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MÁSOD KÖTET.

I. Kinizsy P á l n é Magyar Benig-na imádság-oskönyve 1 5 1 3 .
I I . Vegyes tárgyú r^gi magyar iratok 1312—1599. u. m. királyi
canccllariából eskü szabván v. Királyi 's nádori helytartó, országbíró, főispán, itélőmester, alispán
szolgabíró hivatalos iralma. Erdélyi fejedelemé. Vajdáé. Iktatási tudósítmány. Hadirend, magyar
kir. kamara intézményei. Zultántól, török főtisztségtől lévők. Birói Ítélet. Tanúk vallomásai. Or
szággyűlésről követjelentések. Nemes urak asszonyok által háziakban közlekedés. Várnagyi, udvarbirói eljárás. Szabad kir. 's mezővárosi , falusi rendelkezés, levelezet. Miskolcz, Komárom jegyző
könyvei. Magyar kereskedők iratai. Családi ügyben: szerzés, gazdasági jegyzet, nászruha, me
nyegzőre keresztelésre temetésre hivó; kötelezvény, nyugtató , végrendelet. Versek , 'stb.

A' MAGYAR

KIRÁLYI

EGYETEM'

1§40.

NYOMTATÁSA.

KÖVETKEZŐT, AZ OLVASÓ MÉLTÓZTASSÉK AZON LAPHOZ ÉRTENI, MELLYHEZ TARTOZÓ.
EZEN CZIKKNEK : I. ADATOK MAGYAR BENIGNÁRÓL ,

\ső lapján áll: Kitetszem!. Kell: Kitetszeniük, értvén alatta, ha majd tovább olvassuk. De
még jobb ide: Majd kitetszik.
Híd. lapon alatt a' jegyzetben 4-nél van: Verum lasio . . . Kell: Verum Blasio.
Vrf. lapon fordul elé: Mikor hala meg Kamichnzi Horvát Mark, nem tudni
Csatoljuk
még oda: Az 1505b. Rákoson forrott országgyűlés pesgett végzéseinek így van aláírva:
Marcus Horváth de Kamichacz castellanus castri Budensis. L. Kovachich,
Suppl. ad Vtstig. Comitior. Tom. II. p. 333.
XIXrf. lapon, alatt 1) jegyzetben: találtató: „Cziriaky Márton Lőcséről. Buday Esaiásezt, lő
csei helyett jőcseinek (Martinus C)'riacus Jőtsei) állítja Börner és Párizpápai nyomán ,
Csókás Péter, Szatmár-Németi Mihály és Dr Veszprémi István ellen, ') de nem jegyzé ki
Jőcse helynek hol volttát vagy még fenlétét, pedig itt: Jőcsei, csupán előnév, helyről.
Görög' helysoraiban nincs, Marienburg Erdély földleirásában sincs: Fényes IVd. kötetének
22 ld. lapján is csak Je'ke van Szabolcsban, 305d. lapján pedig csupán Jécsa, Torontalban. Lám Petrus Monedulatus Lascovius-t, Baranya vmegyei Laskó nevű helyről, Laskói
Csókás Péternek irja, ki épen feljegyezve hagyá fenn: Anno 1522. rectorc Philippo Melanchtone primus omnium hungarorum Martinus Cyrjaci de Leutschovia . . . Vittebergam ...
sese contulit. L. Traclatus de homine, magnó illó in rerum natara miraculo,
Vitel.
1585. „Ajánló levelében, (mondja Bod Péter, Magy. Athcnás 159 1.) előszámlálja mind
azokat a' Magyarokat, a' kik I522dik esztendőtói fogva Vitebergába tanultak l58ödik
esztendeig.
A' VEGYES TÁRGYÚ R. M. IRATOK ÉLŐBESZÉDE'

Xllrf. lapján marada sajtóbotlásul: ugyan azo/c okok. Kell: ugyan azon okok.
Néhol pedig az ékezet nyomtatás közben tört le, 's így áll: emlékeztetés, Ítelete,
temetésre. Kellene: emlék . . . Ítélete, temetés . .
fíudán,

Deczemb.

I5d. 1840.
Szerkesztő-

1) L. Budav Magyar ország históriája, líd. kötet. Harmadik kiadás, Pesten, 1833. I. 60.
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B E V E Z E T É S T A R T A L M A »S E Z S'I ll>V H„(»h]Hí/ T A R T O Z Ó K É
I.ap.
I. Adatok M a g y a r Benignáról 'stb. FJtö férje, Kini/.sy Pál, Magyar
Halasnak mostoha lia volt. Kini/.sy születési eredetét nyilvánabban
fejtheti ki szerkesztő , ha Palotán a' gr. Zichy levéltárban lévő Ma
gyar Bálás és Kini/.sy leveleket egész, terjedelmükben forgathatja
meg, de csak a/.okat velicté köszönettel-, mellvek vele kivonatban
kö/.öltetének. Milly világosító d o l g o k ötlenek elé lám a'Fejér
codexében k ö/./. é tett okiratokból. Bélának sz. Margit demesi prépostsága megeiösítvényében 113Sből, Kinis, né\ül áll: Cod. dipl.
Tom. líd. p. 98. „In villa lángú; haec sünt nomina suorum: Nulos,
Ku/.eu, K i n i s . . . . p. !)!). In villa Geistc ; Kasa, Kapu, Oba, Ki
n i s , üauid . . , pXlQl. In villa Hedelen : K i n i s , Gonordi ; p. 102.
In villa Asauler (Azsaíó) : Buda, 'feledi, K i n i s , Maitus. Továbbá:
Tom. IV. vol. 111. p. Mfi. eléjó 12031). de genere Kynis. Tum. IV.
tol. 111. pag. 191. IVd. Kela parancslevelében 1264ből, mellyel Pe
rcesét a/, egri káptalan közbenjártálal a' jás/.ói prépostságnak viszszaadatja, találjuk, p. 192. „Super quo lidelitali vestrae mandainus,
. . . quatenus . . vnum ex vobis, viruni idoiieum, cuni comite Mixa,
de geiiere K y n i s höiqine nostro, tiansmittatis. Illy régóta ismert
vér egyik sarjadéka is lehete ugyan végre molnár, de l'ál bán' ere
detét attól, úgy burkolák mesébe, mint Hunyadi Jánosét, llenigna
mútudférje: Kamicbác/.i Horvát Márk. Harmadik : Kercky Gergely.
Kerekyek régi birtokosságát a' várad] káptalannak 12ti2beli bizonyít
ványa mutatja: Fejér, cod.dipl. Tom. II . vol. 111. p. 98. „Quod cum
Ferrustan, magister bospitalis generális cruciferorum in regno Ilung.
coram nobis cum tribus frutribus suis similiter crueiferis , personaliter constitutus , quasdam terras ecelesie ipsorum babitatoribus destitutas üdon et VÍezend vocatas in comitatu Byhoriensi et Zathmariensi existentes , comiti lhoanni de Kereky, triginta quiuque marcis
se dixit pignori obligasse . . . Krröl Kereky János több irást muta
tott elő 's Ferrustan nem csak ki nem váltbatá, sót 15 márka ráa
dást kért. K/.t is lefizette Kereky, 's így : Ferrustan , duas terras
Ódon et We/.end, comiti llioanni de Kereky et per eum suis heredibus, heredumque suorum successoribus vendidit et tradidit perpetuo
et irrevocabililer possidendas. V.' két jós/.ágot azonban a" királyi kob
zának vissza kellé kapni, mivel a' Magyar Hálásnak ajándékozott
„Adony és Veseny," úgy tudom, épen azon Ódon és AVezend ; ma,
Biharban : Ér - Adony, Szatmárban : Ve/.énd ?
I I . N é m e l l y j e g y z e t ez imádságos könyv' f e n n m a r a d n a , nyelve 's
a' pálosok magyarhoni szerzete felől. Szerkesztő által,
É s z r e v é t e l e k M a g y a r Benigna imádságos k ö n y v é r e . Bettik. Ragok.
Szótár a b b ó l , elavult szavaira nézve. Czecli Jánostól.
„
T o l d a l é k . Még is ezen i m á d s á g o k b a n lévő elavult szavak, 's n é 
h á n y észrevétel. Szerkesztőtől
Imádságok
E z e k k ö z ö t t sz. Bernald d o u t o r é , nyolezas , tizes rímekben
Az első levél meg nem lévén , a' másod első lapjának hasonmás
s á , a' l l í / . lap. előtt. K e z d e t e : ^omorofagodrol.
Másod hasonmás. A' 15</. laphoz. Kilenczed levél túlsó lapja.
Harmad hasonmás 57dikhez.
Hetvenheted levél innensője.
Negyed hasonmás 7()dikliez. Kilenczvenötöd levél túlsója.
Ezen 6 h a s o n m á s n a k , eredeti l a p j a i k r ó l , k ő r e híven vésetését in
tézte a' szerkesztő.
F . M. iró neve 's hogy ezen imádságok M a g y a r Benigna kolosto
rában készültek 1513b. áll a'
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A D A T O K ,
Magyar
's a t y j a

és h á r o m

Benignáról,

férje,

nagyvázsoni

úgy

a' R e m e t e

monostora

Pálosok'

felől.

E z e n imádságokat elmondogatta egykor Magyar Benigna, legelőszer Kinizsy
Pál' felesége. Miképen az ő számára készülésük felől álljon itt egykét szó,
álljon életéről, mellyhez adatok GróT Zichyek' jól rendezett gazdag levéltá
rából különben is, eddig nem ismertekül hozathatnak elé.
Sot a' szoros összeköttetés, atyjáról és Kinizsyről is kívánja némelly
még hasonlóan nem hallott pontnak, Benigna' 1520beli korosságára nézve,
felvilágító megemlítését. Következnek, ámbár mostan még csak töredékesen.
1464ben, XVI Col. Septembris, Budán, Mátyás király' adomány
levele MagyarBalást, Adony urodalma'birtokosává azért is tévé, mivel atyját
Hunyadi János gubernátort híven szolgálta háborúiban. Czíme itt; Aale fa
miliáris et partiam regni saperioram capitaneus. De, ki volt atyja, ki fele
sébe arról nincsen szó, nincs gyermekéről. Kelemen nevű testvére áll egye
dül benne, per eam, mint coimpetrator. 'S Magyar Bálás ennél fogva, gon
dolhatnék, még ekkor talán nem volt házas. Azonban lehetett, mivel fele
sébe 's gyermeke számára kitűzhette Tiszamelléki más jószágait. Kitetszend.
Annak tudhatása, volt-e 1464b. 's elébb is már hitese, Kinizsy Pál'
millyen koruságát határozná el, mert Kinizsy Pál, Magyar Balásnak m o s 
t o h a f i a volt. Ha ennek anyját Bálás, csak 14G4 végén vette e l , Kinizsy
úgy 50d. évében holt volna meg, feltévén, hogy 1464b. 20d. esztendejét tölte.
Ügyele tehát mostoha fiára Magyar Bálás, táborában, 's annak hősi
nevet hamar vívott erején Mátyás is gyönyörrel nyugtatá szemét. így adta
neki, méltán, Nagyvázson urodalmát Veseny László magvaszakadtából 1472ben, Sabatlio proximo ante festum beati Bartholomei apostoli, Esztergomban
költ levéllel, mellybcn Kinizsy czíme még csak Aulicas. Kinizsy hamar kötött
Veseny László' özvegyével 's megerősíteté adományiratát 1473ban sexto Idus
Januárit.
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Magyar Bálás pedig siete Kinizsy Pállal kölcsönös örőködési szerző
désre lépni előlegesen Bátori István Ország' birája előtt B u d á n ; később ahhoz
királyi helybenhagyás 1474b. feria secundajiroxima
post festumx) fí.M. Virginis Olmüczben j á r u l t , ottani táborozás alatt. M. Bálás neveztetik ebben:
Vajvoda partium transylvanarum
et Regnorum Dalmacie et Croacie BauusPontjai v o l t a k : 1. Az adonyi urodalomság' egy része Magyar Kelemené. 2.
Magyar B á l á s , Kinizsy Pált fiának fogadja. 3. Magyar Bálás' édes fia László
és Kinizsy Pál között egyenlő osztály legyen. 4. Magyar Bálás' felesége Bar
bara özvegyi t a r t á s a , ha k e l l e n e , Adony.
Kinizsy Pál' mostoha fiúságát e b b ő l , e* sorok mutatják:
.,Ita videlieet, quod ipse Blasius Banus ipsas et eadem, vita sibi eomite sicuti usque
nunc termit, tenere v a l e r e t , ipsoque decesso,directa mcdietas eorundem castrorum castellormn
oppidorura possessionum et v i l l a r u m in ptactum P a u l u m d e K i n y s et suos heredes , a l t é r a
v e r ő e o r u n d e m m e d i e t a s in dictuin L a d i s l a u m filium a n n o t a t i Blasii H a n i , ipsarurnque
p a r t i u m t a m q u a m ab u n o u t e r o e g r e s s a r u m heredes et p o s t e r i t a t e s u r s o s in per
p e t u u m condescendant.

Az itteni hézagokat összevetés pótolhatja.
1. K i n i z s y , Nagyvázsont engedvén halála u t á n r a , házas ekkor nem
lehetett. A' heredes szó, csak hagyhatási jogára nézve volt. Ő és mostoha atyja,
m i n t eleshető csatázok, minden esetre jókor rendelkezének.
2. Barbara,
Kinizsy'és Magyar László'anyjául onnan is gondolható,
mivel Benignáról e' családi mindent elintézés egy szót sem említ. Benigna
t e h á t Magyar Balásnak másod házasságából származott, 's Kinizsy' hitesévé
is csak úgy lehetett. 2)
3. Barbara,
alkalmasint még 1474b. hala m e g , mindjárt a' szerző
dés u t á n , 's Benigna' anyját Magyar Balásnak csak hamar el kellett v e n n i ,
m e r t egy alább álló irat szerint 1520ban Benigna, 45 éviinél korosabb alig
l e h e t e t t , miknél fogva Kinizsy vele 1490 körül kelhete össze, kevéssel Ma
gyar Bálás' halála előtt, midőn a' leány 14d. évében hajadonkodott.
4. Magyar Balásnak azért kellé Kinizsy' anyjával csak ugyan még
1464 előtt már házasságban l e n n i e , mivel Istvánffyszerint Pál 25 évig viselé
a' temesi bánságot „e manipnlario pedite omnibus honorum gradibus, sola vir'
tute duce conscensis, Temesvario ae caeteris inferioris Pannóniáé
limitibus
%s
per viginti
quinque
atinos cnm imperio praefnerit"
) így tehát bánna
1469b l e t t , 's 25 éviinél a k k o r csak több volt. Magyar Bálás e' szerint, elől
említett adománylevelében 1464b. Adony' megnyerésekor testvérét Kelement
külön akarta maga mellé emelni, vagy talán attól hasonkedvézést és kölcsönös

J ) Pinilirafioiiis , Annunciati onis) Assunitionis , Nattvitatis , Conceptionis ctc.1
2 ) Hogy a' fiúvá fogadott, azzá fogadójának leányát el ne vehesse, arról egyházi törvény 15001>.
költ az Oláh Miklós primás érsek által Nagyszombatban tartott egyházi zsinatkor. L.
Mich. Szvorényi Jus privatum ecclesiae hungaricae. Veszpriinii 1804. Part. I. pag 255.
3 ) L. Istvánffy , Regni Hungáriáé história , Coloniae Agrippinae , M. DCC. XXIV. l i b r . l l í . pag. 22. b.
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(kaimat rcmélle. — És öregnek irá Bonfini isKinizsyt. ] ) Továbbá, összeilleszthctőbb Magyar Bálás' felverekedő l e l k é v e l , k i „ex gregario milite, sola
rirlutis
cotnmendatione ad summos militiae honores et divitias 2) kezdett
emeltetni Mátyás á l t a l , még virgoncz közállapotjában elvétele egy közrendű
csínos asszonykának, k i t özvegyen, Boniini feljegyzéseként, m o l n á r hagya. 5 ) Mert volt legyen bár Borbála bájos, eszes, Adony u r a ' s Felső Magyar
ország' k a p i t á n y a szállott volna-e le hozzája? A k k o r hódítá ez magához
a' tüzes v i t é z t , Abaujban, — ott ma is a' Kinyis falu — midőn Bálás meg
sem álmodá még ottani vezérré leendőségét. — Hanem a k k o r is m o l n á r n é t
v ö n - e cl ! Kinizsy Pál'atyja nem inkább malommal biró egy kis ur v o l t - e ?
Bonfini hamar u t á n i r t puszta hallomást 's nem vévé észre, m i n t kél többféle
r e g e , magát felyívott felől. Kinizsy nemes családról Abauj megye 's Jászó' le
véltárában sok levél szol 1500 éveiben. — Egyébiránt ez nem Kinizsy Pál'
előkelőbb származtatásáért m o n d a t i k , mert h i s z e n , alacsonból nő fel elejénte
m i n d e n , hanem mutatkozó adatot kísérni kell.
5. Leányát Bálás, Kinizsynck nem annyira jutalmul adá. E ' házas
ság inkább házi viszonyból eredett.
14S3ra van Eggerernél t é v e , tehát Kinizsynek még nőtelen korá
ra , Nagyvázsonban a' Pálosok' szerzetének általa történt alapítatása. L. Fragmen pam's corvi protoeremitici
seu reliquiae Annalium eremi
coenobiticoriim
ordinis frat rum eremitar um S. Pauli primi eremitae etc. ( a F r . Andrea Eggerer, ürd. S. Pauli primi Erem. presb.) Vieunae MDCLXIIII.
250d. lap.
„Similis bencficentiae laudc praedicari debet C. Paulus de Kinys etc. ob possessionem Karakó, comitatus ves/.pr'uniensis cum suis pertinentiis et ducenta jugera terrae Besserc diéta, piscinam item cupiosam cum prato Hassak, quae omnia mnuiente suo
literarum robore Matliia rege, eccJesiae nostrae S. Micbaelis de Vaason , a se fundatae
jure perpeluo (radidit. —

14S6ban Kinizsy' czíme, Paládics és Tószeg feletti határlevélben:
Comes Temesiensis et partiam inferiorum generális
cajritaneus.
1490ben hala meg Magyar Bálás Kassa k ö r ü l , azon csatája u t á n ,
mellyben Beatrice' scrgét clszélíeszté. *)
1492b. Dominico proximo j)ost festum
natiritatis
B. V. gloriosae
Temesen rendelkezik betegen Kinizsy az orodi káptalan' küldöttjei előtt, 's
halála' esetére, Benigna örökös, mindenében. Neve mellett itt is felebbi
czímzete áll. Lám a' latinul nem tudott K i n i z s y , bizony magyarul dado1) In praefectura Temesiensi , iosa , qui ab eo fuerat cducatus, ct per quem ille omnia domi
forisque in tenectute gerere consueuerat , audacia, robore, et disciplina militari, eius non
dissimilis, a rege suffectus est líudae. — L. Bonfliiü Dec. V. libr. 4. pag. 738.
2)Istvánfly szavai. L. Regni Hungáriáé história, Coloniae Agrippinae 1724. libr. I. pag. 4. a.
3) L. Ant. Bonflnli Rer. uugar. Decades. Basileae 15C8. Dec. 1111. lib. 2- pag. 579.
4 ) L. Nir. Istvánffy, libr. I. pag. ö. „Verum lasio haec victor 'a iiltinium operum fűit, eodem
enini itinero gravi moibo rorreptus e vita excessit . baerede omnium bonoruni , unica h'Iia,
Benigna testamento relicta, quain eventu sleiiJeni Paulo Quinisio, praefeclo Temesuaiii
nuptui tradiderat."
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gá el végakaratját 's nem úgy irák a' papok! Ulászló 1493b. Sabatho proximo post festum conversionis beati l'anli apostoli, erősíté meg azon ren
delkezését. — Bonfini Kinizsynek nem minden házi dolgát tudta, mert ezt
irá: „test áment o nullo (qnod iam pridem mutus erat) confecto, chri*
stiane pientissimique homiuis ritu esc hac vita decessit. x )
1494ben Nov. 20kán hunyt el Kinizsy a'Száva mellett, mint Ország
birája Sz. Kelemen mezővárosban, épen úgy diadallal miként mostoba apja
és apóssá, mert halálos hideglelése előtt még kevéssel keményen veié meg
a' törököt Drágffy Bertdttal Bulgáriában. 2)
Ki vitetheté hamvait Nagyvázson monostora' egyházába más Benignánál? Talán ő állítatá emlékét is oda, 3 ) mellyrdl Eggerer, imént idé
zett lapján szél; talán emelé Remete Sz. Pál* szerzete hálából, az arra vé
sett ezen vers szerint:
Erexit Vasonia claustra Kinysius heros,
lllius hac urna marmoris ossa cubant.

Elhagyá mostan temesvári, el budai lakát az Ország birája fiatal
Özvegye 's egyedül lakója lön Nagyvázson kastélyának. Rettentő nevű vezér*
híre , felette, körüle; roppant jószág , birtokában. De nem serdült fiú, ol
dalánál atyja' nevével, leány magzat sem vidítá mint anyát. „Nullaque prole
relicta" *) költözteté el Bonfini, Pál bánt; eztirta, láttuk, Istvánffy. Féltest
véréről Magyar Lászlóról, eddig elé többet nem tudunk; Istvánffy szerint
már ekkor el kellé halnia.
A' hatalmas asszony' kezét sokan kereshetek. Hihetőleg szép is volt.
'S már 149r5ben,z>* vigília festi S. Apostoli Andreáé, Kamicháczi
Horváth Márknak , mint másod férjének adatta Nagyvázsont Ulászlóval. Hor
váth Márk ennek udvarnoka volt, így ifjú még; Benignával nyilván együtt
kére a' királyt, ez Kinizsy' érdemeire emlékezek 's kedveze özvegyének.
Horváth Márk, mintha előre megint magtalannak hitte volna tüzes menyecs
kéjét, a' vázsoni urodalom' birhatását testvéreire Jánosra és Péterre is kiterjeszteté, Benigna, akárhogy, férjhez akara menni.
1 ) L. Bonfinii Iter. Ung. Dec. V. libr. 4. pag. 738.
2 ) L. Istvánffy, flistoriarum libr. III. pag. 22. a. Ús Bonfini elébbi 738d. lapján.
3 ) Mutaták töredékét nekem Nagyvázsonban a' Kinizsy kastély' romjai között 1824.
tett a' török' h a l á l a , ki arra bosszújában lőtt volna.

'S

említe

4 ) Gr. Bethlen Elek , azonban , Bonfini ellen, Bethlen Gábor'életében ezt irá: Wolfs Vater gleichfalls
Gábriel Bethlen war mütterlirherseits ein Enkel des berühmten Helden Paul Kinizsy. L. Tatchcnbuch fiir die ralerliinditcheGetrliichte.
Herautgegeben durch die Freyherren van Hormayr
und von Mednyúnnfaj. liter
Jahrg. 1823. Wien. Seite 458. De a' kútfő nem említetik.
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149Gb. e ' H o r v á t h é k a t , az említett jószágban, Ulászlónak követke
ző elejü's végű adománylevelc erősíti meg: Uladislaus, Dei grácia Hungária etc.
Kcx. Omnibug Xti fidelibus psentibus pariter et futuris psentium notitjam habituris salutem . . . Ad ufsor. noriciam hamm serié volurtias pervenire, quod íidelis noster Egregius
Marciig Horváth de Kamichacz aulicus noster, Mattis nosire accedens in conspectum in
sua ac grose Henigne alias relicte condam Mgfici Comitis Pauli de Kinys Judici curie nre
et Comitis Temesiensis etc. nunc verő ronsortis sue perSonis exhibuit . . . nobis quasdam
binas literas
In cujus rei . . . firmitatem perpetuam psentes literas nostras
prinilegiales pendeTi et authen sigilli nostri munimine roboratas duximus concedendas. Da
lain per inanus Kndissimi . . Domini Thoniae Eppi F.ccle Agriensis aule nostre sumi et secreíarii Cancellarii Hude 10 dic Mensis Junij Aö domini 1496.

Mikor hala meg Kamicbázi Horváth Márk, nem t u d n i , de hogy Benignának 1509ben már harmad férje K e r e k y Gergely volt, mutatja egy ezen
évbeli irat, mellybcn feria proxima
ante festnm
beati Georgü
Martyris,
Benigna, osztályt intéző el Horváth Péter és János fenmaradott testvérek és
uj férje Kereky Gergely köztt. Márktól sem marada tehát gyermeke , hanem
a' Kinizsy szerzetté jószág' egy részében Péter' 's János' ivadékai Iónok bizo
nyos ideig urak. — E' Kerekynck nem az forgott-e eszében , hogy a' még
12G2b. ComcsJohanes de Kereky által megvásárlóit Adonyt ésVezéndet, m i t
a' „Tartalom" bővebben említ, valamiképen megint családára könnyebben
szállíthassa? Mert Benigna, mintha csak illyenért lett volna kapós. Mivolt ma
ga K e r e k y , nem e m l í t e t i k , hanem irva ő is Vásonról van alább 's mivel ki
rályi levélben, az reá nem csak azért ragadhatott, mert feleségével ott la
kék. Kcrekyékct egyébiránt jószágosoknak 1572beli iratok is mutatják, e'
levéltárban. 'S az IGOObeli 3d. czikk egy K e r e k y Jánost is nevez k i , felsőmag3'arországi hadfogadásra. Tán ez lön majd Bocskai' híve 160Gb.
Bcnignának, c ' K e r e k y Gergelyével éltében fakadott o k a , első fér
jemonostora' gazdagítására, mit Eggerer, említett évkönyvének 27őd. lapja,
1 5 l l r e í g y t e s z e n : Pari sfurlio benefaciendi tenebanturPef rus Magnus de Pcsth, et Be
nigna quondám Domini l'auli Kinisi relicta; quormn ille ecclesiae Albensi 15. Y. possessionem Zolghaiur, haec vero monasterio B. Michaelis in Vason possessiones Lichtenth et
Agyaglik, Comitatus Vesprimiensis, conlirniantibus Uadislao et Ludovico ltogibus, contulit.

Hálából vagy felszólítatva irá azután 1513ban E. M. az az M . . . b e 
llivel kezdődő szerzeti nevü valamellyik élénkebb Fráter, ezen imádságokat.
A' 69d. laptól 73dikig lévők legalább egyenesen Benigna' nevére k é s z ü l t e k ,
miket azonban Fráter M . . . . n e k más társa i r h a t a , inert betli, helyesírás,
szóval élés, számkiírás ezekben eltér amazokéitól, de az egész könyv bizo
nyosan övé volt. Az imádságok sziromra csinosan irvák, 's azon akkor, csak
gazdagabb megjutalmazó nyerhető gondos Írást, ollyannak kedveskedésből
czifráztatott ki a' 2d. 3d. 's Gd. imádság kezdeténél a' lap' széle virágokkal,
's kapott a' 2dtól fogva 15dikig folyó imádság' első O betűje a r a n y a t , mik
ből egy mutatvány itt a' 15d. lapnál látható.
Benigna tehát olvasni 's tán írni is tuda, mit mellesleg azért vegyünk
szemre, mivel első férje ahhoz nem értett. Ország' birája nem, valamint előde,
Bátori István nem, és más legfőbbek elegen azon időben. írásait Kinizsy, vitető
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1366b. Bécsben megholt Margaretha,
melléknevével Maultasche,
ausztriai hg Tyrolt kapa 1363b., volt legvadabb kegytelenségü

kirdl Rudolf
Karintbiábau.

Ha Benignának irgalmat, Szálkai László váczi püspök 's cancellar,
(l. alább 375—379 lap.) szerzett-e az 1520b. 13 évü Lajos király nevében,
vagy Verbőczi, Bátori, Újlaki? nem t u d n i ; h a n e m , undokságát még kö
zelebbről tudjuk meg János király 1527beli okiratából, mi szerint Nagy vásont
Mesztegnyei Bodó Ferenczének, a' vitézi ész és höslelküség példányának,
de szerencsétlennek, adá. Azon soráig tétetik csak ide az ezt illetett iktatá
si parancs gr. Zichyek levéltárából, meddig ide t a r t o z ó , olvasónk pedig e n 
nyiből is maga veheti ki az abból kifejthetőket.
Conventus Cruciferor. Ordinis S. Joannis Jcrosolimitani doinus hospitalis Fcclae Bcati R e 
gis Stephani de Álba Omnibus Xsti lidclibus etc. Quod nos lileras Sercnissimi I'rincipis ct Dni J)ni
J o a n n i s , Dei grácia Regis H u n g a r i e Dalmacie etc. Doinini nostri grosissimi Introductorias pariícr et
Satutorias nobis pceptorie sonantcs ct dircctas , ca qua decuit revereritia recepimus in hcc v c r b a : J o annes Dei grácia R e x H u n g . Dalmacie , et Croacie etc. Fidelihus nfris Conventui Fccle Cruciferor.
de Álba , Salutein et gráciám. Cum nos dcbitum babentes respectum ad praeclara servitior. gratissima
nierita lidelis nostri Mgfici Francisci Bodo de Mezthegnycw, speciális Capitanei partium Regni nostri Syrmien. quae ipse sacre primum liujns Regni nostri H u n g . c o r o n e , dcinde Matti nostre ab incunrc tere
etate sua pro locorum et temporuni varietate cum oinni lidelitatis c o n s t a n t i a , copiosaq snngvinis sui
effusionc, eciam ante felicem nostrain ad boc culmen Regié dignitatis assumptione et viriliter et laudabiliter cxhibuit atque impendit, in quorum rerompcnsativam aliqualcm retributionem castniin nostrutu
Vason apellatum in Cottu Veszpr habitum quod alias Mglici olim I'auli de Kinys Comitis Temesicnsis et eo dcf'uncto grose Dne Hgne Relicte sue pfuisset, sed ex e o , quod ipsa Domina salulis honorisque et (idei s u e , qua F.gregio quondam Gregorio K e r e k y Diio item et Marito suo tenebalnr immcm o r , eundcm Gregnriiiin per interpositam conductamque precio pcrsouam crudeli nece perimi fecissc ,
et ob hoc notaiu iníidelitatis incurrisse , jurisque processu observato dudum cxinde rondeninatam fuisse perhibetur. etc. D á t u m S t r i g o n i i , in crastino Festi Circumcisionis J)íii anno ejusd millesimo
quingcntesimo vigesimo s c p t i m o , regnor. nostror. predictor. anno primo. — Függő pecsét' helye.

lm ez is csak most eléhuzott világítás! Hát ha még mind megkap
hattam volna Palotán a' Magyar, K i n i z s y , H o r v á t h , Kerek)', 's Bátori, lljlaki családokról, szóló leveleket. Bizony egészen mássá leszen sok helyen
hisztoriánk, mintsem most hisszük, mihelyt a' titkolt iratok elékerülhetnek.
Későbbi kidolgozót következő már haszonvehetőkre figyeltetném1): 1. K i s
Ferencz ur bír Budán egy Kinizsy Pált illetett adománylevelet, mellyben
Mátyás k. 1474b. feria secunda proxima ante festum Mathei Ap. et Evaiig. in
civitate Wratislaviemi
Lethava várát Trencsin vmegyében 25 helységgel ajánüéko'&á. fideli egregio Paulo de /ÍIJWUS, eiusque heredibiis et posteritatibus
aniversis, ifjú korától fogva török és husszíta elleni vitézkedéseiért. Még itt, sem
egyéb czíme, sem neje. 2. L. Thomae de Nyiriálló stylus Cancellariae
Mathiae
I. Regis H. p. 164. Lórántfy Tóbiás és Mihály fivérek, Abauj vmegyci Somogy
helységre nézve perlik Nagys. Magyar Balást és fivérét Kelement, úgy ns
K e n u s Pált 's Erchy Jánost, 's ezek Tornai István, Benedek és János fivérek
kel mint szavatosokkal együtt Mátyás királytól halasztó vagy helyesebben fe1) B. Mednyánszky Alajostól Paul von Kinin, r é g , dísszel ismeretes. Taschenbuch fiir die vaterlacnd.
Geschichte 1 8 2 3 . — Czech Jánostól, Kinizsy által költ következő ajándoklevelet vala szerencsém
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lebb viteli parancsot nyernek; év nélkül, de hihetően 1476- körül. Továb
bá, 254 1. Ns Kinys Pál (Egregius Paulus de Kinys) ellene mond egy jószág
ba iktatásnak Egregius Theophilus de T. által, 's Kinysi okadásra idéztetik.
Ev nélkül. 3. Formularium styli p. 464. Ns Threnka Jánosnak egy várat 's
hozzátartozót ír által a' királyTrencsín vmegyében bizonyos összeségü arany
forintokért zálogba, Trenkától ezt hason kikötésekkel Paulus de Kinys comes
Temesiens. et Cajrit- Gener. partiunt regni inferior. veszi kezéhez 's a' felség
egyezést ád erre memorato Paulo de Kinys ac Gener. Dominae Benignae vocatae
consorti suae ipsorumque haeredib. et posteritatib. universis. Évtelenül, de hi
hetően Mátyás halála körül.
Mind ebből kijő, mint jutalmaza Mátyás, mint csilloga Kinizsyben,
hatalmas gazdag család alapítása. De miként ő teszi János liget, fiát Má
tyásnak az ót f e l e m e l t n e k , mint szívtelen mííszer tenkre, úgy pattant
ja szélt buborékait nemesis, vagy érelem? És özvegye! Midőn nekem ez
imádságokat, nyomtatási javítás közben többszer kellé olvasnom, 's Benignát, még csak Kinizsy' özvegyének tudám, azt hittem: festendő leszen haj-»
dánunkból egy asszonykép, csupán kegyes; elé kellene vennem, ártatlanság,
szemérem' minden vonalát. Asszony volt ez, képzelem, kinek elhunytát, a
hány vármegye körülbelől, annyi sajnálá. í m e , adatfürkészés után egy un
dok kép! Maligna! —

II.
N É M E L L Y

J E G Y Z E T

e z i m á d s á g o s k ö n y v f e n n m a r a d t a , n y e l v e , 's a' p á l o s o k
m a g y a r h o n i s z e r z e t e felől.
Itteni 25dik lap szerint soror Mária Victoria birá e' könyvet, hanem azért
jóval idébb, mert beléirása, (1. hasonmássát a'Társaság' Évkönyvei Ildik
nyernem: „Nos Comes Paulus de Kinys Judex curie Regié, Comesquc Themesien. etc. memorie
commcmlamu8 Tenoré prcsenciuni signilicantes quibus expedit vniuersis, quibus non conlideratis
serviciis et fidelium serviciorum meritis Egregii Magistri Georgii de E s s e g h w a r prothonotarii
nostri, nobis per cum sub temporum et locorum opportunitate diversimode exhibitis et expensis
molendinum nostrnm W a r Molna vocatum intra metas possessionis nostre JVagh Bersen. vocate
in Comitatu Wesprimien. existentis super fluvio T h o r n a et JSarosdwyze vocato habitum et decurrens simul cum vniuersis eiusdem vtilitatibus et pertinenciis quibuslibet de consensu et beneplacita voluntate Generose Domine Benigne consortis nostre carissime memorato Magistro Georgio ac domine Veronice consorti et Francisco íilio suis ipsorumque heredibus et posteritatibus
vniuersis Jurc perpetuo et irrevocabilitcr dedimus donavimus et contulimus,ymo damus donamus
et conferimus harám nostrarum vigore et testimonio lfarum niedian. Dátum in Themeswar feria
sexta in festő bti Antony confessoris Anno dmni Millmo QuadringsimoNonagtiio quarto. L. S. impr.
Eredetijéről, melly Kisfaludy Sándornál a Kisfaludy család levéltárában áll, lemásolta Czech János.
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kötetének lOd. lapján), már nyomtatási kerek betűk' utánzásából vett vonásii. Hanem, s. M. Victoria kitől kapta? Nem szállott-e Iiinizsyné-Horvátné-Kerekynéről mindjárt apácza fejedelemnére 's errőlM. Victoriára? Vagy
családi viszony adta-e ehhez? Kitörlé ez, vagy előde? Benigna nevét az ezt
illetett imádságokbői 's tévé a' könyvet átaljánossá. De, veszprimvölgyi apá
cza volt-e Mária Victoria, mellyben Szerdahelyi szerint akkor már cistercita szerzetiek l a k t a k 1 ) ; volt-e a' városban alapítatott domonkosiak közüli?
ha t. i. még akkor is megvalának, vagy, ugyan domonkosi, nyulak' szigeté
ről? És így a' fejedelemné. A'domonkosiakkai összeköttetésben maradhatott
Benigna még Beatrice királyné' idejéből, úgy Hd. Ulászló anyja Ersébetééből , kik' udvarában, a' még temesi bánné, még országidra ja' hitese, Budán
többszer megfordult, meg vélek Margit szigetén. Mert abba folyvást nagy
házak hajadonait öltözteté fejérbe sororrá azon kegyes regényü emlékezés,
hogy ott millyen alázatos és istenes volt még árpádi fejdelemleány is négy:
Margit, íVd. Béláé; soror E u r s e b e t Vd. Istváné; s. Margaréta, galicziai
hg líostislawé ÍVd. Bélának Anna leányától; soror Ersébet Híd. Andrásé,
hogy épen még e' hármával minő szíves összeolvadásban éle megint egy soor Margaréta G u i e l l y m o s M a k o n y a y berezeg'leánya, abban s. Judit,
Moyses nádoré 's több (fő) ispáné. A' királynők így magokhoz vonható tár
salkodót lelhettek fejdclcmnében, kéthárom első hivatalunak apácza leányá
ban. Azokkal elterécselének főasszonyaimék. Mi egyéb időtöltés volt akkor,
kártya, zenés estély, színjáték, 'stb. nem létében, hanemha egy-egy ud
vari dalár énekelt, regélő szépen költemén) kedett. Ersébet azonban buz
gónak is iratik. A' veszprimiekhez meg, tőszomszédságban Benignát épen
barátság is vonhatá, elbukása előtt.
Azért volna érdekes kinyomozni hová tartozott legalább Mária Victo
ria, mert 1. Megtudnók egyszersmind, hogy az egyházi beszédek, evangé
liumok, legendák' 1530 — 31beli kézirata i s , Érsekujváratt, alkalmasint ugyan azon apáczáktól jutott Benigna' imádságaival oda. 2. Hogy Sövényhá
zi soror Marta, kinek az említett gyűjteményben 1530ból van irása, Mária
Victoriával egy monostorbeli volt. 3. Látnók, mik ép dívott a' magyar nyelv,
egyik másik inkább magyar leányu kolostorban, 's hajdan a' nőnem' hazánkbcli neveltetése minő fokon állott. Ugyan is, vegyük csak fel; miket fejt
hetünk elé ím ebből: hogy Domonkos szerzeti apáczákhoz tartozott kézi
ratról 1234beli kezdetük óta 152(5tig tizenhét féléről tudunk szűz Margit
életirásában említettekkel együtt. Nem azon kép áll-e azokból előttünk?
a) Ismereteik' köréről, hogy ma 15 évü tanítvány kisasszony többféléhez ért
mint „ ' Z e n t K a t e r i n a a 3 3 o n k i v a l a CZent M a r g y t a s 3 o n n a k
m e s t e r e , b o g k y e u t e t t a n e h t a e l e u j e r d e á k u l " 70dik évében.
I) L. Diploma graecum S. Stcphani Regis Monialibus cocnobii Ycsprimicnsis R. M. V. dátum, a
Colomanno rege renovatum 'stb. Edidit Georg. Alvos. Szerdahelyi. Budae MDCCCIV. pag, 7l>—
7 1. F.s, Tudom. Gyűjt. 183J. Iső küt. Horvát István értekezésében a' 90d. lapot.
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Akkor sajáthonról is kevés tudalom, szomszédról csak a' mit zarándok me
sélt, felfedezésről eszme sem, megbíráló ész, derengésben. Mutató óra p. omég nem lévén, esti idő' kijelelése kakas vagy tyúk szó, miként Margitról
legendázója ír „es imadkozyk vala mynd eleu tyk 3oyg." 'S milly rondaság
és elferdült buzgalom az akkori zárdában! Dicséretül említi a' legendás „hog
3ent Margyt A33onnak eu fergey teteuy (tetvei) az eu rubayaban lattat
nak vala fordultatny mynd feyersegcs gyenge (gyöngy.) Király' leánya
igy. b) Hogy a' b. Margit' életirásában eléjővő kéziratok közül, Passió, Le
genda sz. Tamásról, sz. István és sz. Imre' élete, sz. László királyé, sz.
Ersébeté, Zsoltár, Predikátziók, sz. Atyák' élete, Mária csudatételei, sz.
Jakabról, némellyike még elébb készülhete magyarul 1252nél, midőn IVd.
Béla nyulakszigeti monostorát Margitja'beléadásával megnyittatta; némellyiket talán budai domonkos szerzeti barát, talán Margit'mestere a'magyar fr.
Marcellus irá. Mert ezek' magyarul létét 's a' deák nyelvnek e' monostori ma
gyar szépnem között meg nem foganttát igen mutatja Margit életének, 1271 v.
2beli halála után nem sokára, 1276—80 között 1 ) magyarul Íratása is, noha
Margit, az általa Ranzanus szerint kedvelt Cassianus' munkáját: collationes patrurn, inkább deákul olvashatá. így azonban nem reméllett az életjegyző ha
tást az apáczákra, kiknek példakünyvet akara nyújtani. Lám e' latint: ecce
ligniim, Praynál a' 270d. lapon, magyarázza is így: az az, ime hol vagyon az
zent kereztfa. Látszik ebből: ez) Mikép törekedett ezek férfi szerzete, királyi
helyeslő szem megnyeréseért, hogy az említett Árpád vérű fejdelmi leányok'
számára akkori oktató könyv több legyen 's nemzeti nyelveit, azért, mivel azok
királyi szüléik udvarából beszélésüket azon, monostorban is fenntartották.
Minél fogva d) Ezen apáczák között nyulak szigetén kívül, peleskcil234, veszprimi (1240 óta a ) , székcsfejérvári 1305, pécsi, beregszászi, németi, lábatlani
kolostoraikban is nemzeti érzet és nyelv ni arad a szokásban és így a'vendégek
(hospites = németek és néha tótok) leányaiból is közöttük mind magyar apácza
lett. Azért lön szükségessé a'domonkos apáczák szabálya's alkotásának magyar
ra fordítása, mit a' nyulszigetiek számára Mátyás k. idejében 1474b. Pál frá
ter vati (Veszprim) vagy váti (Vas vmegyei) mag)'ar végzetfel a' domonkos
barátok szigetvári zárdájában 5 ). Imádságok sz. Domonkoshoz, magyarul,
1) Bold. Margit legendájának Praynál a' 310 lapon e' szavai: „nekeunk es jrna hagynk," tétet
hetik fel, 127tiban a*Margit élete küldöttségi vizsgálatának évében talán mindjárt hozzá fogást.
2) Az oklevéltelen 's .habozó Fcrrarius 1222b. kezdet Veszprim városával Domonkos férfi szer
zetet 's azután nem sokára sz. Katalin tiszteletérc hugo/e-nak állítat. P. II. Libr. 2. p. 212.
Katona, 12í0bi'il adja elé Bertalan veszprími püspök alapítványát, mi szerint e z , Veszprim
városában domimeanak számára Sz. Katalin zárdáját építette, Tom. V. p. 893. Fejér cod. dipl.
T. IV, Vol, I. p. 102. Kifutnak tatár elől 1211b. Fejér, T. IV. Vol. I.p. 232. de nyilván má
sok állának megint össze, mivel Ranzanus az uppidum-ban volt dominicanáknál tanítatja Margi
tot L. Epitome rerum hutigaricarum Index IV.
3) I,. De rebus ungaricae provinciáé sac. ordinis praedicatorum, F. Sigismund. Fcrrario SS. Theol.
Magistro cjusd. ordinis deseriptore , Viennac, MDCXXX\ II. pag. 449 és 529. Hibásan keresztelé Horvát Istváné' vati v. váti magvait, k i , Ferrariusnál „Fr- Paulus Vngarus Vatiensis"
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1506ből vannak fenn a' k. egyetem könyvtárában Pesten. Inkább yeszprimi
domonkos húgoknak irá-e magyarul 1516b. b. Brigida' XV. imádságát Tctemy
Pál fráter vásoni v i c a r i u s 1 ) , a' nemzeti múzeumban megforgatásuk mutatná,
talán. Ugyan ott van sz. Domonkos élete magyarra fordítva 1517ben.
Korántsem világíthat fel ennyit a'Benigna imádságok ide amoda vetődtének megtudása ez vagy amaz apácza szerzet felől, de kérdés közelíthetéseért még is fussuk meg, a'veszprimi 's nyúl szigetiek és vásárhelyiek' végesetét.
A' domonkos szerzetiek, Margit szigetéről Szolimán' pusztításai elől
Nagyszombatba vonultak férfi szerzettársaik' kolostora egyik részébe; majd,
midőn azt Jesuiták kerítették k e z ü k r e , a' Klarisszákhoz Posonba. Csak egy
éle még közülök 1637b., melly évről ezt Ferrarius irá. ») 'S megtaláltatott, úgy
látszik a z o k n á l , hajdanből sziíz Margit élete igen régi kéziratban, mássut is
vévé 1637 előtt Némethi Jakab pozsoni jesuita 's közlötte FerrariussaP), P.
Zámbár jesuita pedig ez életirást majd k i a d t a ; k i , Pray 1770ben ')> v<%re
1782ben Vajda Sámuel tihanyi apátur 5 ). Ugy találtatott meg a' szállásadő Klarisszáknál 1782b. eltörültetésükkor 6 ) , Máté, Márk, Lukács, János' evangéliu
m a ; Apostolok' cselekedetei, J a k a b , Péter, J á n o s , Júdás' levelei 1516ből;
hasonlöképen meg Mőzes, J ő s u e , Birák' könyvei 1519-ből, mcliyeket a m.
akadémia, Jordánszky Elek tinniniai püspöknél lévő eredetijeikből másolatlan bír 's k i a d ; tehát ekként akadtak volna ott e l é , ha ottan legyenek Benig
na' imádságai i s , az 1 5 3 0 - 3 1 béli másik kézirattal együtt. Ez eddig áll. E l 
lenben azt is lehet mondani; a'Margit életirásában említett legendák sem akad
tak elé, lám pedig megvoltak, úgy szakadt el i s m é t , ez imádságkönyv.
Veszprimből hasonlőan török elől költözteti el Körmendre Szerda
helyi 7 ) a' már egyik Béla óta B. M. V. de valle vesprimiemi névvel ott volt
cistercita húgokat, számra 100 körül; Ferrarius pedig ugyan oda domin :icánait
~'"~**
1566 tájatt, a' meddig „ut creditur-Yd\ mondja helyükön állottakul 8 ), melly

1)
2)
4)
5)
6)

Váczi Pállá, mert Yíxcz, víiczi, Ferrarius 533(1. és 311(1. lapján c-vel van így irva: Vacia,
vaciensis, episcopo vaciensi, 's nem elég okkal mondja Ferrarius 52!)d. lapja ellen, „hogy a
szigeti monostor alatt . . . a* Nyúl szigetit kell érteni." Tud. Gyűjt. 183ő.Vd. köt. 09—100 1mert Ferrarius igy szól: transtulit inConvcntu Sigcty, pro Insula leporum. Többet
errolmasutt.
L. megismertetését Horvát Istvántól, Tud. Gyűjt. 1835. Xd. köt. 104—105 /.
Ferrariusnál, Pars 2. Libr. 2. p. 320—327. — 3 ) Ugyan Ferrariusnál, Pars 2. Libr. 2. p. 220.
Vita S. Elisabethae viduae, nec non tí. Margaritae Virginis. Tyrnaviae M. DCC. LXX.
Egy példány sincs már, a' mkir. egyetem nyomtató intézete áruskünyvei között, mellyben kijött.
Hogy a' sz. Klára húgok hajdanból tártának fenn zárdáikban nemzeti hangulatot, mutatja e'
három adat: a) Szerzetük szabályait kedvükért egy sz. Ferenczes Fráter 10271.-kezdé magyarra
fordítani 's befejezte sziromon 1030ban. b) Csöpön Anna nagyszombati és móriczhidai abbatissának és az egész Klarissza conventnek 1632bjl van fenn Gyűr vármegyéhez magyarul irt le
vele, ez) Mr. Clara Szentkirályi ugyan nszombati és móriezhidai abbatissaé pedig 1057lml Sopron
vmegyéhez, e* megyék levéltárában. Fejtendj volna okiratokból: folytak-e a' m.apáczák ma
gyar némber nevelésébe, *s mennyire ? Mert a* nemzeti otthoni asszonyélet is tűnjön ele va
lahára. — 7) Diploma graecuin 'stb. 7 5 , 8 5 , 86d. lap. — 8) Pag. 543.
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kétféle hugszerzetnek Vcszprim körében külün volta, vagy nem'? másutt volna
felvilágítandó. Akármellyik, vagy mindenik elrcbbentése is 1551 előtt lehetc,
mert Aly herélt vezér épen a' fcjedelcmné Völgyében (Abbatissae vallis) ölette
meg 1551b. Paksi Jánosnak Vcszprim vára hitvány kapitányának hitvány ka
t o n á i t 1 ) , 1565b. pedig a ' K ö r m e n d r e vonult apáczák már uj adománylevelet
nyertek az elébbeni elvesztett helyébe, 1566b. meg a' derék Túri György in
kább vissza ragadá megint Veszprímet. A' cistercita húgoknak is magyar h á 
zakból volt összeálltát mutatná 1613beli még élt fejedelemnéjük
Mindszenti
Margit neve. Rosszul folyt ezek dolga, 's talán az elterjedt reformatio miatt
sem kapván már hatalmasb ujjonczokat, Ilid. Ferdinánd király által jószáguk
1638b. a' gyóri jcsuitáké lett az 1548beli 12d. türvényczikknél fogva. 'S ha
már e' tájig Körmenden forgott volna e' Benigna-könyv, kerülhetett Érsekúj
várra szombatbelyi Ferenczesek á l t a l , k i k , vissza 1633b. állítatának 's az
újváriakkal társak. De még a' Nagyvásonhoz közel esó' Somlyó-vásárhelyen
II. Ulászló ajándoklevele szerint 1511 óta volt praemonstrati apáczákat se fe
ledjük, kiknek urodalomságát egészen kihalásuk után 1600b. az ó budai Klarisszák nyerek. Mert, átaljában sz. Klára húgokról azért szállbata leghihetőbben sz. Ferenczes könyvtárba, mivel azon igen magyar szellemű apáczák is
Assisi sz. Fcrcncznek voltak szabályain,'s így az érsekujváriakkal viszonyban.
Csakhogy elékerült. Bár az ország' minden tájáról kapnánk legalább
egy régi nyelvemléket, hogy hajdani szójárás' minőségeiről is tűnne fel nyom.
'S valóban, Remete P á l , sz. Domonkos és Ferencz szerzetbeliek több egybázi
elmélkedést írhattak más más helyen, vagy fclállítóik' vagy húgaik számára
kedveskedésül és erősítésükre hitben. Mert a' keresztyén vallást végre eléggé
megszokott magyarföld e' bárom szerzetet ápolá mint szegényt, itteni kezde
te óta leginkább, a' képzelmek' és homályos érzések' k o r á b a n , midőn az idő'
szelleme, melly ma értelem' i n t é z e t e i é , akkor másutt is csak monostor és
monostor' állításával kezdé némelly erkölcsi míveltség' elemeit, 's jótétei
akaratja, felfogadás, áhítatosság, bűn leimádkozására segéd óhajtása, uriság'
szesze mindenütt azt szaporítá. Ferencz szerzetbeli 1526b. számra 2650 körül
volt mondatik összesen Magyarországon; noha ez tán nagyítás, mert ha Mol
nár Albert 74 vmegyéjét 's 7 székely székét vesszük i s , ezen 81 hatóság kö
zül mindenikre 32—33 jutna. Pálos klastromot 170ent állit Eggerer 2).
S e ' 170 közül csak nébánynak eléhozása, tiszta magyar h e l y e k e n ,
hol királyok, k i r á l y n ő k , de legfőképen magyar főurak által d í v t a k , elég,
feltebctésül, hogy efiéle nagyvázsoni alakit könyv, elébb is, több készülhetett.
1215ben a' legelsőt kezdé Bertalan pécsi püspök, a'patácsi Irngh nevű he
gyen, Pécs mellett. Iratok' olvasását is elejékbe szabta e' p ü s p ö k , lectiones. így az irogatást i s , tüzesebb elméjű már kezdheté.
1) Istvánff) , libr. XVII. p. 108. a. b.
2) L. Fragmcn panis corvi, 'stl. pag. 52.
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I215tön innen; líd. András, Ujhely és Turul közt az erdős hegyben alapita.
KI puszilta a' mongol, visszahelyzé IVd. Béla ').
1263on innen IVd. Béla, Benedvölgye nevű pilisi csínos vadász palotáját
ajándékozá a' Szentkereszten Buda erdeiben volt remetelak' számára,
mellyet ottan ugyanazon Eusebius, elébb esztergomi kanonok kezde,
ki legelőszerPatács hegyére vonulttával cserélte fel jövedelmeit, 's Ber
talan püspököt alapításra birá.
1283ban Gyulai Miklős Bajcson Győr vármegyében.
1304b. Família de Gyula de genere Patdcz, Szálában, Badacson mellett.
1304b. Ersébet királyné a' diósgyőrit.
mond , Mátyás király.

Gazdagította fia Lajos, azután Sig-

1329b. Ersébet királyné Beregen. 1336b. Ders Miklős Szerdahelyen.
1350b. Tőt János és Bulgár Lászlő Székeiházán, Erdélyben.
1552b. Nagy Lajos alapította „Monasterium Nostraeum," mellyet Bonfini ,
pompájáért mindig eMcellentissimumnak hí. Hontban. Itt szokta volt
Lajos a' nagyhetet tölteni.
1357b. Thomas filius Simonis de genere Baxa, Eszénben Ungvárban.
1361b. Kont Miklős nádor, Csatkán Veszprim vármegyében, a' Bakonyban.
1363b. Nagy Lajos, Máramarosban. Különösön pártfogolta majd leánya Má
ria. 1368b. Hangon Lázár es fia Domokos Hangonon Gömörben.
1374b. István, erdélyi vajda, Várhelyen, Csáktornyán felül.
1384b. Homonnai Drugeth János Ungváratt. 1387b. Czudar György és Péter,
Ládon Borsodban, honnan közüíök Martinuzi, Zápolyaihoz ment.
1400b. Sigmond és Máriája megerősítette a' Nagy Lajos alapította klastromot Gönczön Abaujban.
1412b. Nelepecz Benedek, itélőmester Dobrokutján.
1441b. Hunyadi János, Tövis melletti völgyben. (A' tüvisi szentegyházat is ő épiteté ; mutatja azt az ajtó feletti irás, mellyet Buczy Emil lev. tag, rajzban külilc meg a' m.
akadémiának.)

1470b. Zápolyai Imre Tokajban.
1475b. Mátyás király Zsámbokon, Pest vármegyéb.
1483 körül Kinizsy Pál, a' mint láttuk, Nagyvázsonban. Veszprim' egy
házi megyéjében már 1252 — 1263 között Pál püspök 's Mária
1) I.. Triumphus Pauli, per R. Ignatium Pongrácz, Ordinis S. Pauli pritni cremitac Conveutus
Varanoviensis Priorem. Posonii M. DCC. LII. pag. 33. b.
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királyné íVdik Béla nejének cancellárja alatt, hét rcmetelak,
eremitorhim, volt.
1 504b. Perényi Imre, nádor, Toké Tcrebescn 'stb.
Másoka' mcgvolttakat jövedclmesbiték. így 1396 Kanizsay János
tárnok az örményesit; 1396b. Barakó Lőrincz és János két testvér az elefántit, niellyet 1369b. Dezső Mihály 's íija segítségével kezde Tristianus gene
rálisuk, ki majd fejér köntösüvé lett remetepajtásait csak kétféle ételre szo
rította; ugyan azt 1415b. Forgách Péter; 1506b. pedig Dobosi Danffy András'
özvegye Kollár Borbála; 1469b. egyik erdélyit Szentiványi Székely Mihály' öz
vegye , Potentiana; 1493ban Beatrice királyné a' márama^osit 'stb.
Különösen e' pálosokat kedveltetheté többféle ok, melly a' nemzeti
érzésnek esett jól. Ezt nem hozá bé, félszemmel nézett külföldi barát, ez
itthon eredt, elejétől fogva tehát az áhítatost, magyar beszéddel 's nem tolmá
csolva! híva. Prior generálisát ez magyarbői kezdé választani Buda feletti
sz. Lőrincz klastromában Bobért Károly' közbenjárására XXIId. János Pápa'
helybenhagyásával 1319ben; Zsigmond király által pedig Vd. Márton pápátői
nyert bulla szerint úgy, hogy a' ki másutt szavaztatnék azzá, annak hatalma
itten semmi. A' kifogás, később történt. Majd ugyan e' pápa, predikálhatásr,
gyónás elfogadhatást engede neki 's így házakban lön bizalmassá! Teliát
nemzetinek tekintetett. Illy erővel innen terjeszkedék német, lengyel 's más
nép közé. Bómába is. Végre 160Sban országgyűlésen generálisának szavazata.
R e m e t e , úrrá lön.
A' szerzet hasonlóan érzé magát önállásában. Nem provincia volt.
Országos függetlenség'szesze pedig szegényt is emel, és alakula magyar testü
let' lelke. Kinek lehete így inkább tiszte mint n e k i , magyar népet ma
gyarul oktatni. 'S mivel szokott barát hálálkodni? „Szorgalmasan imádkozand jótevője lelkeért." Nem nyújtott-e így hálául már IVd. Béla ke
gyes udvarának egyházi magyar iratot? mert azon szellem, melly Domon
kos egykét szerzetesével irata XlIId. százszakban a'felébb említetteket, eb
ben is megvolt. Nem-e Róbert Károly Erzsébetének í azon magyar kisasszonyok'
számára, kiket udvarában ez nevelt, mert ezek csak nem végezhetek latin bre
viáriumból buzgóságukat ugy, miként Erzsébet maga, ki ollyannal kettővel birt.
Nem kapott-e tőlük legendát, szent elmélkedést nemzeti nyelven épen Mária,
anyjostul l kik már még magyarabb királynék valának. Lön írva olasz franczia berezeg és királynők' kedvéért több szent könyv, aranyzottnál aranyzottabb ez időben pergamenen, hozhata ollyat magával Nagy Lajos Nápoly
ból, 's így könnyen történhetek illyes' készítése Visegrád és Buda ud
vara' megtisztelésére magyarul is a' remete szerzet által épen, mellyből több
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király, gyóntatóját választá, melly rendszerint királyfiak nevelője volt. Mert
annyi honi királynő, fő magyar úr 's asszony'kegyeit, kellett valami ér
dekesebbel gerjeszteniek. András fráter, Mária nostrai perjel, 1373 körül
predikátzióival, tábori falusi városi népet indíta könyezésre, szomszédságá
ban. Talála már hát alkalmasintBátori László 1456' előtt szerzetében nemzeti
szellemet, hogyan is folyhatott volna le az ő koráig vagy 200 hosszú
esztendő a'nélkül, hogy előtte, csak egy Miatyánkot sem irt volna valamellyik pálos magyarul. Bátori csak nagyobbat lépett előbbre 's mint élén
k e b b , tanultabb, már az egész bibliát fordítá, mihez bazai lelkét, Hunyadi
Jánosnak gnbernatori csupán magyar udvara is (I446tól—1452ig) ébresztbeté
Buda vára k ö z e l é b e n . Tövis völgye monostora kezdőjénél, ő, a' B á t o r i
vér, komorkedvüsége mellett is, többszer megfordulbata; meg Szilágyi Er
zsébetnél, Wadding festéséhez képest a' túlon túl buzgónál.
Ezen László fráterről már bizonyos kezes Eggcrer. Fáradott ő mun
kájában 1456 előtt néhány évvel, nem pedig azt még 1425b. virgonczabb
korában megkezdve, miként Révai, a' bécsi codex előtt fennebb álló jegyze
tekben eléhozott okainál fogva állíthatni vé\é. Eggerernél e* szavak: „Ubi
(in coenobio D. Laurcntij) studiis literarijs non minus, quam pietati intentus, tota biblia cum plurimorum sanctorum historijs e latino in hungaricum
idioma transtulit, lahoribus tandem ac aus'.eritate nimia confectus, j>ostquam
sacris solito productius maiori animi sensu operatns f/risset, extremum diem
inter adstantium brachia sanctissime obijt, 1) e szavak festik, mikép törte
magát nap természetes, mécs mesterséges világánál egyaránt, míg lelke a'
szent munkáról, képzelmének szent regiójába gyula által, feszített dolgozás
ban végre oltárnál összeroskadott testéből. Tehát rajta hala meg, Eggcrer
jegyzéseként 1456ban, Pongrácz Ignácz szerint, ki egyébiránt Eggerer' sza
vait ismétli Bátoriról, 1457ben, lap. 65.
Kelemen fráter is, Eggerer szerint 1468 körül élt híres praedicator,
csak monda-íra magyar beszédet itthon, minekelőtte perjelnek Rómába ment.
Fráter Jacobus de Szegető, kit Eggerer 1476-ról szóltában magasztal vasár
napokra 's innepekre készített beszédeiért, magyarul még kénytelen is vala
épen Sátor A. U j h e l y e n néhányat mondani, ámbár ki jelelve nincs, de
latin egyházi beszéd, millyen ugyan elég volt, egyedül szerzettársak előtt
elszavalásra készülbetett -). Népszerű, igen buzgó beszédnökül említetik Ta-

1) L. Fragnicn panis corvi profoeremitici. Viennae M. DC. LX11I. pag. 220.
2) L. Reliqu. Annál, roenobit- pag. 244. ,, — per ordinem Fr. Jacobus de Szegető , sermonibuü
in dominiras et festa contcriplis nec non expositione psajterij, clarus, cujus corpus ad fanum
D. Aegidij monasterij Vjbeliensis reronditum. —
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más fráter, szombathely ifi, hasonlóan 1476ban 1 ). Magyar hallgatók nyelvén
szóla Váradon fráter Michael de Varadino 1484 tájatt 2). Ez hihető, Csanádi
Albert felöl, noha említett évkönyvirónál 1492ben ügy fordul elé p r a e d i c a t o r s á g a mellett, mint első Remete Pál élctirásának ékes latin vers
be szedője B). Azon énekesek szent versei között, magyar nem lett volna-e,
mellyekct Perényi Imre, fellcngős nádor, végrendeletében , holtteste felett
elzengedeztetni óhajtott, midőn azt annál fogva Budáról Terebesre, pálos klastromába vitték 1515ben 4) vagy inkább 1519b.
Illy következtetés, természetes. Mert csupán rá fogni túlzó ma
gyarkodással , csak buborékoskodás volna. Inkább nyíltan ki vele; gyöke
res nemzeti mívcltség' dísze haszna ránk nem szállt, hajdanunkból. Nyílni
büszkén akarása letiportaték. Ezutánra nekünk abban az élet. Hanem, igassággal tartozunk a' múlthoz, hol tehát fejlekezés' nyoma látszik, világot a'
hézagra. Így, midőn egykét bizonyos adat, több voltra vihet, hihetjük,
hogy ámbár a' régi magyar szerzetes épen úgy irá inkább, elejébe szabatott
hivatalos latin nyelvén k o r a b e l i a n y a g ú theologiai clmerdléseit, mint
más azon népé, mellyel kolostori intézkedés kapcsolatba voná; találkozók
azonban több olly hévebb vérű barát, ki a' fejébe latinul vettet, honi érzésé
től űzve, hazája nyelvén is kifejezni, megkésérté, világi pedig, hacsak tuda
irni, még inkább irt azon. És hiszen, házassági esketés, egyházi ének, ha
lotti megszólítás, hiszek-egy-isten, üdvözlet, miatyánk 'slb. formulájinak
csak kellett eleje óta lenni, mi a' néppel legalább némikép megértesse val
lását. Sőt a'hogy 1474. Pál fráter, Domonkos szerzeti, vati v. váti magyar,
nyájas gonddal fordítá magyarra ugyan Domonkos apáczái* érthetésére szer
zetük alkotmányát szabályait 5 ), kérdhetőillyenből megint, ha nem épen ügy
aggságoskodott-e más kolostori elme más apáczák felőli épen még a' XVd.
százévben, mi meg a' nyelvet világi tárgyban is irásra fordítatá. Valóan sz.
Klára, sz. Orsolya szellemi leányi sem maradhattak magyar egyházi iratok
nélkül S á r o s P a t a k o n c' magyar hajadonu vidéken, hol szent Domokos,
szent Ferencz fiai azokkal együtt egész magyar személyzetű kolostor bokrozatot alakítanak. Sz. Klára szüzeit ott Szirmay 1368ból említi 6 ). Meg meg
1) L. Eggcrernél: pag. 242. Fr. Thonias de Sabaria oriundus , generális ordinis 25 . . . . spiritui
conjunxit literam
quo studio factum, ut ex autlienticis SS. patrum doctnnis , pl ura
opuscula, cum sermonibus popularibui, propria manu conseriptis . . . . ediderit.
2) Ugyan o t t : pag. 251. „Floruerunt co tempore . . . fr. Michael de Varadino, ibidem populo B
concionibus, medices peritissimus3) L. Ugyan o t t : pag. 202. Aliul item Albertus , cognomento Chanadinus, praedicator excellens.
4) L. Istránffy, liistoriarum libr. VI. pag. 50. b. — Basilius Fabricius Szikszay szerint 1519ben.
Febr. 5d. holt meg e' nádor. L. Sziimaynál , Notitia topographica, politica Comitatus Zempléniensis. Edita industria M. G. Kovachich. Kudae, 1803. p. 242.
6) L. Ferrariusnál, pag. 440 és 529.
0) Szirmay, L. Notitia historica Comitatus Zempléniensis. Budae, 1804. pag. 18. §. 53 's p. 8. j .
23. — Notitia topograph. polit. Comit. Zemplén. Budae, 1S03. pag. 201).
KISIZSTSÉ IMÁDS.
C

XVIII
tovább kérdhető, La nem lett volna-e közölve másolatban afféle irat férjes
fő nemes asszonyokkal; sőt nem készült-e itt ott ország' terjedttében épen
számukra ollyan? Képzeljünk csak egy zordon telet, vagy apácza zárlakban,
vagy uri asszonynál, kőszikla' várán. Maga kére apácza, szerzete' férfiúit;
ház;' asszonya, udvari káplányát, iratért, hogy lelkét építse, hogy ideje
teljék. Épen pálosoktól kaphatott könyvet így, p. o. Idái Margit, felesége Bebek Lászlónak, ki 1390b. királynéi tárnok volt, mert segítette férje is azok
monostorát, mcllyct Bebck György, Lászlő' testvére 1371b. Gombaszegen Sajó
mellett állíta 2). Hasonlóan a' terebesiektől, említett Perényi Imre nádor' hi
tese Bátori Borbála; úgy az ungváriaktól Homonnai Drugeth ház'leányai 'stb.
Inkább nőneműt pedig, e' tárgy körül két ok említet. Magyar aszszonyi meleg elme, ábrándos részvéttel jelent meg istenesség és országnak
is érdeke iránt. Sz. Klára olasz kezdetű apácza szerzetét is, árpádi vérű
királyleány négy vállá: 1. Erzsébet, Ildik András leánya, Lajos thüringiai
gróf özvegye Marburgban; 2. Kunigunda, szemérmes Boleslaw krakkói ber
ezeg' özvegye; 3. Ilona, kegyes Boleslaw herczegé; 4. Constantia, galicziai
király Romanovich Dánielé, ezek hárman ÍVdik Béla' leányai a' sandeczi
kolostorban együtt, *s ámbár külföldön, még is hírük itthoni magyar aszszony nem között sokáig fennlebeghetett. Sőt, Erzsébetet Kunigundát oltár'
szentéivé is tévén buzgóság, hiszékenyt utánnuk ingerlének. 1440 és 1500
között asszony kezeken meg kellé fordulni Bátori László magyar fordításai
nak. l.")13ben íme Magyar Benignánál, imádságok kézirata. Frangepan
Katalin Perényi Gábornak 1532b. özvegye, később kalocsai érsekké franciscanusból lett Frangepan Ferencznek testvére, sz. Pál levelei' valamelly ré
gibb fordítását vévé olvasásaiul, sőt unszolá Komjáthi Benedeket fijai taní
tóját, azok' ujabb, talán értelmesebb általtételére, miben ez el is járt. Lát
hatni ezt, ajánló leveléből a' Krakkóban 1533ben kijött nyomtatvány előtt,
inellyhez nyilván Katalin is ada segedelmet. De nagyon látható az is, mint
íigyele magyar asszony, magyar kéziratra. Egyike másikkal közié ollyannak nála létét 's lemásoltalak. Illyést védő szellem tehát, elébbi nyomokról
szállá által. Hogy Mária királyné Budán, 1524—1526, latin bibliát olvasott,
mihez udvari jeles papja Henkel János lőcseifi szoktathatá, arról beszéltek, 's
még vadászatán is vele könyve, mondák, — megj felejtek. Egyes* tudása volt
illyen ; mert az ausztriai berezegné már nyomtatott német bibliát is vehet
vala. 'S ha királynékat ébreszthetett bár érdekük latinul tanulásra, más fő
asszonyokat nem. Magyar asszonyok magyar levelezéseiből, milly példákat
tárta fenn Kassa, Nagy-Szombat és gróf Zichyék levéltára, innen a'reforínation, látszik az e' kötetbe vett mutatványokból. Hajdanibb kor sem
hagyta mindeniket így, egyházi 's más iratokban tudatlanul.
1) L. Caroli Wagner, Collertanea genealogiro-historira, illuatrium Hung. familiaruni, quae jani
intei-i idi'i'init. Posonii, Pestiui et Lipsiae, 1802. 8. Decas 1. p. 03.
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í r n i vagy inkább olvasni t u d á s u k , a' mellett pedig orszagnagynak
i s , az elsőbb nélkül felncvekedhctésc, másutt ieszen bizonyítva.
Nem tolatik azonban k e r e k e n csak nőnem' körébe egyházi iratok
olvasgatása. Sőt bírhatott ollyannal csupán férfi: 's az abban járatlan anya,
n é n e , hug és n ő , nem. Mindazonáltal áraljában férfi, i n k á b b megtanula
deákul és élt breviáriummal, magyarul pedig olvasa hallgatá cziterások é n e 
keit és lön maga d a l n o k , kivált szegényebbe, ha rá született.
Vala c k k é p , egyházi több alakn magyar irat még a' r e f o r m a t i ó nak Magyarországon's Erdélyben 1521—1523beli megindulása e l ő t t 1 ) , m i 
ként n é m e t , cseh, franczia, angol ollyan irat volt, ha mieinket feljegyezve
nem leljük is mind. Lám ezen imádságok' irőjáről a'vázsoni M
fráter
ről sincs említés Eggerer' kútfőiben, maga pedig a' gréczifi (-f- 1672) nem érze
kedvet kifürkészni apröbb magyar iratokat is. De neszt, e' lenni kellettekről
nyíltan okoskodő nem üt. Illy nyomocskái a'magyar belső míveltség azon kis
mécseinek mindnyájunké, mert n e m z e t ü n k é i , örömünk rajtuk tehát közös.
E g y é b i r á n t , nem tudomány' nem észlang' emlékei. Bár volna hír,
és eurőpai, tanultságban eredetileg lett haladásért valamcllyik magyarországi
szerzeten, minőt p. o. magokra oklevéltannal később a' franczia bencdekesek víttak. És tüzesebb érdekkel néznők vagy egy monostornak egyik alapítőja által m a g y a r o k l e v é l l e l a k k é n t kezdését, miként Honnecourt
apátságáé 1133ban franczia nyelvű tuda l e n n i , 's bizonyos Mari Hoiz pedig
spanyolul adá a' cardenai kolostor alapítő levelét 1173ban. Mert ez mutatna,
mikép volt akarat, a' nyelvnek hivatalos oklcveli életet is adni. Tuda t e n n i
norvég nyelven Pál bergeni püspök llOOben. Megelégednénk azzal i s , ha ma
g y a r u l ' s egyszcr'smind latinul költ v o l n a , Algar gróf példájaként, ki szent
Remigius apátságának vetvén meg fenekét Rhcimsban, oklevelét maga szá
mára angol-szászul, az apátságéra latinul tétette fel, a' VIII. százévben -).
Igaz, némelly ollyan i r a t u n k lehete magyar nyelven, latin' nem é r 
tésekor még, mclly meglephetne, clékcrűltévcl. Szedte volna egybe valaki
csak 1600 és 20 között is azokat, mellyek törve b á r , megvalának , nem néz
n é n k olly s e t é t b e vissza. Végitélet még mind v á r v a , mondassék.
1) Gálszécby István Zemplén vármegyéből, Cziriáky Márton Lőcséről 1521b. Vittenbcrgában <auu7
'» többen. 1521b. Nagy-Szebenben két szürke barát kezdegeti a' tanítást. 1522b. SikJósy Mi
hály Sátoralja - Ujbelyen nyilván prédikálja, ugyan 1522b. Rntlán Grynaeus Simon professor
védelmezi, Ortel Vi tussal. L. Szál hínár németi Mihálynak 10754. kijött predikatziúji
elöbetzéde, Stirmat/nál,
Notitía hittor. Vnmitatus Zenip/én. Éudae, 1804. lap 57—58. —
Lettttchautr
Chronik, ebben: Magazin fiir Geneftichtc, Statittik und Stantírecht
der ütterr. Monarchie.
Göttini^en, 1806. 1. Bánd. S. 247. 1523b. Ország gyűlési törvény ellene. A' Corpus juris szerint
54 czikk. Kovái-bulinál, Suppl. ad A'estig. Comitior. T. II. p. 552. az L l l l d i k .
2) L. Scbüneinann, Versurh eines vollstiindigen Svstenis der allgemeinen besonders álteren Diplomatik. 1. üand. Wol.lfeile Ausgabe. L e i p z i g , 1818. S. 277. 280. 284. 286.
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Tehát, legalább egybázi több régi magyar irat lehetettségét látván
így, ne hosszaljuk nézni, miért akad még is olly kevés elé? Szemünk eldtt
legyen mindig, bajdani nyelvemlékről szóltunkban' ezernyi zivatara e' haza*
nak. Hol csak egy régi vár, ó egybáz, benne rombolatlan! Családok vál
tozó buktával enyésztével, a' sok elkobzás. Tatár, husszita, német, ozmán 's
maga magyar zaklatott. Csak egykét példát. 1305b. Kanizsai János az eszter
gomi érsekség' javait pusztítá 's kiváltsági leveleket 's egyéb iratokat dúla
ki 1 ). 1403b. Pálóczi Mátyás és Imre, Lelesz káptalanában tesz így, pénzrablás
mellett, összebányt iratok' elosztása, Oroszfalváról könyveli elvitetése törté
nik 2 ). 1446b. Lévai Cseb Péter' erdélyi vajda' fia László, busszitákkal együtt
a* sági convent' arany-ezüst szereit, missaleit, más könyveit, okleveleit, ira
tait ragadozza el 5 ). 1492b. Drugeth János és Gáspár, úgy Vámosi Sóíia, Lcchniczen a' szepesi Cbartusianusokat pusztítatja ki bérlett badával ')•
Pálos monostor Mobács' vérnapja után tizenegy 5) bammadott el
könyvtárostul 6) török miatt, a'Buda feletti legpompásabbal együtt, mellyet
1300 elején P. Laurcntius esztergomifi, legelső generális kezde, Róbert Ká
roly, Joannes Comes de Óvár, 's Paulus Venetus Buda polgára pedig an
nyira gazdagíta, bogy benne egyszerre 500 remete tolongott 7).
Majd a' bonfiak között kolostor építő korra, elhagyó fejlekezett. Egy
másik Perényi, ez Péter, a' lelkes, tüzes nagy úr, romnak bocsátjaTerebesét 8 );
Sáros Patakon, ó birá várát, reformatio számára épít egyházat 9) és iskolát
1532b. Kivetkezének kolostorok fiai közül is többen, vezér reformátorokká.
'S a'Jádit pajkos zsákmánylat, 1537ben éri. I. Ferdinánd részén
volt felső magyarországi kapitány Seredi Gáspár' parancsából, hadnagya, Tomasay János, maga mellé vett udvari cselédekkel 40 kocsit rak meg élelmi
1) L. Car. Wagner Collect. geneal. hist. illustr. Hung. familiar. Decas 1. p. 93.
2) L. Wagner, Decas II. pag. 87. É s : Szirmay, Notitia topographica politica Comitat. Zemplén.
Budae, 1803, p. 312-314.
3—4) L. Wagner , Decas II. p. 5. — Decas III. p. 38—39.
5) L. Reliqu. Annál. er. coenobit. pag. 294. Mások; mondatik i t t , még egyszer ennyit említenek.
Orosz Ferencz száznál is többről szól, nagyítva. L. Synops. Annál, eremi - coenobit. per FrFranc. Orosz S. P. 1. erem. prov. llung. Novitior. Magistr. Sopronii, 1747. p. 59.
6—7) L. Reliqu. Annál. er. coenob. p. 53 és 64.— p. 52. Hivatkozik itt Eggerer, Ferrariusra. lís
pag. 100. Festi e' kolostor roppantságát. Anekdotákat beszél 237—239(1. lapján Mátyás ki
r á l y r ó l , miként lepte meg lakóit, ha igazán úgy bőjtölnek-e , mint bire volt.
8) L. Annál, eremi coenobit. Vol. Ild. per Nicolaum Benger (kinek szelleme nem Sarpié.") Posonii,
1743. p. 6. Foly e' kötet 1633—1727. Magyarul Írtról már itt semmi említés. A'szerzet ekkor
ellatinosodott. Anyós, Vérségi, Virág, későre virágzanak ki benne, aloéként. Megszüntette
líd. József 1786b.
9) L. Szirmay, Not. historica Comit. Zemplén pag. 58.
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's haszonvehető holmivei; maga Gáspár hasonlót a' tokajin követel, embereit
pedig földig rontásra indítja. Majd a' llegécz mellett voltnak vettet szikrát,
mert pap gyülölésre 's kapsiságra született, irja Eggerer. Védelme volt, hogy
azon kolostorokban, ellenség, fészket ne verhessen *).
Elefánt' kolostorát 1664b. dulá meg a' török. Egyik így otrombuságból, másik elvetendőség' tüzével szaggathatá szét a* c s a k k l a s t r o m b a n
költ írást, harmadik elvivé közhelyről, hol nyom adta volna által nyom
nak 's nála eltűnt: negyedik, ha mit menteni vágyott, szemét inkább oltárnyclvüre veté. A' szerzeteket egykor ápolt világi urak' maradéka majd leg
nagyobb részént országszerte reformatiót válla, tehát már újult oktatásu
nyomtatott magyar könyvet választott 's a' pergamenen, iróhártyán, vagy
Schvvartner és Cornides jegyzetei szerint Róbert Károly' ideje óta gyapottból
vagy rongyból ? készült papirosu magyar irat félre vettetett és — dohodtában elernyedt.
Ki mondja meg, hol mállott el így valamellyik regényes buzgalmu
királyunk egyházi magyar könyve? Mi rom köztt egyik vészvertéé, ki an
nál fogva enyhet abban kerese, hanem kiket nevezni most, semmit sem tu
dottan arról, a'történetkereső nem mer. Hittük volna-e, épen az Írásra súlyos
ke/.ü Kinizsy' egykori feleségénél ez előttünk lévő felfedezményt? 'S így nem
birhata-e buzdító szent irattal még elébb Az, ki olly nemes keresztyén' hősül
áll emlékezetben; és csak pap után, hallomásból vette volna keblébe vallá
sos mély hevét? holott lélek' belső tisztája, tettre, magános olvasásban gyúl.
Mit véletlenség, ügyelet, vihartalan hely fenntarta zugolyokban,
azt, újabb kornak három-négy jósló tudósa vévé őrszemre. Kivivandja még,
érzék ezek, e' nemzet, nyelve' életét elbuktából 's akkor a' penészfogta so
rokban nyelvdíszeket látand a' Révai szem. És íme, egész ország hálálta
már a' leghívebb gyűjtő ótalmazó Jankovich Miklós' fáradságát.
Mind az 1831ig elékerülitek bizonyítják egykor több társuk létét,
mind az azótaiak, mellyeket ismeretre, lappangásaikból már a'magyar aka
démia' kerestetései hozának. Sok begyepült nyom számlik fel.
Hlyen, addig egészen rejtekben maradott volt, mondók, Kinizsyné
imádságos könyve. Melly vidék szüle ennek Íróját? minők nyelve' sajátsá
gai? azért késértsük meg erről a'vizsgálatot, mert így nyelvünk szójárá
saira akadunk 's látjuk, hogy a' melly szóval, kötéssel, egyegy illy hajdani
iró élt, nem egész nemzettel volt közös, hanem különösen csak tájáé azért
lehetett, mivel nyomtatott példányból akkor még, egyike másikától semmit
sem vehete által. Illyésre eddig nem ügyelénk.
1) L. Fcrrariusndl p. 300—301.
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fráter, nyelve járásából dunántúlinak gondolható ú g y , mint
Boldog Szxíz Margit élete' irója uk és üh birtokos névmássával eh, öli helyett
éltéből, ollyanokat mondó tájról voltnak. 3olgalattyAV k a t , j ő elé a'kassai
magyarok' panaszlevelében a' német polgárság ellen 1552b. 1 ), ma pedig foly
vást dívik az uh, üh Pest vármegye' solti járásában, Baranya' tájain, a' Bács
k á b a n , és Szeged k ö r ü l , hol Vedres István 1790b. azokat irói nyelvbe is
felvenni kezdé. Az akadémia különböztetésül fogadá el.
Vas, Veszprim, Sopron, Somogy Arármcgyei szójárást következő
szavai m u t a t n a k : m á s t , e' helyett most; Avpgíj völgy, w e l a g o s s a g ,
világosság. De van igy i s : AV í|l a g o s í j c z a r l , világosítsad. F o g s a g t u l , itcl e t t w l , fogságtól, Ítélettől. Azonban eléjó: k e n ő d t ő l és halotayd b o 1. Ha
nem több a' tul. Továbbá: k ő nála k w ; folya, f o l a , azonban f o l y is,
harmincz , b a r m i e z , se, s p ; v é r e d , k e g y e s , v e r p d, k c g í j p s ; szőlő
fejből vagy főből nála 3 p l p f c b p p l , hely helyet, b e l h e l t h ; imádunk,
í j m a d ó n k . Kcmenes alján ma i s , lovunk helyett így mondatik: l o v a n k
vagy l o v o n k . N é l k ü l , végre Írásában n c k \ v l , 's I d v e z l e g y e t e k ,
m o n d j a i d v e z e k , helyett; valamint gróf Pálffy Tamás nyitrai püspök 1676b.
Zemplén Rendéihez udvari cancellariusi velős válaszában irá Bécsből, e k k é p e n : Nagyságtok Kigyelmctek legyen jó reménységben -); mint Vasban, ma
is hallható, ámbár másutt is, főkép' a ' N y í r b e n : H á megy kentek? Ne beszél
jen k e n t e k , mit az irói nyelv igy veve fel, hová mennek . . . . ne beszélje
n e k . Amaz a' sok kbetűt fogyaszthatná. Ámbár pedig: t w vos, kerül elé
n á l a , mi a' dunántúlinál mostan ti vagy tih, azért, mivel tii most csak Er
délyben divatos, erdélyi nem volt. S z e d e r j e s , s o k a d a l o m szó is leginkább
Erdélyben él már m a , ellenben csalóközi l e v é l , Chwzy Magdolna holmijei'
összeírása 1 5 4 9 b . 5 ) , zederyeslhaffotá-ra m u t a t , és Berzeviczy Márton levele
Sárosban említ 1647b. s o k a d a l m a t ' ) . Hogy eltévesztette Magyarországon köz
beszéd az ige' határozott formáját! 's 1619b. Pozson vármegye' közönsége,
gyűléséből Szenczről e k k é p íraNagyszombat városához; Akaró* kgteket megh
találnunk 5 ) ; így 1654b. gróf Chiaky László országbírója Pest vármegyéhez:
A k a r ó * keglteket szeretettel és barátságosan intenünk G). Magyarországon
megszűnteié hatalom és torpadás 1700—1710 körül a' magyar nyelv' hivata
los életét, 's felejtetének szavaink.
Testcdrfe/ helyett végre t e s t p d w e l irá M . . . fráter, m i , ma már p a lóczos. De csak azt mutatja mind e z , hogy hajdan Dunán túl is megvolt,
's a* történetbuvár Hlyekben néprokonságra ismer. Meg volt: ay/ctatosth,
gprjedetpsth, meltosagosth. Ma is hallható még néhol: sebestt vagy seböstt
jöttem. Azonban közönségesebb már a' sebesen, gerjedetcsen v. görjedetesen,
i) L. a' nemzeti múzeumban. — 2) Szirmay, Not. hist. C. Zemple'n. p. 245. — 3} A' pozsoni káp
talanban, — 4) Borsod várm. levéltárában. — 5) Nagyszombat városáéban. — G) l'est várm.
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áhítatosan, méltóságosan. Illy változást n é p ' k e z é b e ment más meg más
imádságos és énekeskönyv szült, — és szülend.
Dunántúlinak hihetjük ez imádságíró frátert még azért i s , mert
azon kerületi monostorba dunántúli csak legtöbb álla remetének , 's ha bár
egykét más táji! szóra találunk többiei k ö z t t , az reá vagy más táju pajtásáról
ragadt, vagy Dunán túl a k k o r az is fennforgott.
Ingó helyesírásához kulcsot nyujta Czcch János, az 1—2d. lapon. Szó
tag megszakasztásai, miket az eredetinél hosszabb sorú nyomtatás nem mu
tathat, illyenek: hol-ott, K r i s - t u s , Kri-stus, mo-ndwán, te-sthy, elhagyattatál, szerclm-ernwel, szerel-mnek, föl-dre, my-nd, hann-ad, m i n d p n w - n n c n :).
Helyesírása' minőléte látszik akármclly lapon, hánytvetettsége, va
lamint az i s , a' mi jegyzésre méltó, ezekből i t t e n :
1. Vonj, így irja: vongy; annyi, nála, a n n e ; éljen, — eylpn; vég
hetetlen — vekhetctlen; ennyi— e n n e ; sebhessed— sephpssed; növő fa —
newp fa; nagyot — nagyod; élete — előtte; mondhatatlan
— monthatat
lan; magát — magad; földtől — f p l t w l ; országolj — orzaagolyh 'stb.
2. Scbastianus és Christianus n á l a : Sebpstycn és Kprpztyen. Még
e z e r ö t s z á z t i z e n h á r o m b a n nem Sebcstény, Keresztény.
3. Melly, quis, rjuae, rjitod, majd mel, majd m e y l , majd mely.
4. Pectiis így is: mel, így i s : mcxjl.
5. Orcámat, orcádat, orcájához, írja majd z n é l k ü l , majd cz-vel:
orczadon. És megint: a r c w l , e c p t h w e l , a' mi m a : arczul, eczettel.
G. Kpnyhullatás. Később e z , k ö n n y - é , könyvei-vé rosszult.
Nyelvszövetéből több k ö z t t k i s z e m e l e n d ő :
1. Ki és melly, különböztetés nélkül j ő elé. M i n t : Szent halálodról
emlékezhessem, ki legyen én lelkemnek idvességére. Melly az szereim, ki
így gyötre? Számtalan k í n o d é r t , kiket érettünk szenvedek
A* számtalan szónál k i t ű n i k , mint áll az már magára többes számot
jelentve 's nincs utána, kín«?"dért; azonban a' személyes névmást még is töb
bes számba teszi. így van nála: harmyc n a p y g , m i t , ma s o k , elvétve 's la
tinosan, harmincz napokig ír. Szám és e ' s z a v a k u t á n : sok, k e v é s , min
den, számtalan, tengernyi, n é h á n y , t ö b b , töméntelen, tömérdek nem is
mond, a' ki csak magyarul tud, többes számot. Ugy is sok k hetünket tehát,
latin nyelvhez szabás többítette.
1} Illy te'tovazat gyapor a' XArId. százszakban. MuzfafTa budai passa' m a g y a r leveliben líd. Ma
ximilián romay ryazarhoz 1572b. Sept. 18d. is így van: Egr—yek,
hytó-nkre. l'gyan azon
iVluztaffáéban Krnestus Hercyegliez romai ciazar attiafiahnz 1.r>77b. April 14d. leueley-nkliiil,
va-unak, öre-gbödnek. Miig i.s e' passa' 's török Cyazarnak Budán feö lieltartoia levelében Kodulfus Romay Cyazarhoz 1577b. Aug. 20d. alazag — uldottanak.
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2. Aligmult idővel gyakran él. Mint ma m é g , az el nem elegyedett
székely nemzet. Kcletiség az. így a' török.
3. Az ih-es ige, mindenütt szabálya szerint fordul elé, iratában.
Ugy Vas és Sopron megyében ma is.
4. Ezen at ragnak nála: megszánat,
csöppenet, gyóuat,
mellyek a'
még csak észbeli 's leendő megszállás, csöppenés, győnás' meglettjci, sike
r e i , mutatják miképen vala fenn még a k k o r jobban á s , és — a t , et ragaink
között az okos megkülönböztetés, o k o s , mert bölcseség van abban. Minden
gondolkodó, mást és mást lát élés, élet; állás, állat; cselekvés,
cselekedet;
s ü t é s , sütet k ö z ö t t , 's miként elzavará még is a' későbbi kor ezeket.
5. Személyragot így í r : Nyavalyások irgalmazója. Irgalmasságoknak
anyja. Elbagyottak vigasztalója. Árváknak segítője. Gyönyörűségek paradi
csoma. Minden gonoszoknak eltávoztatása. F á r a t t a k n a k jó szállása. Szegé
n y e k n e k nagy bő háza. Szentöknck idvessége. Bűnösöknek reménysége. K i 
r á l y o k n a k királya. Angyeloknak kívánsága.
E z is dunántúli nyelvjárás, átaljában ösi magyar. H a , nem csaló
d o m , csak e' k é t más becsúszott forma fordul elé: Választidnak (választol
taidnak) idvözlésöket.
Gonoszoknak kárhozat/oZrcí. Latin szava, csak egyk e t t ő : c r e d o , páter n o s t e r , bora, olyvetym hegyről, olivetum helyett. Lati
nossága tán e ' h á r o m : ellenkednek n e k e m , i g a z a k n a k is félendő,segélj nekem.
'S nagyon j ó , korában folyt eredeti magyarsággal irtnak lelhetnünk
i n k á b b , mintsem latinoskodóan. Nagyvázson remetesége k ö z t t , látszik eb
b ő l , a* magyarul beszélés divatosabb volt a* latinnál, vagy a' fráter ügyelt.
Verselő is M
fráter Sz. B e r n a l d d o c t o r y m a d e z a g a b a n
's mivel 1513ban a z , egy kisség megint külön figyelem lehet iránta. Áll
azon imádság latinul Sz. Bemard m u n k á i ' l l l d i k k ö t e t é b e n , l. Sancti Bernardi Abbatis primi Clarae-vallensis opera etc. Horstii et 31abillonii notis,
aliisque permultis aucta, juxta editionem Parisiens. Anni MDCCXIX.
Venetiis MDCCLXV.
a 422d. lapon, igy: Rhythmica oratio ad unum quodlibet
m e m b r o r u m Christi patientis et a crucc pendentis. Ad pedes, ad genua, ad
manus, ad latus, ad pectus,
ad cor, ad faciem.
E ' latin rhythmusok é b 
resztek t e h á t , azokat magyarokban fordításra, miből ugyan nem igen lát
szik latinul pontos tudása, 's vagy ezért lön olly szökdöső, az eredetihez
alig h i v , sőt azt egyébbel is toldó, vagy a' rímősszecsengés' keresése kinz o t t a , *s heve csak itt ott szedegete k i holmit. Nála, így van a* sor: Ad
pedes, ad manus, ad pectus, ad cor, ad latus, ad genua, ad faciem,
tehát
ezt amazt késértgette kedve j ö t t e k é n t ; félig meddig fejezé ki az értelmet
összehuzottan, stróphákat is által szökötten, ad pectus fordítását pedig csak
m e g k e z d é ; végig elhagyá türelme. Lejtetni verset nem tudott.
A ' l e g e l s ő b e : adpedes,
's ebben hűsége, semmi.

Bcnigna nevére ő t e v é : te szolgáló

leányod,
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Nézzük e' következőket mutatványul i
Ad genua :
Salve Jesu Rex Sanctorum ,
Spes voliva peccatorum,
Crucis ligno ta/iqnam reus
Pendens homo verus deus,
Cadncis untuus genibus :

Idvözlégy zenthöknek ydwösségc
Bynősöknek reménsége
Szent körösztffín megvontattál
Ugy mint bynös taglaltattál,
Byzon Isten ha fenn fúggél
Byzon ember megöletél.

0 quam pauper ! o quam nudus !
Qualis est in cruce Indíts
Derisorum totus factut,
Spoi/te tamen, non coaclus,
Attritus membris omnibus. 'stb.

Oh mel szegényön mely mezélelen
Lám körósztfán mevettetél
Nem kethelen de akarva
Sidó népnek vagy játéka
II halállal ha őletél
Szent tagidbau ha töretéi, 'stb.

Salve Jesu , pastor boné,
Fatigutus in ago/te,
Qui per lignttm es dislractus ,
El ad lignum es compactus,
E.vpansis sanclis manibus.
Ma/tus sanctae vos avete,
Ilosis 7iovis adimplele ,
Hos ad ramos dure innctae ,
Tot guttis decurrenlibus. 'stb.

Ad ma mis .Idvözlégy ez világnak jó megváltója,
Nehezúlteknek kívánsága,
Ki körösztfára emeltetél,
Két kezedön figgesztetél:
Tü szent kezek idvözlegyetök,
Uj rózsával megtöltetök,
Kiket elterjesztvén, ágra keményön húztak:
Vas szegekvei meg gyakdostak: 'stb.

Ad latus.•
Salne Jesu summe bonns,
Ad parcendum ttitnit pronus,
Membra tna macilenta
Quam acerbe sünt distenta
In ramo crucis horrida.

Idvezléf
ezlégy Jesus örök nagy jó
;alm tenni szorgalmazó,
Ösztövér
tövér tagid megfárattak
Szent körösztfán huzlaltattak.

Salve latus
Salvaloris,
In quo latét mel dulcoris,
/// quo patet vis amoris,
Ex quo scatet fons cruorig
Qui corda lavat sordida. 'stb.

Idvözlégy idvözitemnek oldala.
Kiből nagy idvösség fola.
Onnat szent vér vizzel jőve.
Hogy tisztulna néjmek bűne: 'stb.

Ad cor :
Summi Iiegis cor aveto,
Te saluto cor de laeto,
Te complecti me delectat,
Et hoc meum hoc affectut,
Vt adloquar, animes.

Idvözlégy vrnak édős szive,
En johomnak jó öröme ,
Hozzád jutnom én örvendők.
Halgass meg engöm, ha neköd bcszéllök.

Quo amore vincebaris,
Quo cum dolore torquebaris ,
Cum te Intnm
exhaurires,
Vt te nobis
impertires,
Et nos a morte tolleres ?

Mely az szereim ki tégöd meg győze,
Mely az szereim ki így gyötre,
Látom magad megfogyattad,
Mindönöstül nekünk adtad :
Te népedet ha megváltad.
Hát magadat halálra adád.
D
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O mors illa qnam
amara,
({iiitm immitis,
qnam
avara,
Quae per cellám
inlroivit,
Itt qua mu/idi vita
vivit,
Te mordens cor ihtlcissimiim.
'stb.

Az utolsó: adIfaciem,

H a l á l o k között k e s e r w c b h a l á l .
K e m é n y halál , fösvény h a l á l :
K i ez. dicső melbe m é n é .
H o l v i l á g n a k élete é l e .
Szent szívedet nicgszaggatá,
D r á g a véröd k i h u l l a t á . 'stb.

még inkább csak nagyjából van fordítva.

Áll c' rímelt imádság itt a' 24—30 lapokon. Szent Ágoston doktoré
pedig, melly hasonlóképen fordítás, a' 64—65diken. Többi fordításai, a'
48dik laptól a öldikig láthatók.
M
fráter' e' kifejezésénél: Irgalm tenni szorgalmazó, egy kisség
álljunk meg. Dunán tul, ma is hallható ugyan, ezzel hason összerakás, mint
fa vágni ment, mindazáltal M
fr. azon szószerkezetében, csupa közbe
szédből vételnél több látszik. Alkotá azt, akaratja nélkül talán, több ollyanaival együtt saját heve, talentumnak heve, melly szavakban szabadulni
akar 's nem mindennapiság lévén, nem tud megelégedni szokottal, hanem
kitörése új fordulatuvá lesz. 'S nyelvnek emberből legeslegelső kifakadozásai óta ekképen tágítá kellemesbíté egyegy forrongóbb érzetü, játszibb kép
zeletű azt fokról fokra, terjedelmében hangzásában. Kinek millyen kebele,
ollyan nyelve' szövete. Természetesen találunk e' szerint újabb szövetre némellyik illyen régi írónál, 's hajdanban lelni azt, azért érdekesebb, mivel
a' maga nyelvét legjobban tudó egyedül annak szelleme körében keresheté
kifejtekezését; ösztöne, ahhoz nyita hason virágot, ujítandóan.
'S M
fráter, nyelvszövetében milly tömött 's még is milly egy
szerű. Elé, akármellyik vallásbeli későbbi magyar imádságkönyveinkkel,
ezekben mindenütt a' sok az én, a te, az 6, a mi, a ti, az ók sokaskodik, és mennyi czifrázó mellékszó! H a M . . . . fráter imádságai között Ieln ő k a' M i A t y á n k - O t , í g y V O l n a : Atyánk! ki menyben vagy, szenteltessek neved, jöjíin
el országod, legyen akaratod, mint menyben, úgy földön. Add meg mindennapi kenyerünket. Bo
csásd meg ha vétünk, miként mi annak, ki ellenünk vét. És ne vigy kísértetbe, de szabadíts go
nosztól. Mert , oritág, /tatalom és dicsőség üriikül űrökké tiéd 1).
N o s t e r ÓS tllUIU Ú g y 
m i n t , e b b e n : atyánk,
neved
m á r b e n n e v a n ' s mi é s te c s a k l a t i n b ó l f o r d í 
t á s . R e á r a g a d a e z a ' „ n é g y e v a n g y c l i s t a " f o r d í t ó j á r a i s a' M ü n c h e n b e n e l é 
k e r ü l t codexben, mellynek Tatroson végeztetett meg leírása 1466ban. M á t é 
n á l e z í g y m í a t y á n k o z i k : Atyánk ki vagy mennyekben, Szenteltessék te neved, Jójön te
országod, Legyen te akaratod, miként mennyen i s , űzőnként földön. Mi testi kenyerünk felett
való kenyeret adjad münekünk ma. fás bocsássad münekünk müvétetünket, miként is mü bocsátunk
nekünk vétetteknek, Es ne vigy műnket késértetbe, de szabadon műnket gonosztól Ámen.

Latinhoz efféle szoros ragaszkodásból ered, írásban, mcllyben ma
gyar és latin egymás mellett oszloposán áll, nyelvünknek két-három 's több
1) Azon Páter nostert magyarul, mellyrólllévai szól: Aiit. Üt. Hung. Vol. 1. p. 24 még nem láthatám.
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sorral hosszabbulása amannál, holott megfordítva is lesz, ha országyülési,
vármegyei, városi J e g y z ő n k olly gonddal ir magyarul, minővel azon romai
régi i r ó , kitől tanulta volt latin nyelve' csínjait.
És illy nyelvbecsük miatt nem kell efféle egyházi régi dolgozatra
kereken kimondani megvetőleg e' szokottat: „ F é l r e vélek, monostor' setét
ábrándjai." Tartalmukat ne szeresse, k i n e k európai míveltsége klastromi
atyák' tlicologiai szétmállott munkáiban nem lelhet ingert, de nyelvkincséül
tartsa még e'korbeli m a g y a r iratunkat m i n d e n , 's mentse veszélytől.
Világi tárgyak íróiból vizsgálnók n y e l v ü n k ' r é g i alakát, ha Anonymus
fíelae regt's A o í a r í W hisztóriai beszélyeit a' hét magyar első vezérről, nemzeti
nyelvű e r e d e t i é b e n birnók; ha bihari K é z a S i m o n magister 's Híd. Lász
ló király hűséges clericusa, magyarul irja korkünyvét 1282ig, minekutána l a 
tinul úgy sem tuda igazán hajdani rómaiason, mert nyelvszövetéből magyar
sajátiság ömled k i ; ha K ü k ü l l ő v. K i k e l ő J á n o s Iső Lajos t i t k á r a , ennek
tetteit I382ig hasonlóan magyarul adja hírül nemzetének, vagy ha Turóczi
úgy intézi kiszedményeit, a' hogy Malespini, florencziai hisztóriáját még 1281b.
's Compagni 1323 előtt olaszul; azt tennők Janus Paunoniussal, midőn olasz
költés' példáját ő magyarral követte v o l n a , de, nem egyházi munkát, nyom
tatásban eddig csak 153öbelit bírunk legelsőt, u. Hl. Pesti Gábortól Ezópus
f a b u l á i t , mcllyck új kiadást érdcmlenénck. Az c ' k ö t e t b e n 's É v k ö n y 
veink Ild. kötete 14, 15d. lapjain 153ötig elészámlált, politikai életbéli ira
tok rövidek, nem forog bennek a' nyelv' szótömege, minden szerkezete. Ad
j u n k tehát az egyházi litcraturának sort nyelvünk míveltsége hisztóriájában
's vegyük ki savát, nyelv és izlet' kritikájával. így említetnek a' német
próza jelesedett emlékeiül Berthold augsburgi minorita' predikátziói 1 2 7 0 ből; Taider domonkosinak Strassburgban, hol 1294—1361 é l t , elmondott
sz. beszédei, mellyckben ez , sok új szavával, philosophiai szabályszeri'iséghez kezde utat Luther villám szemének bibliai fordítása k ö r ü l 1 ) ; így olaszban
Giardano da Hivallo beszédnök predikátziói 1300—1306 k ö z ö t t , és Cavalca
dominicanuséi 1342 előtt az olasz prózának már tisztulata mutatványaiul 2 ).
A' derék M . . . . fráter után ama másik pálosról kellene szólani, k i
M . . . . fr. imádságihoz még nyolcz 16-od levélnyit irt. Neve azonban e n n e k ,
első betűjében sincs kijelelve. Hanem , másika lehetéseül még ezek elmondandók : M
fráternél, Angelus = A n g y e l , ennél Angyal. M
fráter az
évszámot betűkkel irá k i , ezen névtelen í g y : l.*f. 13.
A' kézirat' fekete betűi között lévő veres és k é k írásokra *s néholi
apróbb betűkre nézve, szolgáljon figyelmeztetésül e z :
A l u l , a' levelek' szélén, azok számai mindenütt czinoberrel jeg3'czvék. Mutatja ezt a' I l d i k lap előtti hasonmás, mclly már a' 2dik l e v é l , mi1) Ii. Heinsius, Teát, od. Lehrb. der deutschen Sprachwissenschaft. IV. Th. Berlin, 1829. lap. 85.
2) L. AVachlcr, Handbuch der Geschichte der Literatur. II. Theil. Leip/.ij, 1853. lap. 202.
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vei elseje k i s z a k a d t , valamint a' 63dik sincs meg. Különben is, kötéséből
kivált a' könyvecske 's borítéktalan.
A' hol továbbá, dőlt betű áll a' nyomtatásban, m i n t : Olwaspáter unsíért, Aue Mariát,
p. o. a' 15. l a p o n , ott a' kézirat mindenütt veres irásu,
azon soroktól megválva, nicllyckct belé, soror Maria Yictoria fenyegctóleg tett.
Az így szétszedettek pedig, m i n t : H a t o d TJ i n a d e z a g h ez, a ' k é z 
iratban, k é k betűkkel állanak. Mutatvány mind a' kétféléhez, a' 15d. lap
mellé tett hasonmás.
Rendeseknél apróbb betűk szorítvák a' kézirat' 77(1. levelén c' so
r o k b a : Antifona CZenth 3ÍJ3 — e d d i g : kíjralíjat. Ugyan ezen levelén, ettől:
0 3ij3esseegnek — eddig: ees jent leelpknek Kriftus; m i , lapra nézve már az
58dikon áll. Mutatja ezt az 57dik laphoz tartozó hasonmás.
í g y v a n n a k apróbban besorozva a' SOdik levelén e' szavak: 0 Isten
n e k dí}C3o 3yleíje — e d d i g : hojgad TjwíTon. A' S l d i k e n : híjwonk . teegod
íjmaadonk — eddig: pteth prpkkee. A' S i d i k e n : oent Anna a35onrol —
e d d i g : or3aagolyh. Ugyan ezen a' 82d. l a p o n , 3Íj3 jent Katherijna — e d d i g :
xjgyretijre. A.' 8 3 d i k o n : Thprd meg vram íj{len — e d d i g ; a' S4dik lapra mcnóleg: pteth gíjwlplteck. 'S meg e z e n , Vr y4len — m í j w e l p n k : Ámen.
A' 70dik laphoz csatolt hasonmás vagyon véve a' névtelen' Írásából,
inellynek b e t ű i , látszik, apróbbak M . . . . fráter betűinél.
A' hasonmások terjedelmei mutatják a' könyvecske' 16tod rétüségét.
Hlyen vonalig | foly az eredetiben egyegy l a p ; e' jegy

I egy egész 16tod

levél betöltére emlékeztet. A' nyomtatott' levelek szélein, kijegyezvék a'
könyvecske két-két levelének hányadságai. Ezek az eredetiben alól vétettek
sorba mint lígy nevezett signaturáh,
következő alakú 's a' széleken látszó
számokkal:
hA% c . Ü j . í>. t t í f . fr% f*6. g.A.
£ ^ 8 . }.K).
£ . 1 0 . J U Í j . (\1. Ívtt. 13. 0. t e . .p. 1% ej. 16. 3\. I Á . Js. 18. * . 19. 21. tO. 'stb.
Első tízesben 2. 3. 4. római szám, másod tízesben arab. 2 és 11 egé
szen egy a l a k ú , azért a' betű mellette. Rómainak arabbal elegyítéséről szó'
Mabillon, de re diplom. edit. 3ti!í a J. Adiinari, Neap. 1789. Tom. I. Libr. V.
p. 338. Megjegyzendő, hogy 5nél g. *J. kezdődik a' másod ív; 9nél ) . <) . a'
harmad ív 's így tovább. Az egész álla 12 ívből 5 levélből.
Végre még egy szót. Czcch J á n o s , a' szerencsés találó, levele sze
r i n t , mellyel ezen imádságok' másolatát maga kezével írva mcgküldé 1S34b e n , nem minden elavult szót *s ígeragaszíást k í v á n a , itt a' 4d. laptól Sdikig
lapon álló szótárába felvenni, h a n e m , előleges figyelmeztetés után, még elm a r a d t t a k ' kiszemelését ö n k é n t másra bizá; azok' sora t e h á t , nyomtatási
hibák igazításakor általam szaporodott 's láthatók itt a' 9d. és lOd. lapon.
Budán, IS36.
D Ö I) R E N T E I G Á B O R .

ÉSZREVÉTELEK
MAGYAR

BENIGNA

ASSZONY

K I N I Z S Y

P Á L

ÖZVEGYÉNEK,
NÉMI NÉVTELEN

NACYVÁZSONI BEMETE BARÁT ÁLTAL 151J-lan IRT,

ÉS EDDIG AZ ÉRSEKÚJVÁRI SZ. FERENCZ SZERZETESEK KLASTROMÁBAN LAPPANGOTT
I M Á D S Á G O S

K Ö N Y V É R E ,

CZECH JÁNOS RENDES TAGTÓL.

B E T Ű K .
A . hangok kitételére nézve nincs még bizonyos rendszer az előttünk fekvő
imádságos könyvben; mert találunk benne némelly hangot két, sőt három
félekép is irva, mint p. o. a' hosszú vagy vonásos á-t majd egyes, majd
kettőztetett a-val, az össze tett gy-t pedig g. gh. és gxj jelekkel, 'stb.;
holott megint különböző hangoknak kitételére csak egy jel használtatik ; igy
a* CJ, mellyel nem csak a' ez, hanem c s , d-s, dsz és t-s hangok is jelentet
nek. Ezt véleményem szerint nem annyira a' szerzőnek, vagy talán
csupa leirónak tulajdoníthatni hibául, mint inkább azon körülménynek ,
hogy ollyan átmeneteli időszakban élt, mellyben a' régi idomzatok az ujjolag keletkezőkkel fölváltva használtattak, és mintegy össze vegyültek;
mi is e' következő mutató táblából bővebben ki fog tetszeni:
mostani] igy
irattat
betiik \
az e. #«

A. a.

A. á.

B. h.

9. *.

Példái.

mostani
hetük.

igy irat lak
az e. k.

Appalíjn.
Cz. ez. (£. C«
8. a. Ágnes. Ábrahám, vál
Cs.
CJ.
lal, adad.
&a. &&. halaaltol. Aaldaasth. D. d. ©•&.
t J . ÍJ. Bcnygna, boodog.
d-s
ff.

Példák.

Cycole. Gracíjanos,
Ferencz orejad.
diejo, kencje, bwcjw
Damokos, drágalátosJelycjegos.
1

Mottani
betűk.

I így 'irat
fal.

P éld áh.

Mostani
ÍC/K*

I «'gy tra/far/-.

Példáh

P. p. | ) . p . Palogarok, pokol.
JenwedcJ.
R. r. |&. f. Raffael, rákon.
Erseboth, emberi.
S. f. s. * . f , 0 . Sygmond, scgeythfeeg
En. Jepffege.
ecs, hyrdeteed, ecp,
ees.
Sz.fz.sz. %,), 3y'íesseeg Jent, JomoJeep.
ro, ojwe, könyörülj.
F. f. Jf. f. Ferenc5, fy w.
f. Sek (szék) koroítfla.
ff. ffenoffeg, korojtffan.
fzfz.
JJ. ajjony, bojjusag.
6 . g- <3. fl. Gelerd, meg, gonoj.
Zs. zs. §£, f, Sygmond sydo.
QÍJ. halalighT.
t. [ f # . ttf. Theegod, Thon, Thord,
gy.
fl.
kegos , goíjonvsegos.
Thaamadjon, thwlayQ1J. gíjengessegw.
don helyth, merth ,
Öt)« hogh.
bynometh.
H. h. | £ . fj. Haajasok, holotli.
$f. t. Te, bocJátod, Jent.
I. i. 3Mt>. Imro, igaj, víjselcel,
tt.
tf), Dorothua, athija, lalabaíjth.
toth, aldotli, zcnwedth.
J- j«
3$* h Jheeronymos, Jmadíj,
t-s.
CJ. valcjagom, Jencjegosíjojaagos;
U. u. 3H. t i . Vram, bojjusag, Jeius.
K. k. ü$. ft. Kozma, koor, rákon.
ÍJ. vram, vtolso.
L. I. L3L í. Lajlo, labaíjth.
tű* mwtassod, bwcju, JoÍjtíl. hwylon, haíjlak.
morw.
Iy.
lg. folywan, íjlíj.
. tű. Wernykc, weros, edosV. v.
gl. meyl, oífl.
segwel,
M.m. JUJ i t t . Hl. Mathíjas, mindon.
í),
viseleel.
N. n. J í . tt. Negyed, nem.
|> bynőmet, kylomb, tyÜ. ü.
ny. ttíj- bijoníj, kememf.
kor, ywoteel, íjlíj.
i)« Jonjwssokrol goijorwtD, keserwseg Jornyw.
Usegos.
5 , orokól leeloktól.
Oi o. # . 0. Olwass, Jomoro,
g. bizoníj.
y6.
0. Jolgálo, íjo.
z.
z.
E,
J. huzat latol.
00* Mikloos, koor.
ö. ő. (JCW. o- Ewrok, körömnek*
ó*.
o. dicjo otojteteel.
oo. hywook.
ó. tőr, Jeplotdl,
d-sz.
CJ.
E. e.
3B. t.
É. é.
ig. f.
(ír

3

R A G O K .
A' ragok alkalmaztatásában követi ugyan imádságos könyvünk átalában nyelvünk hangrendi alaptörvényét, annyiban mindazáltal még is el tér
a' mostani szokástól, bogy azoknak képezésében a' nyersebb o és ő hangzó
kat inkább kedveli mint a' l á g y u é s ű - t ; a' több birtokú személyragoknál
pedig a' mássalhangzók után is kilöki az a és e betűket; mint e*következő
példák mutatják:
Személy

r a g oh.

Egyet
mély

birtok.
magas

hangúak.

lelkem, ellensegom
lelked
dycjosegy, lelky.
Jywonk, ydw ossegonk

vrani.

uronk, njjonyonk.

Többes

birtok.
magas

mely h
anguak.
thagym, rakonsagym
walajthyd, kenyd, yogyd , csontyd.
napy, fájdalmi.

rag oh
magas

hangúak.

kenokal, ostorokai, wygasa'gwal akaratwal.
orcjol

Ige

h'angua'k.

ellensegym.
b e l y d , j e n t y d , sebyd.
lelky.

Hely és másféle
mély

Hangúak.

hangúak.

Jegwel, edossegwel, bewsegwel, Jentydwel,
befedokwel.
rendon, pentokon.
wegejetyn, ideyn.

r a g a s z t á s .

Ez imádságos könyvi igehajtás, az idők nagyobb részére nézve, nem
sokat különbözik a* jelennen elfogadott idomzatoktól, kivéve a' parancsoló
módot, és a'foglaló mód'jelen és félig miílt idejét, mellyek másként ra
gasztatnak ; mint az alább foglalt példákból látható:

Jelentő

mód.
félig

jelen idő
eredők.
futamunk, hywonk,
áldjuk; dicserj'ok,

olelyok.

múlt.
jolaal, w^d , otozteteel, megh e r w a d a , Jaggatha , meg a>a ;
ywek , eskoweek ylrepeek ,
emcek.

jövendő idő.

mult idő.
teremtetted
hagyoth, latoth,

eryjendek,
flelendlek.
adand , Roland, y"utand.
epeytendy.

jamkivelnth,

résen mult idő.
huzattatol, thajygaltat ol
l ^ t e t f l vala.

yk-

Foglaló

mód.
Határtalan

jelen idő*
eylek, futamjam,haylak, agyad,
irgalmajy , jabadeycj, fordoh ?
batoroh, jabadoh, wakoh , yndohad, tyftohad , jolgalyalak,
wylagosiyad; — emleke^yel
keser^hed.
Parancsoló
mód.
thamadyon, tyjtohon, Jabadohon, meg gywha (gyújtsa) wyaskodyeek, felegye,
mondyonk, magajtasyok, Jabadolyonk, yuthassonk, erdcpml y ^ n k , k e r i n g e s s e k , ylely^>k,
nyerhessek.

Részes

félig mult.
fabadoytana, wyselneeye.

mód.
adnom lathnom, „meelto l e 
gyek lathnom;" — „melto le
gyek lakoznom;" — „lám nem
tudok haalaath adnom."
waltanod; — meeltoltassaal ne
kem n y l n o d ; " — en jywemet
hojjad wonnod ; " — kereknek
kenyat akarod felvenned."
byrnia.
latbnonk.
lelnyek ; „mert keej vagy yonak es gonojnak te sebeydben
helth lelnyek."
ü l ű k.
jereteJ^retende*
gyalajtatottan.

SZÓTÁR,
mellyben mind a' mostani írásmódtól különbözőlcg irt, mind a már
elavult szavak, és beszédejtések foglaltatnak.

A.
Akor, akkor.
Arnek.
Altalfaag, „korostffanak altalfaagaa
ra ees ho55ufaagaara."
Ajjonembor, „assonemb^r *jm fífW
nekod."
Ábra?, „ o míjwoltanak abraía.

Aíjetatofth.
Ag ellenfeg. (bee 6í5fc 5einí>.)

Aíjandok.

f/

n

AÍdomaas, (áldás) „atyának ees fqwnak ees ?ent lelöknek aldomaasa legíjon e? eíjel lelkommel."
Aallapyk, „erofen megh aalapyk 9
fogadaafa."

B.
Bckofceg.
Bethegwlni,
Bewfcgoft.
Boodog.
Bodogfaag.
Bystak, „orok ?y?nek
bíj5takath."

Feylwl, félül.

oltalmaaban

C. Cf.
C|uc|a, ees a? fydo \vyte5nek o C|iicjaíja te ?ent oldaladon nagy
melfegos feboth nyta."
Cjalaad, „ytelwen Dawydnak cjaladíjath."
Cjoppeneth, „egy csoppeneth weer
fem marada."

D.
Dyadalm.

E.
Egíjelwlni, elegyülni.
Elo, „elődben kel mennem."
Elegy, „honnan te dycjo werodeth
\vy55el elegy."
Elewenetos, „korwtfaanak elewe
netos faayaaho? segesteteek."
Emik, „o bodog emlők kyketh e*
meek athyanak bolcjefeege."
Emletni, „tulaydon tenned emlőd
del emleteel."
Emlekone, „emlekostederth."
Enne, ennyi.
Epefeg, „kérlek tegod a? epefegoderth, kíjth wallaal awagy jenwedeel."
Eredni, „útra eredők."
Etek, „embori etkok."
Eíbely, ebbeli.

F.
Feyedelemfeeg.

Feleim, félelem*
Fogyatni, „latom magad meg fo
gyattad."
Fogtat, „pokol myaa meg ne fogtaf^feek."
Folyamat, „te ho;;aad walo kegíjos
folíjamatomeerth."
Fortosetoffegos.
Fofwen, „kemény fofwen halai."
F w t a m n i , „kiho; fwtamyam."
G.
Gaador, „te aytódnak gaadoríjban."
GoríjedetoJlh, „goryedeto^lh ha oK3X1U Jv.*

Gyakdos, „was segokwel meg gyakdoftak."
Gyengcfíegos.
Gyermokdyd.
Gyonath.
Gy?ngyelo.
Gyolofeeg.
H.
Hagyapol.
Hagyptatik, „orcseel hagyptatol wala.«
Hagyapas,
Halhathatlan, inauditum.
Halalom koron.
Hamarb, hamarban, hamarabban, „a5on ?erenth ermyem konyehben
hamarban ees tokeletofben."
Hamarfagofan.
Hámos, hamis.
Harmad, harmadik.
Hatod, hatodik.
Hatalmaflagos, „idwoslegy hatalmatfagos vram."
Hel, hely.
Helhotni, helyheztetni. „vy feboket
helhotnek wala.
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Heted, hetedik.
Heewon, üresen, „ees bocjaathaa kajdagokat heewon."
Hewfaagos,/>v/sfrff. „heewfaagos tgnektok xfjleni wylagofíagnak elotte felkelnotok.
Hyedelm.
Hyrho'jyk, „hamarfagofan hyrhmyk
bejede."
Honappaa, hónapig, „ees kylenc? honappaa te
mehodben rekedwen."
Ho lewo teftod.

I. yÜgyen, igen.
Illetny, „labaydath kyre melto nem
walanak illetny."
íjltepel, „íjltepeenck ytelo sekbe."
ti
ym,

imc.

yndoíjt, indít.
yrgalm, irgalom.
íjwot, üvölt, ywolteel, exclamasti.
yob (melle'k) név, dextra. „tbe sentb
feíjedeth . . . . yob wallodra bocjatad."
íjog (név) bte Síec&íe. „tbe jent keséd
oltalmadon babiloni koron, ees te
{jogod engom ho;;ad fogagyon."
„Monda atbya iilen en vramnak
Jhefnfnak, yly en {jogomról."
„Vr krijlus te íjogíjd felöl."
„tbe hatalmaffagodnak íjogbíjwal
meg toretteffenek." — jjeros íjogodwal
thoríjed megh vram
en cllenfegymet."
íjoglat (ige). „Ees a? nagy oromerth
kíjwcl a5te jent leikod megwíjgastaltateek
Ú'oglas ennekom meeltatlan ees bynos jolgalo
leányodnak."

yob. „xjohomnak akaratyat laffad."
„Idwoslegy vrnak edos sywe
en yobomnak íjo oromé." „tbe
yndobad en yohomatb hogy kíjwanyon enne nagy íjoth." „kérlek nekom aj sotb mondíjad hogy
bíjnometh megb boejattad, kemeníjodoth segen yohom, Iám
nemtwdok balatb adnom."

K.
Kamoka. „kamokaba otojteteenck."
Katroncja. „kemény lydoknak katroncjayawal f'odotwen be kotosteteenek."
Kajdag, gazdag.
Kedig, pedig.
Kegíjofiegos.
Ken, kín.
Keíerg.
Keferw. „keferwel."
Keferw (mellék név) „keferwebb."
Keferweto^lh.
Keferwl (ige), „keferwllek tíjjta
5ywel."
Keefeerteni, tentare. „kytb gyakoriba yJlcnfeelok
meg keeíeertottek."
Kewanfag.
Kylencjed, kilenczedik.
Kywanatoftb, kívánatosan.
Kywanatoffag. „my sywonknek kíjAvanatoflagatb tokeyled myndon
tokelletos míjelkedetrc."
Koor, beteg.
Kolos, Scholastica.
Kogyelmeft.
Konííw, komi.
Kornyol. „kornyolem."
Kojcl, projvimus. „Igennek ees koselomnek jeretetith."
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Nyolcsad, nyolczadik.
L.
Lakodalm, hábitatio. „a5 en syw^m Nyugodalm, nyugodalom.
legg^n nekod oroke walo kel0. Ö. Ó.
lemetos lakodalm."
0§1, ollyh
Latath. „de maga c5 nagy kenodnak Qklel. „fydo wyte5 — sywedet 5úllatathyaerth."
kayawal által oklelee."
Lathatos.
Qlt05tet (név), öltöztetés.
M.
Őltojtet (?#e) „<^lt^5tesmeg engemet."
Qnnon bennedon.
Magas tat, magasztal.
Qt, önt.
Mafod, második.
95wen. „baraatymmal ees ellefegymMafth, most,
mel oswen."
Meltol, „meeltolyal meg halgatnod
engometh."
P.
Meltol tat.
Palogar. „menyey palogaarok."
Meltolkodyk..
Pyrhonyodik.
Mecltofago^lh. „meeltofago^lh eng^m
Pyrong, pyrongo.
meg halgas."
Pyrus.
Meen {ige), „meene."
Menet, „te 5cnt menyben menet^
R.
derth."
Rákon, rokon, „kenodnak rákon wol*
taath."
Mewettctik, ridetur.
Reskettet^jlh.
Mewct, ridet.
Retteneto^lth.
MeyI, pectusS. Sz, vagy 3.
MeyI, melhj.
Sebh^tyk.
„kywel te sent feíjedeth
Mejeíjtelen.
meg febhoteek.
Mya, miatt,
Sebhott (név), febh<Jttek.
Myelkedet.
Sebofwltetyk.
Mykorth, mikor.
Segeytfeeg.
Myndonha, mindenkor,
Sokfagos.
N.
Sokfagw.
Nap lew^ syn<jd.
Syralm, siralom.
Naponnan. „myndon naponnan."
Suporlah, függöny.
Nap tamodat.
Sonha, soha.
Nap eíTet. „nap effetiglen."
3ayoful. „5omeho5tak hojjad íjynek
Nawalolt. „nawaloltaknak eed^s
te nalod meg sayofulnak."
wygastaloya."
oanalli, szánás.
Negyed, negyedik.
3erelm, szerelem.
Neheswl, neheztel, aegre fért.
3erelmetos,
Neiie, Anastasia.
3erettet, szeretet.
Nyak kapás.
3erettetos.
3y weenth, szíve szerint.
Nyerte, nyerése.

s
3omeho5. „somehojtak."
Homefag.
3omoro.
3omorofag.
3omoreijt.
3orgalma5. „íjrgalm tenni sorgalma50."

3oro?. „5Qr5xj a5 b i j n ^ h feyeerree."
3uloa. „ujdo wíjte? te sent sywedet
sulcaíjawal által ^klelee.
T.
Taglaltatok.
Tano, tanú.
Taníjetwan.
Thawo;. „koorfagokbol meg thawostak."
Télies, télies.
Tlujwijs, lovis.
Towaba.
T^redelm.
Tbokell. „es te nagíj kemény ees
bo55ufagos kenoderth, kíjwel vram Jefns míjnd te ellenfegíjd
tegodeth th^kellenek." — „te
sent keníjdnak fogbfaga nagíj
keferwfege teg^d meg tokelle."
„fogagíjad te 5ent lakodalmodban bíjsonfagos wygafagra, holotb munkalkodafnak terhe elwegejtetíjk, ees te díjcsofegodnek sepfege faradhatatlan kewanfagban th^kellettetíjk ^ro-

kwl ^r^ke." — „kérlek . . . . míj
Stjwonknek kíjwanatoífagath tokeíjled míjdon tokelletos míjelkodetre." — „a5 ed^fteegen ,
kíjtn akkor mwtatha, mykor
embori ncinsoteth ho5?aa olelee,
hogíj meg thokeeleneeíje athíjaawal egybe ees 5ent Ieelokwel
gííarlo tciloth . . . . reaya fogadny." — „aserth te kcgyos feyedeth halaalos keierwfegwel le
fíjgge5teed, a? 50 mondwan meg
tokelloth a? a? emberi nemsclnek íjdw^ffege."
Tokeellet^s, tokeellctof ben.
U. V.
Vrwos, orvos.
Ytalato^lh.
W.
Wadol. „oth fok hamolfath rcad wadolwan."
Wall. „epefegoderth kyt wallaal, a5
a? senwedeel."
„anníj erdometh walyak."
„haborwfagoth wallani."
Welagoffag.
Wyga?, consolatur.
Wífgafag.
Wygafagos.
Werníjke, Veronica.

TOLDALÉK.
MÉG IS EZEN IMÁDSÁGOKBAN LÉVŐ ELAVULT SZAVAK.

ML

A.
angijel, angyal 30dik lap.

B.
batoroli 20. bátoríts,
bolczesegos 18.

bekosegos 17.

F.
fe 34. fel.

fordoh 22.

fordíts.

Oy '
gyaponczij eng^m te 3cnth sérelmed
ben 22. gyaponcs,
gyaporíts.
gíjAvha 39. gyújtsa.

II.
harmíjc napíjg 42. harmincz. halaltalan xjjleii 65. örökké élő. hasonlatossaahoz 43. hazafwlathlan anya
57. férjhez nem ment. Máriáról.
I helyett Y .
ífgon 66. igen.
íjndohad 27. indítsad.
J bclyett Y .
yelonnen 15. most.

K.
kemensegos 26. kemény,
keserohed
27. keserítsd, keserwfíegos 12. kethelen, nem ketbclen de akarwa
28. kéj telén.
kogíjelmesscg^s 22. kegyelmes.

L.
leél 59. léi, leiéi,
lettél.
lelettetneyck 14. teleltetnék,
tatnék.
len 27. lön. 1^1 27. levél.

maga3tatoth 54.
magasztaltatott.
markodban aíjanlom en lelkpmeth 20.
— Paksi Anna, Dersffy F a r k a s öz
vegye' végrendeletében is , mellynek mássá, a* pozsoni káptalan le
véltárában lévő eredetiből vétetett
a' társaság számára, ez j ő elé 1575.
„ lelkemetb aianlom az megh feszwlth Jesus X-flusnak markába."
meg ekofwltetoth 67.
felékesitetettmeg sanath 12. megszállás, meg tataa
35. eltátá. mia 11. által.

3tf.
nawalíjoltak, mindjárt ez előtt pe
dig : nawalyaasoknak 42. K ü l ö n b 
ség t e h á t : nyatalyult
és nyavalyás
között, n e k w l 39. nélkül.
nemzetijbelol 65. nemzetéből.
A' ha
lotti megszólításban lévő timnicebelevl, tehát 1513b. is még dívott.
L. Iső k ö t e t , 6. és 9- lap.
nomos a33oníjom 3yz Maria 67. n<j>mys~
segos uram 20. edossegos uram 22.

o.
on3ollak, kérlek tegodeth ees o k o l 
lak 37. oi'3agla3 36. uralkodói.

Ö
talál

o r o k w l o r o k e 15.

s.
soksagos 19. igen sok.
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Sz.
viliadolia 33. szabadítsa*
3abadohon meg 37. szabadítson
meg.
3chjczcgos 17. szelídséges. — Szelíd.
3omorosagos 16.
3ulca 33. K i van ez véve felébb is.
Helyette később felvétetett: láncsa, lancea. A ' 2 0 . lapon „cuca" áll,
mi ugyan az.
30rníj\vfíegos 12. szörnyű.

T.
tanaalcz 42. tanács, tabaath G4. tehát.
t e n n e n fíjadath 39. tbcen t a n e t -

wanijod mija elaroltatai 11. tol 3 1 .
tevéiÜ helyett Y .
íjzteknek 56. űzött éknek.

V.
víjd 32. vivéd. w a k o h 33. vakíts.
\vijga30m, — 3ent wcerodben ha megh
mofdom. meg ny\vgo3om ees w g ga3om.
vulagosoyczad,
világosítsad.
vxjlagofoha 3 1 . világosítsa.
wxjfelneeije 6 1 . viselné.
wogxjeben 22. vőgyében,
völgyében.

H E I I A 1 Í Y E S Z R E V E T E I i . 1.) J W h e l y e t t / * , 34. lap, ollyan
m i n t e' kötetben Lásd,,Vegyes
iratok" 1570ből B. Zay Péter feljegyzései k ö 
zött , dél után h e l y e t t : de útban. 2.) Ez imádságok nyelve következőkben
találkozik a' bécsi és müncheni codexével. L. Iső és Ilid. kötet- a) Fordoh,
gíjwha, íjndohad 'stb. b) I t t is A T , E T ragok Ás, ÉS-től megkülönböztetve:
győnat, l á t a t , szánat 'stb. ez) Igehatározók t-vel: ájétatost, bőségüst, gürjedetöst, m i k o r t , reszkettetöst, utálatost 'stb. d) ÉNT rag ebben: szivént, ugy
mint a' bécsi codexben: Aréi-ént, /. Ld. lap. e) <Szótag v. betií kiugratás: léi,
löl, t ö l , vid. / ) Ezen i g é k : méltolom, méltolod, méltolja; magasztatok, magasztatsz, magasztat. Itt vigaszom is, m a i : megvigasztaltatom, helyett, g) Ne
akarijad magad tlnvlc el vonníj. E' latinosságot még a' X X I V . laphoz teszem.
3.) Melly festő szavak i t t ! ezek: gyöngyelő, h i i h c z i k , keserüllek, napesctiglcn, p i r o n g ő , haláltalan Isten. 4.) Z , sz, betűket 3-el nyomattam le az ere
d e t i k é n t a' hogy íj-t és o-t is ahhoz képest kellé. Itt csak ott lígy, hol sz
hang van. 5.) Fogadja szívesen az olvaső meg ezen magyar asszonyokat a'
X V H I d . laphoz: Majlát István erdélyi vajda nejét Nádasdi A n n á t , Nádasdi
Tamás nádor testvérét, k i Holtai Gáspárt az egész sz. irás magyarra tevőjét,
ajánlata elfogadásával serkentette 1 5 5 1 — 1 5 5 7 ; Patóczi Sőfiát Bebck Györgynét 's Mussai Juliannát Magócsy Gáspárnét, k i k n e k Melius Péter ajánlotta
bibliai töredékforditását 1565ben; így Bocskai Erzsét István fejedelein testvé
rét Bátori Kristófnét; nem különben Révai Szidóniát Ostrositb Mátyás özve
g y é t , kik magok igéitek a' szentírás magyarul kiadását. L. Windisch,
VngrMagazin III. Bánd 494—Gd. lap.
Budán,

Májusban

1838.
DÖBRENTEI GÁBOR.

KINI

ZSY,

VAGY MIKÉNT AZ EREDETIBEN S ITT A' 68d. LAPON ÁLL:

KENESY PÁL TÁRSÁNAK,
NAGYSÁGOS

BENIGNA

ASSZONYNAK

1 5 15.

A' nyomtatási szedés Czech János renrtes tag' másolatából. Kijavításkor az
erertetivel is, mellyet sz. Ferencz szerzete érsekújvári kolostorának fdsége,
a magyar akadémiához, Czech János mint annak megbízottja által ezen
czélra küldött, még egyszer összevetette
DOBKEY I I J
18

GÁBOR,

3 6.

EMLÉKEZTETÉS.
Elébbi lOd. 's fcnnebbi XVIIId. lapon nevezett lelkes magyar hölgyek
sorában még több is elé fog fordulni.
Nem haragos olvasó, ne nehezeljc, alábbi sajtó botlásokat ez imádságokban következd javítással feledni:
25d. lapon, hij3om
helyett
38d. — habowfagod —
56d. végsorában: btjneft —
64. lapon .• miképpen, nappal

kell bxj3om.
— haborwfagod.
— bxjnoft.
— miképpen, nappal.

25d. lap végszavaiban, ezen szóejrakás: piros, olly, mint most nyilt
rózsa, nem suhan el költói olvasó elótt.
35d. lapon, lévó: elowe = eleve, primitus,

antiquitus,

prius.

monétó imrto m ftífym
fegtiditytf&tgagtgcejneé
vafötó.etf te ^tjteftp&tó
ítoamaR migóton aj # £ #
mtotad C$a^m§f moM
tt*n. te topott* jaiíiell?^
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Az első a l"r° jelelt

levél meg nem lévén,
a1 3-tk

somorofagodrol.

így

kezdődik

lap:

kíjth te sent saddal vállal mikor asth mondád .5omoro2,k kwi'iat.
dete az eredeti

en lélkom mind halaligh. holoth the ?ent lelkodeth embori
valcíagara keejnek vállad,

ees te ?ent teftodeth

íjdwofíegnek

koornak mikoron a?

vtolfo wacsoran te ?ent taníjethwanidnak labaíjth meg mofad. ees edofl'cgwel welok bekelwen. te drágalátos sent teftodeth ees verodeth

ne-

kíjk adad, te díjc^o kenodnak rákon voltath nekíjk meg híjrdeteed. J Em- b, í*
lekosíjel vram Jcfus a? nagy kcferwfcgodrol. kíjth the sywedben vxjfeleel.
korofthfanak kenyai gondohvan. mykoron a? barom rendon >valo íjmadasnak ees weros wero hullatafoknak

vthanna theen tanetwaníjod

míja el

aroltatal. te walastoth fíjdo nepeyd mia meg fogatai, hamis tanok míja
wadoltatal. barom bíj'ro míja hamiffan íjtelteteel. a? theen magadnak warr

n

rr

rí

rr

rr

rr

*** ' e v ^ ' kc»-

lastoth warai'ban íjcriilli'alemben fydoknak nagy yelos napyan nagy peen- d.i.«.r«a.ti
O

kéziratban*

tokon te gíjengefícgw ees y'ffíjw víj'ragos testodben ártatlan karhostattatol
wala: meg íbgwan üorníjvv ees rettenetoffegofth

husattatol wala. thasíj-

galtatol wala. oklo^tetol wala. orcseel hagíjptatol wala. theen ruhattol
mcgfojtatal. íjdegon ruhában otmtetcel. te díjcso 5Qmeíj'dnek wíjlagoffaga.
ky míjndont lath. ees edoffegw orcáidnak ^epffege kemény | fydoknak kat- C, llj.
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ronc;ayawal fodoswen be kotosteteenek. holoth Aram Jcfus kegos cri^ius
orcjol wcrettetcd wala. k w labbo; kot05tetol wala. kcmcnfegofifion oftoro5tatol wala. nyakon wcrettetcd wala: tbowys koronawal koronájától wala.
náddal te sentb feyed werettetíjk wala: ces kylo^nb kíjlomb 3ornywflcgos
kenoknak miatta 5aggattatol wala. míjnd míj ydwofíegwnkerth. Aseerth 1
4-aik íovii. keerlek agyad nekom kegos Jefus kíj e5 napon the scnt feswletod clotb
földre eftem. efedoswen. ees te dycjofíegos feíjlwl ncwcsoth kenaíjdnak
erdomeertb. en balalomnak előtte bynomnek keferwffegos meg sanatbyat.
5ywemnek bysoníj toredelmeffegetb. fyrafuak kwtbfeycth. tbíjjta gyonatoth.
télies elegteteltb. ees myndonncmw

byneíjmnck bocsanatbíjatb.

Ámen.

Í>.ÍÜJU Idw<^5leg kegyoffeg<j>s vram Jefus | krijius yrgalma; énnekem bíjn<j>fnek.
Legon.

Ohvas egy páter

nofterth

ees egy aue mariath.
m

Maffod

íjmadcíagh.

V^J Vram Jefus kriilus angyaloknak
goknek paradicsoma.
rol. kukét senwedeel.

bíjsoníj sabadfaga ees genyerwffe-

Emleko^yel kegos Jefus a? rettenetos s^rywflegokmykoron te ellcnfcgyd

mykent erős oroslanok

5-,i,k unü. tbeg(jd ragadanak. bagyapának. körömmel 5agjlgatanak. tbasigalanak. ees
cgíjeb ncmw balbatbatlan kenokal tbegod ;omoreytanak.
meny ees bo55ufagos kenodcertb. kywel vram

E5 te nagy ke-

Jefus míjnd te cllensegíjd

tegodetb tbokellenek. keerlek ees omollak míjnd C5 kenodcertb ;abadob
engometh myndon latbatos ees latbatatlan ellcnfegomtwl. ees agy nekom
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te sarníjaíjdnak arneka alath lelhellmom ydwoffegomnek otalmath. Ámen. |
Idw05leg drágalátos vram Jefus kri^lus yrgalmas ennek om bíjnosnek. Legon.

Páter nofter.

Aue

maria.

Harmad
\J

y m a d c 5 a g h. •

Vram Jesns krijlus C5 világnak sorsoíjc ces teromthoíje. ces embori

ncimethnek ineg cpetoíje. ki korostfanak sorníjw kenyatol meg nem íjedeel.
Emlekosíjel meg vram Jefus a? tlic nagíj kcserwíTegos kenődről ees félelmed
ről kíjt 5enwec? jjvvala. mykoron a? hitetlen fydook te sencsegos kescíjdethö-d ik
closor was ?eg\vel korosthffara feseíjteck. annak utanna te gyengeffegos Jabaíjdath. kíjre melto nem walanak illctny. ees te kenodra nagíjob kenth.
ferelmedre nagyob ferelmctb. ees te sencsegos febeydre wíj feboketh hellxjtnek wala . mykoron nagy kemenfcggel ces kcgotlcnfegel te ?ent thagydath
a* korosthffanak altalffagara ees ho55ufaga|ra wgy husaak hogh te sent thagydnak míjndonncmw ysey meg sakadosanak.

Kérlek tegod kegos ees

edos ?eep Jefus kri^us csbcly nagy kefferwfcgos
sywemben te sent felelmedetb

ees screlmedeth. kíjmya cn tegodeth ?ep-

lotelen jolgalhaffalak orokwl oroke.

Ámen.

Idwo? legíj kegyoífegos v-

ram Jefus kri^lus íjrgalmasy ennekom bífnofnek.
nofterth.

Aue mariath.

kenodeerth aggyad en

Legon.

Oluafs páter

levél.

14
Negyed
7-uk ICTÍI. yj

Imadcsagh.

Vram Jefus kriJlus. orok menyeíj kiral. embori

nemzetnek vrwofa.

Emlekosyel te nagy ferelmes kenődről kyth jenwedel míjkoron koro^lhffanak magaíTagara földről felemelteteel. mynd te tagaydban meg sakadoswan. feni egy te ?ent tagydban helen marada. wgy hogy nagy kenodI105 fem egy ken haíbnlatos lelettetneyek. merth talpadtol fogwan mynd
teteyg te sent | t e t ő d b e n eep semy nem tvala. yl nagy kenrol vram Je
fus nem cmlekoseel. merth te nagy meel yrgalmaífagodath inwtatad. holoth ellcnfegíjdeerth ymadal mondwan. en 5ent athyam bocjaíTad nekíj'k
mert nem thwgyak myth theesnek: E5 te nagíj kogelmeifegodert. serettetoderth. ees yrgalmaffagoderth.

ees e? kenőkről meg emlckostoderth ;

8-dik ííve'i. agyad nekom kegíjos Jefus. hogy e? te kefiferwfegos kenodnak [ emlekosethy legon nekom míjndonnemw byneymnek bocsanathya. ees myndon
gonosoknak el tawajtathafa.

Ámen.

Idwos légy yrgahnalfagos vram Je

fus kri-(ius yrgalmasy cnnekom bynofnek.

Legon.

Páter nofter.

Aue

maria.

9' t li o d y m a d c 5 a g b,
\J

Vram Jefus kriilus orok ffenoffegnek t h y k o r e . ees felfegos athíja yf"

tennék bolcseífege.

Emlekosyel te nagy kefferwfegodrol. kíjth te sywed-

ben | 5enwendeel. mikoron meg latad te felfegos y^lenfegodnek tykoreben.
te walasthidnak ydwoywleffoketh a? te kefferwfegos hal alodnak erdome-

'

„

t'&?&$>&*

\etdmwfyta£<x$
6&aífi.Qitfci
&aatí>.6ttfcg0

mcscfitfm m SQpftpipf

w nem ($^tt*(Hm<m
//*/v / / A '

Hosr/riJ.fíirfm,/336\
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nek myatta. ees a? gonojoknak karho;athyokath a? 0 halaadatlanflagokeerth.

Oh te nagy meelfegos yrgalmaffagod vram Jefus: lexj my raytonk

wesodelmes bynoíFpkon konyorwlcel. kérlek tegod kegyos Jefus. en yftenom. teromtom ees meg waltom. yelonncn | | a? nagy yelos yrgalmaffa- 9-a-* uvii.
goderth. kyth a5 korosthflan f};gwen a? tohvaynak mwtatal mondwan.
e5 nap welcm lees paradyesomban: hogy tegyed en welem en halalomnak ydeyn a?on yrgalmaííagodath. ky mya te dycsoffegos orcsadath lathaffam nagy wygafagwal a? menyey paradicsomban, orokwl orokc. Ámen.
Legon.

Idwoslegy cdoffegos vram Jefus kri^lus. yrgalma? énnekem by-

nofnek.

Legon.

Ohms Páter noftért.

Ane Mariath.

t.j.

H a t o d y m a d c 5 a g h e 5:
VJ Vram Jefus krijlus sérelmes kyral. ees myndono,jlwl kywanatos barath.

Emlekosyel a? kefcrwfegrol kyth senwedeel. mykoron mynd te ba-

ratütwl cl bagyattatal. mesey telén ees segenyvvl korosthffan fyggeel. ees
mynd te barátid ees esmeroyd te ellened thamadanak es fenky o k o j swlok wygastalod nem lcíon wala. hanem 11 csak te sérelmes syledeth sy? io-a»k M .
mariatb. o lelkének kefenvfegeben hywfcgoth tarthwan te korostffad alath alwan. kyth te tanetwany ódnak Janofnak aíjanlal mondwan. Assony
embor ym fyw nckod.

a? tanetwaynak kedig. ym anya tenekod.

Kér-

lek tegod kegyos Jefus a? törnek keferwfegeerth: ky akoron te sencser
gos sy lednek lelket ees sywet atal folaa. ees a? le o rayta walo keferwv
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6.

fegodeerth. hogíj myn|don somorofagos níjavvalamban

míjnd tefth serent

ees lelök jcrenth leg en nekom wíjgafagos híjedelmem. Amé.

Idwoslegij

kywanatolfagos Vram Jefus krijlus íjrgalmas ennekom bíjnofnek.
Páter nofter.

Legon.

Aue marta.

i

II e t h c d íj ni a d c 5 a g h e 5 \J

Vram Jefus Sfpus wíjgafagnak koronaíja. bodogfagnak kénese, wíjgas-

icvái. találnak es merhettetlen kogíjelmeífegnek kuthffeíje ees eredethíj. j

kíj

míjnd te jíjwednek kíjwanatos serelmewel a? korostffan fíjgwen mondád
a5 50th .5omeho5om. aj a5 embori nein;cthnek íjdwoíTegeth. kérlek tegod
kegíjos Jefus. hogy míj ;ywonknek kywanatoffagath tokeíjled míjndon tokellelos míjelkodetre. ees te^ihíj kíjwanatoífagnak somefagath. ees embori
ethkoknek
/\

bwsgofagos gíjoíjorwsegeth. ees e> wíjlagnak serelmeth.

jent malacodnak híjwfegewel mjjndonoftwl ffogwa meg olcsad.
Idwmlegíj serettetos vram Jefus krijlus íjrgalma? ennekom
Páter nofter.

te

Ámen.

bíjnofnek.

Aue marta.

N y 01 c 5 a d íj m a d c 5 a g h e 5:
vJ

Vram Jefus krijlus kíj wagíj híjwooknek bíjsoníj

wíjlagoffaga.

síj-

weknek orok edoífege ees wigastaloíja. ees elmeknek nagíj goíjorwlfege.
A5 ecothnek ees merognek o nagíj keferwfegos keníjaerth. kíjth míj erotika tónk Jj senwedeel. míjkoron a5 koroftffan fíjgwen meg koftolad te halálod-
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nak ydeyn: Kérlek tegod kegy'os Jefus e5 belíj kenoderth. hogy halálomnak ydeyn agyad nekom te dycjofegos ?ent teftodnek

ees werodnek

meeltan walo hosyam weteleth. hogy kíj Icgon en lelkemnek wigafagara.
ees íjdvoíTegomnek waltafara. Ámen.

Idwoslegíj selycjegos vram Jefus

krii'tiis. íjrgalma? énnekem bíjnosnek. Ámen. Légijén. | Páter nofter. Aue Jj, 8.
marta.

K y 1 en 5 ed
\J

íjmadcugli.

Vram Jefus STjjnis kíj wagy kíj'raly íjosaag ees elmey wigal'ag.

Em-

leko^íjel a? nagy keferwfegos somorwfagodrol. kíj'th 5enwedecl te senth
halálodnak ydeyn my crottonk fíjgwen a? korostffan. mikoron fíjdo nejjek tegodet Inmwfagos káromló bejedokAvel illeteenek.

Ees the vram

Jefus íjme nagy ;owaI. ees kefcrwfegw kony w j] hullatafokwal íj woteel: 13-dik i«v«.
mondwan: En íj^lenom. en y.jlenom. míjre hagíjal el engometh. hogyha
el hagíjattatal Wolna athya yftcntwl. de byjonyara íjol leheth vram Jefus
hogy te jenth athyad kijAvel yjlenfegben egy Avagy tegod sonha el nem
hagyoth wolna. de maga es nagy kenodnak latathíjaerth. e? Avylagíj népeknek vgy efmertetyk Avala. Kérlek aserth tegod kegy'os Jefus esbely
nagy somorufagos | kenoderth. hogy en halalomnak íjdeíjn engom el ne
hagy en vram ees en íj^enom. Ámen.

Idwojlegíj bekofegos vram Jefus

krijius. yrgalma? ennekom bíjnosnek. Legyon.

Páter nofter.
3

Aue maria-
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T h y 5 e d íj m a d c 5 a g h.
KJ

Vram Jefus kriilus. kíj wagy kejdeth ees wegeseth. ees mynden

neraw wrwoffagnak íjosagos kénese.
u *

M

<*

e m b ? r fe g ? d c t>, „ i g p a t t t v l

bocsatad. sonetlen tegodeth

Emlekosyel vram Jefus mykenth te

fogwan

tt*

nagij

t M | » 4 «

kérlek kegyes Jefus as fokfagw

febcydnck

selofifegeerth. meelfegeerth. ees nagyfagaerth. hogy en bysonfagos sereimemwel te nagy selos parancsolatydath orysheffem ees wegy engometh
a? te 5enc?egos serettetodben. Ámen.

Idwo? legy bolcscfcgos vra Jefus

kri-jius. yrgalma? ennekom bynosnek. Legyen. Fater nofter.

Thysonegyed
\J

Vram

Jefus kiijlus

íj m a d c 5 a g.

ky wagy felfegos
rt

Aue maria.\

yojag ees yrgalmaifagnak

-,/r

mcelfege : kérlek tegodeth es nagy te dycsofegos febeydnek meelfegeertb.
kíjknek mcelfege ol nagy vala. hogy sent sywedeth: csontodath ees belodeth mynd meg oltotta wala:

Een byneymnek meelfegebol sabadoh k e -

gyes Jefus. ees te dyc?o febeydnek meelfegeben cl reíjcs. myglcn te ssent
]5_.uk ievéi. orcsadnak 11 haragoffaga elmwlik. hogy wygafagos oroimvcl te sent orcsadalh
lathalfam: Ámen.

Idwoslegy batalmalfagos vram Jefus kriftus yrgalma;

ennekom bynosnek, Legyon. Olwafs egy páter nofterth ees egy Aue martat fi-
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T hy j on kethod y m ad cj ag ej:
\J

Vram Jefus krijius. ky vagy ydwofíegos egyeffegnek yele. jerelm-

nek kötele, orok fenoflegnek

ccs ygafíag|nak tykore.

Emlekojyel v-

ram Jefus aj te nagy jamtalan íbkfagos kenődről: ky oyl ygon fok wala. hogy tetedtwl fogwan talpadyk te t é r d b e n egeffeg nem wala. mcrtli
kegyotlen fíjdok mya myndono-[lwl fogwan el 5aggatattal wala: te drága
látos werodben kewerodwen: E5 te dycjofcgos 5amtalan kenoderth. kíjketh mynd te jeplotelen teilodben my erottonk jenwedeel. ees aj nagyll ío-d* icvíi.
mondhatatlan jerelmerth kegíjos Jefus. hogy myth kelloth wolna towaba
my erottonk tennod. ees nem tetted wolna. byjoníf te nagy bevvfegos
jerclmedcth nckonk mwtatad. Kérlek tegod kegíjos Jefus hogy mind the
dycjofcgos kcníjdath te jeep drágalátos werodnek tentayawal en jyweinben megyryad. hogy te jent kenydath ees jerelmedeth en jywembcn mykepen koyorwlo olwafhafíam: ees jíjnetlen | halalomnak ydeyg míjnd e- í. 9^
jokról te nekod halath adhaffak orokwl oroke.

Ámen.

Idwojlegy fe-

nofl'egos v ram Jefus kri^lus. yrgalmaj ennekom bynosnek: Legyon. Páter
nofter.

Aue marta.

Thyjon

harmad

ymadejag.

KJ Vram Jefus kri-jlus Erős orojlan. halhatatlan ees gyojhetetlen kyral:
Emlekojyel aj nagy keferwfegrol. kyth te halálodnak ydeyn vállal, mikoron te jent kenydnak lí foghfaga. nagy keferwfegc. tegod meg tokelle. i7.d;i UWL
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holoth míjnd t e t ő d n e k ees lelkednek ereyc . te nagy kenős korfagoderth
meg fogyatkojoth wala.

Ajerth te kegyos feíjedeth halálos keferwfegwel

le figgejteed a5 50 mondwan. meg tokelloth aj a? embori nemjetnek xjdwofiTege.

Ej bely kefervvlfegos jerelmederth kérlek tegodeth sérelmes ees

tf. 1 0 . kegyos Jefus: hogy en halalomnak ydeyn ees wcgcjctyn. mykoron en |
lelkom ees elmeem halainak gyarlofagos jomorwfagaban leíjend. yrgalmafTagoth tégy welem: hogy ellenfegomnek rettentő jornywfegeth ne 1 aIfam. remenfegometh te benned welTem. hogy oroke teweled ees the
jentydvvel lakhaffam. Amé.

Idwoj legíj nomoffegos vrain Jefus kri-flus.

yrgalmaj ennekom bynofnek.

Legyon.

Páter nofter.

Imar ej v t h a n k o w e t k o j y k

Aue marta.

t h y j o n negyed

y m a d c j a g h.
8-.uk ivói. \J

Vram Jefus kri-(lus ky wagy felfegos athya vr y^lennek egyetlené,

o dycjofegenek fenoffege. ees o myvvoltanak abraja: Emlekojycl 35 te alá
zatos ayanlaíbdrol. mykorth athya y^lennek te jent lelkodeth nagy fel 50wal aíjanlad. mondwan. Atíjam te markodban ayanlom en lelkometh: ees
jakadojoth te jent tejlod nylwan walo te nagy meel sebydnek keferwfef. íj.

gewel: my walc;agon|kerth te yrgalmaffagod nagy kyaltaffal te 5ent lel
kodeth ky boejatad. hogy ky kyaltas vram Jefus te jent yilcnfcgy ha
talmadnak wala yegíje.

E5 te dycjo ees drágalátos

halaloderth

kérlek

tegodetli jonetlen kegyos kyral batoroh engometh erős angyaloknak míj-

atta. hogíj en ellcnfcgíjninck. ördögnek, c? wíjlagnak. ees t e t ő m n e k el
lene allialTak. cs Avíjlagíj bíjnnek meg háglak, thenckod eíjlek: hogíj en |j
halálomnak íjdeíjn

en

Iclkoineth. ej 5amki\vetoth ees ?arandok herrol fo-19-ui icvéi.

gagíjad te scnt lakodalmadban. bíjsonfagos

wíjgafagra. holoth munkalo-

dafnak terhe el wegcstetijk. ees te díjcsofegodnek sepfege faradathlan kewanfagban thokcllettetíjk orolovl oroke. Ámen.

Idwoslegíj íjosagos v-

ram Jefus krijlus. xjrgalma? ennekom bíjnofnek.

Legon.

Páter no^Ler.

Aue marta.

T h í j 5011 o t h o d í j m a d c 5 a g h . |
\J

Vram Jefns 3(*pus bíj^oníj ees gíjwmolcjos 50I0 tho.

irp Íz.
Emlékdíjéi te

?ent werodnek fcy ontafarol. kíjth te ?ent tcjlodbol. intjkenth a? megfacsarth 5olofebool míj crottonk nagíj bewfegojlh kxj ontad. míjkoron korojthfad faytoíjaban. then magad íjdwoffegonknek

borath te drágalátos

werodeth kíj facsarad. ees a? fíjdo wíjtesnek o cjucjaija te sent oldaladon
nagíj melfegos seboth ]{ níjta. honnan te dyc?o werodeth wíj55el elegíj.20-,ui.
míj íjdwoffegonknek sereimének xjegíjcre

nekonk adad. wgxj hogy egíj

c^oppeneth weer fem marada te benned. kut míj íjdwoffegonkerth kíj nem
otottel wolna.

Ees íjmc akoron vram Jefus te díjc?ofegw gyenge tajlod

meg herwada. te belíjdnek o nedweffege meg a?a. te sent csontodnak o
welcíj meg ostowerodenck. ees míjnd te sent emborfegod | magas korostffan fíjgwen somorwfagos gíjafban oltoseek. holoth kegyos Jefus oylan-
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nak ycloneel. mynth a? newoffa nyálában. E5 te nagy drágalátos werodnek kyontafaerth. ees as te keferwfegos kenoderth ees halaloderth.

ees

mynd a? te sencsegos febeíjderth kérlek tegod edoffegos vram Jefus kriftus.

hogy febhoffed meg edofíen en sywemeth a? te drágalátos í'cbeydwel.

21-dik ícvéi. ees gíjaponcsy engom te jenth [I serelmedben, hogy te scnth kenődön ees ha
lálodon walo syralmam legyon énnekem kenyerem eyel ees nappal. Ees
fordoh engometh míjndonoftwl te hosyad. hogíj as en sywem legyon nekod oroke walo kellemetos lakodalm. ees en nyayaffagom. es fyralmnak
wogyeben. legyen tenekod kellemetos ees foganatos, ees as en eletomnek
o wegesetíj legyon oyl díjcseretos. hogy es víjlagíj életnek wegesety vtan | tegodeth meelto legyek Iathnom ees díjcsernom

mynd te sok sen-

tíjdwel egíjetomben a? orok díjcsofegben orokwl oroke. Ámen.

Idwos

légy meeltofagos vram Jefus krijlus íjrgalma? ennekom bynolnek.
gon.

Olwafs egy Páter nofterth

Le-

ees egy Aue mariath .• Ees 05 vtati aya/dd

el e5 fellwl meg olwafoth ymadcwgokath

ijma

ala meg yrth

ymadaagwal.

mondwan:

22-dik ícwi.

E 5 yntefoketh ees ymadjlcsagokath ayanlom tenekod serclmetos vram
Jefus kri,{ius: ees adok tenekod fokfagvv ees wekhetetlen hala adaíbkath
a? te sencsegos febeíjderth. te drágalátos
kegyoffegos kenoderth. ees te keferwfegos
mondhatatlan ees samlalhatatlan

weroderth. te dycsofegos ees
halálodért, ees mind as te

kogyelmessegos yrgalmaflagodbol

walo

23
íjol teettederth. kíjth tottel en welem: a? te | ed^ssegys ees sentfeg^s
n<\vednek díjcjeretíjre ees díjcj^fegíjre ^r^kwl ^r^ke.

Ámen.

Ezek után ujabb kéztől e' következő sorok állanak, 's nem szegle
tes minvsculákkal

(gót vagy barátirás), mellyekkel az eredeti

Íratott, hanem dőlt kerek folyó betűkkel:

Ez a konyít Mienk fr. Maria Victoriaíj • szenki el ne uegie. mert
pénteki Imadcsagimot el kel hadnom, es bifzonial annak a lel
kin uan a ki elvefsi es meg nem agja a ki Elo

uefsi

kehre

legie hogi bont ne naliak minta. *) 1

*) L. A' m. t. társaság' e'vkonytei, II*dik kö'ter, m. t. társ. törte'netei, 10-dik lap.
DÖBBENTEI.
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23-.IL

luvci.

Koivetkkoyjk ymtnar ^ent Bernald dactor
ijiiiadcwga. *)

1dvvoslegíj e$ wíjlagnak

íjdwyHege drágalátos Jel'us kri-ílus: íjm en ko-

ro5tffadho5 leeptem. te legíj nekym segedelmem. 3ent kyr^stlifan ha gon
dollak te kenodban en kíjwanlak. vgíj íjmadlak míjnth lathnalak. i'otU
*) E z , ha folyvást vau is írva, rímes versekbe szedetett , így
lm én körösztí'ádhoz léptem,

Szent fejedet hozzám hajtsad

Te légy neküm segödelmem,

En ölembe megnyugossad.

JSzent körösztián ha gondollak

Te bőségos malasztodba

Te kéuodban én kívánlak;

Vonj te hozzád bizonyságban.

Ugyimádlak mint látnálak

Hogy lássalak,

Sőt én előttem tudlak.

Kívánjalak,

O melly mezételen tégöd látlak

Szolgáljalak,

Szent körösztián ha imádlak

Nyugossalak,

Megveretve meghuzlalva,

O melly kegyösségben látlak.

Megtöretve megutálva

Mert kész vagy jónak és gonosznak

Kegyös pásztor te kenodban

Kegyötlennek és kegyösnek

En ne legyek megutálván.

Te sebeidben mind helyt lelniök,

Esmérj engöm édes váltóm

Mert szent verődnek hullását

Legyen te szent kénod gondom.

Te őnekik ingyen adád.

Keserüllek tiszta szívvel

Kegyös uram Jesus Krisztus ,

Kívánatos a k a r a t v a l ,

K i verettettél,

Nem fáradság sem nehézség

Sebösültettél,

De vigasság és édösség

Kesergettettél,

Ha kenodban őrizendlek

Betegökért betegültél,

Körösztfádon ölelendlek.

Szegényükön könyörültél

Kérlek uram meg ne utálj

lm én magam hozzád vettem

Méltóságostt engöm meghallgass.

Kór voltomat hol esmértem,

Közel vagyon te halálod

Bűnösökön ki könyörülsz

lm előtted te szolgáló leányod.

Hiszöm velem nem nehezülsz, 'stb.

Az én, le,

téged, már kezdette a' szótagok'számát betölteni szükségből,

feleslegesen.

DÖBRENTEl.

23

en előttem twdlak:

Uh meíj'l mcíctelcn tegod lathlak.

jent

korojtfau

ha íjmadlak. meg ] wcrethwe. meg hwjlalwa. meg toretlnve. meg vtalwa:
kegíjos pajlor te kenodban en ne legyek meg vtahvan. elmerj engom edos waaltom. Icgíjon te jent kenőd gondom: Keferwllek tíjjta jíjwel. Icxjwanatos akaratlrwal. nem farathjag fem neheffeg: de wíjgafag ees edoli'egh:

Ha kenodban orijendlek.

meg ne vtalíj. meeltofaagofth
halálod

korojtffadon

olelendlek. kérlek vram

engom meg halgas:

tjm előtted te jolgalo

cjad. en ölembe meg nxjwgoflad:

Kojel wagíjon te 24-dik i«wi.

— jent feíjedeth hojjam hayThe bewíegos malacodba

wongíj te

ho?5ad bíjjonfagban: hogxj laífalak. kíjwaníjalak. jolgatjlalak. níjwgoffalak.
O meíjl kegíjoffegben latlak. merth keej wagíj íjonak ees gonojnak . ke
gyetlennek ees kegijofnek. te febeíjdben mxjnd helth lclníjok. merth jent
w erődnek J hwllafath te onekíjk íjngíjen adad: Kegíjos vram Jefus krif- lt.13*
tus. kíj weretettel. febofwltettel. kefergettettel• bethegokerth bethegwltel. jcgcníjokon koníjorwltel; lm en magam hojjad vettem. koor woltomath hol esmértem.

Bíjnofokon kíj koníjorwb. híjjom welem nem ne-

hejwlj : IDwojlegíj ej wíjlagnak TJO megwaltoíja. nehejwlteknek kíjwanfaga. ki korojtfara emelteted, keth ][ kejedon figgejteteel. Thw jent ke*25-aft I«VÍI.
jek íjdwojlegíjetok vvíj rofawal megtoltetok. kíjketh elteríjejthwen ágra
kemenífon

hwjtak: was jegekwel meg gíjagdoftak. kíjkbol

werod hullot. ajjw foldeth harmatojoth.

gíjongíj'elo

Latom hogtj folíj míjndonwn-

ncn te jeep werod nagíj bewíegwel: Pijros oíjl míjnth mal'th níjlth róla.
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0 . 1 # . míj lelkinknek waltsagara.

Baríbn ügnw Averos | keséd serelmemben

meg pletyin: 3omehosoth assw samvval. ysom sent werodeth

kíjwanfag-

wal. kor^stfadath ha soreytom fyrwa mondom wygafagom: Kemenfegos
nagy kenoderth. te sent werod hwllafaerth. adok halath koníj lnvllatwa.
sent kéjedet meg apolwa: 3ent wcrodben keferodwen. remenfcgom beleed wethom. the senth keséd oltalmasson halalom koron, ees te íjogod
2ü-dik icvéi. engom ] hossad fogagyon.

IDwoslegy en ydwoífegom Jefus kri^lus. ees en edoffegom. ym yelonyk te serelmed, mert meseetelen te sent melled: ky dicső ees y'dwoslendo. nagy felelmei ylletendo. ky sent haromfagnak sekíj. nagy serei
mnek yelos bele:

Erotelennek eroifegc. feelelmefnek bekofege. farattak

nak yo sallafa. segeníjoknek nagy beew hasa.

p, I I ,

IDwoslegy vmak edos | sywe. en yohomnak íjo oromé, hossad íjwthnom en orwendok. halgas meg engom ha nekod besccllok.

Meíjl as se

reim ki} tegod meg gíjose. meíjl as sereim kg íjgíj gíjottre.

Lathom ma

gad jneg fogyattad. míjndonoftwl

nekonk adtad :

The nepedetb ha meg

waltad. hath magadath halaira adad. halálok kosoth keferweb halai, ker
;>-!,. i,v,i meeníj balal. f^fwen halai: Ky es dicső mclbe incenc. hol ,1 vylagnak elotte eele: sent sywedeth meg saggatha. drága werod kíj' hullaiba.

íla-

Jalodertb kfth íjgíj wallaal. en sywemnek seretoye ne legyek naalad el
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feledwe. íjohomnak akarathyat

lafíad. Kemény sywem inog

lephoífed.

kcferwcl kcferohed. níjlyeek sywcd my'nth seep rofa. kíj illatyath tawul
agíja:

En lclkomwel egyec lecgyon. hogy en sywcm meg sepwylon: ky

tegod jereth | a5 nem epedh: ha ky kefcrg akkor wygad :

Mert mxjth ()• 16^

thegyon ^ nem tugya. konyhullatas wygaíaga. attwl magát nem tíjlhalíja. mertli ^r^meth nem monthatya:

Ha halhatna foksor halna, a? kyth

kywan csak foghathnaa. íjig serelmedeth nek^nn agyad, ees sywemet hossad wongíjad:

Hogy teg^deth ky wannyalak. es wíjlagnak en meg hay-

lak: ^rok eeleth thegod

[ kywanlak. edoffegwel tegod latlak:

The íjn-2S-,i;fc I,„:Í

dohad en yohomath : hogy kiwaníjon enne nagy yolh. sywem eylon sérelmedben: ne alogíjon yth refthcsegben: Hossad fuffon hossad syryon. ees
myndonkor tegod taroson, senth syw meyl seep te nylafod. kíjwanl'agos
te yllatod:

MeeltoltaíTaal nekom nylnod. en sywemeth hosyad wonnod.

nálad leeteeth vgíj sereire: hogy o | magad elfelegye.

Nálad legyon. oth

níjAvgogyeek. ees te ho55ad ygyekosyek. tegod sywem akar tndny. ne
akaryad magad thwle el vonny:

IDwoslegy Jefus orok nagy yo. yrgalm tenny sorgalmaso.
tagyd meg farattak, jent korostflan huslaltatlak:

QsthoAVer

Idwoslegíj ydwosytem-

nek oldala, kybool nagy ydwofíeg fola. onnath sent weer wíjssel y o w e .
hogy tíjstwlna népnek

byne:

En teho55ad koséi yottem. de konyo- 29-iit icvit.

rwl en raytham. mert ellenod wetottem •• Jolleheth pyrrongo orcsavval.
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de laam ygas akarathwal. hosjad yottem

hogy lafíalak

sent kenodban

íyraflalak:

IDwoslegíj kegyes oldal, nylas. kybol yowe scnth Avíj5 folyás, pyrhonyottal mynt seep rofa. menyorsagnak wagy aíjtoya.

Te yllatod myn-

don foloth. ky wíj5 tolónk mereetetyk. | 5omehostak ho;;ad yonek. te
nálad meg saíjofulnak.

Pyrus oldal nekom níjlyal. en sywemtwl el ne

tawo;;al. ha een weled el mehetneek. oth magamnak nagy íjoth lelneek.
3omyw 5am\val ha illetlek, goryedetosth ha ölellek, akor vagyok mynden yoban. ees en lelkomnek nywgolmaban.

Oh meyl edos e? senth íjl-

3o.,uk icvái. lath. kriftus Jefus ky tegod laath. the edoffegod kyketh meg gyosllnek:
ha lehetne halnának weled:
es werben.

Edos vram es 5ent febbe. fekyon sywem

E5 wylagbol ha ky mwlom.

legyon jent oldalad

salla-

í'om. hol en lelkom meg ny wgogyek. pokol mija meg ne fogtaílcek.

IDvmlegy ?enthoknek ydwoffege. bynofoknek remén lege. 5cnt kovostffan megwontattaal. vgy mynth bíjnof taglatattaal:
fen fyggeel. bíj?oníj embor meg oleteel.

By?on yften

ha

Oh mel | segenyon mely me?e-

telen lam kormtfan mewetteteel: Nem kethelen dee akanva. fy'do ncepnek vagy íjateka. íjl halállal ha oleteel. sent tagydban ha toreteel: The
íebidnek nem len $ama. te sent weerod \vy55el bulla, barom ?eg kosth
ha tekergeel. seep weerodbcn meg forodeel.

0 ka^dagfaagh ees nagy
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bewíeg. lol nagy monthatatlan segenfeg. ha solgaylonk nekod ejeert. ha jj3i. lik

levői

hu Hatónk wcert wcrodert. 3ent lábadnak kemenfcgeth. sent keseydnek
pincei febecth. olelgetom ayetatofth: reeskettetofth kywanatofth: 0 bynofoknek 5eretoye. effotteknck emeloye. nem len lohol oíjl íjo athya.
ky fyaerth magath ylre agya.

Mert en leikom meg oslatol. bynom mya

saggattatol: edos Jefus te meg laffad. kegyos vrwos meg vnvofolyad: Kormthfadon kenőd latom. ydAVof|fegom thwled waarom. sent weerodben
ha megh mofdom . meg nywgojom ees Avíjgasom:

Meel febydeth kyketh

Wallal. ?eep wcerodeth kyth hullatal. en síjAvemben te meg yryad. en
lelkometh hossad wongyad:
ho? eftek.

Valahányan hossad íjottek: te ?ent labaíjd-

o bynoketh míjnd oth hattaak. koorfagokbol meg thaAvostak.

Ym en vagyok korosthfadnal. ym kcfergok senth I lábadnál: korostfad-32-.nt
rol te meg halgas. konyonvl ees engometh laass

I«WI.

The kenodban byrwa

ahva. laas sywemnek kípvanfaga. en serethom hojsam hayoyl. meg

AVXJ-

gastatjl ees nekom soíjl: Kérlek nekom aj ?oth mongyad: hogy bíjnometh
megh bocsattad: kemeenyodoth segeny yohom. lam nem tudok halath ad
nom: hogy ymaagyam teromtometh. hogy 5ereffem ?e[retometh. hogy fíj- 2 \ , 1 A .
sefíem solgalatyath. hogy halalyam ?ent halalath . Ky magát eerthem na
gyon adaa. halalomerth hogy meg hala. de k y latoth oyl serelmeth. ?orníjw halaal kyth meg gyosoth:

0 meyl hasnos vrwoffag. hol betegnek

Meerod adaad. ym ölellek sent kenodban. bíjnos wahvan ees pyrongwan.
De ne banyád haa ygy teesok. mert e? mya ydwoswlok. bynom mya ]
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33-dik icvéf. betegwllem. ees te cllenod nagyod weettem.
hwylon meg tystohon ees \vyga550n.

Te sent weer<j»d en reám

Tereety magaath Jefufnak

orcaíja-

I105- mondwan. Idwoslegy tystolendo vram Jefus myndon my'a seretendo.
Tekencs engom ?ent somodwel: syweenth walo serelmedwel. de lia te
sywedeth latom. banatomath nem mondhatom.

Meg fekethwlth nap lee-

2?. 1 8 . wo synod. el thawo[;oth ekofiegod. wyraag dyjod \valto?tataak. secp orcadath faár be fogtha. Mondón wylagnak wíjlagoffaga. angíjeloknak kywanfaga. el walto?oth te sepfegod. meg feketvvlth ho leewo teftod. 3eep
orcadon halaal yelonth: lam epettel vtalatofth. ees meg holtaal keíerwetoTth:

O meyl nagy wolth the serelmed, hol magadat ygy olefled. Nem

34.jiklevói. mondanám femmy kenőm, foth 11 wolna nagy wygafagom. ha kenoderth
kenth walhatneek. halaloderth meg halhatneek:

Kérlek adgy'ad amyth

kerok. twled addeeg el nemmegyok. ky en eertem halaira menel. kérlek
twlem tawol ne légy: Halálomkor fogagy engom. légy fegíj werom te ennek o m . ha el jAVtand en halalom. oth yelonnyel en yo waltom. Merth as
??. 19. lce5on 5ornyw íjdo. ygajaknak ees félendő. | hath ne keelTel engom lát
nod, en lelkoineth oltalmasnod:

0 seretho veretendő, myndon

yonak

nagy yo thewoye . a? nagy vtra ha eredők. egyéb tarfoth nem lelhetők.
kérlek

nekom haath yelonnyel.

3ent kenodban ne enyeejscl. engom

fodo5 keth karodwal. ees oltalma? te korostfadwal: Haalaa legyon hala35.,iik IOVÓI. loderth. drágalátos 5ent kenoderth: en yftenom ees en waaltom. jí mond
hatatlan myndon nagy yom:

Ámen.
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Tgpn seep

Imaadfaagh:

IVogyelmcs atya vv íjften. te kosotted. ees en kosottem: weettem en vramnak teremtőmnek, a te dragalaatos 5ent fíjadnak. Jefufnak
nak. kennyanak halaalaanak erdomeeth. a$ en eerdometlen

kríjl'tus-

woltomeert.

Ámen.

Kowethoznek meeg ijs ygpn seep ymadfagok

Iűivo^eijtenhiek

kennyarol ees halaalaarol. |

25» 2/0-

LJRam míjndonhato i^len agíjad nekom sent lelöknek malasthíjat. Kíj
?eni lelök víjlagofoha meg cn síjwemeth ees en elmeemeth. hogíj as te
íjo tetődért kíjth en welem tol bíjnoffel ees méltatlan Volgáddal, hogíj erottem fok keenth 5enwedeel ees meg halai. hogíj e5 íjo tettodert. díjcjofegos jent lelöknek iníjatta en te nekod halath adhaffak ][ hogíj txj5ta3ö.,uk I^I.
síjwemmel ees tíj?ta akaratommal te sent halálodról emlekosheffem. kíj
legíjon en lelkomnek

xjdwoffegere. ees e? wíjlagíj

eletomnek

íjawara.

Ame.

U R a m míjndonhato íjjlten. kíj a? mondhatatlan nagíj keent wallad ees
?enwedeed te 5ent fogfagodnak íjdeíjen. míj erottonk btjnofokerth . the

3i
sent kescydeth hatadmogee kothoswen; nyakon kothwen. py|latos hajaI105 w y w e n . oth fok hamoffath reád wadolwan tegodcth yteelwen halaaluak kcníjara. ees ko ojlopbo? kotoswen. nagy marok wejsokkel es kemeeny oftorokal te sent tagodath nagy kegyotlenfegwel jaggataak. kíjbol te sent weerod nagy bewfegwel ky folíja. annak vtanna meg mewetwen kamokaban oltostetenek. ees kemeeny thywyíTel meg koronasa87-dik isríL nak. kywel II te ?ent feíjedeth meg febhoteek.

te díjcjo weerod orcja-

don alaa folíjwan. annak vtanna somodcth be kotbwen. ees tegod otb
arcwl wervven. ees nyalwal arcvl pokodwen. annak vtanna pylatos fydo
népnek keseeben adwan. 5orníjw balalra te nelie? korostfadath

hátadra

adaak. kíjnek neheffegeerth. foksor aj földre le efeel. nagy nehezen wy'd
as sorníjw ken nak belére, ees rayta tegodeth | meg feseytenek. te dycsol'egos 5ent keseíjdeth

ees labaíjdat kemeeny was 5egwel által jege-

seek. koiostfanak magafagara. foldtwl fel emelteted. te jent kenőd meg
víjula. díjcso; febeyd meg níjlanak. belőle te sent weerod ky folíjwan.
te díjcjofegos 5ent tagydatb ees kor<j5tfadath meg weero^ted te sent werodwel. cmbori ydwoffegert. somehosafodat keferw epewel ees ecothwel
3S-du tovii. íjtatak.

Te nagy keferwfegos kenodban. te sent korojtfadrol. latad te

sencsegos an'jaadatb 5y5 mariath. nagy keferwfegwel
serelmeíTegwel sent yanosnak ayanlad anyvl.

nekíj jolaal. nagy

Annak vtanna te senth

a-

thyadat nagy fel sowal kíjaltad. te sent lelkodeth te teftodtwl el bocsatad. tbe jent feíjedeth tíjwys koronában íjob walladra bocsatad.

Annak
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vtanna fíjdo

wíjtc? te ?ent sywcdet siilcayawal | által oklelee. kybol

weer ees wy? ky folya.

Ámen.

Ufíam myndonhato y-jlen. mynd es fellwl newesoth kenyderth ees ha
lálodért ees a? te ?enc?eg<j>s anyádnak nagy keferwfegeert. kyt te erotted
walla: meltolyal meg halgatnod engemet méltatlant ees nagy bynofth en
konyorgefomben. hogy aj te ?ent fogfagod sabadoha meg en lel komét ees
en teltemet m y n d o n ]

fogfagtul. ees a5 bamos yteletert kywel tegod 30.,iit wi.

meg íjtelenek. oltalma? megh engomet hámos ytelettwl: ees a? we$?ófifek
ees a? oftornak myatta walo kenoderth. oltalma? engometh en ellenlegomnek byrodalmatwl; Ees a? kamokabán oltosteteert. olto?tes meg en*
gomet ?ent lelöknek malaUyaAval: A5 te tywis koronadnak keníjaert ko
rona? meg vram Jefus engometh menyey koronawal. | Te ?ent someydnek
be kotefeert meg ne wakoh en bynomben. hogy Iathalfam vram te seftt
orcádat nagy örömben.

Te ?enth arcwl werefodert

oltaIma?5ad meg v-

ram een orcamath myndon seplotwl. hogy ne segyonkogyem te előtted.
fo e? wilagy emborok eloth.

Te ?ent orcádnak be pokefeert. ty?tohad

meg vram en orcamath. kywel te elődben kel mennom: 3ent koro?tfadnak II nehefíegeert. sabadeyc? meg vram engomet myndon nehefleegbol 40-dik
mynd lelkomben mind tetőmben.

Te ?ent kehednek koro?thfara fe?wle-

feert. weffed te ?ent kesédet en fegodelmemre. hogy myndon ördögnek

I.VÍI.
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ellene, ees míjnd ej wíjlagíj ellenfegnek ellene oltalmajjon: Aj te jent
kejeíjdon ees 5ent labaydon walo febeyderth. agyad hogy míjndonkoron
f» Z»l• te vtaíjdon íjarhaffak.

E5 korojtfaddal fold|rol fel tamajtafodcrth thamaj

fe vram engemet en halálos byneíjinbol. bogíj en byncíj'niert ne vejjek
oroke.

Te jent febeíjdnek meg níjlafacrt nyffad meg vram en jíjwemct

ees elmemet, hogíj kowetheflelek tegodet.

Te jent weerodbcn meg foro-

defert forojjed en lelkemet te malacodban hogy níjeríjcm te íjrgalinaíTagodat:

Te jent anyaad el aíjanlafaert. agíjad oltalmwl ennckom a? the ]

tJ-dii icvei. 5 ent aníjadat hogy mcgoltalinajjon engomet míjndon gonojtwl. ees a? pokolbelíj keferw kentol:

A5 epéének ees a? ecotnek o kcníjacrth. kíj'wel

te jomefagodat íjtataak. en halalomnak ydeíjen eetes cngomoth te jent
teftodwel. ees íjtas te jent weerodwel: kíj legíjon en lelkomnek íjdwofíegere.

Te jent kíjaltafodert vram

kíjalcj hojjad engoineth.

A? te jent

f. 2SL* lelkodnek teftodtwl ki boGj atafodert agy íjd\vof|fegos halalth ennekom.
Te jent feíjcd tíjwíjs koronádban yob walladra bocjatafodert haíjcj en hojjam the kegíjofíj feíjedeth. hogíj en elleníegom pokolbelíj ordog tawojjek
el twlem.

Te jent halotaíjdbol feltamadafodert. tani aj fel engometh aj o-

rok életre, ees nagy wilagoflagra: Te jent menyben menctodert. helhojtes engomet te jent orjagodban. holoth jonetlcn ees wegejetle'u dycjofegh
•12-oik icvci. ees T orom wagíjon.

Te jent newednek díjcjiretíj'rc díjcjofeg atyának ees

fíjwnak ees kcgyos jent lelöknek.

Arnen.

Legíjon.
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E j y m a d f a a g íj s. \v a g y o n íj d w o j e íj t e n k
J e f u s r o l . kíj i g o n feep ees íjgon

w

kriftus

aíjeetatos.

Vram Jefus kri^lus orok díjcjofegnek kíjralya. e5 wíjlagnak meg wal-

toya. ky míj meg waltafonkerth | korojtnek kcnníjat akarad fel wennod. f, 2/3,
ees míjnketh fetetfegnek hatalmából meg waltanod.
welagoffagara

Es te efmeretodnek

hojnod meltoltatal. kérlek wíjlagofoíjcjad meg en jíjwem-

nek fetetfegeíjth. hogy efmeríjelek meg tegod en ydwojeíj'to íjftenomet.
Ees te hojjad híjtnek ees erős remenfegnek. ees tokelletos ifteníj sere
tetnek míjatta ragajkodíjam.
nyaAvalaffagomat.

Ees hogíj II efmeríjem meg magamat ees en43-dik \»ri\.

Ees bíjjonfagwal te jíjnod eloth alajatos legyek.

Ees

a; te ttj5ta ees jent feelelmedben. ees a5 te solgalatodban míjnd en eeletomnek wegejetíjglen. aíjetatoífagwal meg maragyak.

Uram Jefus kri-

ilus te tudod a? en be menefomet. elowe menefometh. ees en kíj íjoweiometb: íjgajgas engomet a? te byjonfagodban ees bo|cjaffad meg míjnd en f. 2 / # .
byncymeth ees en fogíjatkojafíjmat. kíjknek miatta en nawalias en mél
tatlan bíjnos. en yffywfagymnak
tottem te kegíjoffegodet

napytwl fogwan ej orayglan meg fer-

ees íjrgalmaffagodat.

Aj en alnokfagym felywl

yarak en fcycmeth. ees íjgon meg hatalmajanak en raíjtam.
kol meg tataa aj o meelfegeth. hogy el nyelyon engomet:
gos ellenfegok

mynd napeftyg ellenkodnek

Ees aj po
Aj go linóira-44.<iik iewi.

nekom mondwan: IJlen el

hattá oteth. kerongelfok ees fogyok meg oteth. aj my cjalardíagynknak
5*
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míjatta.

No ajert vram Jefus erős ees bíjw oltalmasom ees fegodelmem.

tekencs ala meníjorsagbol. ees laffad as o alnokfagokath. ees a5 ©n gíjarlofagomath. Mertb por es hamw wagíjok :

Tegíjed ast hogíj en gíjosbel-

lem | meg a? ag ellenfegnek kefertetíjth.

Teftnek bíjneíjth. ees es v i 

lágnak ártalmas hysolkodefíjth.

Ees a? te sent kenodnak míjatta. ees a?

í,í|5 marianak cfedosefe míjatb. bocsaffad

meg míjndon bijncíjmet:

gyed vram iften. bogíj wehcffek leikot as te íjrgalmafíagodnak

Te

weJagoí-

l'agaban. hogíj íjt ees míjnd oroke tegod en íjdwoseíjto i-jlenomet kihal
lalak, serethefifelek. II míjnd a? fok senthokwel. ees walastottakwal éghe
tőmben . Ktj athíja i^lenncl ees 5ent lelokwel eh ees onagla? míjnd orokwl or^kee.

Ámen: |
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Kezdetnek ymar awo/myonk 5^5 martának pth epejegyrol iralo ymadfagok.

kyket ha walak'y ayetatojfagwal

yat ees erdőmeth weefy o wnt

Elfő

meg olwajfa nagy

btrau-

fijatwl.

ymadfaagh:

v y Maria myndon emboroknek ees igennek késben yaroya. yrgalmaflagnak kwt feye. foghatatlan kyotwen malacnak bewfegos vy w]]lafath. 46"liV

Uvix

Maria Jcfusnak cdoffegos anníj'a kérlek tegod a5 epefegodcrt kyt wallal
awagy jenwedeel. te kegyes jywedben. akor. mykoron 5ent wen fimeon.
proffetalwan. nekod mondottawala.

The lelkedet tor által y'arya: kérlek

ason tegodeth assonyom. hogy kcryed ason te aldoth ftjadath. bogy a?on
te epefegoderth. a? o bewfegos kegyolFegebol. agya nekom myndon nejmw
byneymnek bocsanatyat. ees jabadohon meg engomet o méltatlan solgaíjat myndon gonofíagoktwl el mwltaktwl. yelon waloktwl. ees yowendoktwl.

Ámen.

Mafod

y madfagh

e 5:

v J Maria myndon emboroknek fegodelme ees bekofeg

5or?oye. kérlek

tegodeth ees omollak mcnyorsagnak drágalátos sepfegw kyralne áfonya.
A5 1 keferwfegos haborwfagod myath. kyth

wallal te kegyefíegos sy-47-ui, i,,,.

wedben. mykoron te seretho ffyadath harmad napyg el westotted wala.
bogy keríjed otetb. hogy o ason te haborwfagod miath agyon ennekom
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oly tokellet^ffeg^th ees bíjson serelmeth. hogy a? sérelmei men^ey fékben
anne erdometh walíjak. hogy ha fok estendeíjglen

nekíj míjndonnemw

t^kellet^ffegwel 5olgaltam wolna: |

Harmad

íjmadfag:

V_/ Maria betegeknek gíjogíjetoíja ees meg febhotteknek hasnalatos vrwofa. tegod kérlek díjcsofegos assoníjom a? te haborwfagod míjath kíjth
wallal te kegíjoíTegw sywedben míjkoron kegyetlen fy'dok te aldot kíjwanatos egyetlen egy fíjadat meg fogak ees meg tártak. kíjrol meg el48^it icvii. merted wala leiekben ees tudod w a l a . hogíj akarlíiia ees kellene kenth
senwedníj. ees megh halníj embori nemsetert. keryed assoníjom a?on te
aldoth fyadath. e? wíjlagnak bekeltet^yeth. hogíj ^ a?on te haborwfagod
míjat engometh teftomnek

ees lelkemnek myndon haborwfagabol: f'og-

i'agabol ees míjndon wesedelmibol. egyetemben míjnd en jwleíjmmel: a%• Z>T» tíjainfyaíjvval ees míjnd rakonfagíjmal baratíjmmal ees ellenfe[gymmel 05w e n . kegy^lTen meg sabadohon. ees míjndon gonosoktwl oltalmadon

y-

rokwl oroke: ain.

Negyed

íjmadfag

íj m a r :

V_J Maria, vakoknak wilagofeíjtoíja. ees ydwoflfegíjis malastnak sowetuek e . tegodet kérlek en sérelmes assoníjom íjftennek sent anníja. a? te babowfagod míjath. kyth wallal te 5enc5egos sywedben. aserth bogíj egyet-
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len egy [I scretho fíjad Jefus a5 kemcníj fíjdoktwl. hcgíjos was 5egek-49.,iik i.wi.
w e l . míjndon

íjrgalmafíagnckwl

kormtfanak elewenetos faíjahos seges-

teteek. hogíj níj'eríjed nekom ajon te jerelmetos fíjadtwl.
haborwfagodert. bíj?on

ees ason te

sereimnek thwseeth. hogíj aj o sereimének ees

ken 5enwedefenek thwsewel megh gíjwha en síjwemet. kíj twjeth a? f'elfegos pap kriftus Jefns ecltefie ees meg gor|íj'e55e. o. keferw keníjanak em- t. 2;fi.
lekosetíjre. hogíj a?on onnon keníjat foha el ne felegíjem.

ees ha nagíj

koorfagert. awagíj egíjebncinw oknak meg bantafaerth meg nem emlekoshetncm o keníjarol. De maga o fok íjrgalmaffaganak míjatta anne erdomot wallíjak mentjorsagban. hogy ha míjndon naponnan meg wegestem
wolna míjndon orakat o sencsegos keníjanak emlekosetíjben.

Amé. 1

Q t o d íj m a d f a g.
\J

5o.,i;k \«n

Maria bíjnoííoknek jjdwoffege. kíjkcth karhosatos bíjnnek neheffege

meg níjomoreijtoth ees a? mij níjawalafíagonknak wege maria. tegod kérlek es wíjlagnak txjstoffegos assoníja: A? mondhatatlan nagíj keferwfegoderth kíjth wallal te kegíjoflegw síjwedben. a? oraban míjkoron the ?encjegos fíjad. míjndon híjw korostíjenoknek 5eret|tetos. a? korostfarol le t« Z>A
wetetwen meg vijwlth febokcl. ees tulaíjdon onnon sent werewel meg
Averofwhven. adaték Jofeftwl te síjseffegos öledben. Keríjed assoníjom tennon fíjadath. kíj mundonoknek wíjgafaganak

koronaíja meníjeíj fékben.

hogij o ason te habonvfagodcrth meltolkogijek engom elöl venníj o bew-
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5i.ait ícvii fegos malajthíjawal. ees. o . bevvfegos tjrgalmaífagawal. II ees hogy en teftomet ees lelkometh. te oltalmadnak alaíja meltolkogíjek hagíjníp ees te
kegíjos íjrgalmaffagodnak kebeleben helhojtetníj. kíjth mindon aíjetatoí'on
kérőknek meg níjc? <^roke.

Tegodet kérlek vgíjan ason te megb feíje-

rwlth ees werheníjwlth sereto fíjadnak míjattha. kíj leen míjndon te bodogfagodnak kénese, kíjth te gíjengeíegw öledben, twlaíjdon tennon emt. 2 8 . löddel emleteel. | o nála meltolkogíjal

eledesnod en erottem • hogíj te

íjrgalmaffagodnak balatb adhaífak orokwl orokee.

Ámen.

K o w e t k o 5 //íj .k aíj in a r m a s ijm a d f a g a 5 5 o n íj o n k 5 TJ 5
máriának tíjjtoffegere:

e m b o r n e k v t o l f o óra

i j á r ó l w a 10 s

\J

sencsegos assony. o díjcsofegos. o kegíjoffegos csillaga tengornek míjn-

52.i,\: ,<:; donkoron 5ÍJ5 inaria. ne hagíj el engomet níjajíwalas

bíjnofth

en hala

lomnak íjdeijn. ees as keferwes oran míjdon halainak míjatta en nyelvveinet nem indoíjthatom te newedet kíjaltanom. ees en someijmcl nem nceshetok. ees en fíjleíjmel

soíatoth nem halhatok. Emlekmíjel akoron ke

gíjoffegos aníja a? íjmadfagokrol. kíjket maftan

mondok te kegíjoffegos

fíjleíjdben. ees fegeíjl ennekom a5 vtolfo síjkfegomnek oraíjan; | ees 5abadoh meg engometh akoron míjndon gonostwl. ees kegíjotlenfegnek

y
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jolgaíjtol.

Víjgíj engometh híjedelmnek helere. ees wíjgafagos

nek níjwgolmara hol
aldoth gíjwmolcset.

en orokee algíjam Jefus

kriftufth

te

bekofegméhednek

Ámen;

Mas ymadfag ijgpn Jeep.
anonyonh

ees jjgpn nagy

bwcws.

5$5 martáról tvalo ;

V_/ Bodogfagos laabak kíjk wifeleek orok jj wíjlagnak kíjralíjath: O bol- 53-Hik i.v<i.
csefegnek méhe. kíjben rekejtet^th wala a? felfogás vr ijlen.
emlők, kíjkct emeek atíjanak bolcsefegc.
leek aldoth ijlennek sent fíjath.
igennek egíjetlen e%y fíjat.
ennek orcsaíjath.
níjawalas bíjnofth.

O bodog

0 bodogfagos karok kíjk wife

O sencsegos aíjakak kíjk osokolgatak

0 bodogfagos ?ent somok kíjk neeseek i g 

O míjndonoftwl

bodogfagos ?y$ maria. fegelíj engom

Ámen. |

6
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Valaki/ «5 alaayrth ytnad/agokath

harmyc napi/g ayetato/on

íja. ^ent/egos kenyanak vronk Jefus kriftusnak ty\tpffegere:
dog 5y5 martának

p annyanak

ty\toffegere:

valamyt

monda ndees bámeeltooth

keerend. ket/eeg nekwl meg n'yery .• kyth gyakortha iftenfeelpk
los b'y^onfagwal meg

ye-

keefeertpttek.

54-dik icv.ii Q E n t maria. t^rxpk s z é k n e k síjse. íjrgalmaflag II annxja. malacnak annxja. mxjndon el hagxjothtaknak remeenfeege. mxjndiin kethfecgben efotteknek \vxjga5tal0xja. a? baanatbnak th^reen. kxj te lelkedet által folxjaa.
mxjkor te egxjetlen egxj fxjad. mxj vronk Jefus krijius halaalnak kenxjatb
senwedxj wala. a? k^rmtfaan: Ees a? ffxjwxj sereteton. kgwel o te anxjaxj
bánatodon konxjorwlween egeejlenfeegwel walo. ^ 5eretho wxjkarxjof|faanak sent íjanofnak tegodeth. hoyjaad laataafaara axjanla: keferwixj. konxjorwlxj. legxj tanaalc? keerlek. en somorofagomnak. ellenem walofaagnak:
koorfagomnak. seegeenfeegxjmnek • sorgalmatofíaagomnak: ees en mxjndonnemw swkfeegc^mnek:

0 nawalxjaafoknak xjrgalmasoxja. nawalxjoltaknak

eedos wxjgaUaloxja: ees íjrgalmafiaagoknak
55-JÍI

annxja. el hagyottaknak ke-

inti. gHQffeegos wxjflgastaloxja: ees mxjndtonnemw sxjkfeegben aarwaaknak kees
fegeexjthoxje. Halgasd meg en xjmadfaagomath. ees tekeencjed en aarwafaagomath* aarwafaagomnak nxjtigeefeeth: ees nawalxjaaflaagomnak k^nxjwhullataafaath; Ees mert nagxj fok gonosba. ees 5omorofaagba. en bxjncxjmeerth wettettem. nem twdom kxjhti? fwtamíjam. hanem te hossaad. en cdcif-
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feegos a55omjomho5 5U5 ma|riabo5 . mg vronk Jefus kríjftnfnak

sylexjeehm.

míj emb^rfeeg^nknek hafonlatoffaaho?. ees eguenl<j>íjeeh^5. ees meg Avíjgastaloíjaaho?. Ajeert te kegíjoffeeg^dnek fíjleíjth. awagíj te ?okoth tjrgalmafíaagodnak: en íjmadfaagomho? k^gíjelmefen haíjcsad:
gos fyadnak o nagíj kogíjelmeeffeegeen.

A5 te íjrgalmaflaa-

a? ed^ffegeen. kíyth akor mw-

tatha. míjkor emboríj nemset^th hossaa ^lelee. hogij megh J tykeellenee-56-,Hi \»rt\,
íje. athíjaawal egífbe ees sent leelokwel: gíjarlo teftyth mn

{jdwoffee-

gonkerth reaíja fogadníj. ees angíjalíj k ^ ^ n e t h w e l . ees ?ent leeloknek
meg amije kojaafaawal te twled kegíj^ffeg^s 5ÍJ5 maria tcji^th fogada.- ees
kíjlencs hona^paa te jentfeeg^s meehedben be rekedween. iften ees embor wíjfelteteek. ees kíjlenc? hónap el mwlvvan. ?ent leélek míjwelkodeí'eenek mtjatta. te 5Í)5efieegos | meehednek dtjc^feegos palotaaxjabool kíj

v.Z/9-

yoxvecn. nem vtaalaa meg laatogatníj e? vvulagoth: a? somorofagon. kíjtb
ason te fíjad. vronk Jefus krijius senwede. mu/korth olxjwethíj hegxjeen .
attmjath íjmadaa. hogíj ha leehetne elmeenne .9. kenníjanak pohaara 9
roola.

A5 o három íjmadfagan. ees a? soinoro vtanna íjarafodon. mxjkort

o vtanna meegíj Avala nagíj ítjrafwal. as O kenníjanak ees
kegíjotlen neeseefecre:

halaalanak 57«nk wi

A5 seegíjonokon. hagíjapaaíbkon. nxjak kapaal'o-

kon. meg mewetecfokon. bamifvvaadolaafokon. ees hamíjs íjteeleefokon:
A 5 rwhaíjaan. níjlon ees íjateekon meg níjerteen. a? kothelon ees .0. oftonjn. a; baaromjor walo koníjwhullataafíjn. a? 9 weeros

wereeteekee-

nek csoppijn. a? 9 beek^íeegeen ees halgataafaan. a? 0 feelelmexjen. ees
6*
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t>. 30. bwíblaaíaan. | ees o jíjweenek somorofaagan:

A5 o seegíjonen kíjth sen-

wede. míjkort meg meseeíjtelenoíjteteek a5 kormtfaan. ees te előtted kegíjofleegos 5ÍJ5 maria. ees míjnd a5 kos neep eloth fíjgge:

A 5 o kíjralíj

feijeen. naaddal meg gíjalaastatotton. a? o tíjwíjs koronában. a5 o soinehl'aagan, ees meeroggel egíjelwlth

ecotnek kooilolaafan.

58-dit íov.i. kíj o sentfcegos oldalában ] be gíjaktateek.

a? o cwcaíjan.

A5 weeron ees wíjson. kíjk

o sentfegos oldalaabol kíj folíjaanak. ees íjrgalmaifaagoth ees malastoth míj
reíjaank beewíeeggel otteenek:

A5 was seegekon. kíjk .0. kejcíjben. ees

laabaíjban be vverettetheenek. a? o aíjaanlaafan. kíjwel .0. atthíjaanak.
a5 .0. draagalaatos lelkeeth aíjanlaa: A5 .0. eedoffeegos lelkeen. ky'th nagy
v.Si,

erős íjwolteeíTel íjwolthween. helíj. heelíj. | láma asabathaaníj. ees feíje
le haíjthwaan. kíj bocsaatha o sent lelkeeth. mondwan. míjnd be telíjefodoth:

A 5 fwporlahnak 5akado?aafan a? templomban, ees a5 kőnek hafa-

dosaaian. a? napnak ees hódnak meg homaalijofodaafan. aj o íjrgalmalfaagan kíjt a? latorral thon.

A? o korojthfaaíjan. ees keenwallaafan. a? o

59.dikiev^i. halaalan. ees el temeteefeen. II A5 0 poklokra sallaafan. míjnd a? lelkok o n . kíjket a? o meg latogatafanak oda menefeewel meg \vijga5tala.

As

wíjgaiaagon. ees díjadalmon. ees o fel tamadaafanak díjcjofeegcen. ees a?
o meg íjelonefeen. kíjwel neegíjwen napíjg o fel thamadaafa wthan. tenekod mxjndonoknek előtte waalajtatoth
». 3Z>. ees egíjeb waalajtatthaíjnak meg íjeloneek.
meeneefeen. kíjwel tenekod díjcjofeegos

5ÍJ5 maria. ees apofthalíjnak.
A5 | 0 díjcjofeegos
$íj5 • ees onekíjk

meemjbe

neejeef^kre.
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menybe fel emelkodeek.

A5 wygastalo sent leeloknek mala;thyan. kytb

tanytwanynak 5yweyben tíjses nyelwekben be otte. ees .0. myattok míjnd
es wíjlag ;eerthe hossan ees seelofon kíj teríjeste.

A5 íjteeletnek reettene-

tos napiján, míjkoron el íjowendo meg ytelníj eeloket
ees e? wylaagoth tbw5 míja.

ees boltakath.60-an uwi.

Míjnd e$ O epefeegen te weled e? wíjlaagon

kíjth ko?Ie, a? o apolaafíjnak edoffegeen . as mondhatatlan nagy oromedon. kíjwel fel weeteteel a? te fíjadnak eleyben. hol o r w h ees orsaagla5 weegnekwl. wíjgastald meg en sywemet. ees halgas meg en keere«>fombe.kíjerth teegod nagy alaasatoíbn. ees aíjetatoíbn maítan ymaadlak: |

Ith keeryed mijth akart-

Ifmegh keid el es

alaaijrth

ymaad/aagoth .•

EES

mykeeppen bysonyos wagyok hogy a? te fyad femmyth nekod

nem tagadwaan. teegod thíjstol. ason serenth erojíjem- könnyebben, hamarban. ees tokeelletofben. te sentfeegos fegeeythfegodeth. ees wíjgastalaafodath . a? yrgalmaiTaagos te síjwednek .0. eedoífeege ?eerent.

ees as 6i.,ia üwi.

te eedoffeegos fíjadnak akarathíja seerenth. kíjwel keereefoketh megaddíja .0. feeloíjnek. ees benne gyönyörködőknek. a5 .0. síjwoknék keereefe
jerenth. ees a5 en síjkíeegom serent. esőkben, ees míjndon

íjgíjekben.

kíjkeerth aIaa?atofon the 5entfegos newedet íjmadom. ees te fegeedlegodet keerom. hogy níjeryed

nekom a? te eedoffegos fyadnaal. korostyen
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híjtben | erős remeeníeegoth.

ees tokeelletos seretetoth. ?uwnek

íjga?

toredelmeeth. fíjralmnak kwthfeíjeeth. ttjsta gíjonaafth. meelto ees sentl'eegos eeleeg teetelth. ees sonetlen walo orífjetot bíjntwl. ees e5 wíjlagnak meg vthaalaalath.

Iilennek ees koselomnek serettetith. a? eedoffee-

gos te fíjadnak oftoríjth. en fortosetoffeegos teftombe. beekofeeggel ?en:-JU i.vri wedníj: íjgas beekofeegoth míjndon níjawalíjaall kra. ees wesodelmre. kíjket te fíjadnak o seretetíjerth
ha síjkfeegh

kelletíjk senwednom. meeg balaalth íj's.

leeson: en fogadaafíjmnak be tolteefeeth. íjo míjwelkode-

tokben sonethlen meg maradafth. thwlaíjdon en akaratomnak meg oleeleeth. tenekod kellemetos níjaaíjafkodafth.

bodog halaalth: ees en eele-

tomnek vtolfo koraiján. bwjgo peníjtencíjath. ees íjo ertelmomnek egee51
woltaath. solaafwal. ees en síjleíjmnek

lelkíjnek. athíjaamftjaíjnak.

bwgaijnmak. ees míjndon íjol tlieewoíjmnek. elewenoknek
nak , orok eeletoth:

ees

ees holtak

Ámen:

Bodog mwnnak

walo aijaanlas.

V^f En a5?oníjom ?enth maria. en magamat b te aldoth híjthelodre. ees 50netlen walo ortjseefodben. ees te íjrgalmaflaagodnak kebeleeben. ||

•)3.lit Uvél.

(Itt ki van megint szakadva egy levél.)

4?
gometb. ees en meg halaafomnak

oraaíjatb . ees míjndon míjwelkodeto- t\4-,uv i„n.

met. ees keerlek teegodeth. hogíj tarcs meg engometh bijnokbol, gono$
torteenetokbol. míjndon emboríj somecromtwl. reettenetos haragtool. fortosetos gondolatoktool. ees míjndon halaalos bíjntvvl. bíjrtelen ees elöl
meg nem Iaatoth halaaltool. leeloknek. ees teftnek. ees tíj5tofleegomnek.
ees en íjosaagíjmnak míjndon we5odel|meetol: ees ne engegíjed nekom

jr. 33-

walamíjkoron olíj bíjnth teennom. kíj míjath te malacodat el "\ve5efien1.
Adíj nekom el mwltakrol meg gíjogíjwlaafth. maflán walokrol oríjsetboth,
ees íjowendokrol
gexjthfeegoth.

okofkodaafth:

Adíj en nekom es wíjlaagon

kee$ k--

Leegíj en nekom a5 reettenetos íjteeleton 5o?oloom. te fíj-

adnaal. míj wronk Jefus kríjftbwfnaal.

Ámen:

Atithyffona.- 1

l e oltalmad alaa fwtamonk Ljlennek ?íf5 anníja. míj koníjorgeefonketh 65-,iik uwi.
ne vtaalíjad míj síjkfcegíjnkben.

de míjndon wesodclmektwl

sabadeíjcs

meg míjnketh. míjndonba díjcsofeegos ees aldotb 5ÍJ5:
wers

Míjndon níjomorofaagonkban

ees 5omorofaagonkban:

Segeelíj

nekonk bodogbfaagos 5tj5 maria:

I m a d f a gV/ltalmajíjad vram te solgaíjdatb. beekoíeegnek fegodelmeíjvvel: ees boodog marianak orok ?íJ5nek | oltalmaaban bíjstakath; míjndon ellenfeegok- jr. 3 # .
thwl thegíjed baatrokkaa: míj vronk kríjftufnak míjatta.

Ámen:

4s
L e t a n ij a .-

IVíjrieleíjfon • Kri,jleeleíjíbn.
met
e6.dik

J.V<I.

Kíjrieleíjfon.

Kriftus

Meníjeíj athíja íjften: íjrgalma? ennekom

lagnak meg waaltoíja. íjrgalmas énnekem
lagnak meg wíjlagofeíjtoíja.
galmas ennekom.

iSLent maria:

iSLíj5eknek síjse.
ent Mihal.

3entoknek illene.

Ir-

Irgalma? ennekom.

E?

Irgalma?:

Imagíj.

Imagíj erotté.
Imagíj erottem.

'ent Gábriel.

'ent Vríjel.

Irgaljlma? énnekem

Imaagy erottem.

Iftennek ?ent anníja.

ent Raffael.

3ent fíjw iften e? >ví|-

3enth leelok íjlten. e? wxj-

3ent haaromfaag egíj iilen.

wíjlagnak meg waltoíja.

halgas meg engo-

Imagíj erottem.
Imagíj eerot.
Imaagíj erottem.

(Qjíjnd sent Angíjalok. ees Arkangyalok .

Imagíjatok erottem.

r- 31. | | P M a ^ meníjeíj ?ent palogarok. | Imaaggatok erottem.
baptíj,jla.

3ent János

Imaagy ero.

ent Ábrahám .

Imaagíj e.

ent Ifaak .

Imagíj eerottem.

ent Jacob .

Imagíj eerottem.

(Qlíj'nd ?ent patríjarkak. ees profetaak.

Imagíjatok erottem.
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ent Petor.

Imagíj érettem.

ent Paal.

Imaagíj érettem.

ent András. Imagíj erottem.
ent Jakab. Imagíj erottem.
ent János ewangelíjfta.
'ent Jakab. I.

T^cnt Fylop - I.

' ent Thamaas.

Imaagy e.

'ent Bertalant.

Imaagíj e. II

tty'ent
M

Mathee.

Imagíj erőt.

ent Síj'mon.

imagíj erőt.

^ _ # ent Thadeus.

Imagíj e.

ent Borbaas .

Imagy ei-ot.

ent Lwkaacj-

Imagíj erőt.

'ent Maark .

87-diki««ii.

Imagíj' erőt.

«j#*ent Maatbíjas .
£^

lm.

Imagíj erottem.

ájfcíjnd 5ent apol'tolok. ees eewangíjelíjftak.

Imagíjarok er.

"jfftennek míjnd sent tlianetvvaaníj. Imaagyatok eerottem.
ent I-ílwan prothomartíjr. I.
'ent Loríjnc?.

3

Imaagíj erőt.

ent Wíjnce .

Imagíj erottem.

ent Gijorgb.

Imagy erottem |

jt\ 36.
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ent Albeerth.
'ent Balaas.

Imaagíj e.
Imaagíj e.

ent D<j>mot^>r. , Imaagíj e.
ent Gelerd .

Imadíj erotte.

ent Fabian. SeboJiíjen.
ent Ko;ma Damijan.
'ent Díjenos.
/I\íjnd

I.

Imagíj ee.

sent martijrok.

lm.

^ i l f . y n d ?ent Ártatlanok.
ent Silweiler.
'ent Gergői.

Imadíjatok eerottem.

I.

Imadíj ee.

Imaagíj ee.

' ent Marton . Imagíj ee.
'ent Mijkloos.
68-.iik i4vél.

Imagíj ee.

jJLent Borocsk. Imaagíj e.
ent Gracíjanos.

Imadíj e.

'ent Paal remothe.
ent Ant Uii I.
'ent Amborws.

Ima.

Imagíj eerot.
Imaagy e.

ent Jheeroníjmws.

Ima.

'ent Iftwan ktjral.

Imagíj.

ent Laslo kíjral.
'ent Imro hercjeg.

Imagíj.
Imagíj e.

I
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ent Elek.

Imagíj eerottejf).

ent Benedok. Imaagíj eer^.
^ t e n t Egíj'od. Imaagíj eerot.
^ e n t Damokos. I.

3ent Ferenc?. I.

ent Gaal. Imaagíj érettem,
'ent Ofwald kíjral.

Imagíj.

sLent Síjginond kíjral.

Imaa. f

ent Kaafpar kíjral: Imagíj.
'ent Balthafar kíjral.
Ttent Melkíjor kíjral.

1

Ima.
Imagíj.

íjnd 5cnt Konfelíbrok. I.

,íjnd 5ent papaak: ees píjfpokok: ees doktorok.

íjjíjní] 5en( remothcek.

ees baraatok.

(Q|íj»d 5ent papok, ees fel papok
TSÍent Anna a55oníj.

Imagíjatok.

Imaagíjatok érettem.

f. ^ífríjnd ?ent kíjralok. I

Imagíj.

ent Maria magdalna a^oij.
'ent Martha assoníj.

I.

Imagíj.

ent Katheryna. Imagíj erőt.
"ent Beníjgna.

Imagíj erottem..

ent Margíjth .

Imagíj erőt.

69-rfit Inrr'l.

'ent Ágnes • Imagíj erottö.
7 *

•
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3

ent Agotha .

Imaagíj eer^.

ent Lwc5a.

Imagíj erottem.

^ent Cíjc<j>le .

Imagíj erottem.

'ent Borbaala .

Imagíj erőt

' ent Dorothíja.

Imagíj erőt

"ent A,jpalíjn.

Imagíj erőt

>Lcnt Kolos. I.

>ÉLent Príjfca. I.

ent ncjie. I.

A ent Vrfula. I.

'ent Kríj,jlíjna.

Imaagíj ero.

ent Ewfrofíjna.
'ent Erfebotb .

Imaagíj e.
Imaagíj ee.

' ent Ilona . Imagíj erottem.
'ent Affra. I. * 5 e n t ^offíja- *• I
ent Maria egíjpciaka.

I.

'ent Werníjke. Imaagíj e.
£Tk íjnd ?ent 5Íj5ek. Imagyatok
^ . l l ^ í j n d jent Haasaíbk. ees 95wegíj'ok. Imagíjatok erotté*. Iftennek iníjnd
díjcjoleegos ?enthíj. Imagíjatok eerot.
bíjnofnek.

Leegíj íjrgalmas vram ennekom

Légy íjrgalmas rram ennekom wetkojotlmek:

no5twl. 3abadoh engom vram.
yo.dik jewi. meg vram engometb:
vram engometb:

Qrd^goknek

Míjndon go-

rjalaardlaagatwl.

,abadob

3orníjvv ees bertelílen halaaltwl. aabadob meg

Tbe ?ent síjleteetydert. Sabadob vram engometb.

Tbe
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serit kornywl metcleefoderth. 3abadoh vram engoineth.
Ieefoderth. 3abadoh vram engemet.
derth. 3abadoh vram engomet
3abadoh vram en.
vram en.

Te sent kcnoderth. ees koro?>tfa-

Te sent halaalodert, ees el temeteefodert.

Te scnt dycsofeegos fel thaamadaafodert.

3abadoh

Te sent menybe meeneefoderth. 3abadoh vram engomet. | 3ent

leclok bocsataafoderth.

3abadoh vram engemet

veegy bo5?aad vram engometh:
fon.

Te sent boyto-

Páter noftert ees

Kyrieleyfon.

Halaalomnak
Kry-flceleyfon.

ydeíjen
Kyrieley-

Aue mariatb ohvals: I

Yinmaar keltetyk

Ay}onyonk martának

wec^ernyeye.

li-m. i«4i

D i x i t d o m i n u s.

Monda

atb íja ijlen en vramnak Jhefusnak.

ylyen yogomrol:

Míjglen wetliom te ellenfeegydeth . laabayd alatb walo sekkee.

Donec

V i r g a m.

Atya íj-jlen te birodalmadnak hatalmaath bocjaathya fíjonbool. a^ert vralkodyaal te ellenfeegíjdnek ko50the.

Tectim p?i- Te weled egíjben walo keb-

detb wagíjok te hat a Imádna k napyan. | ky meg tetyk sentoknek wilagos
feeno/fecgeebe i merth een lwcyfernek előtte syltelek tegodet.
Athíja yften

J n r a n i t:

meg efkoweck. ees eroffen meg aallapyk o fogadaafa. te

wagy orokkee pap. melkyfedek sonethe seercnt.

Domtf) a ilextris:

Vr

kri-jius te yogyd felöl. o haragynak napyn oswe tbory as kíjraalokatb.
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J u d i c a b i t : Iteeletot teejon nem;etok ko>,otli: be toltíj a? pustafaago72-íit lovii. kath: fókáknak feyeeth lóidon o?we tory.

De t orrét e- ] Vr kriftus ej

wylagy sawaros wyjbol yweek: ennek okayert atya i^len fel magastataa
feyeeth:

G l ó r i a p r i : DycjofTeeg leegyon atya ífjlennek ees fywnak.

ees 5«nt leeloknek:

Sicut erat •• Mykent wala kejdethbe. ees mays: ees

myndonkoron : ees orokol oroke.

E5 dyaerethen.

ijnth

Ámen.

m'yndont dauid profetha yfteny

Landate

dyc^erethre.

pueri.

ll'tcnuek alaajatos 5olgaj dycseeríjeetok vrath: dyc5eeryeetok vrnak net>y. 3 A . weeth: Sit no: | Aldoth leegyon vrnak newe. maatwl fogwa ees mynd
orokyg.

A e o l i s . Nap taamadatwl fogwa nap efíetyglen. dycjeeretos vr-

nak neve. Excelfus .• Vr myndon nemsetoknek folothc magastatoth. ees menyeknek folothc o dyc^oeeege.

Q u i s l'iq. Ky oly. mynt my vronk y-(len.

ky magalfaagokban lakojik : ees alaasatoeokath meg tekeent menyben ees
73-dit IOTÓI. foldon.

Sitfcitans.- Fel emelween foltwl a? seegenth. ees a? gajlneybol fel

ygaseytbwan a? nyomoroltath.

V t c o l l o c e t . Hogy helhojtefíe oteth an-

gyaly feyedelmekkel: ees o neepynek feyedelmywel.

Qui hftate.

Ky a?

meddoth Jakojtatbya haa?ba. fyaknak orwendmo annyaatli. G l ó r i a p r i .
Dycjoeeegh leegyon

athya.

Vt fnp.
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/?5 dyaeeretben.

daidd pro/eta.

kodalmaknak

ijnt

(F> menyei) la-

kewan/agara.

Le t a t u s f u m .
V^jRwendosok asokba kíjk énnekem 5ent!i | leel^ktwl mondathaanak. vr- t>y. 38.
nak haa5aaba meegyonk.

Stantes.-

Oh ijeerwfaalem

tatofok leenek. te aíjtodnak gaadoríjban.

míj laabaíjnk aalha-

Jerufalem.

Jerwfaalem

epeutetuk mennyegbe mykecjpen waaras: kunek egueffeege
nedon vvagyon.

kíj

onnonfien-

Illuc eim. Oda a? meníjeíj íjerwfaalembe fel mennek nem

mundon neimetok: hanem c?ak vrnak neinsetíj nfraelnek bíjsonlaaga: vívnak newe vvallaafara. 1

Q u i a i l l i c . Mert oth íjltepeenek íjtceloseghe. 74.,m i„.-i.

uteelwen dawxjdnak csalaadíjath.

Rogate.

Aícrt kíjk aíjet05tok

meníjeíj

lakodalomba, íjgíjekmíjetok beekofeegre íjerufalembe: ees beewfeeg teegod 5cretoknek:

f i a t p a x . Vram íjften leegíjon bekofeeg te eroíjdben.

ees bewfeeg te magafíaagíjdban.

fpt fratres.

En atyám fyayeerth ees en

baraatíjmecrth. híjrdetok wala beekofeegot te rolád:

.jpter d o m n . Míj

vronk íjjiennek haasaíjerth: en kerefyk | íjokath nek^d. Glória pri- vt s.- »y. 39.

JS1? ymaad/aagba dauyd profeta

ijnth. hogy 05 myth walakij

magaaba e/mer • ne p magatwl. de y/tentwl
N i fi

tárcsa-

dominus

JTlA vr íj«(ien nem cpeíjthendíjj a? haasath: haath heeíjaaban mwnkalkodnak kíjk ^theth epeíjthíjk.

Ni/i doming. Ha vr íj-jien nem ^ríj?endíj a?

5(>
waarafth. heeyaba wygyaaínak kyk
75-dik IOVÓI. thy y^ennek 5olgay, I

oryjyk otheth.

V a n ü e f t . Asert

heewfaagos thynektok y{ieny wíjlagoflagnak e-

lotte fel kelnotok. kelyetok fel míj vtaan meg alaajtattatok kyk eesytok faaíjdalmnak kenyereth.

Cü dederit.

My koron vr y-jlen ailand a? o

serethoynek aalmotli. íjme akoron vrnak orokfeege. kyk y.jiennek fíjay.
kíjknek eerdomok sy5 marianak méhének gywmolcse:

Sicut sagitte:

Mykeeppen hamar ni)lak hatalmainak keféében, csőn kee^pen ky íjstekx>y. RQ. nt'k fíjay:

Beatus qui: | Boodog embor k y esokwel be töltötte kywan-

fagat. mert nem gyalastatyk meg íny koron a? kapwn Roland ellenleegynek:

G l ó r i a pri.

Dycsofeeg leegíjon athya- ic.

E*> dijc^eretben dauid profeta

tanetya yerwfalempt • aw h'yw

leikot yfteny díjc^erethre .•

L a u d a i h r 1 e m:
dllerwfalem dycseeryed vradath: h y w leelok dyc?eeryed te yilenodeth.
Qm cforta. Merth meg erofíeethee te kapvvydnak rethesyth: ees meg I
76.dik íovái. uldotha a te benned walo fyakath:

Q n i p o f u i t . Ky ;or$oth te hathaa-

rydon bekofegoth: ees gabonának fyryawal meg eeleegeeth tegod.
emittit.5eede:

Qui

Ky bocsathaa o ygeíjeeth földre, hamarfaagofon hyrhosyk o beQui dat.

Mely yiiennek

ygeeye sony a? bynefth

feyeerree

/-

Jf~'.'/fi/j!wz

ittí*n cc0 ma c« nwitöpn
cfcty$i/cl mywb ej u>íjkw<jciíG'.
ttiöíi $feei> #toi/f«tíjit<tfc^ i ( ) a e faptfütü' JlGimao ^5 arttr tr
) »

trfttm • <*a aj yoitw10? po
tij$ mcjf nem yjwm-m
^ciií Ettottm&i 9 ttyttíjc
$oJ$th£ fttofcu ahtflWÍ

ftpir

///// //Áir//.//£,#////
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m y k e e n t gíjapíjath: k o d o t h liynth míjkecjpen

hamwth.

Bocsaatíja o kríjftalaath m y k e n t b f a l a w k a t h .

o híjdegeenek sy'ne | cloth

kíj senwedheth.

Emittet.

Athíja

íj-flen boc?aattja

Mittit

criftalíü.

m e n y b ő l fíjath. ees

meg lagyethya bíjnben kememjwlth s í j w e k e t h . f w w a l o ?ele. ees folnak
wy'sek.

Qui anuciat;

Kíj meg híjrdetíf o íjgeeyeeth íjaakobnak:

gíjth ees o yteeletyth íjsraelnek.

Non

fecit:

Nem t b o t b y'gíjen míjn-

don nemüethnek. ees o yteeJetyth nem y e l o n t o t t e n e l u j k :
et.

Dycjofeeg a t b y a a n a k . ees fuvvnak.

ees 5ent l e e l o k n e k :

Mykenth wala kesjldetben ees ma ees míjndonha.
Ani.

Antifona.

ÁCIIÜI

síjleed C5 Avíjlagnak

ygaflaa-

Glória

patri

Sic

erat

ees o r o k k w l orokee.77.ditV

5y5 maríja. efedosíjel míjnd es wíjlaagertb: m e r t

kíjralíjat.

Capitnlu.

Ab inicio

J V e s d e t t w l fogwa. ees k o r o k n a k

et ante

ic.

előtte t h e r o m t e t t e m . ees a? íjowendo

kojíjgh meg nem 5onom. ees ?ent lakodamba o elottbe solgaleek:
laa adaffeek

íjjiennek:

Jjtm,: 0 decus
VJ

Haa-

virg.

3Íj5effeegnek eekofleege 5y$ m a r i a . csak tliccnon|magad vvagy hasafw-

lathlan aníja. 51J5 sylceefodnek e l ő t t e . sy's syleefod k o r o n . síj's síjleeíodnek vtaanna Krtjftufnak

anníja. Ijlcnnek temploma, vrnak

wtjlaagnuk assonya. ees meníjorjaagnak

kyraalne
8

áfonya:

y'egíj'ofe. ©5
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JVers Weegíjed keeronk aldojatynkatb. adíjad amíjtb keeronk.
ees oltalma?

amytwl f eelonk

fywnak. ees 5ent lecloknek

78-ilik leve!

o

Imnus:

Kryftufnak:

Dycsoleeg

atbíjaanak. ees

Kriltuf.

Aue

maris

stella.

Ijlenek kogíjelmes jl anníja. kíj "\vagij tengoríj csíjllag ees minden-

koron ?íj5. es meníjorsagnak bodog kapwíja.

S u m c n s : 0 IJicnnek k o -

gíjelmes ^íjleíje. kíj weed gabryelnek ;ayabol a5 íjdwosletotb: erofeeycs
míjnketb bekofeegben. waaltostatbwaan

ewaanak

neweeth:

Solue.

ü

Iliennek kogyelmes 5ylcyc. odyad meg bíjnofoknek kotbeleíjtb. wakoknak agíj wylagoth. ees míj bíjnonketb el taawojtatwan níjeríj nekonk
míjndon íjokath: |

Monstra.

O Ijiennek kegyelmes syleíje. mwtaffad

tennonmagadatb anyánknak: ees fogadya altatod míj ymadfagonkath. as
kíj míj erottonk síjletotb. akara thíjeed Ienníj.

Virgo fing.

0 kriftuí-

nak kogyelmes syleíje. egyetlen egy ?íj5 • míjndonok ko50tb
míjnketh
takkaa.

bíjnoktwl megh sabadoytbwaan. teegíj kogyclmeffec

nak

ees tbyV

V i t a . O Igennek 5 íjleije. Agy nekwnk tíj'sta eelctotb. sorosy

79-,i.i. levéi. b a thür vtatb: bogíj míj
yonk.

kegíjos.

Jeínjlb

lathwan. myndonkort

egybe orwl-

Sit laus deo: Leegyon dycseeretb athíja íjiiennek. nagy kríjjluf'ekoffeegb:

Ámen:

sent

leeloknek. baromnak, leegyon

egy

tyftoíTeegb.

w e r s : 3y5 5ylefodnek vtanna jeplotelen meg marattaal: Igen-

nek anníja. efedosíjel míj erottonk:
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Magnificat.

liAgycythya en leikom vrath. Ees orvvendose en lelkom. en íjdwoseytbo yftcnombc.

Mcrth thckeenthee | o solgalo leaníjaanak

alaasalof-

faagath. mcrth ymee ebből bodognak mondnak engom myndon nemsetok.

Mcrth thon nekoin nagyokath kg hatalmas: ees 5ent o newe.

o yrgalmafíaaga magzatról magjatokra, oteth feeloknek:

Thon hatalmath

o karyaaban. el ve?tee keAvceloketh. o syweenek elmeeyeewel:
thee hatalmafokath sekbol: ees fel maga?tathaa alasatoíbkath
be tolthe yokwal: ees II kasdagokath bocsaathaa heewon.
rael o gyermokceth: megemlekmwen o yrgalmaflaagaarol:
la my atbyaaynknak: ábrahámnak ees o magjathyaanak
c5ofeeg athyanak ees fywnak. ees ?ent leeloknek.

Ees

Le we-

Eho5oketh

Be fogadaa if-80-j,t wi,
Mykenth 50orokkee.

Dy-

Mykenth wala kc?-

dethbcn. ees ma. ees myndonha. ees orokkwl orokkee. Ámen:

Antha.

0 Ljlennek dycjo ?yleye ?yj maria. ky mcelto leél myndonoknek vraatb
wyfelnod. ees arkangyaloknak kyralyath c?ak tennon magad sysen em- X. R\.
Icthnod. aserth kecronk kogyelmes ?y?. emlekmycl rolónk, ees keerycd
my eerottonk kryftufth. hogy te oltalmaddal ekofwlwen.
mennyeknek orjagaba ywthny.-

eerdomlyonk

uers Vram halgafd meg en ymadfagomat.

•ees en yAvoIteefom te hosyad ywfíbn.
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I m a d f a a g h-

JÜmgedíjcd kecronk míjnketh the solgaíjdath

míj vronk xjftcnonk. el-

8i-aik levói. meenknek ees teftonknek eeltíjgwalo egeefjjfeegwel orwlníj. ees díjcjoieegos bodog marianak mtjndonha 5\j?nek efedoseefeewel. maftaníj jomorwfaagtwl meg sabadolníj: ees orok örömmel Iakosníj.

Míj vronk Jefus

kríjilus te fuad mijath. kij te weled eel. ees orjagol. ?ent leeloknek egyefíbegeeben íjilten. o r o k k w l . orokkee.

Ámen:

Zent Haaromfaag ymadfaga:

Anti:

Theegod híjwonk. teegod íjmaadonk. teegod díjc5eeronk. oh bodog
$•

FKZJ'

5etb haaromfaagh. j wers Aldíjok athijath ees fijwth.

5enth leelokvvel

egybe: Díjcseeríjok ees míjndonoknek fölötte magastalijok oteth orokkee:

I m a d f a g h.
U n v r o k míjndonhato íjjien. kíj engetted nekonk te solgaíjdnak. xjgas
híjtnek wallaafabol. orok ?ent haromfagnak dxjc5ofegeth meg efmernonk.
ees íjileníj felfegnek hatalmából egíj tfjlenfeegoth tjmadnonk. keronk te82-jik I.VÓI. god. hogíj a?on híjtnek
míjndon ellenfeegoktwl.

eroíTeegeewel meg sabadolíjonk

myndonha.
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Zent Anna a^onrol

walo ymadfag:

Anti.

Mcnycy ayandok saalla ?ent anna a?5onyba. kythwl syleteek ?y5 maria:

wers.- The dycsofegoddel ees te 5cepfegodwel íjgyekosyel bewfeg-

gel. Jeepyel ky. ees orsaagolyh:

/ m a d f a g h.
JLwrírok mynd<^nhatho y-jlen. ky sent annaanak anny mala^toth adny
meeltolal. hogy maríjath my vronk Jefus kriftufnak annyath. o meeheebe wyfel|nceye.

Agíj nekünk anyának, ees leányának efedo?efe myath. J. # 3 ,

te kogyclmeffecgodnek bewfegeth. hogy kyknek emlekojetíjth kegyos $erelmcl <^lelyok : onekyk íjmadfagokwal, menyey yerwfalemben

íjwthat-

níj eerdomlyonk.

Zy\ 5ent katheryna

awony Imadfaga.-

Antifona.

3íj5 ?ent katheryna. gorog onaghbely gyöngy. kojiws kyraalnak
wolth leánya,

wers 3ent katheryna a?5oníj. ymagíj my

Hogy meeltok lceheffonk Jefus kríjftufnak

erottonk: 83.,m iev<n.

ygíjretyre:

I m a df a g
y-flen. ky adaal thorwenth moyfefnek fynay hegynek teteyen. ees
a?on hclon the

jent

sysnek ees martyrnak

angíjalydnak

myatta. ?ent

thefteeth csoda kecjpen

katheryna

a?5onnak.

helhojtetted.

keeronk
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theegod engedíjed nekonk . hogíj .o. erdőmének ees efedoscefenek míjatta.
5- RR- »5 heegyre ktj kriftus íjwthafTonk. |

J?5 ymadfag wagSjon «5 poganok ellen. Ees ások elleni/s.
kijk maafth
tatlan

meeltatlan

hantnak megh • aivagy meel-

haborgathnak.

Thord meg vram xj-jlen a? te 5ent haasadnak. ees te íolgalo leá
nyodnak ellenfegijnek crmjeeth. eos thoríjed el oketh. hogy megh efmeríjeek. mert níjncscn egyéb kíj míj erottonk wíjafkodyeek. hanem cjak
84-jii w,i\. te míj yjlenonk:

wers. Thaamadyon fel a? vr tj^len. ees II el thorettefle-

nek a5 o ellenfcegy.

ees el fwflanak o orcsaaíja elöl. kíjk oteth gíf w-

lolteek :

I ?n a d f a g h.
J_iwrok myndonhato vr y-jlen. kynek k e h b e n wannak míjndon hatalmaffaagok. ees míjndon onagoknak torweeníje. tekeencs keerlek kogvelmellon te jolgalo leányodnak, ees mynd kosonfeegos kormthíjen nerj>nek fegodelineere. hogy a? en ellenfeegym. ees mijnd a? pogaan neepek.
kíjk a5 O eroíjokbe. ees kemeenlegokbe bíj5ta|nak. te hatalmaíTaagodnak
yoghíjaawal meg torettcfTenek.

Míj vronk Jefus kryftiifnak. te fyadnak

míjatta. kíj te weled eel ees onagol. 5ent leeloknek egyenlegében yften.
míj'nd orokkwl orokkee. Ámen:

Ur íj-Aen halgafd meg en íjmadfago-
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math:
vrnak.

Ees aj en ywolteeíom te ho5yacl ywfíbn:
Haalaa adaflcek yJlennek.

Aaldaafth

JV$. Igennek malajtíja: ees Jeíus

kryftufnak yojaaga. maradíjon myndonkor my welonk:

Zent Mihal arhangyanrol

mondyonk

Ámen. 1

8

walo i/gpu ^eep ymadfag.

5-,uk i«*«i.

Ú R kriftus Jefufnak arkangyala jent Myhaal. kíj íjottel iilen népének
fegethfegere, leegíj ennekyn fegetfeeg a5 felfegys byronak előtte. hogy
ennekom bynofnek agya ees engegye míjndon nemw byneymnek bocjanatyatb. a? -o. nagy yrgalmaffagynak kogíjelmefTeegeeíjerth.

Halgas meg

cngo|meth. te bojíjaad ywoltoth ees tegod hywooth 5entb mili.il . ees fegeycj cngometh vrnak felfegenek konyorgoetb. ees légy ymado en eertem fyroycrtb. ees tégy engometh jabadoffaa

myndonnemw

byneymtwl.

Éjnek fölötte kérlek tegod felfegos íjilennek jeep ees eekos jolgayath.
hogy a? vthollb napon, kogyelmeíon fogadyad aj en lelkometh. a? te
jentleegos kebeledben, ees wygyed oteth [I aj ky'es bekofcgnek ees nyw-86-ük
godalmnak beleere. bolotb aj jentoknek lelky Avygafaggal. ees mondha
tatlan orwcndetofieegwel. aj yowendo yteletotb. ees aj feltbamadaaíhak
hodogfaagos dycjoíegeth

waaryak. Ámen.

wers. Felmeene

fwftnek yllattya vrnak eleyben. angyalnak kejeebol:

thomyenojy

levél.
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Imaadfaag.
U R

y'4ien kynek feen^ffegenek wylagofíaagawal. 5ent myhal felíjwl |

mwl angyaloknak feregeet kérlek tegod. hogy mykcuoen o aj te malastodwal erdomlee menyeíj feyedelinfeegnek orokí'eegeth byrnya: asonkeppen íny ees. a? .o. keereefeewel nyerheffok a? orok celetoth.

My vronk

Jefus kríjftusnak te fíjadnak myatta. ky te weled eel ees orsaagol. sent
leel^knek egíjefiegeben y-flcn. orokkwl orokkee Ámen:

/?5 dlaa meg yrth ymadfagoth
ton dohtor.
pteth

^pr^ptte bodogfaagos I wnt

Agof-

pnek'y ^ent leelplittvl yelpntetJtwen. ees ha walaJi'y

ayehtatojfagwal

megh olwaffa . tahaath

myndpnnemw

wespdelmekticl meg ooltalmatfatyk .•

Imadfaag
U R y^len leegy kegyelmes énnekem byn^fnek. es <^rys eng<nneth: leegy
welein en eeltombe. mynd ceyel es mynd nappal.
yfaaknak yjlene. yakobnak y^iene yrgalma?y

Ábrahámnak yilene .

ennekom ees boc^aafíad

en fegeytfegoinre ?ent myhal arkangyalth. ky engomet oltalmajíjon ees
weedelme5yon myndon en cllenfegymtwl. teilyektwl ees

lelkyektwl.

3ent myhal arkangyal oltalma5y engomet myndon wc5odelmekbcn. hogíj
el ne wesyek

a? reettenetos ytheelethbe.

0 sent míjhal arkangyal. a$
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malajthnak

ingatta, kyt cerdomlottel. kérlek tegodeth. ees my vronk

ycfus kriftufra.

yjlennek egyetlen egy fyara. hogy sabadeyc? meg en- 88-dii I.WI.

gomcth ma lialaalnak wcsodelmetwl.

3ent gabriel. 5ent Raffael. y-flen-

nek mynd 5ent angyal^ ees arkangyaly

Icgyetok fegeíjtfegh

Kérlek tytoketh mynd mennyey yosaagos angyalok:

ennekom.

hogy adyatok en

nekom fegey'tfegoth ees hatalmath: hogy feinmynemw ellenfeg ennekom
ne arthaflbn.

fc vrton. fc wysbe. fe thwjbc. fe hyrtelen balaallal. fe

cn|gometh alwwan. fe wygyaswan meg ne nyomorcycjon awagy fercson.
Imee vrnak korostbfaya. fwfíatok el cn cllenfeegym. *Jl
ywdaanak nenvjetíjbelol. dawydnak gyökere, allelnya.

RT-

Gym oro^laan

E5 wylagnak yd-

wo^cytoíje yd\vo5eyc5 engometh. ky te jent korostfadnak. ees twlaydon
te drágalátos sent werodnek míjatta.

mynketh meg waaltottaal. Ieegy

fcgcythfceg ennekom. tegod 1 kérlek en yjlenom.
ten. ees halaltalan y-flcn. yrgalmasy mynekonk.
ya |J< yd\vo5eyc5 engometh.
gometh.

oenth yjlen. erős yf-89->i* uwt.
Kríjjlufnak

korostfaa-

Kríj^lufnak korostbfaaya >Jí oltalmasy en

Kríjilufnak korostfaaya *J| weedelmesy engometh:

ijl ees fywnak ijl ees ?ent lecloknek íjl neweeben.

Ámen. |

Athyaanak
<^6.
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Kpuiethkpwek

ijmaar

bodog (mony /oltárának.

ydwpllegy martának ayanlaafy.
as után pthwen Aue mariath.
vtan.

egy Páter

05 05 maaffel 5««5

Elp^pr egy kredoth mondj),
ees mijndpn thj/5 Aue

maria

mondy.• or,lun ayanld el <?5 y-

noftert

maadfaagwah

JriAalaath adok en tenekod y-jiennek 5yleye 5y5 marija, míjndonnemw
yo wooljltodrol. mely yooth ennekom nyertei a5 te jent fyattol.

Ajerth-

ees. en e; pthwen ydwojlegy mariath olwaftam tenekod. annak okaayerth. hogy mg nomos vronk Jefus krijlus tetvvled tcjloth fogada jeplotelen .0. nagy yjlenfegenek hatalmaííagawal. k y y'gon gíjcrmokdíjd ees
ygon gyönge wala. jeep wala. ees vraknak vra wala.

Elhagyaa a; o

menyey hajaayath. yovve e5 földre my erottonk. hogíj a5 orok halaitól |
mynketh meg ;abadoytana.

Ajerth leegyon te 5ent fyadnak orok haalaa

adaas, ees tenekod nagy dycjofeg.

Ámen.

J5 maafod ptwen Aue marta vtan tcalo. ayanlo ymadfagh
yme^ .-

V ^ h en a^onyom ees en anyaam 5y5 maria. emlekoíyel meg íny nomos

6T
vronk Jefus kri^lusnak faaíjdalmyrol. mynemw faaydalmy walaanak nagy
peentokon. kíjketh wallothwala míj erotjjtonk bíjnofokerth.

Ajert ees. 9l-<m

I«WI.

e5 angyaly ydwoslctoketh. ky'knek myatta anne5or meg oleltetol ees apoltatol, mynesor ko50ntetoI

Aue marianak myatta:

En nagy

ohvaftam C5 othwen ydwoslegy mariath te sent fíjadnak
kyketh nyhvan ees thytkon senwedoth.

bynos

kenníjayerth.

Kykeert nomos a^oníjom ker-

yed 35 te jeretho fíjadath. hogy legyen yrgahnas a?

pwrgatoryombeltj

seegcny lelkoknek. ees | mynd a5 kosonfeegos halottaknak, ees el foldon
walo bynofoknek. ees ennekom nagy bynofnek.

#8,

Ámen.

Ai harmad pthwett Aue marta vtan tcalo ayanlo

ymaadfaagh

ymei:

( ^Epfcg\v

a a
a
eekos ees bodog díjcjeerethos fenofíeeg. ees mennyey
gyon-

gíjokwel meg ckofwltctoth ?y5 maria. k y k te benned bysnah ajoknak te
wagíj ydwoffecg ees bodogfaag:

0 paradyc5om||bely gyonyorwfeegh. ees92-dii I.WI.

mennyey orwoflaagoknak nomos patíjkaaya. emlekosyel meg a5 nagyobb
örömedről, ky'crth ohvaftam en nagy bynos e5 othwen ydwojlegy
riath . merth laam a5 the 5ent fíjad fel thaamada.

ma

Ajerth kérlek tegod

nomos ajjonyom 5y5 maria. es te nagy oromederth: hogy iníjkccjpen.
9*

6S
ees melíj bífjonníjal

as te ;enth fíjad fel thaamadotb. olyan bizonnyal

fel thaamathliaífak a; en nagíj bíjneíjmbol.

E 5 a? w e e g e .

JE'í kpnyweth

ijrtha

vr íjftennek

.F. .31. Nadfaagos

kenefy jtaál thaarfanak,
Mykorth
thy\on

ymaanak
haarom

Airien:

Benygna

o nadfaaga

kriJlus

értendőben.

haalaa.

syleteefenek
|

Ámen.

'átfonnak.

klaJXromaban
vtaanna.

Nyha'y

tcaafómban.
ejor pth wa*,.

*)

*) Lásd ennek hasonmássát, A' magyar tudós társaság' Evkönyveinek II-dik kötete
ben, az első osztály' 10-dik lapján; a' 9-dik lap pedig a' tizenkettedf tizennégyed
imádság' kezdete' hasonmásait mutatja, valamint Mária vecsernyejet is.
DÖBBENTEI.

69

Meeg ees thob ymadfaagh
T

hpwethkpiyk

>eep. aytatos.

JDwoüIyek tegodet jcntfegos
35 ydAVOjletliAA'el. kijwel

bodog jyj mariarol.

ees hayialatos

ky ygon

93-,nk i«„'t.

Jmadfaagh.

jíjj inaria. angyaloknak k y r a l n c

ajjonya.

tegodeth ydAVOjle gabriel a r k a n g y a l . m y k o r o n

jent haromfagtvl hojyaad bocjattatcek

ees k y l d e t e e k

mondwan.

Idwoj-

leegy. malaíthwal telíjes. vr Avagyon te Avelcd. fclywl jaal te reyad jent
leelok. ees | felfegos y i l e n n c k yVvvoltha. meg a r n y k o j tegodet.
k y tetwled j y l e t i k . híjAvattatyk y^lennek fyanak.

Kérlek

Eees

a?

tegod d y c j o -

fegos j y j maria. a? te nagy Oromederth. mellyeth AArallaaI aj eíjel. íny koron
ej wylagra jíjleed a? te jepfegos fyadath vronk kriJius J e f n i l h . bíjjoníj iftent ees e m b o r t b : hogy Avygajthaly meg e n g o m e t b : ees m y n d o n en haborofagomba keferAvfegombc ees j y k f e g o m b e . légy ennekom fegodelmem:
Kérlek tegodet kegyoffegnek ees yrgalmafíagnak ajjonya bodogfagos jíjj ma-94.j,i I«V.T.
r i a . aj tbc mondbatatlan nagy o r o m e d e r t h . mely örömmel be teleck aj órába a te jent l e l k o d . mykoron gabriel arkangyalnak
teek nekod ees fogattateck

iJlennek fya.

míjatta meg íjjentc-

Ees a5 y^lcny

mondbatatlan

nagy ty tokertb • k y t b akoron m y w e l k o d e e k mykoron m o n d a a , jent lelök
jaal felyAvl t e r e y a d . ees felfegos
ineg a r n y k o j tegodet.

yjlennek

íjoAvolta ees | hatalmaflaaga

Ees aj nagy oronierth kyAvel aj te jent lelkod meg

Avygajtaltateek. mykoron menyor5agba aj j e n t o k n e k

fölötte

helhojtetecl.
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íjoglas ennekom mecltatlan ees bíjnos jolgalo leaníjodnak beníjgnanak. a5
te cdoffegos jeep fíjadtvl Jefuftul en teromtemtwl. es meg waltomtul.
Nyeríjed nekum jent leeloknek malajtíjath. hogíj o jent felfegenek aka05-dik !tv.'i ratxjath míjndonbe

meg tellijefeíjlhcflem.

Ajert

dycjoíegos jeplotelen

jíjj maria. ayanlom en bíjnus feyemeth te kegTjofíegudnek. ees kugíjelmeíTegodnek alaíja.

Ees kérlek tegodet íjjlennek jenthfcgos jíjlcíje. hogíj

legíjon bekofeg ma en "\velem. míjke^pen te weled wala. míjkoron joleed
a? te jereto fíjadat JefiLJlh.

Ees oltalma; mcgb engometh gono5 jothul.

jeplotól. gyalajattwl. ees tcftomnck lelkűmnek wejodelmetol. orokol ^~
rokee

Amé". |

E$ ymadfaag wagyon ódwo^e'ytenk kriftus Jefufrol.

myndpn gono$

ellen/égőknek ees hamys tárnoknak ellene- ees towabba •;«>•n'yó halaallal fent hal meg «j ky aytatoffagival

meg ol-

tvajfa.
Agaj bíjro Jefus kri^lus ijlennek fya. te wagíj vram kíjralíjoknak ktjralíja. kíj orjaglaj atíja i g e n n e l koronkent ees jent leelokwel. te melto
legíj vram en íjmadfagomat hallamj. ees koggelmejl fogadníj
96-Ü

Tbe meníj-

ik wi. orjagbol alaa TI jallaal jíjj marianak méhében. íjnneeth fogadwan bífjon
teJJ-oth. e5 wíjlagot meg latogataad.

3omelijod jcrenth meg waltad vram

tjftcn aj te teromtotted jegeníj bíjnus adamfíjath. aj te ártatlan jent weerodnek hullafawal.

The jent kcenod en íj-flenoin

kérlek

bogíj ooltal-

/ ' ZO'J tnfi/uz

.

JcymtfcfciffucttfuM m\jn

(jkmye fmtwfmtg eflhtc j*
$& fcm&tf meg &$fyayt&
tníPíT^iBí ttttór om>afTto
ttíl fjüa -tt n*tjy tnam fyta*
&3 4ty*t yífcnncf tó onfmt
cc$ jent) icítykn>cr* ít bfáto
tó terfm m ym*tfcfagoni^
(Jaíkm/ itsfygyrfmcft ftaatotp
<XXSyt menyotjit^CoT **&&
/•i«/y ////•/ /if.yrj// •/. ékt&tft, -
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ma',íjon engemet 5^netlen míjndon \vc50delmektol. hogy meelto legyek
lakolnom te 5ent solgalatodban.

Jelon lcgyon énnekem te | íjrgalmad ees

oltalmad mindenkoron. hogíj en elmeemeth meg ne haborethaffa o csalardfagawal cn ellenlegom. ees en teftoin fe kaarho?yeek aalnokfagos tör
nek myatta.

Erős yogodwal k y meg thorced pokolnak o kapwy't. tlior-

íjed megh vram en ellenfegymet ees o csalardfagokath. ky'kkel akaryaak
meg foglalníj en 5ywemnek vtayt ees íowenyt.

Halgas meg vram engo-]j

meth tehosyad kyaltoth ees nyawalas efedojoth. ees te kogyclmeficgod07-,iik i«v,?i.
kerefoynek engegy wíjgajtalaiih. hogy en ellenfegym ffel ne thamadyanak en bojswfagomra.

El thoretteffenek

ees el fogyathko55anak ky'k el

akarnak engometh westcny. es legyon ajoknak rontafokra
o thorc

gyolofecgnek

0 íjo Jefus. o kegíjos Jefus ne akaríj engometh el hagynod:

The oltalma* te wedelme?. te legíj ennekom payfom. | hogy te ygasgathwan aalhaflak H Ionok kíjk engomet ragalmajnak. hogíj a5okat meg gíj05vven towabbaa orolheffek:

Ereded ennekom te felfegos sekeydbol. wy-

gastalo 5ent lelkoth, kíj meg wíjlagofoha en thanacsomat a5 o feenoflegewel. ees engomet gíjoloket as 0 gíjolofegokwel
taffa ees cl 055c

egyetombe, el thawoí-

The 5cnt korojtfadnak o yegye meg yegyo5?e en er-

telmemeth. ky meg gíj'050 dyajídalmal engom gyo^owee thegyon. hogy 98-jik i„.i.
a5 ellenfeeg meg gyojtethwen .0. ereíjben meg fogyatliko^yek
croth vram Jefus kérlek en ellenfegymnek. de wetteffenek

Ne ady

en hatalmaf-

fagom alaa. tegod keilek tíjsta üyvvel. tehoííjad walo kegíjos folyama-
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lomért, kíj
yrgalmasy

ydwoseytecd
celo

Irgalma5) r

elfő emborth te ?ent korost fádon.

y j i e n n e k egy fya.

yrgalmasy ennekom

Benygnanak an

gyaloknak v r a . ees myndon|koron légy en rólam meg emlekoso vram Jefus bocsanathnak adoya.

A t h y a iften. f y w i i l e n . ees ?ent lelök y-ílen.

k y m y n d o n h a egíj ijlen v a g y . ees mondatol menynek
legyon n e k o d o r o k dycjofeeg

Mi/koron

le akan

fekpnnye

Páter n o i l e r t l i . vronk
90-aik i.YÓi.

re.

te aagyadba.
Jefnfnak

ees 05 *>ent [I kprp^tfanak

riattak

haarom

lodnak

egy K r c d o t h .

Jefufnak

tahaat

elp^pr oluas

*>ent halaalanak
tyitpffegere.

scntfegos

terdpn
mondyad

aalwan

egy

d'ycwet'y-

A^onyonk

aagyadnak

e">

vra.

Aiii.

I d w m l e g y maryatli. Es seut pr'y\o

Annali vtanna.

J l m vram

ees o r o k tystoffeeg.

ees földnek

ma
angya
előtte.

ymadfagokat.

korostfayanak

yegíje.

legyon

cn welem

Bcnignawal. i j l Jefus k r i j l u f n a k jent korostfayanak yegíje cn mellettem
légy »J< hogy cngomct oltalmasíj gonos l e e l o k t o l . e y n e k .0. | y'deyen »J|
En síjAvembc l é g y , hogy en sywemcth meg tíjstecjad

gono> gondolatok

t ó l , í j l E n korn'jólcm l é g y . hogy engom meg taros ees meg oríjs. pokolbelíj faatannak m y n d o n hatalinaíTagatnl ees m y n d o n gono5tul: í j t E n
elöltem légy . hogy engom wygíj a; te fent

akaratodra, i j l E n

fiolottem
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legíj. hogíj engom meg aalgíj. ees wíjgíj engom a? 595 marianak o fíjaho5- hogíj en lakosam owele orokwl orokee.

Ámen.

I m a d f a g h.

loo.dik lev.i.

ÜElüs krijlufnak sent korostfaíjanak gtjojodelmenek míjatta. meltoltaffeek wr míjndonhato i^lenfeeg meg aaldaníj ees oríjsníj engemet .0. 5oIgalo leanuíjat Benignath e? eíjnek íjdeyen ijí Atganak ijl ees fíjwnak »J<
ees 5ent lelöknek neweben.

Amei).

lm
\J

a d f a g.

Vram Jefus krLjlus. wefd a? aldomaaiih en reám solgalo leaníjodra.

melíj aldomaffal meg aaldad te sentfegos aníjadath ?íj5 mariath. ees a?
5ent apoftolokath. mykoron fel ineneel a? olíjwetíjm
te ?ent atíjadiglau.

hegíjrol mtjnd a?

Idwoffeg egyeffeeg. ees áldomás ífOtjon ennekom en

vram Jefus kriftoftul . Atyaanak ees fywnak ees ?ent lelöknek i j l aldomafa legíjon 05 eíjel. ees míjndonkoron

en teijommel lelkomel. Arri.

Legh vtohor lezed fel emelwett mondj/ad.

Vram míjndonhato vr í}-{len-

feeg. te keséidben aíjanlon a? en Ielkometh: Ameij: A.j. 13. ]
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