik.

II.
ií>e:

id 556. (a késbbi érseknjv. codex-
ben e helyt már : idben).

ÍÍ)D

id ; néha óra értelemben : hatod id-
koron 240. hat órakor; harmad id
után 246. három óra után.

ií>u03itf^

idvözite : idvözít.

felegyenesít , (elállít ; láta három ke-

resztfát feligaziiván 344.

-tölrtit

;

háziglan, nn^iglan stb.

i



17

i^rec-ség. 691. Igrec: sípos; tán sí-

posolt szerelete, muzsika szerfelelti

szeretete ?

ífl

Így: ugy-

igekojic

(-hoz), igyeközik ; mindönnap jó mi-
velködetekAös és alamisnálkodások-
hoz igyeközik Aala 433.

t^fkojif

:

igyeközik , ügyel értelemben ; de mi-
ért ez utoljutott ez szentségös kén-
ra igyeközik , és gyakorta róla aj-

tatossággal emleközik . . 56.

ígyen : így.

*«/
ígyen : ingyen ; hogy ez elyetén em-

bör istent igyen sem esmérte, sem
szerette 36.

igyenlö : egyenl.

iítat
f

iktat : ad ; vagyon kedeg enneköm sok

örökségöm, és ha isten neköm nyu-
godalmat adand, azokat es ide ikta-

tom 419.

U:

ilkni

:

ünnepelni.

tlUtic
f

illetik : ülletik , ünnepeltetik,

illik neki : 227. illeti öt.

illö: ünnepi, mi ünnepeltetik; mindün
szentöknek, kiknek, földén, napjak
illö 536. : quorum dies, in terra eius,

festi sünt.

xVtten :

ilyetén.

imád , mint közép ige imádkozik ér-
telemmel.

imádkozik mint átható cs. vádeseltel

:

imádkozék azon beszedt 174. (a

Winkler - codexben mindazáltal e
helyt : imádá áll).

tmina

:

ime ma, ma (halványítva, mint : már

,

immár).

in:
kénzó szerszám Molnár Alh. ; hogy

ükét nyers inakkal vernék 546. ner-
vis crudis eos caedi iussit Leg. Aur.

xnQtnfíf
ingyen se : egyáltaljában nem ; jobb

ingyen se születtem volna 833.

ingót

:

mozgat ; ingatja-e ömmagát (a test) ?

331.

iue0-inl>it:

megmozdít,

indojt ; indít.

iní>«itttian
^

ih. : meg nem indulva.

inbtiUattc
^

indultatik: indíttatik.

inneftana

,

innegtova : innettova , ezentúl

3

in>oit^
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intutt tonCf
innentova : ezentúl.

239. innelön : innét (mint onnat ta-

láltatik onnalon bvített formában.

A VVinkler-codexben e helyt ennek-

okáért áll).

Írásmagyarázó: szentírást magyarázó,
exegeta.

irástörlejte, irástörlejtö : szerz.

iwg
irégy: irigy.

enged ; o bánatos anya irgalmazz en-

neköm, és végy valami kevés erös-

ségöt (ersít ételt) 280.

irgolm nerp;

irgalmnyerö. 664. 700.

ismeg : ismét.

|. J.

laij myitf

jajveszík: jajveszék (innen: jajveszé-

kel). Elfordul mint indulatszó is :

jajveszék azoknak ! . . .

jámborságos : jámbor.

mi
iász : philistaeus.

jedz (jegyz): jelent.

«áP3;
jegyöz : jelent.

mí0-kgO3,
megjegyöz (Egy XVII. századbeli kéz

így javítá ki ez igét a codex 402.

lapján : eZjegyöz).

jegyzés: feljegyzés.

ielenncn

,

jelennen : jelesen, névszerint.

jelesi : jelesül.

jelön vala : látszik vala ; mert jelön
vala, hogy mind elhalták vala ütet

196.

tílonet
f

jelönet (angyali) : visio angelica Leg.

jfiUr.

idnk
f

jelönik : megjelenik; neked jelönem
480.

jelönnen 480 : megjelenve ; sibi appa-
rentem Leg. Aur, jelönnen leszön:

jelen lesz.

megjelönt : kijelent ; tennöm magadat
meg nem jelöntölted 596.

megjelöntetik 210: kinyilatkozik.

XÚXÚtWWtf

jeltelenné : bevetek egy égö tizes (tü-

zes) hordóba jeííeienne megégnie 629.

azaz nyomát, hamvát, nem hagyva.



i-obb: inkább; illik nektök hogy egy
einbör haljon incg több, honneinmint

a sok nép elveszszön 145.

jog: jobb, jobb kéz; mától fogva lát-

játok enibörnek fiát ülni atyaisten-

nek jogjn felöl 205. ; atte szent jo-

god 509.

joh : juh.

jonh : bels rész ; lélek ; megháboró-

la en jonhom és megfogyatkozék az

en leiköm 236.

jószág : erény.

jöszágtétel : jó cselekedet,

bejövend : jövedelem 153.

eljövet : eljövetel.

touetpí^

jövetk : jöjetek !

iptto xaxOf
jöv-járó : járó-kel.

jut : érkezik, ér ;
— -en : kerül -be

;

képzötte vala háromszáz pénzen ju~
<ónak, azaz : háromszáz pénzbe ke-
rülnek.

intalm,
jutáim : jutalom.

€, $. K.

camuca
kamuka: selyem ruha, vestimentis se-

ricis Leg. Aur.

kápa : csuklya.

kardfok.

Karl)03t,

kárhozt : kárhozott ; isten a kárhoz-

tahkal nem gondol 333.

iiug-Kiiromloc^

megkáromlák : blasphemabant.

katrinöa : kezken.

kazdag : gazdag.

keált : kiált.

ktaitf

megkeáltat : kikiáltat.

-ként ; aprónkéd : apránként 486,

kfi»í0len

:

pedig,

pediglen,

kégyó, kígyó

kegyösség : pielas.

kegyöst : kegyesen.
3*



kegyötlen : kegy nélküli, inpius.

kel;

kell: hell enneköm mind attü jóaka-
rattok 382. azaz kell , kedves ne-
kem , . ; kellé neki 410. : kell
vala neki.

keUenutO0
^

kellemetüs : kell, acceptum.

kemeú
^

kemény : nyakas ; hogy kemény len-

ne engedelmre 169. engedékeny-
ségre nem hajló.

kemenfeg
^

keménség : keménység , nyakasság
,

hajthatatlanság ; kegyetlenség.

kén : kín.

meg-ken:

meg-, letöröl : könyvét megkeni (azaz

letörli) vala 203. (innen kezhen
,

kézbeli törlruha).

kens : kincs.

ktnu}f
kencsez : kincsez , kéneset gyjt ; ne

akarjatok kencsezni magatoknak kén-
eset földön 497.

kemQú :

törölget; a szentöknek ü seböket nö-
mös gyolcsval kenegeti vala 559. san_

ctorum ulcera cnm linteis pretiosis

exlergebat Leg. Aur.

ktvalf
kerál : király.

keríííjkoMc

(-töl) : kérdezködik ; kezde tle kér-

dezködni 406.

keremes
^

kéremés: kérés.

kerejten

:

keresztyén (soha nem keresz<e«j/).

kitt

:

kerítés.

kes:

kés: ásó vas helyett használtatik 668.:

ferramentum Leg. Aur.

kefén
f

késén : késn.

keferuen

(Winkl. cod. keserwen) : keseren, ke-
servesen.

kelfefl,

készség : készület 183.

ketelettet;

kételenét : kénytelenít ; hajt, reá bir.

ketelenit

,

kételenít : kénytelenít.



kevíínatos : kívánatos ; sovárgö, kívá-
nattal teli ; miképpen te kevánatos
és ajétatos lelkdet 281.

keüanfrt000,

kevánságos : kívánatos : Jézus arcáról
mondatik 20tí. (a Wínkler-codex-
ben e helyt : „kevánatosságos" áll.

Ki,

visszamutató névmás dolgokról : kirl
iffy szól ; ez kenyér kit en adok stb.

Állandóan így.

f0ronkeí>^

koronkét : koronként.

íorfag

:

kórság, betegség,

megkórúi , megbelegül.

ki^n

:

kijnu
f

kilpmb

:

különb.

fl-kilDtttl^tt^

elkílömlött : elválasztott; vannak m-
tiünk elkilömlöttek 620.: el vannak
tlünk választva.

kijner^

kinyer : kenyér.

kirtUÍÍÍ
f

kinnyen : könnyen.

kisebb : ifjabb (Constantinusról mon-
datik).

kísz : kész.
M3/

kisztet : kisztés

ki^Utl),

kivil : kívül.

kíuil
f

klastrom.

köny.

könyv : köny.

könyöretös (mint szerelmeles) : kö-
nyörületes.

ineö-kiírnik93

,

megkörnyíköz : körülvesz.

iiuflk9rnúk93;
megkörnyüköz : környékez, körülvesz.

meg-k9nTÚlkq3teti(;
megkörnyülköztetik ; 678. környülvé-

tetik.

kofontp
f

kösöntö : kösönty, karperec ; boglár.

kojen
f

köszen : köszön.

megkpaírít

:

megkövérít, megtermékenyít; a ke-

gyös Krisztus ez ilyetén embörnek
ö szívét lelkét ajetatossággal meg-
kövériti 49. embörnek szívét lelkét

szent malaszttal megkövérüi. 61.

kouít
f

követ : kér 477.

meökojelitt,

megközelít, átható cs.: közelít hozzá.
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közepött : a templom középütt 504.

közzil : közzül.

kP33Ül

:

közzül, -böl helyett; e velag köszül

kifuta 83.

knkcfa

,

kuklya : csuklya.

kúUtn vtUif
kulcsén, kölcsönvétel.

kiiúebfn
,

kiinyebben : könnyebben.

kúnunU

,

künyürül : könyörül.

kÜUttfefl
f

künyüség: könnyüség; de elfordul ö-

vel is: könnyebben 38.

i l.

iakotralm

:

poenitentia 672. (lakol?),

lakozik : lakik.

lángazó: kénkövei lángazó szömei (az

ördögnek) 113.

iappnfl

:

lappang. Molnár Alb.

csendesít; háborúságokat meg nem las-

sítani 694.

#1. M.

tna^a

:

ámbár, noha; maga gyakorta predi-

kállotta vala meg nekik, de ma el-

végezvén . . 147. semmi róla neköm
nem jelönék, maga éjjel és nappal

imádkozom vala érötte 445. L. de-

maga is.

magaiirtc mU txt\)í$f

magának - való - értés : önzés?

iaat:

örök halált nem lát 17. azaz: soha
meg nem hal.

itcct:

lecke,

léi : lel.

Idkos
f

lelkös : állat (az ,, animál'^ rabi fordí-

tása).

Un:
lén , lön.

fH-Í9yDlli03k;
fellövöldözik : lövellik.

-maflOjtatic:

felmagasztalik : hogy ... az örök
örömbe felmagasztassonh 491.

inttöaifa^:

magyarság: magyarázat, jelentés; így:
Babylon magyarsága gyalázat 66.

,

azaz a ,,Babyloii" szó értelme, je-

lentése : gyalázat.



jószág , vaj^yon
;
(egy XVII. század-

beli kéz a codex 402. lapján igy

javílá ki : gazdaghsag) ; — dolog

680. hívságos marhákban, in snper-

vacuis rebus Leg. Aur.

marok : nyaláb ; marok vessz 636.

mártírom,
mártirom: mártír.

ma|i

:

most.

miidua,

másua : másuva , máshova,

még : miig , míg.

meddü : medd.

melta
^

méltó : kegyes ; hogy az uristen le-

gyen méltó atte szarándékoddal es

irgalmasságot tenni 587. ut tui quo-
que peregrini dignetur dominus mi-
sereri Leg. Aur. De elfordul mai
értelmében is : Krisztosnak mélló leá-

nya : digna.

mútoi
f

méltói : méltóztatik ; niéltólna neki
megjelönteni 612.

meltoltattc
f

méltóltatik; igaz hitbe méltóltassék te-

miattad (teáltalad) megersülni 628.
azaz méltó legyen , méltóvá tetes-

sék. Elfordul az ujabb „méltózta-
tik" jelentésében is : méltóltassék
megmutatni 430.

mene,
mene : mennyi , a mennyi ; mind ez

velágba mene embör vagyon , és

mene volt, és mene leszön . . 47.
mene nagy ként; — a mily; mene
mértékkel te mérüd, anneval mé-
rik neköd és 114.

mfttet,

ménét lehet 408. azaz mennyit.

mtwtht :

mennyiben ; ménén : mennyien.

metieuel-anneual,
ménével — anneval : mennyivel — any-

nyival.

mente

:

menete v. menése ; a hova szokta va-
la mentét 402. : szokott menni.

rtltal-meiitl)e

,

általmente, múlt id az általmegy-böl
mint átható cs. igébl : miképpen
te . . . lelköcíeí állal nem mente ez
hallás! 281.

men egek,

menny-egek : mennyek.

wengpröp,
mennygörgö (a debr. codexb. a meg-

felel helyen : mennydörg).

mert:
hogy; látván Júdás mert kárhozolt vol-

na 210. ; te mondod mert kerály va-
gyok 221. annak kett oka mert k
ellenségesek voltak öszve 224.

met

:

metsz; lábait elmelütlék: 566. melöt-

ték; az kezét es el hanná (hagy-
ná) metni 567. abscindi Leg. Aur.

el-metec:

elmetek emleit 651.

mia
f

miá : -on át, keresztül ; mind velágot

miá : az egész világon állal , világ

szerte 153. 189.

mintt

:

által, mintegy mivé, munkája által ; mi-

képpen mondja szent Jélök bölcs-

nek mialla, azaz általa 130.



tni di^tl),

mieltt : mieltt , minekeltte.

miért Iveíreg

:

amiérlhogy . . miért kedeg ebek örök-

ké ordejtnak a pokolba ü uroknak
ellene 5.

niikeppíu
^

miképpen : hogy ; hogy ö binében ta-

nolná , miképpen egyebeknek meg-
bocsátna 170.

mind a : a minden mn. határozott for-

mája , mely éhez képest az igéket

is határozott formában vonzza ; mind
az irégyök azaz valamennyi iri-

gyek, mind a nép : az egész nép.

mindönha : mindenkor.

miníipn nemi,

míndönnemi : mindennem.

mittlí^nopíl,

mindönöstel : mindenestl, egészen.

mintionoötql fagma,

mindönöstl fogva : egészen.

minem

:

vajmi! 175. minem adatik jóért go-
nosz! 282.

mineml>e

:

ugy-e nem? minemde elfeledheti-e az

anya ü kis gyermökét-e, hogy ne
könyörülne ö méhének szülöttén-e?

minejpr^

mineször : mennyiszer. E phrasisban :

Mineszür tanítványinak mondván, né-
mikoron fiainak , némikoron baráti-

nak . . 167. hol-lal, néha-val, né-
mikoron-nal visszaadható.

(azaz mind-töl v. mindennél -bb , a

régi superlativ) : mindtül kissebb 317.:

mindennél kisebb, azaz legkisehh.

mire

:

miért; mire neköm nem szólasz? 358.

mi3errel

,

miszerrel : miképen ; miszerrel orszá-

gát hagyja? tle tanácsot kérde 615.

— miszerint, miképpen 683.

míueikpíret

:

cselekedet.

miueíkpíiic

:

átható cs. is : mibennönk két jelös jót

mivelhödih.

momxo

,

monnó : mindkett, amho ; monnö ke-

ze 248.

morox

Móroc: Mór (3Iaurus, keresztnév).

mofftlief

,

mosadék : moslék.

mpuet,

mövet : nevet ; de elfordul mint fn.

is : leszön emböröknek mövete 125.

(így áll e hely a Guary-codexben is).

meg-mijuet:

megmövet : kinevet.

mul

:

múl , mint cs. ige „mulat , mulaszt"

helyett: te parancsolatodnak utííí

el nem mtíllam 172.



mulnt
f

cl-mulat cs: teszi, hog-y múljék, elmúl-

jék ; ha valaki ez veliíjrba viulalta

volna idejét igön sok hciiságirt 55.;

valaki ez velágba idejét heába mulat-
ta el 57. bánatjokat elmulatják 319.

H-mnluiin
^

elmúlván 267 : kimúlván.

naddélíg: 543.: nagy délig.

nag
,

nagy : használtatott más melléknév v.

igehatározó értelmének hatványitá-

sára : nagy bévön, azaz nagyon bven.

naégiU,
nagygyal; hatványitó ervel bir szin-

te , és sokhal helyett használtatott

:

nagygyal inkább , nagygyal kisebb
,

nagyobb stb. nagygyal erösb tet-
led 635.

nagyobban : inkább ; de ha még en-
nél nagyobban vetkzött volna el-

lened 40.

11am
nam : lam.

nap 3tn

,

napszín ; napszínbe változék ö orcá-

ja 634. : színváltozott.

napot eftiQ :

egész napon át estig.

naffrt,

násfa : fülbevaló, Molnár Alb.

ne:

nyi, -t. -re ; egy mákszmne meg nem
indíthatja : szönmj/íí, szmnj/tVe.

nehezelvén , hogy a tolvajnak szólna

270.: nehezen vévén hogy . .

megnehezül : aggravari Molnár Alb.

níkt,

néki nm. : valaki ; és nékik mit adnak
vala , abban viseli vala 152.

nekil

:

nekiil , nélkül ; -n kivül ; vala hét száz

embor gyermek nehil 647. azaz ger-
mekeken kivül.

mm'ift :

,,vájjon , avagy" értelemben is: nem-
de erötlen-e istennek keze , avagy
nehez-e istennek valamit tenni? 446.
nemde ez-é az en jutalmam ? 488.

;

nemde-e: úgy-e nem?

nmei
(-ben): nevel -ben; ki ... keresztyén

bitien ütet neveli vala 492.

níha : néha.

ntl)a
f

níKic

545. níkik: nékik (a késbbi érsek-

iíjvári codexben e helyt már ,,né-

melyek" áll).

4



nimíkoran^
nímíkoron : némikoron, némelykor. indulatsz: no mikoron immár neve-

ködnék . . 492.

1.NY.

naiafkoíiaö
^

nyájaskodás : társalkodás , társas élet

(Komjátinál is).

nyavalyásságos : nyomorult , szánatos

Moln. A.

nyavalgó : ínséges Moln. A.

nyel 690. : nyelv.

úiloabban mlOf
uyilvábban való: nyilvánosabb.

elnyögött: elnyugodt.

nyojt: nyújt,

nyojtózik : nyújtózik.

nyomdék : nyomdok.

nomoír
f

nyomod : nyom (mint tapod).

ttiíg-nomölr
f

megnyomod : tapod ; lovok lábokkal

megnyomodák 657.

nyoraodtat : gázol , tapod.

nyugodalm : nyugodalom.

®. 0.

felkiáltás „jaj" értelemben : o énne-
kem ! 445.

okoffag

,

okosság : ész ; okosságnak Ítéleti 106.

oKoffagoe
^

okosságos ; okossággal (észszel) biró.

nyugodas : nyugvás.

ntigain
f

nyugom : nyugodalom ; mindön éjjel

nyugom nekil imádkozik vala 542.

nyút: nyújt.

ny : tép , szaggat : nyüni kezdé az

ö vén fején való haját 593. nyüi

haját 595.

megolt

(tüzet) : elolt.

olyha: mintha 189. (a Winkler-codex-

ben e helyt: olyanba).

0t mei',

olymely: ih. mintegy: kibl fellovöl-

döznek vala számtalan tüzes olymely
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golyóbisok 87. ott en hallék szám-
talan sírókat ... és olymely mind
(mint) értem vala, ekképpen mond-
ván 87. ; olymely semmibe nem kö-
veti az okosságnak Ítéletit 106. oly-

mely magát melegittené 483. ; mn.
oly valaki; neköm sem atyám, sem
anyám és olymely senki nincsen

,

ki . . 357.

olymint: mintegy; hozván nömös ke-

netet , olymint száz font volna 298.

azaz mely mintegy száz font . .

ol'atan

:

olyatán , olyatén.

ontiO(jfa0O0

,

ondokságos : ondók , imdok.

onszol : unszol

64Ü. onnat , onnét.

onnaUn
onnaten : onnan.

m
öklel,

öklel : döf , szúr.

pleUt,
öleiét : ölelés.

qmmaga
,

ömmaga : önmaga.

pn htnnúttf

önbennette : önmagában ,,id est in-

Ira se" veti közbe a cod. 417.

erí>pn0pö

,

ördöngös 629. : daemoniacus {csodá-

latos okossággal birót jelent nagy
Lajos király régi népies mellékne-
vében : „ördöngös Lajos").

ordejt , ordét : ordít.

otaltn

,

ótalm : oltalom.

otítlmoj

,

ótalmaz : oltalmaz ; -töl : kitl embör-
nek igön kell magát ótalmaznia.

tnefl-otalmaj

:

ötöle magát inkább megótalmazja 64.

ottan

:

legott.

ottagan

:

o ttan, legott. (A Winkler-cod. e helyt

ottogyan^,

Ö, 0.

ördöngösség : ördöngös mesterség.

pregetjt

,

öregejt : öregít , öregbít , szaporít.

preflúUt
y

öregület : öregbedés, szaporodás,

nunquam in aeternum.

orpkkol prpkke

:

örökköl örökké , most : örökkön örök-
ké.

örömesben : örömestebb.

4*



örömetöst (mint szerelmetöst} : örö-
mest.

pjtorp
f

ösztörö : kínpad.

ki-ptl)letic,

kiötletik : kiöntetik.

me0-ptlctií^

megötletik : megöntetik ; nagy siras-

sál megötletik vala 541.

ptlic^

ötlik: ömlik; öntetik (t. i. ött= önt):

hogy másszor ki ne ölljék en fiam-

nak vére 302.

ptpk

,

ötöle : maga - magától ; demaga azt

tle nem mondja vala 145. azaz

:

niasrától.

mtQ-QtUlHC
f

megöttenek : megellenék (az ö-szik
,

eszik gyökérbl).

öttetik : öntetik.

P3UC;
-öszve : együtt ; az utón lele egy fi-

gefát leveléreí öszte.

ojue tQtnbt

:

öszve egyénbe ménének Máriával 294.

(a Winkler-codexben e helyt : egye-
tömbe).

npmx
f

öszvén : vele öszvén , együtt.

púe^ojic
f

övedözik: övedzi magát; aranyas övvel

övedöznek vala.

030^0

(-töl) : özvegygyé leszek en jegyö-

sömtl 364.

p.p.

pagyimentom : pavimentum.

parajt,

paraszt : tudatlan, járatlan.

me0-pe(í>a3

,

megpéldáz : jelképes beszédben mond
el 143.

pelííajat

,

példázat : exemplificatio.

penetfnre

:

poenitentia.

pitpavna

,

pippárna 540. bizonyos párnanem.

pifpfC;

pispek: püspök.

POlfpi;

pössöl : pörsöly.

pu3tuluan

(töl), pusztulván ih.; pusztulván mara-
dott ö fiától 306 : azaz megfosztva.

me0-pU3tul

(-tol) : magzatomíoZ niegpusztúlok 277,

és 364. azaz megfosztatom.



ftl-reaykotfk
f

felreaszkodik : felriaszkodik , felriad
;

felreaszkodának ez ellen az ördö-
gök 339.

-rel:

-röl.

reménködik :

zad óta e

reményi, (a XVII. szá-

szö már „rimánkodik"
értelemben használtatik).

rcmenkpttetic^

reménködtetik : reményletik 673. spe-
ratur Leg. Aur.

rész : adjon részt vele (benne) 453.

megrészügil : megrészegül.

retesz : 233. rúd.

VtViM
revás : rívás ; kiáltás ; hallá az ördö-
göknek revásit és ivöltésöket 669.
daemones clamantes audivit Leij.

Aur. (talán a re-ad , most riad .

gyökbl).

rtnilí

,

rivid : rövid,

megrividejt : megrövidít.

rokon

:

felebarát ; szeressed rokonidat mikép-
pen tenmagadat 675.: diliges pro-
ximum tuum sicut te ipsum Leg.

Aur. (a régiebbeknél : közelidet).

romofhu

,

Rómaság : romai birodalom.

rotl)l)oí>at0|fa0
^

rothadatosság 321. rothadás.

rög por

fD0;
porszem.

0^. s.

fiföfadani,
elsáfárlani : „osztogatni" helyett : de

szerette elsáfárlani eniböröknek677.:
sed hominibus indigentibus dispen-
sanda dilexit Leg. Aur. (Itt a „di-
spensator"; ,,sáfár" hason szó té-

veszthette el a szó szerint fordító

irót).

sebesejt : sebesít.

me0-febp|ti
^

megsebösíl : megsebesül,

ffbDO'cíjp0^

sebösségös : sebes , harapódzó.

segédség : segítség,

segédségös.

fe0ení»pn^

szegéndön : szegényesen,

senem.

sing ; a földrl két senggel feljebb áll:

661. cubitus Leg. Aur.

ii



senyvedek : putredo.

sér : sír; a serbe vitetöl, atte séröá 315.

fmim f

sereim : sérelem.

sérés : fájdalom ; fogsérés 489. fösé-

rés 490.

sérszik : sérül.

elsilyeszt : elsülyeszt.

elsllyedt : elsülyedt.

(Iram,

sirám ; siralom ; köny.

(lr«,

sirü : sürü.

sívás: sírás.

fofiajjon
f

Zsófiasszony : Zsófia asszony.

fol)ol:

sehol.

H-foKafttl

:

elszaporodik.

foKírn kokorú^

sokoru kökörü (a pokolbeli tzrl
mondalik 80.) sürü kékes?

soha.

fíml)a

:

kárpit; templom soporlája 291. sopor-

láha 292.

fubrtj

soha subát és egyebnemü brrel ese-

nált ruhát nem viselt 539.

|. SZ.

i«
sza : száj

;
gyónásra való szának meg-

nyílását 42.

<l3itba>tiltatic

,

elszabadultatik : elszabadíttatik.

3aníioky

szándok : szándék.

3a ranírík,

szarándék : szarándok ; idegen, utazó :

peregrinus.

3aran>ok|a0

:

szarándokság ; 1. 289. „bujdosás" ér-

telemben használtatik.

3egfníjon
f

szegéndön : szegényesen (mint édes-

dön).

szégyenség : szégyen,

megszégyönejt : megszégyenít.

)Ú(\f
f

szeled : szelid.

}tUnct
f

szelence : ,, avagy pössöl " mond a

216. 1.



szellet: daemon ; valakik ö testét il-

letik vala , legottan . . . gonosz szél-

iéitl megszabadulnak víila 599. dae-

moniaci curabantur Leg. Aur.

széltelen : nem széles ; mert a kereszt-

fa széltelen vala.

szenik : sznik.

ine0-3cnt)eMet

,

megszenvedtél: megtartóztat; hogy mi
házasságonknak szerelmé/ó'í mindö-
nöstöl fogván magokat megszenved-
íessék 619.

szer : rend ; mód ; az dolognak szeri:

rendé, folyamatja ; ez szerrel ... él

vala 577. ilymódon. Jelent készüle-
tet is : szentegyházi szer. 616.

ferííra

,

szereda : szerda.

szereim : szerelém ; fiúi szereimmel
253.

3ercteto|l
^

szeretetüst (mint örömest^: szeretettel.

3««3,
szerez : rendel ; neki szolgálót szerze

587. azaz rendele ; az örök tzbe
,

ki meg vagyon szerezvén ördögnek
100. azaz mely rendelve van . .

;

csinál , készít ; szerzének koporsót
600. operati sünt mond e helyt a Leg.

Aur.; gyolcsba szc/czcen 579. facta

in sindone Leg. Aur.; tesz; kére a

dolgosokat, kik ezt szerzik vala 566.;

elkészít; hogy magamat hozzá sze-

rezhessem 570. ut me valeam prae-
parare Leg. Aur.; bínnel megke-
ményült szivet töredelmességre és

gyónásra szerzi 42. azaz készíti elö

;

kikészít, felkészít; szentegyházi szer-

rel mindenncmüvel nagy bséggel
szerzé 616.

megszerez: elrendel; szerezd meg szi-

vednek házát 615. azaz hozd rendbe.

szereztet: rendellet; külön házat sze-
reztete az ö ajtaja eltt 587. (ka-
puja eltt) constituit Leg. Aur.

3erk03ic
(-hoz), szerközik; szövetkezik, ragasz-

kodik ; mit tegyek, ki szerkztem e
gonosz nembeliAös ? 556.

3crkD3pt,
szerközött : ragaszkodó ; a szent ajé-

tatossághoz oly igön szerközött va-
la . . 534.

szerzés: csinalás; levélszerzés: levél-

írás ; készülés ; malasztra való nem
szerzés 692. egyezség, feltétel; ilyen

szerzés alatt 456. : ea tamen con-
ditione Leg. Aur.

szerzettetik : rendelletik ; nem hallot-

tátok-é minem kén a keresztyé-
nök ellen szerzettetölt ? 546.

3er30tl);

szerzit : rendelt ; a szerzit napra 559.;
szerzdött, fogadott; neki jelös szer-
zit szolgálója vala 542.

^^
szi : szív ; a kemény szinek töredel-

mességét 42.

3tlrnlma|fa0O0

:

szidalmasságos (szidalmasság Telegdi-

nél ignominia).

3iklv9r^

szíkös : szkös ; mindönt , mivel le-

ánya és társaságabelí vitézük

,



szizek is , szthüsök valának 458. :

maiasan : mindent , a mit . . . szük-

ségeltek ; indigebat Leg. Aur.

szikibe : székibe,

sziletik : születik.

szinö : szinü.

30I

mint átható cs. í. ; ez igéket , melye-

het en nektük szóltam 7.

3olai)t^

szólajt (mint szakajt) : szólít.

30las
f

szólás : disciirsiis.

szolga ; e szóval fordítja sz. Elek éle-

te 576. az Arany Leg. puer-jét.

3olofmrt
f

szolosma : solozsma, szentének,

szomak : szomakkígyó, coluber-

3omdj03Íf,

szomehozik : szomjuzik.

3öind)fafl,

szomehság : szomjúság,

szomeság : szomjúság.

3<jmil)(r3om^ 301111030!;

szomihozom, szomjozol: ma szomjazom,
szomjazol.

30ittijoffl;

szomjoság : szomjúság.

3omorult;

szomorúit: elszomorodott; ö vala szo-

tnorullahnak vigasztalója 428.

szoréhad (szrét igébl) : szorítsad.

3oret,

szrét : szorít.

3or{)almn3ato(fag0al

,

szorgalmazatossággal : szorgalmazó sür-

getéssel 85.

me0-3orol,

megszoról : megszorul,

szóviselés : szóhordás.

3i)netUu

,

sznetlen; szünetlen 223.: azonnal (t.

i. közbe ejtett szünet nélkül).

(-böI), megsznik -böl: elhagy; hogy
te es megszönnél atte balgatagsá-
godftóí 505. (-töI) : félben hagy

;

ne szónjél meg az imádságíói 429.

3Puteleu

,

szüntelen : szüntelen.

3Drnxíb

:

szörnybb.

3orne lí'3pn:

szörnyé leszön : szörnyvé,

szü ; szív.

yiit rt33omaiittt;

szüle asszonyiállat : melléknévül szü-

lö helyett.



taglás : verés, botozás Molnár Alb.

tágóhad (tágót igébl): tágítsad.

tal)at

:

tahát , tehát ; azután.

n< talantal^

netalántal : netalántán.

tanaá),

tanács : tanácsos, tanácsadó,

tanácsoz : tanácsol,

tanácsozó : tanácsadó.

taurtlcj

,

tanálcs : tanács.

tntotantttotic

(-n) ; Ursola istentl ezen megtanit-

taték, hogy 456.

tnnittrttlan

(lovakról mondatik 511.) : vad.

XanOf
tanó : tanii.

tanóhon (tanót igébl) : tanítson.

mf0-tanoi)t,

inegtanojt: megtanít 457.

az eredeti és helyesh forma tanul és

megtanul helyett ; de elfordul

emez is.

tanoság : tan , tanilás ; tanutétel.

tanai

:

tanúságot tesz (azaz: tanó! ; Winkler-
cod. e helyt: bizonyojt).

trtimfng^

tanúság: tanoda; adák tanúságra; mi-
koron a tanúságban . . verágoznék
577.

trtpa3toll)ttt0 íttúftQ :

tapasztalható, kézzel tapogatható, fog-

ható.

torfoikoííií
f

társolkodik : szövetkezik ; velük lár-

solkodék 473. : . . se iunxerunt

Leg. Aur. ; mind ezök öszve társol-

kodván 473.

ittf-tart

:

-ti: megtartóztat; keménségöket és

kezüket tle megtartják vala 474.

megtart: letartóztat; hogy Jézost csa-

lárdsággal megtartanák és megölné-
jek 149. engömet nem tartottatok

meg 191.; (-ti): megtartóztat.

ellent tart

tavoly : távol.

ellíiitb-tíirt,

ellent áll.

tauol'
f

minap.

tegödet

eltekél

tégedet.

fl-tíKíl
f

elvégez , véghez

ht-Ui :

betölt , cs.; a seböket mind helelih

vala 261.
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bt-Uik:
betelik , megtelik.

iitfg-telif

:

megtelik (a Winkler-cod. megfelel
helyein néha tetelik).

teliffoíiic

(-val) teljesödik: malaszttal megtelik.

temerdök: vastag; a szegek nem vol-

tak élösek , hanem tetnerdökök.

tennpii

:

tennön , tennen.

teremte

:

teremt.

íl-terit

,

eltérít : elcsábít ; neki kedeg hire

,

neve, és bölcsesége és tudománya
ellérité mind a várost , mert igön

szép A-ala 401.

teritti magát,
téríti magát : tér , fordul ; térítté ma-

gát az szent Ciához 350.

terom

,

teröm : terem , szoba, cella.

teremte,
terömte : teremt ; en uram terömtém

654.

tc|!i)s
f

teslös : test szerinti, anyagi (a tzrl
mondatik) 79.

t|)etemeú

tétemény : tett, cselekedet.

megtetot

,

megtetött: megtetszett (a tetik formá-
ból).

tettette,

tettetik 539.: tetszik, látszik.

megtetszik.

meg-tettetic

:

Míotiú teue

a vacsorát tévé 383. Másutt alkot hasz-
náltatik.

teuplg,
tévig (-ben) : kételkedik ; ha mind

tévölgendnek tebenned^ en soha nem
tévöigök 169.

tik : tyúk.

tikör: tükör.

tjjk,

tikijc,

tilouek,
tilovék : ezen elavult igétl : tiloszik

;

(a Winkler-codexben e helyt: tylo-

eek) tartózkodik, tiltja magát, azért

nem tilovék meg a veszedelmnek fia

gonosz és álnok szándokáróí 155.

tilt

(-ti) ; tiltja ez szentségnek vételét

az irégyek<ó7 1.; (-róO ; kezdek
ütet róla tiltania 84.

meg-tilt

:

eltilt megtiltván az ördögödéi , hogy
engömet ne illessenek 88.

tisztaságos

ttjtafciijas

,

tiszta.

mefl-tt3toöitl)

,

megtisztösít: megtisztel; tisztessé tesz.

titok

melléknévül; felmene titok házába 487.

tivisk : tövis.

tiuifk,

tiviskelt

;

torony.

tiuifkett

,

tövissel rakott.

torom

:

i

t
i
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megtükél : elvégez , Lefejez.

iiifötolulUtic:

meglökélletik: beteljesíltetik; hogy az

irás megtkélletnéjeh 286.

tükélletöst : végkép.

tor

tör : pallos ; a nyakvágó felvéve az ö

trét, és egy vágással elvágá nya-
kát 522 628. ; szablya 669. gla-

dius Le//. Aur. ; lándzsa.

megtör : elront , elbont : ez ezt mon-
da , hogy meglbtheli istennek temp-
lomát.

tDíekoí>ic.y

töreködik , vádesettel ; animit lörekö-
dik vala 165.

tprtcnic

történik (-nek); mi történek atte le-

ányodwnft 429. mi történt neki 439.

tofeer^

tzsér : keresked.

tní>ac03tc

:

tudakozik (-n).

míg-tttííokojíc

:

megtndakozik -(ról) : tudakozódik

;

megtudakozik életökreí 408.

tttbnomint,
tudniamint : tudniilik.

ttí,

tü : ti ; attü : a ti.

tl)ár

(-töI) , tr (-IÖI) : tartóztat ; magát
nem trheti vala nagy sirá.s/óí 541.

iáü),
tiilt : tett.

m

1. ü.

meg-üxobot,
megucsódott : felocsúlt.

üííunrbtra
^

udvarbíró: udvarmester.

rtj vita
f

azulta : azolla , azóta,

uroz : oroz , lop.

me0-ürí>3
,

meguroz : meglop.

yrfag

,

urság : orság , orzás (a Winkler-co-
dexben e helyt or\csag, oruság áll).

unt

,

urv : orv , or , lopó.

mm
^

urv : orv , or. A codexben azonegy
kéz apró betkkel ezt irá e szó fö-

libe : lopó.

utal intt

:

utoljutott , késbben jött , 56.

ottnl

,

Htlal : ízben ; negyed úttal 484. ne-
gyed ízben.

5^^



1, ». ü, ü.

a, m,
u : u.

üdli : ünnepli 489. (a debreceni co-

dexben e helyt : illi),

int Ivjjfken,

iln kíjeken : önkéjkön , önként.

impmmogoc,
ününimasfok : ününmaffük.

Daijoniu

550. szükséget szenvedni (az érsek-

ujv. codexben e helyt : wayodny)
kinekil vajonni kezdnek azok . . .

quibus egebunt hi, qui . . Leg. Aur.

ineg-uokfijty

(tol), megvakejt: vakít; azokat a bi-

zon velágosságíó/ megvakejtja 80.

ml:
bir , habel ; kit valaki val , ez üm-

magát nem valja 125. mii igazán
téteményönkért valjok ekként 269.
dicsséget val : dicssége van ; kit

bin nekil nem válhatsz ; — elkö-
vet ; bínt követ el.

valaki :

bárki.

valameneszür : valahányszor.

valami

:

bármi , bármely.

üresség : érkezés , szabad idö : otium,
die Musze ; alkalom ; és keres va-
la ürességöt miképpen adnája ne-
kik ütet.

ürül : örül.

ütet : öf.

útUf

bUtf

V.

tialaminemú

:

bármely.

miamiokttt
f

valamiokért: mely okért 621.

mii:
habét; ime en drágalátos anyám, mit

vallok te nenizetid<ó7 .' 282. elkö-
vet ; bint vallottam , mert az igaz
vért elárultam 210. ad; atyjafiá-

nak hagyá , és vállá az országot
617.

xsaiia^
f

vallás : habitus, létei ; megesmeröd mi
viadalonknak (lelki küzdésünknek)
ers vallását 624.

ti-mitf
elvált: felcserél; soha nem akartalak

en tegödet egyéb fion elváltanom
363 : más fiúval felcserélnem.

meg'\>aito}\)atU
f

megváltozhalik : megválthatja magát
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mitfúQf
váltság : választás ; o mely igön bó-

dogtulan váltság választani az örök.

ként 107.

váltság : csere ; minem váltságot tol

ez napon 363.

me0-üoltian
(-töl): -tol megválván azaz: kivévén,

-kivül
,

jelös innepök/ó'í megválván
534. azaz : f innepeket kivévén

;

gyermekfó'í megválván megkeresz-
tele két negyven ezör embört 617.

gyermekeken kivül.

unton

,

valyon ; vajon.

öofnrttrtpon

:

vasárnapon 210.

mutiu :

az esti ima ideje , estve.

véget ér : véghez visz ; senki a do-

lognak végét nem érheti vala 402.

mefl-t)f0Oí
megvégez : bevégez.

vég , bevégzés.

végezet : vég ; halál ; hogy engömet
en végeietümnek eltte nem láttál

Leg.559.

Atir.

ante exitum meum

végezhetetlen ; véghetetlen,

végvetés : végnek vetése.

üelrt0;

velág : világ.

vellámás : villámás.

vellejt : szed , vesz ; egy kicsinded

nyugodalmnak utánna esmeg egy
kicsinded ert vellejlc 359:

vtntjtQ foQa'bo 1)003

:

vendégfogadó ház: vendégfogadó 380.

elfogadó terem 403.

t)fnerf Ív

:

venerék ; ital 287. 642.

mo0;
verág : virág.

vtvt:

veritek; a kenyves vérnek veréje 172.

mvtftQf
vereség : megverés ; megveretés.

i»ent03ic, mtitto^ic^

veritözik , verittözik : verejtéközik
,

izzad.

tierp

:

ver : kalapács.

me0-ucro|tl,

megvérösíl : megvéresül.

megvérösiil.

virrad.

meguerofttí

:

»erroí>

:

vergdik , immár , en szeret fiam
,

látom , hogy halálodnak utolsó bó-
ráján idején vertengesz.

ii«0uerúfúl
f

megvérüsül : megvéresül.

ttejelíflm
f

veszedelm : veszedelem.



(Molnár Albertnél már helytelenül vi-

gadoztft).

vigaság ; az ü szízeségöknek vigasá-

gára harmad évig A'aló szabadságot

adna 456. : inducias triennii sibi

daret ad dedicationem suae virgi-

nitatis Leg. Aur.

megvigaszik : meggyógyul.

tne{)m0a3t,

megvigaszt : meggyógyít.

neküd vagyok adván fiu vúell 386,

(így a Winkler-codexben is e helyt

vyzett: „helyett" értelemben).

iiu0-üon

:

elvon
; jó mivelködetöktöl megvonta-

lak 322.

üontat

:

húz ; fogat neki ki kell vala vontatni

483. 489.

|. Z.

zálag: zálog.

k-jarlrt
^

bezáriá (bezárol, bezár igébl. A*z ér-

sekujv. codexhen e helyt: bezávárlá).

3Olí>re0,

zöldség : virulás , díszlés ; átvitt érte-

lemben 120.

aulw
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