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melly nevezetét azért kapta, mivel Vas vármegye szombathelyi járá
sában Górott lakó Guari és Felsoszelestei Guary Miklós királyi udvarnok *s táblabíró, a magyar tudós társaságnak, 1835 nyarán,
ajándokba küldötte.
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I.

Előkerülése.

Irodalmi köszönet Szabó Jósef soproni evang. tanárnak! Ő inté eló honi gond
jával. Horvát István vczetó' csatornája lett, mert ennek adá tudtára, tekin
tetes Góry Miklós urnái létét, sőt tiz levelének szorgalmas másolatát is küldé
rövid észrevételeivel.
Szereént 1 ), Sigmond királyunk idejebeli és így, könyvnyomtatás előtti
volt volna.
Horvát István a' Tudományos Gyűjtemény 1835beli Ilid. kötete 99 lapján
bocsátá közre ezen kedves felfedezést, 's a' 104 lapig szóltában igen helyesel
te Szabó észrevételeit a' kézirat koráról, buzgó híradását pedig ezzel végzé
„szabad legyen gyanítva kérdenem: Nem vitték-e magukkal e Kéziratot a'Veszprém Völgyi
Apátzák Körmendre,, hová a'Török elül futottak? Ez nekem igen hihetőnek látszik, minthogy
úgy veszem észre a' foglalatból, hogy ez a' kézirat is egykor Apátza Monostor tulajdona volt.
De ennyi elég legyen Tek. Guary Miklós Urnák „ X l V - d í k S z á z a d i Magyar Kéziratá
ról." É s a' sziromiratban előforduló B A L O L , BELŐL helyragok kitűzésénél
a' 102 lapon m á r ezt monda: „Ezek arra is mutatnak, hogy e' kézirat más régiebből
másoltatott-le, meg arra i s , hogy a' BELŐL öszszetételen, midőn a' kézirat másoltatott, a'
Hasonló Hangkövetés, . . . már diadalmaskodni kezdett. Hlyen gyozödelemre mutat e' kézirat
ban a' JVE-KÜL-ON is, melly helyett még sok későbbi kéziratban is a' NÁL-KÜL forma ál
tal a' NÁL-AM, NÁL-AD, NÁL-A öszszetételnek tiszta gyökere használtatik" stb.

Horvát István ennélfogva külön magára ezzel még a' nyelven lett változta
tásokból is következteti e' kézirat régi-régiségét, azaz, nem csak a' XlVd évszázban és így 1300—1400 között költet, hanem valamellyik évben más ré
giebből másoltatását.
') Csak figyeltetésül iram ezt a' hamar felkapott Szerinte ellen, mivel hajdan, szerem-ént,
szered-ént, szere-ént, divott, igen a' nyelv belseje szere-ént, miből épen: szer-ént, szerint
lett. Bertalan pap soltárfordításában 1508ból, a' 22 lapon áll: Es ur en nekem fizet én
igasságom-e'«í, és én kezeimnek tisztasága-<>W = et retribuet mihi dominus secundum justitiam meam, et secundumpuritatem manuum mearum. A' 27d lapon pedig: fizessen ne
ked te szivede«í, = tribuat tibi secundum cor tuum. Kinizsiné imádságaiban meg 1513ból van: sziveeW.

VI
A' csonka kézirat meglevő első lapját rézbemetszetve is nyujtá Horvát, a'
végső 9 szó Injával, de azon betűk nagyobbak az eredetiben lévőknél 's így
nem épen hasonmás. A' birtokos u r a t , a' 103d lapon kére „hogy e' nevezetes
Régiséget (enné le n' Nemzet oltárára."

Ezek olvastával tisztiérzetem serkentett engem mint a' magyar akadémia
akkori titkárát az iránt irnom hivatalosan Bitnicz Lajos rendestagnak Szombat
helyre , ha megkaphatná-e oda közel lakó birtokosától e' sziromiratot, itteni
leinásoltatás végett, mert tudtam azzal könnyen találkozhatását. 'S Bitnicz ba
rátom nagyon szerencsésen j á r t el ez ügyben, Góry vagy régiesen irva Guary
Miklós, ajándokba küldé azt az akadémiának. Akadémiai jelentésembe tehetém tehát így már belőle, miként lehet, évszámtalansága miatt, korának ki
tűzéséhez egyik nyomul ezen veresbetüs beléjegyzet i s , itt a' l l d lapon, va
lódi hasonmássával: „Ez fölül mondott írásokat törlejtötte és szerzötte Vilhelmos neő (nevő) doctor és vagyon megírván bitiről szerzött könyvében. .
Immár ede alá szól m i a t y i í i i í c szent Bernardinus ez átkozott rágalmasságrol stb." É r t e m , ezzel, természetesen, a'sajtó alá adáskor Wilhelmos tu
dor munkájának megforgatása szükségét, hittem felütni kellését azon évnek,
mellyben Bernardinus szentesítetek ! ), mert ezek tudalmátol is függ e' kézirat
nak XIV vagy XVd évszázusága.
Jelentésem után azonban, egyéb' keresete közben ráfordítok, miként ez
történni szokott, az 1744ben Bázelben kijött Neu vermehrtes hisíorisches und
geographisches, úgy íievezett Iseli Lexiconh&n a* sok Bemard ér Bernhard kö
zött Clairvaux legelső apátára, sz. Bernhardra 's látám 1153beli halálát és
t l 6 5 b e n már szentté avattatását, olvasám az inkáb ide tartozó szienai Bernhardin (S. Bernhardinus Senetisis) születése évét 1380beli september Sdikára,
haláláét 1444ben május 2Udikára t é v e , szentek közé soroztatását pedig 1450re.
Es már, eszme gyúlva, Pilgram calendariumát is megtekintem, mellyben e'
szienai szent ferenczes barát halála és canonisatioja ideje megegyezőleg áll, de
a' clairvaux-i cistercita vagy egriesen mondva cziczeri apát szentesítése 1174en
van. Az idézett lexiconban továbbá 11 féle Wilhelm nevű egyházi személy és
tudós között azt jegyzem meg előlegesen, ki mint párisi püspök hala meg
l I48ban, 's többféle irata sorából: De vitiis et peccatis czimüt véltem megkerítendőnek.
F ő és tisztán eldöntő volt már egy előre is előttem a' „mi atyánk szent
Bernardinus" 1450d éve. Látám ebből, miként kell majd, a'kézirat k o r á t ,
azon innen, lSOOzig1? keresnem. De a' kifejtést mostanra hagyám, mikor ím.
előbeszéd gyanánt arról jegyzeteket kell írnom.
Horvát István pedig az említett titkári jelentésre, következőleg szólalt a'
Tudományos Gyűjtemény 1835beli VII kötete 88d lapján: „Hogy a' Bűn Zsohlát
') S/cntités, szentesítés = canomsalio; erevítés—sanctio, erő után, miként merevítés van
merő után. Király, tőrvényt erevít. L. Nagy János, Egyházi Műszótár, 1845.

VÍI
(ezen elczimezés nem állott a' jelentésben) Wilhelmus nevű író, vagy Bernardinus szerzetté
volna, mint a' Magyar Tudós Társaság (Jelenkor, 1835. 54-dik szám, 435. 1.) nyilván hirdet
te, az a' tévedés körébe tartozik. Az egész munkában legkisebb említés sem jó elő a' Szerző
nevéről. Tek. Guary ur kéziratában a' R á g a l m a s s á g tzimü Elmélkedésben olvastatik
ugyan: Ez folúl mondott irasocat tyrleytotte es zerzotte vilhelmos new doctor es vag'on meg
iruan bínrol zerzot kon'uebe. Alább pedig. „Immár ede ala zol mi at'anc zent Bernardinus
ez atko/.ot ragalmassagrol." De nem lehet észre nem vennie a' szemmel birónak, hogy ezek
a'munkában szinte ollyan fölhozatott helyeket illetnek, mint Jeremiásnak, Ágostonnak, Szent
Jánosnak és Hedának megemlítetéseik."

Már ez negéd. Horvát István maga, szemmel bírva sem szemelte k i , hogy
ezen egyházi, 's nyelvünkre nézve, derék magyar i r ó , a' mit felébb mondott,
Vilhelmos nevű doctornak binrül (ma, bűnről) szerzett könyvéből vette k i , és
az végezve, mindjárt utána, szent Bernardinusnak szerzete atyjának rugal
masságról szóló czikjét fogja eléadni. Bizony idvesebb lett volna Horvátnak
mindjárt Vilhelmos és szent Bernardinus korát idézett munkáját kikeresnie, 's
ezt vallania nyilván. „Tévedtem, elébb, a' XlVd évszázzal, a' Guary kézirat
szerzője, szürkebarát volt, mert sz. Bernardinust, szerzete atyjának híja, 'stb.
De, ő, most is olvastában a' hogy eleinte látatlanban, csak elhatároz, itél.
És még kámpol, hadonáz. Mi feszelegtette ezt elé? Tudós féltékenység, melly
guarycodexesen mondva, HíiASüyaS i n k á t ) borzontos a' szerelminél. Hor
vát István megérté, miként rendelkezett a' magyar akadémia, alaprajza sze
rént minden megkapható régi magyar nyelvemlék lemásoltatása 's kicresztése körül, és bécsi codexesen mondva: l i a l J k Ü l e ! Reszketett elgondolttában, hogy' buborékolhat el óságtudásának híre, ha azokról, előszer nem ő
szóland. Siete hát eléadni a' „Tudományos Gyüjtemény í f -ben, midőn azt ő
szerkeszté, a' mit Sándor Sokféléjéből 's Révaitól tanult, maga jelcsen bőví
tett. És ez, igen köszönetes fáradsága volt, három emberi élet tanulásait ve
hettük át. Hanem ezekre utalásai közben meg megszállotta vagy főképen ve
zette az oktatódzóság doctrinaire-ség dagálya, 's ezzel több helyen elhomlítá
míve savát. Mert, oktatódzó történetíró 's politicus, egyaránt füstöli be a'
tiszta felfogást.
Az a' más eleibe szívtelenül vágni akarás pedig, mindig megzavarja azon
férfias szép csendet, mellynek Injával a' történetíró az igasságnak nem szilárd
sziklája.
Mi bizalmasabban díszelgene Horvátország hódultságárol dicsőn oklevelezett munkájának azon része i s , mellyben horvátokhoz és horvátoktól
hivatalos magyar levelezések hozatnak elő tanúsításul, h o g y , horvát magyar
ral egykor már országos atyafi lett. De nevezni kell vala a' „Régi magyar
nyelvemlékek Híd k ö t e t é t , " 's ez a' magyar tudós társaság eszközölménye!
Magyar koronát védeni, 's igasságos létig nem emelkedhetni annak anyaföldén
lévő nemzeti 's bizony nem silány intézet aránt! Tömör olvasottság, hazafitüz
mellett piczínded kebel, és nem mindig éles itélet. S ő t !

VIII
Közben ejtendő vala ez itt rövideden, mert e'jelen Górycodexről érteke
zés megkívánja a' róla már beszélettnek miért hogyan .szólása, ismertetését. 'S
e' résen vallanom illik, miként tartom lélekbenjárónak csak azt állítani bizo
nyosul a' mihez meghányt tárnokot nyújthatunk, illyenre nem akad hatás ese
tében pedig csak talánozó hozzávetéssel szerénykednünk. Adatlan história,
szófia beszéd.
Lám Horvát István maga lön még is kénytelen elfúni mondókáját a' Tu
dományos Gyűjtemény 1835beli IXd kötete 118 lapján: Ott áll ezen Igazítása:
„Azon régi Magyar Kézirat, mellyet a' folyó évi Tudományos Gyíijtemény Illdik kötetének
99—109-dik oldalain meg esmértcttem, nem a' XlV-dik Században, hanem bizonyosan a'
XV-dik Század közepe után íratott, mert benne BernhardilVUS S e n e n s i s , kit V-dik Miklós
Pápa (Chrislian Gottlieb JöcAer's, Allgemeines Gelehrten-Le.vicon, Leipzig, 1750. 4-o / .
TAeil, S. 1017.^ tsak 1450-dik évben számlált az égi Sereg sorába, már ZENT néven em
líttetik. — De mind e' mellett is e',Régiség a' Magyar Nyelvnek jeles maradványa.
Wilhelm, kiről szinte vagyon CTudom. Gyújt. 1835. 8-o VII. köt 88 lap.) a' kéziratban emléke
zet, AYilhelmus Tolosanus lehetett, ki (Jöchers Alig. Gelehrten-Le.vicoii, Leipzig 1751. 4-o
IV. TAeil. S. 19S0.J 1297-dikben született 's mint Augustiniánus Szerzetes 1369-dikben meg
halt, és „ D e t r e m e n d a V i s i o n e , d e p o e n i s i n f e r n i " egy munkát hagyott maga után,
mellyet Dielmann Cornelius Antwernben 1625-dikben 8-ad rétben kiadott."

Ezen Wilhelmre utalás megént nem áll, a' fmil'üt szerzett munkára néz
ve. Majd rá jövünk. Hanem , a' titkári jelentésben megérintett szent Bernardinus idejére figyeltetés, úgy-e bár? nem volt a' tévedések sorából. A' szirom
irat' XIVd évszázba olly nagy garral többszer helyezését, egész évszázzal szállitá idéb. Csakhogy a' daliás bajár, tenyerét veti sebzett tagára 's tisztelkedéssel adja meg magát. Horvát, csak elsurrant.
Gyerünk tovább, a' velejére.

II. E* sziromirat szerzője ferenczes volt.
Ezt kell, elesztéb, maisán elébb, kitűznöm, mert már említésbe csuszant.
Ide mutat az 55d lap alján, „ a t y á n k S z e n t F e r e n c z " említése
ezen sorokban: „És sok helyön olvastatik, hogy az ajojtatos embörök meg
gerjedtek az szent imádságban, és felemeltettek az égbe, mint magdalom beli
Mária, a t y á n k SZeilt F e r e n c z , és szent László kerály."
A' sz. ferenczes magyar barát itt Iső László magyar királyát érté 1 ), kit Ilid
Bélaonszolatára 2 ) Híd Caelestin pápa szentesített 1192ben, Pilgramnál 1198ban.
') A' m. t. társaság Teleki könyvtárában egy 12d rétben nyomatott Breviárium végén,
nagyobb betűkkel áll, mintsem a' többi: In festő scti Ladislai regis et confessoris, —
sti Stephani Regis, — süti Gerardi ejii, — scti Emerici ducis et cfessoris, Vienne Panonie, Anno 1519. Közié velem Schedel Ferencz m. akadémiai titkár.
2
) Olvasó ne fogadná borzontosan itt-ott egy-egy régi magyar szó becsuztatását. Ma vart
Atilához is jól illik a' hajdani magyar kard.

IX
E' kóduló szerzet a' magyar földön IVd Béla haláláig 1270-ig már terebé
lyes életfává lön átültetve a' süppesztő képzelmü olasz 1 hónából , mert a' keleti
nép meg épen lángig gerjedhető elmét hozott zajos vérében. IVd Béla maga
vitte a' fejér zászlót azon beállott csapat e l ő t t , melly az nj zárdába vala re
kesztendő. A' csatasors verte király. 'S az akkori európai gyermekvilág ha
mar csoportozva bámult csudákká nagyított tettek hallásán; különben is el
képed ember, emberen, ki életgyönyörről regényesen mond-Ie, a' fenséges
czél veleje pedig szivet lelket megrázott. Osztán már 1219 óta hangzott fel
a' magyar tenger partról h í r e , mivel a' magyar korona Dalmatiájában az egy
assisiéi jászolban született alapító, Bernardoni J á n o s , kalmárfi, saját szemé
lyében szede össze akkor oda ujonezokat.
'S ezen a' taljánnál S a c c o l a n t i , fapapucsos,
a' franczia népnél C o r d e l i e r s , madzagosok, hötelöveseh, a' német' ajkán B a r f ü s s e r , mezétlábo
sok, a' magyarén cseribarát'), szürkebarát, nevet kapott sanyargókra még
nagyobb figyelmet épen azon Bernardinus támasztott, ki a' magyar barát szá
jában i t t a ' 11 ti lapon: mi atyánk szent Bernardinus.
Meglelem ezen atyja szövegéből kapdosott helyei deákját egy gótbetüs
nyomatásn kötetben, mellynck foglalata: Sermones Sancti Bernardini de Sem's ordinis fratrum
minorum de evangelio aeterno. Kutatám világra adatásuk
évét minden szokott helyen, de sehol sem találám. Végén is csak ez áll: Expliciunt sermones de caritate sive de evangelio aeterno seti Bernardini de Senis ordfratr. minor. Azonban Panzernél 2 ), Spirae 1484, és Basileae, 1490. is áll, 's így
Maittaire-nél. Brunet-nél pedig, Moguntiae, 1475. Megvizsgáltam a' k. egye
tem könyvtárában de la Haye Jánosét is 1745ből, melly az 1636ban 5 kötet
ben megjelentnél még bővebb, de a' Górycodex Íratása korát kereső itt e' gót
karczu kiadással marad. Forgasd e' szúette fatáblájut *s három kapcsa vesz
tettet , ha utána nézés ösztönzend 's olvashatod a1 XXIXd Sermohan de odibili et execrabili detractione következő mondékokat :
Detractio ex superbia origi/iem minit.
Górycodex 12d lapján.
Cap. H.
Mas tulajdonsága az meg dihütt ebnek e z , mert
Kabidus enim canis. , semper ínquie- ű sohha netn nyughatik, He mindenkoron edestova
tus et in nioiii est. . .. domesticos fugir. búdosik és futos.
Ugyan e' 2d fejezelb-, alább :
lld lapján.
Quarto. Os et dentes habét venenosos.
Első, mert az lí szájába es fogaiba mérög vagyon,
Ait enim Plinius lib. iij canis rabidus ut cs az ű nyelvének alatta férgecskék vágynak, kik a/.
') Minthogy ezen nyelvemlékünk e' szerzet kolostoraiba ja'rat, ala'bb jobban kó'zikbe vág
junk 's a' cseriek közé egy úttal azért még, mivel n'magán 's Magyarországon, saját
eszével segíteni nem tudott és igy mindenfelé kapkodott János király, azokhoz folyamék, — tanácsért!
2
) Annales typogrnphici , Vol. I. Norimbergae MDCCXCIII. pag. 169. — Annál, typographici, opera Mich. MaiUaire, ed. nova, Tomi I. Pars prior. Ainstelod. MDCCXXXlH.
p. 525. A' ni. t. társaság Teleki könyvtárában.
GÓRYCODEX.

2

X
plurimum habét sub lingva ejus venniculum quendam
qui lingvam ejus pungit et pungendo coleram magnam in cerebro ejus incendit, píbpter quod in furiain eum convertit. Quod si vermiculus a lingva
eanis e x t r a h e r e t u r , canis a rabié curaretur. stb.
Vege fele' e' 2d fejezetnek.
Sic delator stultus quiescere minimé
non potest, donec verbum maliim quod
de proximo audivit, aut ex malicia sua
concepit fecerit manifestum.

ű nyelvét fuldalja'k, és fuldalva'n az agya
velejét, néminemű gyojtoka'nnynl meg
gerjesztik, és ű evvel megdihöszik, és
mikoron az férgeket nyelvének alóla ki
vejendik, legottan az eb megvigaszik.stb.
12J

lapon.

Valaki megszokangya ez átkozott rágalmasságot,
addeg ez elyetén semmiképpen nem nyughalik, de
mind addeg biídosik, és j á r kel, hogy azt a' mit hal
lott avagy gondolt ti attyafiárol, azt másnak megmongya.

Ezen XXlXd sermo-nak pedig egészen végén van az, a' mi e' ferenczes
iratában itt a' 15 és löd lapra jutott:
Secunduni igitur rectuin judicium ra-l
tionis, qui b e n e c o n s i d e r a t , omnia mundi scelera, omnes iniquitates et quasi
omnes haereses , schismata , et impieta.
tes ex tertia lingva habent originem.
O , igitur, lingva nequam lingva tertia
detractoris; o crudelitas infernalis, o
impia o d i i , et invidiae proles; o pestifera lepra : tu es quae disenrdias seminas,
tu sola conculcas bonos, diff'ainas jus t o s , paris scandala, perjuria , falsa testimonia, accusafiones iniquas multiplicare non cessas. T u , lingva saeva , punis insontes, inter conjuges srandala pon i s , infamas viduas, fallis et defloras
virgines. T u pias et sacras religiones
confundis, simplices conscientias turbns.
T u r a n c o r e s , tu j u r g i a , tu livores, iras,
et contentiones, r i x a s , contumelias et
scissuras suscitare non cessas, divisiones et partialitates nutris et lactas. T u
sola proditiones gencras, incendin foves,
homicidia p a t r a s ; T u fratricidia, patricidia, matricidia, et ceteras crudelitates virulenta imjiietate committis. Tu

Azért vedd jobban eszödbe, és nyomjad jól be
szivedbe, mert az okosságnak igaz ítélete azt agygya , és mind azt inutattya , ki jól meggondolangya ,
hogy mind ez velágnak bine, minden eretnökség,
minden hittül s z a k a d á s ' ) , és mindón kegyetlenség,
o l y , mily 2 ) , mind ez átkozott ördögi nyelvtől vett
magának erodetöt.
O azért átkozott nyelv, az rágalmazónak harmad 3 )
nyelve O pokolbeli kegyütlenspg, o iregységnek es
gyiilőségnek kegyötlen csimotája 4 ) , o átkozott halá
los poklosság. T e vagy ki háborúságot szerözsz, te
vagy a z , ki jókat megnyomocz, csak te vagy az át
kozott ördögi nyelv, ki az igazuknak hírét nevét 5 )
el vésztőd, csak te vagy a z , ki hamis hitüket, sok
hazugságot, kegyötlen vádolásokat nem szőnöl 8 )
meg sokasejtani, te vagy az gonosz nyelv, ki az ár
tatlanokat gyöttröd, özvegyüket szidalmazsz, szüze
ket hamisejtasz, es házasokhoz gonosz bizt 7 ) költesz.
T e vagy az átkozott nyelv, ki az k e g y ö s , és az szent
szerzetüket meg gyalázod, te v a g y , ki az egyigyü
lelköt, es conscientiat megháhorejtod, te vagy az go
nosz nyelv, ki haragtartásokat, háborúságokat, veteködésökef, haragosságokat, hoszszonkodásokat,
egymástól elszakadásokat 8 ) pártolásokat, es oszláso
k a t , éjjel nappal nem szönöl feltámasztanod es felgerjesztenöd n ). T e vagy az átkozott nyelv , ki árultatásokat, gyilkosságokat, és egyéb sok kegyötlen-

') Hittől szakadás. Majd l e t t : hittől való s/.akadás. Most való hihagyásával: hittőli.
elég j ó : hittől s/.akadás.
'-') Oly, mely, Írása gyüksy.eréntibb , m i n t : o l l y , melly.
' ) 11 ÍImii/f/ nyelv. Marinad-tA csak akkor helyes mikor névző nem jó utána.
4
) Csimota =proleí.
Csemete is = uj hajtás.
s
) Igazaknak hirét n e v é t : Révai 's Horvát, magyar nyelv szelleme ellen követeié „hiriiket
, *) Szünöl. Tehát a' névtelen ajkán : szü«»A' , élt.
' ) Bizt. M a : bíi/.t.
s
) Egymástól elszakadásokat. Itt sincs: való, 's ide sem kell: egymásíuVí.
•) Támasztanod, gerjesztenöd , a ' t i s z t a m a g y a r o s , nem : támasztani, gerjeszteni.

Nem k e l l ,

nevüket."

XI
sola foedera frangis, in conjuralionibus ségöket ' ) , nem szégyönlesz szerzeni, csak te vagy
occuparu, sepnras nmicos, multiplicas az, ki egy beváló ió 2) szövetségöt és jó barátságot
inimicos. Tu sola dissipas civitates, de- megfejtesz 3) csak te vagy az ki egybevaló gonosz
struis regna, confnves tyrannos. Tu cha- tanakodásba magadat foglalod. Te vagy, ki ellen
ritntem extingvis, deprimis justos, ma- ségeket sokasejtasz4) városokat elpusztejtasz , orszá
gnificas impios, fiHeiii destruis, spem quo- gokat eltörsz, és clastroinba valókat megháborejtasz.
i|iu> confrangis, ceterns virtntes impia Te vagy az átkozott ördögi nyelv, ki az szeretetnek
crudelifale persequeris. Tu oinnia sce- buzgóságát megoltod , és az igazakat megnyomoréjlera vivilicas, et extollis. Quid plura ? tod, az kegyötleneket felmagasztalod5), az igaz hitu Angeloa in Daemones convertisti, at- töt eltöröd, és az szent reménségöt semmié tészöd,
que de coelorara regno in aeterna sup- es mind egyéb lelki jóságokat nagy kegyötlenséggel
plicía dejccisti, et profundasti; primos háborgatsz. Mit mongyak többette rólad, hanem csak
parenfea nostros, ac rum eis totum ge azt, hogy még az angyalokat es 6) te téd 7) ördöggé,
nus humánom de paradlso deliciaroin nd és első szüleinket te meréjtéd limbosnak") mélységé
temporales et aeternales míaerína desti- be, és mind eniböri nemzetöt te vetél ki paradicsom
nasti: Deiuuiu l)ei tiliuni tu sola in crn- nak gyenyerüsegeböl, ez velágnak9) veszedelmére és
cis patibulo confixisti.
gyarlóságára. Te vagy az, ki még az istennek fiát is
|az magas akasztófára felfejejtéd.
Befejezése a' nyelv ezen lerakásának Sz. Bcrnardinusnál nem ugy v a n ,
miként a' magyar fcrcuczesnél. Különbün sem köté magát l á t s z i k , deák szö
vegéhez, átaljában pedig érzé kebelét, hogy ó* abból is tud külön, buzgóságos
elmélkedést eléadni, hanem itt-ott belészóvé szentségös olvasványaiból más
más' mondékait. így czifrázza fel m a i s több több i r ó , értekezését.

III. E' sziromirat ideje korát kitüzetJiető m é g egyét*
adatok.
Nézzük sorba, miféle szentirókból van még itt idézet, 's mikor é l t e k ,
mióta foroghattak kéziratban munkájik, vagy melly években kelének ki lege
lőszer sajtó alul. Nem szükség hinnünk, mintha mindenikét saját szemével
forgatta volna meg e' névtelenünk, mert egyik-másikra hivatkozása már azon
iróban lehetett, sőt volt, kiből ó szedegete. D e , látható, hogy zárdája töbh-

') Sok kegyötlcnségöket. Ez kocsintás. Sok már többest foglal magában , 's kell vala: sok kegyet
lenséget- .V deák plurális teVeszté el e' névtelent.
•) Jó mind i il-val irva , 's ez mutatja hogy ió, részesülője, ?'»-ok , »'r-sz , iv igének, mellybiil ir-ó
u t á n , p elnyeltél el ió lett.
' ) Sokasejt, sokas-ée-t után , multiplicat. Sokasít ma nem is divik. Megént felveendő.
') Magasztal, magniflcat, azaz naggyá teszi. Nagy, mag-a.s mag gyöke után.
s
) Es, m a : is. A' mai és pedig még nem lévén é k e z v e , hogy zavar ne l e g y e n , az is helyetti es
mindig ragul volt a' névhez irva.
6
) Téd, összehúzva: tered.
' ) Limbot, lásd végén a' szésorolványban.
*) Ve/ág. Ha riliíg-inxk mondjuk vil volna gyöke , honnan PiV-og , »í/-ám. ?>/-ág pedig tel gyökre
mutat, honnan: tel-ű, vel-em, e d , vel-e, vél.
' ) Az 1745beli kiadás lső kötete 105 lapján és a' líd kötet 108—lf>9 lapjain néhány szó másképen
van. P. o. Abban á l l : Tu pias et sacras religiosas confundis, c gé)tbetüs nyomatásuban pedig
nem religiosas hanem religiones. 'S azért megjegyzendő ez különösen , mert magyarba sem reli
giosas = apáczrík-nt vön a' ferenczes , de , ízérzetüket.
Ebből , kétetszhető , hogy a' névtelen inéa;
kéziratot is forgathatta o l l v a n t , millyennek hasonmássá majd sajté) alá ment.
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féle kéziratot, talán nyomdaelőket 1 ) is meg tuda szerzeni. 'S ez nem kódiskodott faluról falura szerzetes pajtásai élelmeért, hanem a' könyvtárhoz ösztönzötte kebele, magyar szövetségesei pedig ott hagyák, hogy nemzetük szó
lamán lehessen a' hitnek akkori felfogásait ájtatosságosan terjesztendő.
1. H o l g o t

mester.

Másod lap legalsó sorában áll: l l o l ^ o f neó (nevő, n e ő , = n e v ü ) mes
t e r . . . . W a c h l e r 2 ) , líd része 395 lapján, Holkot Róbert, sz. Domonkos követőji közöl, mint oxfordi t a n á r , szorgalmas írás magyarázóul 's a' természet
tanban jártasul áll. f 1349ben, 449(1 lapján azonban 1340b. halatja meg, 's valamellyik hát sajtóvétség. Ha ót érté-e? névtelenünk ugyan e' másod lapon,,
alulról a' 4tl sorban ezen idézetével: kire ekképpen felel Írásmagyarázó mestör.
2. V i n c z e

hittudor.

Tizenegyed lap 2d sorában található: „Vince new doctor egyéb sok irása
között ekképpen írt ez átkozott rágalmasságról." Kérdés, ha Víncius vagy Vincentius lön-é magyarban Vincze.
A' mkir. egyetem könyvtára catalogusaiban beirva áll: VinciiEwaldi primordia christianae religionis, Coloniae 1553. 's Maurus Rhabanus erkölcsiró mun
kái között találhatásra van az utalás, de egyik sem vala megkapható. Ott lel
hetők /S. Vincentii Ferrariensis Serrnones de tempore et sanctis, typ. got. pars
aestiva,
Argent. 1489. p. hyemalis 1513. Inkáb is ennek Serrnói között le
szen a' rágalmasságról szóló. Iseli szerént e z , helyesebben: Vincentius ferrerius, domonkosfi volt 's említett Sermóin kivül többfélét i r t , u. m. Tractatus de vita spirituali, Tractatus consolatorius, Commmtarius in orationem dominicam, Liber de fine mundi. Szentesíté is III. Calixus r. pápa 1455ben,
mert sírján, a' hogy regélék, csudák csudái kerekedének.
3.

Seneca.

A' negyed lapon van: Seneca ne\v mestör. E' mestramozás azt mutatná,
hogy a' ferenczes e' stoicus bölcselőt alkalmasint csak Sz. Ágoston idézetéből
vévé által, pedig a' ferenczes i s , részént stoicus. Azonban birhatá a' magaslelkü bölcs munkáji lemásolt kéziratát, zárdája. Kijöttek pedig legeslegelő
szer Nápolyban 1475b. L. Ebért, Allgem. bibliogr. Lexicon, Ztveiter Bánd,
Leipzig, 1830.
') Nyomdaelő, nyomdaelók = incunabulu, miként, „gyöngyös homlokelöíl, KornisDora nás/.ruhája között 1567b. Rmnyelveml. II. köt. 199 1. Kézelő gyöngyös, 111. k. 52 1. Ta
vaszelő , a'hogyan Erdősi már 1539b. ajála'. Szadelö magyar falu Tornában. Szada =
orijicium- Tahát: szada eleje. így, nyomadelő = nyomdaeleje.
s
) Wachler, Geschichte der Litteratur. Leipzig 1833.
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4.

Sz. Á g o s t o n

hittudor.

34d lap 9 — 11 sorában olvasható: „Kit megbizonyojt szent Ágoston doc t o r , mondván: KeresztyénöJaieh tanejtásrol való könyvében: Krisztus adta
szentegyháznak kiícscsát hogy valaki hiendi bocsánatot váljon, es valaki nem
hiszi, ennek bine meg nem bocsáttatik."
Megtalálám ezt Sz. Ágostonnál deákul így: Has igitur claves dedit Ecclesiae suae, ut quae solveret in t e r r a , soluta essent in coelo, . . . . scilicet t/t quisquis in Ecclesia ejus dimitti sibi peccata non crederet, non ei
dimitterentur.
S. Augustini Hipponensis episcopi Operum Tonius tertius... Opera monachorum Ord. S. Benedicti e congregatione S. Mauri. Venelüs 1MDCCXXIX. De doctrina chHsliaua, Lib. I.

pag. 10. Cap. XVIII. Máté evang. 16. 19-re hivatkozottan.
'S így kiszedvék tehát Sz. Ágoston irataiból innen-onnan, következő he
lyek:
13d lapon, a' 15d sorban: Int azért minket és tanejt szent Ágoston do
ctor, mondván: Ne agygyátok ti filetöket, az rágalmazónak beszédének halgatására....
31d lapon, 5d sorban.- Kit ekképen bizonyojt szent Ágoston doctor mond
ván, „Legyön mindön szentség egy embürben
41d lap 12 sorában.- Szent Ágoston doctor megfenyöget, ha így nem te
e n d ő n k — 's 15d soraént„• Ezen sz. Ágoston doctor, ad minekönk idvösségös
tanácsot, ez elyen (ma: ilyen) szent jóságra, mondván, —
43d lap, 16 sor.- Szól szent Ágoston doctor, mondván; Megszűnik az
isteni bosszú állás, holott lejcnd az tiszta gyónás.
55d lap, 17 sor.- Szent Ágoston doctor kedeg 1 ) ugy m o n d : Hogy az imád
ságnak miatta kétségüs dolgok, hamaráb és jobban megfejtetnek, hogy nem
irásolvasásnak miatta.
62d lap, 8—10 sor.- 0 mely igön bódog, és idvösségös viz az künyhullatás, kiről úgymond szent Ágoston doctor.
66d lap, 3d sorában.- Mely igön dicséri Sz. Ágoston doctor az szent imád
ságnak használattyát mondván
67d lap.- Tanulság az szent békeségröl kit sz. Ágoston igön felmagasztal
irván szcrzctös e m b e r e k n e k . . . .
Van ez: S e r m o II a d f r a t r e s in h e r é m o .
De jxicr. Fratres charissinii: 0 si sciretis quanta sit virlus pacis, el quantmn
vobis in soliludine demnrantibus necessaria sit. Tanta enim est virtus pacis quod
in ejus dignitatc apostolus munes suas

O dra'galatos atya'tnfiai, ha tudnátok azt, mene
jósága legyón az szent békesegnek, es mely igön
nagy szükség legyön ti nektök calastoromba lakozók
nak, bizonyával szeretnétök, és hozzátok ölelnétök.
Mert oly igön nagy, az szent békesegnek jósága.

') Kedeg, ma, k é s p közötti cserével ]>edig, miből már nem lehet értelmét kikapni. De.
hedeg-b6\ , igen, mert ked gyök után vala: kedeg-ek, ked-eg-sz, ked-eg ige.
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e.pistolas scribebat dicens, pax vobis et hogy az IÍ nagy felséges méltóságaért, szent Pál
gratia a dominó deo n o s t r o . . . . Hanc apostol mindön ei>istoláját evvel ékesejti vala meg,
pro testamento christus apostolig dereli- mondván: Békeség ti nektök, és malaszt mi uronk
quit tanqunm sniiunuin bonuni, sine qiio Xtus jesustul, Ez szent békeségöt Xtus testamenmi II ns vivere debet. Sicetiam páter ce- tomba hagyá az szent apostoloknak, és ez szél ős veláglestis elementa et planétás eaeteraque nak , ugy miképpen nagy felségös szent jóságot, ki
invisibilia ordinavit: ut vinculo pacis si nelkülön senkinek idvősség nem adatik. Es nem csak
mul complecterentur. Sic etiam ordina ez velágnak hagyá ur isten az szent békeségöt, de
vit gloriosos exercitus angelorum, \\t még az menyei udvarba es ugy szerzé és ugy nkará,
post eorum deseensum nulla esset inter | hogy minekutána az háborúságot szerző angyalok onBOS discordia, sed pax plena atque per- nét levettetének, annak utána az szent angyalokát
fecta. stb.
lugy szerzé, hogy semminemű háborúság örökké köjzöttök ne lehessen, stb.

Találtam ezt a' mkir. egyetem könyvtárához tartozó" 1494beli kiadásban,
niellyben ezek vágynak : Sermones divi Aurelii Augustini ad Iratres suos in
beremo conmorantes. Továbbá: Divus Aur. Augustinus de verbis domini.
Ezen sermtík végén áll: Basiliae per magistr. Johannem de Amerbach. Anno,
nonagesimo quarto supra millesimnm quaterque centesimum. Még is: D. A.
Augustini sermones de verbis apostoli. A'XXXV sermo Amene után van: Basileae, Anno M. cccc. xciiii.— Rxpositio d. A. Augustini in epistolam beati Johannis. Berekesztésénél: Basileae, Anno M. cccc. xciiii. — Opus Quinquaginta homeliarum d. A. Augustini. 'S végén megint: Basileae, Anno M. cccc.xciiii.
Sz. Ágoston szül. 3)4. -f- 43()b. Munka ji közül Wachler szerént D e ci v i t a te D e i leg
eslegelsőszer 1467 jött ki. Panzernél, Vol. V. De doctr. christiana, Daventriae, 1483b.
Ad f'ratres in heremo, Mutinae 1477. Hoiniliae L. Aug. Vindelicor. 1475. De anima et spiritu, hely nélkül, 1472. Sermones de inform. regül, vitae, Mutinae 1477.

5.

S z e n t G e r g ö r , m a j d / , ly és r c s e r é v e l : G e r g ü l y , G e r g e l y .
41d lap, 8. sor. Kit megbizonyojt szent Gergör doctor mondván: Szen
vednie boszszuságot.
63d lap, 10. sor, alulról: ugy mond sz. Gergör doctor.
64d lap.- balgassad szent Gergör doctort, mit mond az hálálatlanságrol.
65d lap, 4. sor.- Istennek ez igéjét sz. Gergör doctor ekképpen magya
rázza . . . .
6(id lap, 12. sor.- De vedd jól eszödbe mit mond sz. Gergör doctores (doctor is) az szent imádságról.
Iső Gergely római papa, -f- 604b. Munkáji közül R e g u l a p a s t o r a l i s , mint legnevevezefesebb, legeslegelőszer 1470 ?-ben jelent meg nyomtatásban, M o r a l i a in J o b 1468?
Olaszul 1486ban, M o r a l i a in C a n t . C a n t i c o r u m 1473; O m e l i a e in E z e c h i e l e m
1475. lí o ns i I i ii r ii ni p a r t e s d u a e 1473. Dialogorum II. IV. 1470. Epistolarum partes
XFV. 1472.

6. A r a n y s z á j ú S z e n t J á n o s .
43d lap, 5. sorában: Mint ez szent gyónást, kit aranyszájú szent János
ekképpen dicsér mondván : . . . .
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Johannes Chrysostotnns •/- 407ben. Munkáji legeslegelső nyomtatásai, latinul: super psalmo quinquagesimo 1466. Serniones in J o b , 1468. Omiliae 87 super ev. Joli. 1470. Sermones
25. 1470? super Matthaeum 1470? Commcnt. in epp. Pauli 1529. Opera graece-lat. 1609.
7. S z e n t A m b r o s , h i t t u d o r .
7d lap 4. sorában alulról: Kit megbizonyoít sz. Ambros doctor mondván"
Inkáb elszenvedhettyök az oly o r v o k a t . . . .
28d lap, 2. sor, alulról.- Okát veti szent Ambros doctor, ú g y m o n d : Az
angyalok test nckülün élnek . . . .
Sanctus Ambrosius, milanói érsek, -f- 397b. Innepe mint s/enté a' IX. évszázban kerülelé. J)e officiis munkája legeslegelső kiada'sa Rómában 1471? Milanóban 1474, Opera, Bázel
ben 1492.
8. C a s s i a n o s J á n o s , (nem a' vértanú)

hittudor.

43 lap, 9 sorában alulról: Kiről csodálkodik Cassianos neő doctor, mond
ván : Csodálatos fizetés.
424. tájatt kezdette irni munkáját: Collationes patrum, X X I V . Brunet, Supplémentja szerént 1475b. Brüsszelben. De institutione coenobiorum, ct octo capitalibus vitiis, De
incarnatione Christi stb. Görög fordításban eredeti latinnal együtt, legeslegelőszer Bá
zelben 148óben. Kn a* budai kapisztranusok könyvtarából a' lipcsei 1733beli kiadást for
gattam meg: Joannis Cassiani opera omnia cum commentariis D. Alardi Gazaei.
9.

Szent Tamás

hittudor.

50d lap, 3. sorában alulról: De maga szent Thamás doctor és egyéb doctorok ugy tartyák bizonsággal, hogy meneszer embor tí binét tobször gyónnya . . . .
64d lap, 4. sor, felülről: Rea felel sz. Thamás d o c t o r , es ugy mond Hogy
az imádságba . . . .
Tbomas de Aquino, sz. Domonkosn" , dominicaims. Megölette Anjoui Károly 1274b.
Éles eszéért 's roppant olvasottságaiért jelzőneve lön: doctor angelicus, tanodák angyala ,
theologusok sasa. XXII János pápa 1323b. szentestté, V Pius pedig 1567b az egyháztaní
tók vagy hittndorok közé sorzá. A' 4 evangélium magyarázata tőle legeslegelőszer Rómá
ban 1470, Norimbergtfban 1475b jött k i , Aristotelesre irt észrevételei 1469b. De veritate
catholicae iidei 1473 táján; Suinmae P . I. 1467, 1471. 1 ) Opera omnia, Rómában 1570.
Leibnicz, Theodicaeáját, az övéből vette.
10. J á n o s ,

11. H u g ó , és 12. C a s s i o d o r o s ,

hittudorok.

52d lap , 12. sorb. alulról: Elesztéb nevezöm damascosbeli János doctort,
ki ugy m o n d , hogy az imádság ez.
52d lap, 10. sorb. alulról: Hugó neö doctor kedeg így m o n d , hogy az
imádság ez . . . .

') A' m. tudós társaság Teleki könyvtárában van : Summa de veritate S. Thomae Aquinatis, Agrippinae Anno MCCCCCVHj. Super primo libro Scnlentiaium Venetiis 1486. cs 1501. stb.
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52d lap, 8. sorb. alulról: Cassiodoros neö doctor kcdeg így mond, hogy
az imádság, kegyüs . . . .
61d lap, 6. sorb. alulról.- Cassiodoros neü doctor szépön szól róla ekképen
mondván . . . .
Joa/mes Damascenus, mivel Damascoban szülték, ékesbeszédeért J o a n n e s C h r y s o r r h o a s ,
j - 760 vagy 79o tájatt. M u n k á j a : T h e o l o g i a s. tractalus quatuor se. de fide orthodoxá libr.
IV. Párisi is 1 5 0 7 , görögül kijött 1531 Veronában, Egyéb munkája: Parallelorum o p u s ,
De sacris imaginibus. Brunet-nél sem találók régibet. Ferenczesünk kéziratban forgatható.
Hugó de S. Viclore. theologiatanító Parisban in congregatione Canonicorum regularium S. A u g n s t i n i , a/.ért más névvel: Didasculus,
és Liugva Augustini,
~\- 1140b. M u n k á j i :
De scripluris el seriptoribus sacrispraenotaliones;
Didascalicon,
D e sacramentis christianae
lidei stb , Opera , 1618. Kouenben.
Cassiodorus,
azon Marcus A u r e l i u s , k i elvesztvén praefectus praetorius hivatalát egy
maga építette zárdában holt meg a' VId évs/.áz 2d felében. E n n e k egyházi munkáji között
van: Institutiones ad divirias lectiones. — De a n i m a , Phorcae 1507. L . P a n z e r , Vol. X .

13. I s i d o r o s , ós 14. S z e n t B a s i l i u s .
63d lap, 9. sorában alulról: Isidoros doctores (doctor is) ugy mond e' mel
lé.- Mit használ embernek az imádságba, ajakait egybe verni . . .
64d lap, 2. sor. alulról: Mert úgymond szent Basilius: Embör semmi ne
mű dolgát bölcsen nem teszi, a' mely dolgát nem érti.
Isidorus Pelusiotu kitől hit és erkölcsmagyarázó levelek vannak f e n n , (j- 460 tájatt).
Szent Basilius,
caesareai p ü s p ö k , nagy j e l z ő v e l , "j" 379b. Pilgram igy szól f e l ő l e : Martyrol. hod. 1. J a n . dicit diem obitus, 14 J u n . ordinationis,
at P. Sollerius a s s e r i t , ordinationem hanc circa tínem sec. X V I in M a r t y i o l . irrepsisse. Martyrologiis antiquis hic S a n c t u s ,
erat incognitus. Eléjő innepe a' Xld X l l d évszázban.

15. G e r s o n J á n o s h i t t u d o r .
70d lap, 12. sor, alulról: halgassad Gyerson János doctornakes mondását
az szent békeségrül.
Joa/mes Ckarlier de Gerson, "j" 1429. Mint 'párisi egyetem és egyház cancellára volt
j e l e n 1414b. a' constancei g y ű l é s e n , 's ellene irá a k k o r a ' r. p á p á n a k : De auferibilitate
Pa
páé ab ecclesia. Jelzője azonban doctor chrislia/iissimus.
Épületes munkáin k i v á l v á n : de
c.onsolulione theologiae.
Brunet (Manuel du L i b r a i r e , T . I I . á Paris 1820) szerént 1471 kö
rül. De examinaliouc
doclrinarum stb. Opera o/nnia, Kölnben legelöszer 1483í««').

16. S z e n t B e m a r d h i t t u d o r .
15d lap, 3. sorába/i: Magyarázza szent Bemard doctor ez igéket, és úgy
mond : Nem csoda hogy Isten gyűlöli az rágalmazókat. Bemard xxiiii sermov

) A' m. t. társaság Teleki könyvtárában levő nyomdaelök között találtam: Prima Pars operum J.
Gerson docturis eristianissimi. Vége csonka. És IV. Pars, mellynek végén áll: tinit quaita pars
operis Johaimis Gerson , que prius non fuere impressa Argeut. Anno 1502.
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jában super cantica 1497beli kiadásban e 5 jegyzetü levél után következőn ,
1566beli kiadásban pedig az 563d lapon így.- Nec m i n i m , cum id praecipue
vit imii charitatem quae Deus e s t , et quidem caeteris impugnare et persequi
cognoscatur stb.
31d lap, 7 sorb. alulról.- Hallagassad az édös beszédű szent Bemard doctort, mely igön felmagasztalja ez szeretetöt.
38d lap. Első martirumság lehet az testből kit vet szent Bernard doctor
mondván, Vérontás nckül hárum martirumság vagyon. Sz. Bernardnál, Sententiai között az 1566beli kiadás 487d lapján: Martyrinm sine sangnine triplex
est: Parcitas in ubertate, largitas in paupertate, castitas in juventute.
42d lap. Ezt megbizonyojtya sz. Bernard doctor és így mond: Ur isten
azért akarja, hogy meg gyónnyonk . . . .
6ídfap,
12. sorb. alulról.- Kit megérzött vala sz. Bernard doctor, valyon
mi drágalátosb az szent imádságnál.
62d lap , 12. sorában felülről.- Kit sz. Bernard doctor igön dicsér mond
ván Az könyhullatás könyörületös jőság. . . 's alább: Úgymond továbbá: 0
alázatos k ö n y h u l l a t á s . . . 's a'3d sorban alulról.- ezönt bizonyojtya szent Ber
nard doctores, mondván:
Bernardnál így :
E' ferenczesne'l :
Quae verő fidelis et humilis et fervens oraAz imádság h a lejend h i v ö n , alázatosságt i o f u e r i t , coelum sine dubio p e n e t r a b i t ; un- gal és b u z g ó s á g g a l , mindön k é t s é g n e k ü l ')
de certum e s t , quod vucua redire non po- az mennyet által h a t t y a , es ennet hevon meg
térit.
nem t é r h e t .

L. De oratione et jej unió > Sermo IV. az 1495beli kiadás h levele visszá
j á n , az 15G6belinek pedig 97 hasábján, a' sermo utolsó soraiban.
69d lap, 2. sorb. alatt.-^Úgymond kedeg szent Bernard doctores:
E'
ferenczésnél.
Bernardnál,
Atyámfia, higy en nekó'm, mert az Istennek
Soror charissima, credo m i h i , quia Deo
non tantum piacent nostra jejunia, nostrae nem kel az mi böjtünk, i m á d s á g o n k , es mi
o r a t i o n e s , nostra sacrificia, quantum con- a l a m i s n á n k , ha az szent békeség es az szent
cordia.
eggyesse'g közöttünk nem lejend.

7od lap, felső sorában áll.- Nemikoron kérdé szent Bernardot az tí húga
mondván n e k i :
Bernardnál.

E' ferenczésnél

:

Szerető atyámfia, mongyad meg enneköm a z t ,
Tnlrrrogatio.
F r á t e r , dilecte dic mi
2
hi si aliquid timet diabolus ? Responsío. hogy ördög mitül fél ) mintül i n k á b , F e l e l e n e k i :
Soror a m a b i l i s , nihil est quod diabo es monda : szerető húgom , tugygyad , h o g y ördög
3
lus tantum t i m e a t , quantum concordi- semmit inkáb nem f é l ) , mint az b é k e s é g ö t , az

') NeHil, a' névzóhez ragul irva. 'S nem veikül, hanem neiiil, ne és kül összetettével, miként: né
ha, némely, némi. Biharban ma is nihil hangzik.
5
) Helyesen magyarul, miként, székely, palócz, és átaljában minden magyar ejti, ki tisztán be
szél nyelvén.
1
—*) Deákból ragadt már e' szerzetesre. Istenfélő is a' latin timem denm fordítása, ámbár ezt már
GÓRYCODEX.
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am et charitatem. Nam si totum quod
habemus, danius propter deum, hoc
diabolus non timet, quia i]>se nihil ha
bét. Si jejunainns, hoc diabolus non
timet, quia ipse nunquain cnmedit; si
vigilamus, hoc diabolus non timet,
quia ipse nunquain dorinit, sed si cha
ritatem et concordiam timemus, hoc
diabolus vehementer timet. Quare? quia
hoc tenemus in terra, quod ipse in coelo tenere noluit.

egygyessegöt, e's holott vagyon a' szent szeretet,
mert ha mindön jósza'gonkat osztogat//o7; istenért
szegényüknek, ördög azt nem féli 4 ), mert ű neki
semmi jószága nincsen. Ha bőjtölönk, ördög azt
nem féli5) mert IÍ sohlia nem eszik, ha vigyázonk,
ördög azt nem féli 6 ), mert ií sohha nem aloszik,
Ha tisztaságot tartónk , ördög azt es nem féli ' ) ,
mert ű minden koron szűz. De valahol íme e' szent
három jóság leend , tudnia mert, a' szent békéség,
a szent szeretet, es a szent egygyesség, ördög
ezöket igen féli 8 ). Mire? Mert mi földön azokat
tartyok, melyeket űk menyországba nem akarának
tartani.

Mind a' 69d mind a' 70d lapon lévőt mutatja, Divi Bernardi modus bem
vivendi, ad sororem, az 1566bcli kiadás 1716 lapján, de concordia , Sermo
XLI, mely az 1495 és 1497ben kijött szentbeszédek mellé nem tétetett. Kijött
pedig ezen modus vivendi Panzer Vd kötete szerént már 1490ben is Velenczében.
A' minorita szent Bernardinus is többszer idézé Sz. Bernhard cistercitának fényesb mondékat, e' hit és erkölcsiró magyar barát meg, látszik, több
helyén e z t , mintsem Bernardinus szerzetes atyjáét. A' sopánkodott olasz Ber
nardinus mintha neki is igen ernyedeg sőt száraz lett volna. De a' franczia
tüzes apát, a' vérmes magyar barátnak veséjéig hatolt. Bernhard, mikor illy
ördögösségröl mi nem szol, lélekragadó i s , meleg, magas költéri elme, villámozva járnak gondolatai, égig csapni akarőlag. Csak setétkezések ne homályMának sugarait. De, Abcillard világosb észlangját ő fajtattá el!
Korának embereit, azonban megrázta hatálya. Azért lön jelzője: doctor
mellifluus,
édösbesze'dü; Írásait pedig paradicsom csergetegé-nek mondák.
Szentnek III Sándor pápa 1174b. hirdeté. Sermói-nuk a' kir. egyetem könyv
tárából ezen kiadását forgatáni meg: lnsigne opus Sermonum de tempore praecipuisque festivitatibus,
ac quiíusdam specialibus materiis,
mellyek végén ta
lálható: Exaratum Basiliae per Nicolaum Kesler, Anno 1495. 'S ezek után:
Sermones S. Bernardi abbatis clarevallis Super Cantica Canticorum. Befejezé
süknél a' nyomatási év: Jmpressi sünt sermones isii Scti Bernardi Argentínáé
per Martinum Flach inibi concivem Anno M.CCCC.XCVII.
A' két kiadás együvé
van kötve. Minden munkájának a' pesti nevendék papság könyvtárából van
nálam e' czímzetü kiadása: Divi Bernardi,
religiosissimi Ecclesiae doctoris ac
primi Clarevallensis coenobii Abbatis Opera, qnae quidem uudequaque in hunc
usque diem potuere omnia. Basileae, M. 1). LXVI. ívrétben. A' k. egyetem
könyvtárában az antwerpiai 1616beli kiadás akadott kezembe. Zedler, és Iselin lexicona szerént Velenczében az 151 Sbeli kiadás 2 kötetben jelent meg.
De Panzernél Vol. V. azon munkájinak rnellyckből e' ferenczes idézgete, réunnyiia miéukül vess/.ük, hogy m<;g az is inagyaránt mondja, ki egyébent nem Itteat fiit hanen
hto/liil ftl. Petiig, vészfélő, ördiigfclő, nem tetszenék.
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gibb nyomatai kijegyezvék, mint, Sermones de tempore, Moguntiae, 1475.
— De evangelio aeterno, Spirae 1484. — In Cantica Canticorum, 1481, Papiae 1482.
17: K a l á s z á t V i l h e l m o s d o c t o r n a k „ B i n r o l t ü r l e j t ö t t és s z e r 
ző t t k ö n y v é b ő l / '
Találtam a' kir. pesti egyetemi könyvtárban ezen tartalomczímmel: Sum
ma viciorum seu tractatus morális edita afratre Wilhelmo episcopo lugdunensi, ordinisque fratrum praedicatorum. Kisebb ivrétben. Czimíapja 's tán ah
hoz függesztve volt egy két más levele nincs meg. Lapszámai sincsenek, alatt
sem állnak ívőrbetük, ehhez képest reá hivatkozni tehát nem lehet.
Törlejté könyvét Vilhelmos hittudor 9 részre, 's kilenczedike szól: De
peccato lingvae, ebből kalaszolta névtelenünk e' következő mondékokat 's kép
leteket.
V i l i i e l m o s n á 1.
De diversis speciehus detractionum.
Distingvitur triplex genus dectractionis. Priiiinm est maliim dicere de alio.
Secundum, audita malareferre cum augmento. Tercium est libenter illud audire. Nos autem possumus dividere detractores in sex species. Qnarum prí
ma est occulta mala proximi publicare.
Secunda est audita cum augmento referre. Tercia erimina falsa imponere.
Quarta l>ona occulta negare. Quinta
manifesta bona minuere. Sexta est bona in mala convertere.

Névtelenünknél itt a' 6d lapon.
Hányképpen leszön az rágalmasság. Mondatik
hogy, egyképpen leszön igy, mikoron másra vala
ki hamissan gonosz hírt költ. Másképpen leszön ,
mikoron az hallott gonoszságot másnak mongya,
felebben annál, ménére hallotta. Harmadképpen
leszön az halgató felöl, mikoron az rágahnasságot
valaki örömest halgattya. \egyedképen leszön,
attyafiának titkon való binét megjelönteni. Ötöd
képpen leszön, mikoron valaki attyafiának titkon
való jóVoltát megtagagygya. Hatodképpen leszön,
mikoron az nyilvánvaló jámborságot megkissebejHetedképpen leszön, mikoron attyafiába való
jót gonoszra ítéli.

A' névtelen, átalosítá Vilhelmos' tanodái alosztályzását.
De peccato detraclionis caput sextnm.
Detractor etiam fur est, pejor furibus illis qui vestes et bona temporalia furantur. Unde Ambrosius : Tollerabiliores sünt fures qui vestes et
alia bona nostra diripiunt quam fures
qui famas nostras lacerant.

Itt a' 7d lapon.
Gonoszbak az rágalmazók az orvoknál és az tol
vajoknál, kik emböröknek ez velági jószágokat el
urozzák és elragadozzák. Kit megbizonyojt szent
Ambros doctor, mondván : Inkáb el szenvethetfyök
az oly orvokat, kik ez velági jós/.ágonkat elragadoz
zák , hogy nem mint azokat, kik nekünk jó hirönket nevönket elszaggattyák, és megszidalmazzák.

Látszik itt miként vevé által névtelenünk Ambrost már Vilhelmosból. így,
egy szentirásbcli mondékot ugyan e' 7d lapon:
Detractoris lingva pejor videtur es
se inferno. Infernus enim solos malos
devorat, lingva detractoris amplectitur
et bonos et malos. Unde legitur Ecclesiastici XXVII de lingva tercia quae
est lingva detractoris pocius utilis est
infernus quam illa.

Az rágalmazónak szája, nyelve gonoszb az po
kolnál , oka e z , mert az pokol csak az gonoszokat
nyelibe , de az gonosz rágalmazónak szája, nyelve
nem enged sem az jóknak sem az gonoszoknak,
de mind pokolba veti és itéli ú'ket. Ezt ezönképpen
bizonyojtya az szent irás mondván, Használatosb
az pokol a harmad nyelvnél, ki nyelv a rágalma
zónak n vei ve.
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Ugyan ax idézett VIA caput-han.
Et ecclesiast. XXI. Sic sagitta infixa femori canis, sic verbum in ore stulti. Canis sagittam habens infixam fe
mori non quiescit, donec reinovit, nec
Stáltos quiescere potest, donec verbum
malum quod audivit de proximo alii retulerit
Canes isti non solum carnes comedunt, sed etiam ossa
rodunt, quare non solum carnalibus liominibus detrahunt, sed eliam spiritualibus. Specialiter autem detractores similes sünt canibus qni in macello inorantur , qui sangvini insidiantur et sangvinolenta habent labia 1 ).

Itt a' 8d lapon.
Kit ekképpen irt meg bölcs, mondván, miképpen
az ebnek farába luft nyil, ezönképpen vagyon bo
lond embörnek szájában a beszéd. Az eb, kinek
farába vagyon az nyil, addig semmiképpen meg nem
szönik , míg nem onnat kirágja, Ezönképpen a rá
galmazó embör, kit mond az irás bolondnak, addeg semmiképpen nem nynghatik, mig nem az go
noszságot kit hallott, attyafiához, mig nem más
nak megjelönti. Ez elyetén ebek nem csak embör
nek busát eszik meg, de még az csontyát es megrágják. Mert nem csak eleven einböröket, de még
az megholtakat es megrágják. Ez elyetén rágalmazók , jelössen, hasonlatosok az mészáros ebeihöz kiknek vérös az ajakok . . .

Az ajakok titán következő „esztróba vetött szép hus, és .... nyalakodás,"
képe nincs Vilhelmosban, az, e' névtelené, ki ecclesiastest, fenébb nem tudá kitenni magyarul, itt pedig bölcsnek nevezé.
Folyvást a' VI. capnt.
Detractor etiam porco eomparatur,
quare sicut porcus non parcit ori suo
ab immundicia 2 ). sic nec pedi suo, . .
porcus si ortum intret, ubi
ex una parte flores videat, ex alia par
te stercora , neglectis floribus currit ad
stercora, et ea in ore suo ponit. Sic
detractor videns in aliquo aliqua bona
etc.

Itt a' 9d lapon :
Hasonlatos az rágalmazó embör az disznóhoz es,
mert a disznó nam kéméli az ű száját, és orrát az
ondoggancval megfertőztetni inkáb, niint igaz a lá
bát
A' disznó mikoron bemenend a kertbe,
és látangya ott a szép verágot, és az bidös ganét,
nem gondol semmit a szép verággal, de az gané
hoz tér, es azt örömest veszi szájába es abba gyenerködik. Ezenképpen az gonosz rágalmazó , lát
attyafiába valaminenrü lelki jóságot stb.

Névtelen itt másképen adja elé saját bővítésével, gondolatát, melly, ben
ne is elég kiterjedésben áradott. Munkájának felesebb részét különben is ünnönéül leltet tartanunk, csakhogy, mivel mások olvasásain fakadozott felté
tele, azokból saját neki eredéseibe többfélét kiirogata.
Ezen idézett könyvben sincs nyomatási évszám, 's végén sem áll egyéb
e n n é l : Explicit summa de viciis, seu tractatus morál' wilhelmi episcopi lugdunens, ordinisque fratrum praedicator. B r u n e t - b e n nem találék utasítást.
Midőn azt b á n y á m v e t e m , h o g y nyomatása évét ím e' k ö v e t k e z ő k közel í t e t n é k : „nincs b e n n e í v j e g y , ő r b e t ü , l a p s z á m , fejezetei kezdőbetűinek ü r e 
sen h a g y a t é k h e l y e , 's a z o k a t sajtolat után i r t á k vagy bélyegezték b é , v a g y ,
t ö b b n y i r e v e r e s , v a g y , néhol b ú z a v i r á g f e s t é k k e l ; épen a k o r látogata m e g
F a r k a s Lajos k ö z a l a p í t v á n y i igazgatósági ü g y v é d , k i , óság ismeretében is j á r 
tas, ő , 1475 e l ő t t i n e k b i z o n y o l t a o k a i v a l , '§ felelősségét ajálá. E z e m l í t v e ,
itt köszönöm n e k i , k ö n y v e i közül B r u n e t p é l d á n y á v a l é l h e t é s e m e t , m e l l y n e k
teljes czíme e z : Manuel du libraire et de V amateur de livres. Par Jacq. Charles Bru1

—2) Élt, ezen szeléndek e's disznóhoz hasonlítássol Vilhelmos, értekezete elején is. I>. Ptima jnrs-
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net. Tome I. II. III. á Paris 1820. 8vo, és: Nouvelles recherches bibliographiques, pour servir deSupplément auManuel du libraire et de 1' amateur de livres, par Brunet, ancien libraire.
T. I. II. III. Paris, 1834.

D e , én nyomott évszám látását szomjuzám még, mert e' könyv is, egyik
f ő v é d v keresetemhez. Két munka felhajtásának indulék; egyik Quétif és Echard domonkosfiaké : Bibliotheca Scriptorum Dominicanorum, 2. Vol. Parisiis, másik,
Bibliotheca Doniinicana ab Ambrosio de Altemura, Romae 1677. Négy könyvtárt hány
tunk fel Budapesten ezekért, egyikben sincs.
Bécsbe folyamtam Jászay Pál mkir. cancellariai udv. titkár szívességéhez.
Felelet vártáig kétségben valék a' felett, ha egy-e már e' Vilhelmos az
zal, ki Panzer nyomdai évkönyvei Vd kötetének 347d lapján Guilielmus P a r a l d u s , Peraldus, episc. lugdunensis, névvel áll, kinek e' czimü munkája:
Summa aureade virtutibus et vitiis legelsőbbszer Kölnben 1479b jött k i ; hely
's év nélkül pedig ezenkívül ötszer. Jöcher Gelehrten Lexicon-a. Ilid részében
ezen Peraldus (vagy Petra alta, másként Perault, P e i r a , Peyra) igen is Wilhelmus keresztnévvel dominicanusul említetik, de mint lyoni érsek. Irta pedig
szép munkáját Summa virtutum et vitiorum a' XIII. százév közepén. 'S így
Isclinnél is. Hanem, ezen Górycodexes Vilhelmos maga adta volna ki dolgo
zatát — ed/t a a fratre — 's püspöki helye marada bizonytalan, mert L y o n =
Lugdunum celtarum, segusianorum; Leyden pedig, Lugdunum
Batavorum.
Jászay sajnálván válaszolá, előadási lefoglaltságainál fogva magának nem
kereshetését, de bizá, Horvát Mihály történetírónkra ki híven j á r t el ben
ne az udvari könyvtárban, mert a' dominicanusoknál semmit sem talált. Ke
ze szorításával irom k i , jegyzeteiből, következőket:
„Altemuranál
I, 15. v a n : Guilelmus Peraldus aliis Peralt sive de Petra alta seu
de Peyranta dioecesis viennensis gallus, vir doctus, verax . . . . Anno 1272 Peraldus creatus est archieppus Lugdunensis ubi prnefuit usque ad 1275." nam circa annum 1275. excessit e vivis Lugduni, . . . Coinposnit: De regimine principum, Summa de vitijs et virtutibus,
Lugduni, apud Antonium Vincentium 1551 in 1 6 , et alibi pluries. stb.

Quétrf és Echard I. 131. még több neve is volt Guillelmusnak,

u. m. a

P e i r a , vei P e y r a , Perault, jnelly u t o l s ő , születése h e l y e . Véstem dominicanam Pa
risiis indnit . . . Fűit aluinnus conventus Lugdunensis. Quandonam diem suum obierit, nemo certo refert, ante M. CC. L X tainen mortuum conjicio. Archieppum Lugdunensein fuisse
antiquus est error, quem non solum excepit Altemura ad MCCLVl, sed et in append. aeriter tuetur, quem tamen ex iis quibus eum collocat annis facile est revincere. Haec autem
ejus opera: S u m m a de v i t i i s et v i r t u t i b u s . Sermones de diversis et de fest/s, stb #
Az elfőnek melly hibásan másoknak is tulajdonítatik, sok kiadása van. Az első, év hely és
nyomtató nélkül; másik, Co/om'ae 1479. Ugyan ott 1618. 1629. Venetiis 1492. 1497. 1557.
Parisiis 1519.1629. stb. 1629. stb."

Elsőül, Summádé vitt/s et virtutibus munkáját vévén, Quétifés Echard
nyomán is, csak é v , h e l y 's n y o m d á r nélkül maradtunk, minél fogvást
annak Panzer 1479beli nyomatási adatára hivatkozom. Farkas Lajos pedig hi-
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télre indítólag védvezé állítását május lOd hozzám írt nyiltlevelében, mi sze
rént e' könyvet l467tol 1475tig nyomatottak közé sorolja, vagy 1475ön in
nen 1480 éviinél semmi esetre nem ujabbnak, igy szólván 1 ).
') 1. Kezdőbetűi (initiales) nincsenek, 's üresen hagyott helyeik, veres és kék, egysze
rűn de durván festett nagy betűkkel vannak betöltve. Ezen fejéren hagyott helyek,
több, kivált olaszhoni nyomtatványokban — mint p. o. a' két Spira' és Jenson' gyö
nyörű műveiben — már 1469ben és 1472ben arany kiálló és színes betűkkel (lettres
rehaussées en or é t e n couleur), de a' németországiakban többnyire egyszerű színes
betűkkel töltettek be.
2. Lapjegyek' (franczia bibliographiai műszóval chiffres) hiánya. Első könyv,
mellyben a' lapok' számjegye előfordul, Ther Hoernen Arnold kölni könyvnyomtatótól
Kölnben 1470ben nyomtatott illy czímű és csak 12 levélből álló könyv : „Sermo praedicabilis in festő praesentationis beatissimae Mariae" 4ed rétben; a' második ugyan
attól nyomtatott Hadrian carthausi barát' munkája: „De remediis utriusque fortunae',
147lben 4ed rétben , melly munkát meg kell különböztetni Petrarcha' hasonló czímű
könyvétől. D e , ezen lapjegyek 1477ig ritkán fordulnak elő, úgy hogy mig La Serna
Santander (Memoire sur 1' origine et le premier usage des signatures et des chiffres
dans 1' art typographique. Bruxelles, 1796.), és Fischer (Typographisehe Seltenheiten. Nürnberg, 1800.) a' lapjegyeketHoernen' utóbb idézett könyvén fel nem fedezték,
híres könyvismerők is, mint Meermann (Origines typographicae HagaeComitum, 1765.)
és Laire (Specimen hist. typographiae romanae. Romae, 1778.), n' lapozást csak 1477ig
tudták felvinni , 's annak első használatát Gering Lflrik párisi első könyvnyomtatónak
tulajdonlták.
3. Ivjegyek' (signatures) hiánya, vagyis ama betűké, mellyek a' jobb kéz felő
li (recto) lap' aljára tétetnek, hogy azok az ívek' 's ezeknek lapjai' rendét mutassák
és a' könyvkötők' munkáját könnyítsék. La Serna Santander, Fischer 's Laire emlí
tett munkáikban , úgy szinte a' nagy bibliograph Brunet minden könyvkedvelőknél
nélkülözhetlen könyvében „Manuel du libraire et de l'amateur de livres" 3<i kiadás
1820, azt állítják, hogy lübecki Koelhof János használta az ívjegyet először e'könyvben :
„Xider praeceptorium divinae legis", mellyet nyomtatott Coloniában 1472ben ívrétben,
— Peignot pedig „Dictionaire raisonné de bibliologie" (Paris, 1801. 3 vol.) czímű
könyvében annak használatát Gering L'Irik' 1470ki nyomtatványaira viszi fel.
4. Orjegyek' (reclames, custodes) hiánya, vagyis azon szavak' nem léte, mellyek
a' baloldali (verso) lap' aljára tétetnek, 's mellyek ugyanazok, miken kezdődik a'kö
vetkező lap. Első könyv, mellyben az őrszó előfordul, a' Velenczében Spira Vendel
től nyomtatott Tacitus, melly költ nélkül, de a' mint közönségesen hiszik, 1470ben
jött ki. Ezen Tacitus' korát de Rives tudós apát (La chasse aux bibliographes et aux
antiquaires mai avisés. P a r i s , 1788. 2 vol.) kétségbe vonja, 's azt állítja hogy, a' reclame avagy őrjegy először e' könyvben használtatott: „Sancti Anlonini Confessional e " , melly Bolognában 1472ben 4ed rétben, nyomtató' neve nélkül jelent inog. Azon
ban ezen könyvnyomtatói jegy csak 1480dik év óta lett közönségessé.

XXIII
A'Vld lapra jutott Vilhelmns párisi püspököm pedig, kit hasonlóan de vitiis írottnak jegyzék ki előlegesen, már most elhoinlik innen. Nem is akarok
ennek új megemlítésével egyebet, csak bizonyulnom köteles gondaimat. A'
m. akadémia, bécsátédzott tövisedzett magyar pusztákat parlagoltat fel régi
nyelvnyomaink eléásatásával, 's ide világot kell gyújtogatnunk, érzem, min
denünnen.
S il!y elvben mozgott kereseteim után egész rakás erkölcstanárt soroz
hatnék már elő, annyi törekedett, emberből, jó czéllal, de valahogy zavart
hevülettel gyomlálni a' durva erő s.zilajkodásait, noha bizony még a' mai lel
kitanítókra is untig marada fenn az elleni dörrenhetés. A' középkor csak a'
sok borzasztó enkinzást ajálá, hanem, ép test undorodék, józan ész pedig
ncveté.
Hanem e' kézirat mikorkelésehez talán még egy iskolás per lecsillapulta
idejének említése nem felesleges. Ezen per a' franciscanusok és dominicanusok
között „Máriának eredendő bűnben" vagy „nem abban születése" felett folyt,
üldéssel, mert a' dominicanus, eredendőt, a' ferenczes , nem azt állított. Sz.
5. Nincsen külön levélre nyomott czíme, a' mi szinte 1489 év előttiségére mutat,
mert 1476dik éven innen kezdték a' czimeket külön levélre nyomtatni. Azonban ezen
első lap sokszor kiszakasztva lévén, ennek hiánya nem bizonyos ismertetőjegy.
6. Maga a' könyvnyomtató' neve', a' hely' és évszám' hiánya, melly körülmények
később is ugyan, de leginkább 1470től 1480ig divatoztak.
7. A' papiros' vastagsága és tömöttsége.
8. A' betűk' egyenetlensége és idomtalansága, mellyek vastagok és félgóthok.
9. A' sok röviditőjel, 's ezeknek a' könyvnyomtatás' kezdetekor divatozott alaka.
10. Némelly betűk' és a' pontozás' formája, miket a' diplomalikában 's bibliographiában gyakorlott szemek megismerhetnek.
A' fentebbi okokat egybevetvén, én e' könyvet, valamint első meglátásra nem
véltem, úgy most sem vélem 1475dik, de semmi esetre 1480dik évnél újabbnak.— Hogy
pedig 1467dik esztendőnél nem régibb, bátran alíthatják azok, kik tudják, hogy ezen
146'7dik évig csakGuttenberg (1450 óta), Faust ésSchöffer (1457 óta) nyomtattak Mainczban, Pfister Bambergben 1461 óta, Schweinheim és Pannartz a' subbiacoi kolostorban
Róma mellett 1465 óta, honnan Rómába 1467ben költöztek által, és tudják azt i s ,
hogy ezeknek ismeretes nyomtatványaik közé Vilhelmus lyoni püspök' kérdéses köny
vét nem sorozhatjuk. — Zell Ulrik 1467ben nyointatá Kölnben első könyvét: „ S . Augustini de singularitate clericorum" 4. rétben; — Mentei és Eggestein Strassburgban
szinte ezen év körűi kezdtek nyomtatni, de első nyomtatványuk évszámmal „Gratiani
decretum" 147lbenkölt; — 1468ben Augsburgban Günther Zainer de Reutlingen „Meditationes vitae Christi" ivrétben; — 1470ben Nürnbergben Sensenschmidt János „Comestorium vitiorum"; — 's ezen évben telepedvén le több könyvnyomtató különféle
városokban, — ezen év körűi kell hihetőleg, vagy .kevéssel utánna Vilhelmus lyoni
püspök' kérdésben lévő könyve' nyomtatása' korát keresnünk.
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Bernard sem vedé az immaculata conceptio tanát, de a' dominicanusok nagy
elődüket az l'274b. megholt Aqinói Tamást nézek átaljában vezérekül, kiről
Thomista név ragada rajok, a' franciscanusok pedig 1308b. kimúlt Duns Jakabukat, ki Thomas de Aquino tanelvét gyökerében támadta meg 's jelzetük
Scottistáké lett, Dunsnak szülőföldéről. Nominálist ;ik és Realisták. Azonban,
e' vita bővebben pengetése nem idevalő. El elcsendesedett *s meg megújult.
Magyarországon franciscanusok kaptak több hivőt. VI Sixtus r. pápa 1482b.
szakasztá végét').
Nem furakodzik-e hát e' tudva azon kétkedés elő, hogy veszekedés foly
tában alig választotta volna e buzgő magyar ferenczesirő, dominicanusok munkájit. Mindazáltal hihetőbb e' ponton tulemelkedése. Hittan körül eltérhetett
a' felfogás, erkölcsé édes egy arány maradhata.
És még a' „KIEGÉSZÍTÉS"-ben előfordulő egyházi irőkra ugyan csak fe
szített figyelmet fordítsunk. Ezek egyikénél csattan meg a' sudár.
Vlá lapon van: Sz. J e r o n i mos. Hieronymus Eusebius sanctus. f 420.
Szentsége már IX százévbeli. Bibliai deák fordítása, Vnlgata, legeslegelő
szer, hely és év nélkül, jött ki. Wachler szerént majd Bambergben 1462. Epistolae,
et Tractatus, Rómában 1468. Panzer Vol. V. Moguntiae , 1470. Venetiis 1476. Basileae,
1480. Commentar. in biblia, Venetiis 1475. Aureola ex floribus S. Hieronymi contexta,
Mediolani 1475.

VJIá lapon.- I l a r i u s nevű doctor, -J- 368, szülőföldén Poitiers-ben mint
p ü s p ö k . Munkája az e g y i s t e n s é g hivői e l l e n : De trinitate , kijött, Mediolani 1489Venetiis 1489. L. Panzer, Vol. V. Opera, Parisiis 1500. Hilarius névnél elől ugy elle-

helve H, miként /Telena, lön: Ilona.
JXd lapon, 13 sorban: Kit megbizonyít Szent Bonaventura, Tulajdonképeni neve: Joannes de Fidanza. A' ferenczesek és korának hatályos embere.
Szül. Bagnares-ben Toscanában. 1256b szerzete generálisa, 's ennek szelíd erő
vel korma nyzasa, lelkület i magassága, DoctorSeraphicus czímet adata későb
ben reá. 0 terjeszté leginkáb szűz Mária tiszteltetését, védelmezé a' papnőtelenséget, transsubstantiatiot, stb. 1274b kardinállá 's a' lyoni conciliumra pá
pa követévé neveztetett, mellyen meg is holt azon év júliusa 14dikén, teste
kinzásáből eredett elgyengülésben. Munkáji: Breviloquium, constans septem partibus de sacra scriptura, Norimbergae 1472. Venetiis 1477. Tractatus et libri nuampluriini,
Basileae, 1477. Argentorati 1480. Itinerarium mentis in deiun, Coloniae , 1484 es 1486. —
Stimulus divini amoris, Parisiis 1490. L. Panzer, Vol. V. Biblia pauperum.
ItinerariU-

mát, az elmének Istennel egészen összctársulását, e' magyar ferenczes, látszik,
meleg képzeleinmel fogta fel. Szentesíté Bonaventurát IV Sixtus r. pápa 1 4 ^ 3 ben; a' hittudorok közé pedig hatodikká sorozta V Sixtus 1587ben.
') L. Ersch und Gruber, Allgemeine Encyclopaedie derWissenschaften undKünstc, Leipzig 1835. 26ter Theil. Doininicaner.
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'S itt van igy a' fennebbi VId lapon kitűzött egyik nyom mellé már e'
más főadat elválasztó évhez, mcllynél meg régibbre 1456 és 1482 között sem
tehetjük ez iratunkat, sőt évkorét 1483on tanácsos kezdenem mert a' szentesí
tés elhíresztelése is időt kívánt Vincze tudornak a' XII lapon említett 1455beli szentcsítctését tekintve, Bonaventuraé harmad főadalul állana, de mivel
azt az írd nem nevezé szentnek, inkább szolgált volna 1451—1455 közötti
íratás kérdéséhez.
XVII—XVIII
lapon áll: Beda vencrabilis nyomán azon miserabilis elbe
szélés, mellyet azonban Beda is csak „anglis korniká"-ban olvasott. Bedának e'
fcrenczcs, ezen munkáját forgatta lesz: História ecclesiastica gentis anglorum, melly
év és hely nélkül jött k i , Panzer szerént azonban:
Argentorati.
'S MOST ezek u t á n , minő évkörbe állíthatjuk e' Górycodex Íratását?
D e , még elébb magából a' nyelvszövegból is vegyük k i , miért nem enged
az, 1456 és 1482 közé soroztatást, és igy a' Bonaventurai kitűzéshez, ezzel
másod védvünk legyen. Felelet is fejlik ebből, azon kérdésre, mennyire tehette
kiszedcgetéscit a' ferenczes, már nyomtatványokról. Ne tiltsuk fáradságunkat
e' végett, még a' nyelv különbözete vizsgálatától.
18. I t t e n i s z ó l a m ö s s z e v e t é s e B á l i n t é s T a m á s é v a l 1437—1441
közóttről, 's a' tatrosi 1466beli másolatban lévővel.
hanem el
Bálint és Tamás a bécsi codp.v 12 lap}. Judit E' ferenczes nem szo?-os fordításban,
beszélne , 56 lap.
2d részében.
Es ez Olofernes mind az nagy hatalmas orT a h á t Olofernes hivá a f e j e d e l m e k e t . . . és
meg számlálá a férfiakat kimenetben miként szágbalol számlálá sza'z és husz ezör gyalo
parancsoltvala neki kir.il százhúsz e/.er viha- g o t , m i n d , viadalra valókat és tizönkét ezör
tó gyalogokat és lovagokat és lövőket 12 ezért. fegyverös lovagokat és ivösöket.
57—58d lap.
30—31 lapon.
Es leszön Izrael népe tied, ugy miként apró
Es mend Izrael népét v a l l o d , miként a johokat kiknek nincsen pásztora. Es nem ugat c s o r d a , kinek nincsen p á s z t o r a , es nem Ugat
csak egy el> es te ellened, mert ezek meginon egy ü közzúlök te ellened , miképpen meg
dattattak énnekem istennek ildomosságábol. ivagyon mondván Istentől énnekem
58—59 lap.
31—32 lap.
Es minekelőtte bement volna az sátorba
Es bevivéc őtet ő szolgai a hajlakban kibe
parancsolta vala. Es midőn b e m e n n e , kérete- azon kére H o l o f e r n e s t , hogy n e k i engedne
zéc hogy szabadság adatnéc ő neki éjjel es szabadságot setét hajnalba ki mennie imád
villámodat élőt kimenni imádkozni es urat on- s á g r a , hogy nr istennek könyörögne a z o n ,
szollani. Es parancsain ő hajlaka őrizőinec , hogy az ií j ó a k a r a t l y á t be teljesítené. Es
hogy miként kelletnéc ki menne es bemenne ő parancsola az komornikoknar,, hogy har
istenét imádni bárom napokban. Es kimegyen mad napeg mind ön akarattyán hngygyák. Es
vala éjekben Betuliának völgyébe es megmos- megyön vala mindön éjjel Betuliának völ
dic vala a viznec fonásán, es hogy felmegyen g y é r e , és nagy könyhullatással imádkozik
vala imágygya vala Izrael urát istenét hogy vala az izrael népeiért, hogy ur isten szaviselné ő utal ő népénec megszsbadolasára. Es badejlsa meg ü ellenségének kezéből. Es elbemenvén lako/.ic vala a' bajlakban miglen ő j n t a az negyed n a p , szeröztete holofernes
étkét venné esMe. Es lön negyed napon Olo n a g y vacsarát s z o l g a i n a k , es monda V a g a o fernes tön nagy vendégséget ő s z o l g a i n a k , nac az egygyik ofmestörnek meny el incsed
es monda Vagao meddőnec: menny el es kisz- az sydo l e á n t , hogy ongegygyön a k a r a t t y a
lelled az éber nemberiet hogy ő kéjén engeg- szerent en velem lakozni v a c s o r á n , Es be
gyen lakozni en velem . . T a h á t bemene Va- mene Vagao Judith asszonhoz, es monda
GÓRYCODEX.
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gao Judithoz es monda Ne áltállá jó lan beme
netét en uramhoz hogy tiszteltessék ő orcája
élőt es egyék ő vele es igyék bort vigasággal.
Kinek Judit felele. Ki vagyok en hogy elle
ne mongyak en uramnak, Menden a mely jó
leszen ő szemei előtt teszem. Valami kedeg ő
neki kelletendic az en nekem igen jó leszen
en életemnec menden napiban. Es felkele es
megöltözteté ő magát őruhájával, es bemen
vén állapéc ő orcája élőt.

neki. Ne utálja jó leány uramhoz be mené
sét, hogy tisztöltessék ű szüvének előtte,
es egyec es igyéc ú vele. Kinec felele Judith monda. Ki vagyoo en , hogy en uramnac ellene mongyac? Mindön valami ű neki
kellemetös mind azt teszöm, Es legottan
magát igön nagyon meg ekösöjté , es be mene, előtte meg állapék.

Tutrosi másolatban 1466, de az 1437—41 kőE' GórycoAexben, 27 lap.
zötti fordításból.
Szent Máthé irta meg könyvénec huszad ré57d lap.
szébe.
így lesznec utolsoc elölsőc, és elölsőc utolSocan lesznek az elsőc utolsóc, és az utol
sóé,
sóc elsőc.

Lukács evangelioma

kilénczed részében,

48d vers.

Mert ki küsseb mend. ti cözöttetec az na-l Valaki ti közöttetök kisseb, ez mindentök<;yob.
Inel nagyob.

Ugyan Lukács hatod részében,

27 és 35d vers.

230d lapon.
Górycodex 41 ii lapján.
Szeressétec tíi ellenségteket, jól tegyetek
Szeressetök ti ellenségtöket, és jóth tegyeazoknac kic tűtöket gyűlöltek , . . . . es leszen tők nzoknac kik titokét gyilöltec, es ti erdönitó'c leszön igön sok es lesztöc az felségös
tű éidemtec nagy, és lesztec felségnec fiai.
istennec fiai.
Szent Ja min irta eva?i<reliomanac tizönhatod
részében.
•a
230d lapon.
51d lap alján:
Bizony bizony mondom tűnectec ha mit ké-1 Bizon bizon mondom ti nertöc, valamit kerrendetec en atyámtól en nevembe, agygya tű- tök en atyámtól en nevembe, agygya ti necnectec , stb.
(töc, stb.

Bálint és Tamás nyelve a' tátrakiesdi sziklák élein hánykodő zuhatag, e'
ferenczesé már völgy csendében hullámoz.
A' moldovai két hösfordítónál igen gyakran elékerülő illyen szókötés:
,,Llronk angyala megőrizött engemet innét elmenettem i s , ott lakattam is, és
onnat ide fordolottam"
(a' 34 lapon) m i , most: elmentemben, ott lakiómban,
ide fordultomban,
e Gőrycodexnek csak 5d lapján található, így: „Kit sohha meg nem b á n t o t t , és ha vétkezötte, róla penitenciát tartott." Továbbad
a' bécsi codex 30d lapján Judit tizenegyed könyvében áll: „ K i t en te szol
gáló lyányod megesmérjem elfuték ő tőllök; a' Górycodex 57d lapján pedig
már nem e' régi esmervém, hanem a' későbbi esmérvén, igy van: „Es en te
szolgáló leányod megösmerre'/i." Midőn e' sajátságos nyelvtulajdon 1437—
1441 között, és igy a' XVd évszázban még igen-igen dívott, a' XlVdikben
sokkal átaljanosab lehetett volna, mert csupán vidéki vagy tájszólásmód azért
nem volt, mivel itt olly iratban leljük, melly az e-ző bécsi codex ellenére
mindig o-ző. Az ottani „ e m b e r , segédeim," itt: ,,embör, segödelm," stb.
Csak gyérülésre 's igy idébbségre mutat.
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A.' „balol, belől, kiható helyraggal élésre nézve méltán fogta fel Horvát
István, annak már hangrendbe változtatását, hanem, engedje azon észrevé
telemet, hogy épen ez is vigyázóbbá tehette volna évkor kitűzésében, mellyhez egyébaránt csak a z , nem vezethet. Mert a' bécsi 1437—1441 közötti codexben egyszer sem fordul elé, 's a' tatrosi 1466beli másolatban csak egy he
lyen, így: fdlnbalol, 119<l lap első hasábján. Ellenben Bertalan papnak bizo
nyos évű 1508beli soltár fordításában a' XVIII soltár elején van: „terembelől,
de t l i a l a m o , a' XIXdik 7d versében, „szent menyibelöl, d e c o e l o s a n c t o
s u o : a' XXIdik 21U versében, ,,ebnek kezibelöl, d e i n a i m c a n i s .
Araijában tehát Horvát István a' nyelv korát tekintve i s , igen figyelemtelenül beszélt. Pedig megteheti az összehasonlítást, nála van bécsi codexünk,
Révai másolatában, a' magyar tudós társaságnak, kérttére sem a d t a , pénze
ért. És össze kell vala vetnie a' Szabó Jósef 10 levelnyi szorgalmas máso
lata nyelvével a' kir. egyetem könyvtárában levő 1508beli mássáét. Akkor
egyúttal talán, minden „ S z e n t " czimü egyházi iró szentesítése évét is kike
resi, miként n e k e m , az ő utasítása nélkül itten kellé tennem; és Bonaventur a é , lám, 1482-ig higgasztotta volna l e , fenjárdalásából.
íme ide állítok most még néhány összehasonlítást azért, mivel ebből to
vábbá azt vehetjük k i , hogy 1508nál meg felébb mintegy hány évnyivel le
het az eredetinek íratása éveit megközelítenünk.
láöübeli másolat.
Górijcmlex, lsó' lapj.
Ith immár vettetíc egy kerdes a kennac.
Ktfi immár vettetic kerdes az kí'nnac....
Neg'ed oka, mert nbbín elválást embort ay.
2 /. Neg'ed oca, mert alibin el vala^t embört a/, oroe clettúl, tudnia iníert, a/, iftentúl. oroc élettől Tudn'amínt az íftentol.

A' Górycodcxben, lévő tiil ragnak től-re változtatása, a' másolónak más
tájon születését mutatja. 'S azt, egyéb is.
hog' foha ken neh.il ne leg'enec.
2 /. hog' sobha kin nekúlon ne leg'enec
2 l. KÚ\. . vettetíc inas kerdes.. hog' ha a/. Il.. vettetíc inas kerdes.. bog' ha a poCölnac kí?n'n'a kereftetic nag'ob muwcaual.
l>ocol kt'n'n'a kereftetic nag'ob niu///»aunl
első ellenfege embornec erdog, Azért
3 l. első ellensége embornec ordog, Azért
ordog vrnac.
ez ordog vrnac
Tudnamínt foc iríg'feggel.
3 I. tudnia iníert, fok ireg'feggel.

I r e g után könyebben kikapható irigy szónak ireg igéből vétetése. I r i g y ,
mindenfelől, ireg forog.
3 /. Hannád tv>lgnlafta az ordog vrnac.
|
5 /. es ha vetkozoite, róla penitenciat tartot,|

Harmad 3olgalatt'a az oroc vrnac.
es ha vetkozotthee róla penitenciat tartót,

Az ir)08beli Ieiró már nem is tudá, vétközötte

hajdani értelmét.

Es ha tekent az íften £ereto alaa, es lati'a
5 /. Es ha tekint a/, iften ^ereto ede ala es
latt'a az pocclot,
a pocclot,
6 l. nag'g'al kín'neb mennie hog' ne pocolba,
nag'g'al kín'n'eb mennie honnem pocolba.

Az 1508beli másoló i d e , czinoberrel még ezt tévé: „Jo Jefus otalma3
meg minket a pocolnac k e n n a t o l / ' m i , a'Górycodexben nincs. Változtatásival, c' másoló, már burkot vont az eredeti csirákra.
4*
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Illy kipiomozás után már bátrabban szólhatni,

IV. E* Kézirat kelése évkoréról.
Nemde kétféle ajálja 1483ban kezdbetését. 1.. Bon a ven túra szentsége. 2.
Nyelv, szószerkezetnek 1437—1441 és 1466belitől jóval idébbülése , mellybez egy embernyomnál, vagy csikiasan egy emberrcndnél több felvehető.
'S megént kétféle engedi az időköznek 1490, legidébb 149Inéi nem tűzését.
1. Bonaventura szentnek nevezése már inkább nyomatok mint kézira
tokról dolgozbatásru int, azok pedig I490nig, I491ig már majd mind sajtóbagyottan valának megkaphatok. Azon kisebb írók mondékait, mellyek munkájinak első kiadásait már 1491-en innenről jegyezbetém fel , vagy a' nagyobbakéiban találta már az i r ó , vagy kézirataik másolatait régibben szer
zetté meg zárdája. 'S 1490 előtti nyomatásaik is lebettek.
2. 1490—1-től 1508czig, másolata vettéig azért gondolható 17—18 é v ,
mert könnyen leforgott ennyi, azon Írásmód 's másult nyelv alakultáig, mclylyel a'másoló pap neki bátorodott, másánt rakni holmit mintsem eredetiében
leié. Ifjabb emberrend íiatalai nem mindig magok nyelvéhez vágynak-e szab
ni elődeikét épen ú g y , miként a' fiugazda, helyesbnek vitatja rendezkezését
apjáénál. Régibb, a v a s , mondják, ujabb tetszetes; a' m i , élő 's alakuló szó
lam körül némellyben igaz, holmi ben pedig csak viszketegség.
Mátyás király utóbbi éveiről csillan fel tehát nemzeti sugár. Mikor ő
a' posoni főpapgyülésen 147Sban m a g y a r Agendát a k a r t 1 ) , annak h í r e ,
nem csak egy tüzes magyar papnak kültheté nyűgös latintól édesb övéhez
kebelét. A' hogy' király körül fú szél, ahhoz képest fordul, sok mente,
esuklya, palást, köpönyeg, frakk.
Osztán, mikor sziromra vakarcsálásokról a' legelső nyomtatásokra vető
dött a' szem, virgonczabbakban egyet-egyet villámlék az esz. Ollyan sejtetlen újság volt ez a k k o r , minő nem régiben a' gőzhajó habhasítása, vasút
repítése. Kolostorok tudós baglyai köréből egyszerre a' künélő gyakorlati
közönség eleibe tárulnak m u n k á k , iparos nyomdárok azokat, deáktalan férfi
és nőnemnek fordításokban, olasz, franczia, angol, német, belga nyelven ter
jesztik eleibe, a' hogy ezek kiadásai 1495tig is I'anzernél láthatók Az egész
eszmevilág nyílóba fakadt. Bizony, Magyarországon sem csak ezen egyet
lenegy kézirat készült lesz c' tájatt. Mert, a' inig Mátyás m. koronái biro
dalmának egyik fekete serege, csatamezőn törököt németet vert, a' zárdai
's világi másik, amannál tömörebb számmal, magyart vallásított békével
olly vármegyékben is nemzeti nyelven, hol most, szlávkodás mozdogál a'
magyar szólam országossága ellen.
') L. Rmnyelveml. líd kötet, 371 lap. - Mátyás k. magyarul nem tudását vitató! ,Heltai krónikája 1575beli kiadása' 134d levelén olvashatja , miként beszélt Bányán Moldovában egy székellyel magyarul.
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Ez évkor kitűzése kórul maradok hát, mig valahonnan ezt elfúható nem kerülendne elő. Szabadna-e érzenem, hogy e' kitűzés, legalább nem ollyan ingó,
mindül Horvát Istvánéit ujabb átnézés találtatja. 0 , 1. Nem vévé észre a' te
metési beszédnek már másolatban létét. 'S boldvainak hiteté el az azt fentartott misekönyvet, pedig nem az. Ne sajnálná csak az egri érseki megye
névkönyvének szerkeztője a' Rmnyelveinlékek 183SbeIi Isó' kötetét erről meg
olvasni, 's akkor, gondolnám, változtatni fog az 1842-re szólott Schematismus V. cleri archidioecesis Agriensis 49(1 lapján álló „B. M. V. de Ból" irszakon. 'S Bitnicz, Magyar nyelvtudományának 1837b. kijött líd része 292
lapján lévő utánirását igazra törekvéssel fogja méltolóbbra venni, midőn ujabb
kiadást érendene munkája. 2. A' bécsi codexct 1382bélinek n é z é , holott
1437—1441 közöli. 3. Sz. Brigida imádságait Gyöngyösön! adák kezébe, pe
dig — tessék csak a' gondos olvasónak megnézni a' Rmnyelveml. Hd köte
te 365—368 lapjait. 4. Azt veté közbe a' Tudományos Gyűjtemény 1835beli VId kötete IlOd lapján, hogy 1541-ig is „az Aprfteáfe valának a'Magyar Literatatura bővülésének fő okai" midőn a' magyar akadémia elősegítésével eddig
megjelent régi iratok is már egyebet bizonyítanak. É s , ha mindenikét nem
lehete bár tudnia, hogy tudá elsiklatni Gálszécsi, Komjáti, Ozorai, Pesti
Gábor, Erdősi megemlítését, kik 1531 — I S l l i g , már kijött munkáikkal adának jelt a' magyar irodalom megindulásához. Történetírói lelkiesmérettel igy
kell vala szólania „férfi szerzetesek, szabályaikon volt apáczák számára is
folyvást magyarul irtak egyházi m u n k á k a t / '

V. Kinek volt szánva, e' kézirat
Horvát, ugy vévé a' vele közöltetett 10 levél foglalatából észre ,,hogy
ez a' kézirat is egykor Apátza Monostor tulajdona volt."
Ez lehetett volna, rövidebb-hosszabb ideig, de csak mint akármiféle
egyéb kézirat 's könyv , melly az egész magyar keresztyénség számára ké
szült. Különösen azonban zárdaszüzek elmélkedési könyvéül szanálását, nyíl
tan benne, sebol nem találám.
Olvassa meg ha kinek tetszendik, 's tűzze ki mellyek az oda mutató
czelzatok. Meglehet, a' kifeslett végén volt arra utalás. Elég lenne-é csak
azért hinni apáczakönyvül, mivel a' ,,Bim\ec solga" vagy ,,az p o c o l n a c
j n r i i ' ú es k e s e r ű k e n n ' a r o l " feltett irat, ebből lön későbben átirva
1508ban') azon 16d rétü kötetbe, mellyet felsó'táblája belsején, XVII év') Mássát vévé ennek a' m. akadémia rendeléséből utasításom szerént, Illés László or
vostudor, Fejér György pesti egyetemi könyvtárnagy szobájában a' kézirat kész közlé
se után 1841ben télbó elejétől tavaszelő közepéig, 's nálam van. A' benne vége
felé lévő „Maria egypeiaca élete" előtti sorban, vagy Sz. Sófia a ^ o n y élete után ve
ressel van irva, • ^ 1 8 azaz 1508, mert az ugyan ott fekete betűkkel kiirt 1908, magya
rázandó lesz. Könyvtári c/.imét a' Górycodex kiegészítése I. lapjára tevém.
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százi betűkkel álló ezen béjegyzet: Pro Sororum Conventu Posoniensi, igen
is apáczák számára leírtnak vall. Nem elég.
Gyanítva kérdé Horvát „nem vitték-e magukkal e' kéziratot a' Veszprém Völ
gyi Apátzák Körmendre." Ezen szerényült kérdésre, szivéllyel mondok nem-et.
Mert azon kétféle apáczák küzdi kik Veszprém völgyét lakták, egyik,
sz. István által oklevelezve, sz. Vazul szabályait követé görög szertartással,
ordinis s. Basilii; m á s i k , sz. Benedekét latin szertartással 1109 óta. Sz. Bene
dek ezen jányai igenis Körmendre költüzének 16251), hanem a' kézirat szentferenczes. A' veszprémi harmad apáczazárda pedig sz. Katalinhoz sz. Domon
kosnak vállá rendeléseit, 1240.
'S a' dunántul Somlóvásárhelyen élt apáczáké sem, lehetett. Sz. István
itt egy zárdát sz. Lampertról nevezve alapított, 's 1265ben az, sz. Benedek szer
zetéhez tartozó nemberiekéül kerül elő. Ősegek későbben botrányosan találák magokat viselni annyira, hogy törvényszék Ítéleténél fogvást parancsolá
őket szélyel 15'llben királyi hatalom, mellyre Hd Július pápa is helyes-t
mondott. Ob scandalosam vitám juris processu condemnatae . . . . Hűlt helyük
re Szegedről jövőnek pracmonstrati apáczák, ezek felbomlásával pedig óbudai
vagy posoni Klarisszák 1600b. kik igen, sz. Ferencz húgai v a l á n a k ' j , de a'
kézirat, régibb. — Adatim, hitelesek.
Inkább férfiszerzetesek számára, különösen pedig, deákul még nem
eléggé tudott ujonczbarátkák gyakorlatául írtnak, következő lapok vétethet
nék. A' 68dikon, mellyen Sz. Ágoston nyomain az emberekkel békeségben
élést buzgóságosan ajálja, kétszer kiált fel: 0 szerzetös! mi vagy az nélkül.
A' 69diken egyenesen említi „mert az ur isten arra gyűjtött minket szerzetüsöket egybe," továbbá, „Semmit nem használ mi nekünk egy házban lakoznonk."
hs még ezen t ú l , felette dicséri 35d lapon a' szerzetbe menést, sőt azt ott
olly „negyed jóságul mondja, kiért embör érdömli halálának idején menybe
fel m e n é s é t 2 ) , " a' 36dikon épen még azon rütetbe is ragadtatik „hogy nem
csoda, ha a' jó szerzetös, halálának idején mindün bántás nekülün felröpiil
legott an menyországba." Szól pedig itten „szerzetös embür f< -ről, mi, csak
magára, nem „asszony embür" mondással, főképen férfira vonatkozik.
') A' kapisztranusok budai könyvtárában áll: Cbronicbe degli ordini instituti dal pailnSap Francesco. Composte prima dal F . Marco da Lisbona in lingva partughosfi , poi
ridotte in castigliana dal F . Diego Navarro. Kt hóra nella nostra italiana da Iloratin
Diola. In Venezia , MDLXXXII. 'S ennek Híd könyvében van: Vita della glor. S.
C h i a r a , 179—254. (Valamint: Vita di S. Elisabetta vedova, che fu figlivola del Re
d'Ungaria, e del terzo ordine di San Francesco , 281—293 lapig). Klárát, maga sz.Fe
rencz tette apáczává. Szabályait erevenítette I X Gergely pápa 1245b. Állnak itt a.' 222
—232 lapon, f Klára 1253b. Végrendelete, olaszul.
'-) Halljuk! Itt sem, mennybe való felmenés, sem menybei, nincs. 'S a' sok, divattá
vált: bai, bei, rai, rei, szépen elmaradhat.
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H a n e m , ez ellen is vethető „hiszen a' békeség czikkét, minden karbelinek szánta." Osztán, a' szerzetbe menést hátha csak azért magasztala az
iró, mert maga nagy feláldozatát akará éreztetni zárdája némi pártfogónó
jával.
Mivel illyennek is készülhete elmélkedéskünyvül.
Nézzük csak a' Górycodex kötése millyenségét, 's az arra tett irkafir
kát. Festem. Cserszinü setét fakó bor lön a' kézirat két fatáblájára húzva,
mellynek fel- és alszélén beeresztve volt rézkapocs látszik, de bekapcsoló
horga nincs meg. A' felsó'tábla belsejére irkálta egy sokkal későbbi kéz: A
b e c d e f g h i k . . . jo Az ki istenbe Bi . . . (ti van törölve) Emerencia
Metiireckj. Azután van.- S ° N O s G E , Jesus Maria, 's megint A b c d e f g
h i k 1 m n o p q r s t. Hátulsó fatáblája belsején áll XVII óvszázbeli kéztől:
Mementó Móri Eternum Non Pecabíjs . . Az Giermekek hazában való kőniu
Az pokolrul es az ű kinairul Ámen Vege finis Senki el ne vegie az ki el
veszi megh agia.
Ezen Metureczky Emerencia 1 ), kié e' kézirat 1600 és 1700 között le
hetett, inkáb f e l e s é g volt, nem apácza, 's a' „Gyermekek házába való k ö n y v "
is uri családhoz vagy czirákhoz jutását bizonyítja.
Sőt int e z , gondolhat
nunk, hogy akképen irta ezen elmélkedéseket szent ferenczes barát világi főasszony számára, miképcn Kinizsi Pálné imádságait 15131) szentpálos készí
tette. L. Rtnny elvetni. JlA tötet.
'S életesíti e' gondolatot, egy „iámbor, nömös a33on-rol" itt a' 40d lapon eléforduló példa, a' 47diken pedig annak beszö
vése „hogy két jámbor fráter jár vala ez velágba predicacionak okáért, És mikoron jtittak volna néminemű várhoz, kibe lakozik vala egy jelös binös aszszonyi állat, ki vetkőzött vala néminemű rokonságával és ez elycn kaczorságnak binébe lakozék tizönegy esztendeg." Az 53d lap továbbá „amaz iámbor
szüzet sarát," tükrözi, 's fiuszülést mit említ. A' tiszaioki plébániánál talált
Virginia codexben lévő apáczaszabályok a' világért nem említenének illyest,
abban egyik ezt parancsolja: „Anakokaerth en szerelmes leanqm ha ketelensegböl szikség lejend férfival szólni, az ablakokon által vont soporlah moli
nótoknak orczáját be fegye, es ne legyen szabad látni, amit nem ilik kevanni." Osztán e' Górycodexben , különösen asszonyt buzdíthatott imádságra
Judit asszony tettének mellyel nemzetét Holofernestől megszabadítá az 55—
61 lapokon hosszabb elbeszélése.
Nem gördíthetők ez ellen a' közbe-közbe vetett deák mondékok, deákoskodástol Kinizsiné imádságos könyve sem ment. 'S a' catholicismus szcr') Sz. ferencz szerzetének sz. László czirncllyel levő dunántúli provinciaját azzá Megyurerhky Timoté kezdé eszközleni 1655b. 's első provinciálisává őt választák 1661b. L.
Schematismns nlmae prov. >$• Ladisl'ti regis ordi/iis minorum S. P. Fra/tcisci Serupkici
reguláris observa/tliae- MDCCCXLI. Nincs-é Metureczky és Megyurechki közöl valamellyik hibásan irva, 's így, nem egy-é?
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tartási latin nyelvét sereg meg sereg nemberi hallá szentegyházban elhangza
ni magyar szentbeszédek folyama kőzött is. Es midiin apáczák kezébe azért
kellett magyar nyelvű elmélkedéseket készíteni mert édes házikörükből, ide
jükben nem német nem franczia szólammal 's arra mentek zárdába, miért
nem kelt volna vár és kastél)' virnéi számára hasonlóképen többféle magyar
irat. A' főúri asszonyrend sem áhitatoskodott akkor a' lelkes Albach nyel
vén. Magyarország hajdan, igazán nemzetéé volt, külföldről közébe honosodottat nem csak törvény íra bé külsőképen magyarrá, hanem a' mint ide
veté sorsa, nyereményéül az országnak? vagy nem? átolvasztattn itt érdeke,
mert az ő nyelvén sem leánnyal sem hivatallal nem boldogult, minden táisalgás és tanácskozat magyarul folyt, meghajlott gazdája előtt a' vendég. Olylyan C c g ő lelkületű tüzes magyar ferenczes barátok járták hát zárdájuk pártlbgőnéi házát, vagy káplánkodott némellyike abban 's buzgón irt kora és hite
szellemében idves magyar tanításokat.
Főuriház könyvéül készítését vétethetné fel, még mi? A' szép szirom,
mellyre betűket gonddal vete ugyan azon egy kéz. Szállhatott az u t á n , ágról
ágra, cziráki vér szerént. Miképen került a' Góry nemzefséghez, azt hazafiúi
aiandokozója maga sem tudá bizonyosan eléadni hozzám 18351) aug. 21<1. irt és
a' M. t. társaság Évkönyvei Ilid kötetének 5—0' lapján lenyomatott válaszában.
A' mit ott említ, csak több talánozásra vihetne, 's minek ezt messze uznifüzni, támogathatás nélkül. Sőt eme hozzávetésem is csak addig álljon, mig va
lami véletlenség eldöntő adatot nyujtandana.

VI. IHellylk osztályzati! szferenczes irta?
Idvezítői, sz. máriai? Cseribarát, szürkebarát?
A* magyar k o r o n a , Európának X I — X V évszázaiban, súlyadó diplomaticai tekintélyű volt, hanem a' ferenczes rend' egészében, országa, egyházilag
még is csak mint „Provincia Hungáriáé." Mert külön királyságokat is, a' szer
zet eredeti hona, csak elágazott családokul nézett eszmében, 's országok let
tek provinciáivá. Az eszme nagy volt e' barátrend egységére nézve, de a'
mindenüvé beparancsolt latin nyelv, ezzel is nemzetek onszólama' kifejiését
akasztá el. Amúgy, a' legeslegalázatosabb Generálisnak a' hány ország, anynyi provinciára lön befolyása. Már 1239ben azonban a' magyar tartomány
külön tiszteié provinciális atyját, kivé akkor épen János herczeget, a' franczia
király fivérét rendelek. Majd lön a' czim: Provincia Hungáriáé
Convent u a l i u m , kik szabadabb karba állíták magokat 's lábra i s , mert a'fapapu
csot elhagyák. Miként hát olaszföldön 's másutt, el eltérőnek a' szent alapí
tó' meghagyásától observantia\ú\, ugy tettek lesz a' magyar conventualisok. És
tudományt, azaz észmiveltséget is óhajtanak közikbe, sz. Ferencz azon sza
bálya ellen, mell}' a' fratres minores dicsét, csupán legszűkebb szegénység
ben , minden érzéki gyönyör távoztatásában kerestető. Az ő emberei, akará
a z , tudósság buvári ne legyenek, egyedül isteni tisztelet 's buzgóság forogjon
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eszükben. Kik azonban a' conventualisokat nem követék, Patres
observantes
névvel lőnek 1415ben a' constancei gyűlésen megerősítve, midőn azonban
Kosa szerént a' magyar conventualisok, hasonlóan helybenhagyást nyertek
r. pápai felszabadítással 's akkor provinciális ministerükké Verőczei Bertalant
választották. A' conventualis czím, ugy látszik, egy kis fekvő birtok szerezhetését is tévé, 's a z t , hogy a' kormányba, egybegyűlő választottság szólhas
son. Igali Péter áll ezek között 1452ben elé tartományfőül, 's intézkedéseiből,
fivérei egyesülete közakarattal Provincia Hungáriáé Couventualium
reformatorum nevet vált; az observantes pedig majd, Patres Salvatoriani majores let
tek. Hanem, reformatio
itten visszatérést j e l e n t e , mert néhány nagyon is
neki szabadult/r«£er már világ szájára került, 's azon hirelmény marada fenn,
hogy Igali a' szabályszegőt ugyancsak megszijaztatá. De, mind e' mellett bát
rabb mozgalomnak kellé közöttük elevenkednie, mert conventualis nevezetüket
letétette vélek Xd Leo r. pápa 1517b, 's líd. Lajos m. király abban megegye
zett. Felszabadítatásaik megszüntetve lőnek, szabniok kellé magokat a' meg
tartók observantes rendéhez. Azonban, még is külön czimélyt vettek fel, sz.
Mária magyar tartományáét, Provincia Hungáriáé S. Mariae,
1523ban. 'S
magyar érzelmükkel, mert azt mondák, szűz Mária tiszteletét sz. István hozá b é , a' magyar király. D e , itt a' kérdés csak 1491-ig hat.
Ezen reformált conventualisok, vagy tehát idébb sz. Mária osztálya'le
véltárából szedte ki Szentiványi Márton jesuita annak provinciálisai neveit,
Continuatio dissertationis paralipomenicae rerum memorabil. Hungáriáé.
Tymaviae M.D. CC. 's 5 1 — 5 2 lapján á l l : Fr. Bartholomaeus de Versichi (az a z : Verő
czei) mi Mister floruit 1416, quando Fratres Bigoti, vulgo Cherienses orti sünt. — Fr. Paulus de Zech (Szécs) minister fűit anno 1443 , quando Conventus Budensis, Pestiensis , et
Strigoniensis accepti sünt a nobis et Cheriensibus traditi. — F r . Fabianus de Igal, minister
eligitur Szegedini 1452, cujus tempore Conventus Újlak et Vacien. sünt ablati a nobis et
Bigotis traditi. — Fr. Benedictus a Strigonio, sublato Fabiano, eligitur in ministrum in
capitulo Albensi 1474. — Fr. Lucas a Segesdino, Magister Philosophiae, defuncto Benedicto, anno 1490 eligitur in niinistruin.

'S nem az a' kérdés lendül-e itt elé, „hátha épen e' Segösdi Lukács irá
ezen elmélkedéseket, még minekelőtte a' reformált conventualisok fejévé választaték. Magister Philosophiae! Sencca nevű mester megemlitője! Veheté
ugyan idézetét az iró, Sz. Ágostontól is, de olvashatá maga hasonlóképen Senecának már 1475ben lesajtolt m u n k á i t , miként a' XHd lapon megemlítem.
Segösdi Lukács, tekintélyben is marada, mert ámbár 1497ben Szekcsői Ger
gely; 1502b. Andreas de Bachia választaték tartományfővé, de 15071). ujra
Segösdit tévé azzá többség.
Mert e' munkának a' reformált conventualisok közül eiedése feltehetőbb.
Ezeket szabadabbságra, gondolkodás vivé, 's elmemívet akármi tárgyban, moz
gékony fő alkot, kor szellemében. Hol ész nem munkál, tó a' világ, 's ma
g y a r , hívebb, szabadságban. És a' hogy elébb, maga honában adá eszméjét az
GÓRYCODEX.
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olasz, ugy akart ezen magyar osztály tovább lépni saját nézeteént, mivel
é r z é , hogy ember-szabály le nem lánczolbat örökre utódokat. Előtte állt
pedig a' példa, miként lön koldus ferenczesből romai pápává IVd Miklós
1288h; IVd Sándor 1409b; IVd Sixtus 1471b, holott ezek is helytt és alattmaradást fogadának.
A' cseribarátok, fratres
bigott, voltak látszik az observantes, azok maradának meg úgymint azon szigorubbsággal, mellyhez a' constancei gyűlés
1415b. megerősítését csatlá, sz. Fcrencz tiszteleteért. 'S Buda, Pest, Eszter
gom, Újlak, Vácz lett tehát az övék, miért reájok haraggal szórták a' bigot
nevet e' reformált conventualisták, későbbi nevükkel szüzmáriások, kik Szi
getvárait, Segösdön, Kanizsán, Székesfejérváratt Vasváratt, 's egyéb helyükén
zárdáskodtak.
A' cseriek eredetét azonban Iső Lajos idejére teszi Urbánus Fridericus,
kinek História proriuc. Salvatoris,
p. ci. munkájából következőt irá ki szá
momra Podhradczky Jósef, barátsággal. Mert puhatolódznom nem vala szé
gyen, mit kitől kaptam, illik megvallanom.
„Devoti domini hungari, szól VThanns, tempore Ludovici I , R. H. zelo pietatis commoti, in ipso Hungáriáé regno plurima eisdem (P.P. Franciscanis) construxerunt domicilia,
(juoruin priinum, ut Annales Provinciáé S. S. Salvatoris testantur, fűit in loco Cheri nunfupato, dioecesis Cha/iadieusis, sub titulo B. V. M. in coelos assumtae; cujus loci occasione fratres observantes in Hungária existentes, per multos annos monachi Cherienses , vul
g o , Cheri Barátok vocabantur, ad dift'erentinm aliorum, praesertini fratrum de communitate , post, cotiventualinm nominatorum jam prius in Hungária existentium.

Kósa, Bosnyákföldről hozza őket 1368 és 1419ről szólva kéziratában,
mi csak annyit tehet, hogy a' magoksanyargatók observantes, onnan szállingozának, valamint az esztergomi franciscanusokat Heltai, IV. Béla temetésé
nél már Czerieknek hijja. Egyébarant Kosánál i s , e'név reájok ragadása Cseri
helytől áll. 'S lelem még Kosából másolt jegyzetek között, miként parancsolt
Vd Márton pápa egyetemes reformatiot, mellyet zárdák meg zárdák esküvel
fogadának. „Sed al iqui, laxioria vitae amantes, se dispensari petierunt. In Hungária odiosi redditi, quibusdam conventibus privati sumus, quos obtinuerunt lii circumcellio/ies fratres,
pietatis speciem et reforniationein praeseferentes."

Szentiványi fennebb említett adatainak ezekkel összevetéséből is hát annyi
j ő e l é , hogy observantes és Cheri barátok név valóban ugyan azon egy volt,
amaz d e á k u l , ez magyarul. A' cseriekkel pedig elébb sem tartottak azok,
kik de communitate czímmel alakultak, M Hibán meg tőlek, conventualis név
vel még élesebben elváltak. Szürkebarát legeslegeleinte csak átalános elne
vezés lehete, a' darócz öltöny színéről, miként a' zirczi cistercitát venyingi
magyar e m b e r , hallatomra tarkapapnak hivá; Heltainál pedig t.r)7őben a' paulinus , remetebarát; a* Carthauser,
Chartreux, némabarát; hanem cseribarát
felkaptával, külön a* convcntualisok lettek szürke nevüek. 'S így az idvezítői egyesület ma is cseribarát volna némikép régiesen, a' szűzmáriás pedig,
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szürkebarát. És kijő a z , hogy a' cserieken titoktelt ájtatosság homálya bo
rongott, nép képzőimében, a' conventualisokon világosabb és világibb szín.
Oh te cseribarát! hajták gúnyul együgyüre, góbéra, miként Kosánál
1434rol találom. „Cherienses in Hungária vitae contemplativae dedili, scientias excolere neglexerunt, inde adagiam: Oh te cseribarát.' duni idiotas, scientiarum expertes designare volebant." Kosa J e n ő , 1 7 6 8 — 1 7 7 1 , és 1777—1780 között kétszer volt a'
sz. máriások tartományi feje, 's ezen évekről maradott fenn szerzetének általa
összeszedett történetírása, melly meg van a' posoni, érsekújvári, sümegi zárdá
ban, így közié velem Sallay Ferdinánd, pesti gvardián.
Sándor István szókönyvi toldalékában C s é r i barát áll. Sem Cser sem
Csér helynév nincs ma Csanád püspöki megyéjében 1 ). Biharban találdm Fé
nyesnél Cseri puszta nevét Bél mvároshoz tartozóan, mellyet a' nagyváradi
deák püspök bir. Sopron vmegyében Csér magyar falut magam is t u d o k ,
Ilont k m pedig Cseri van.
A' conventualis szürkebarátok világából tehát ime l l l í í l f y a r elmélkedéssel
bővül a' hajdan' nemzeti életéről tudalmunk, a' bigót cseri barátokról meg
azon kedvetlent tudjuk, hogy Szapolyai J á n o s , Magyarország éjtszakai kirá
l y a , nálak „láttatá meg az evangéliumból, hogyha az tereket segítségül híhatja-e? A' cseribarátok ezt lelek az evangeliomban, hogy a z , ki vele jót teszen az az ő atyjafia. Jáno3 király Jeronimos Laszkit, ki Lengyelország fő
személye vala, bebocsátá terek császárhoz, hogy segítségül híná" miként a' dal
mata születésűVranchich Antal, későbben esztergomi érsek, magyarul irá kró
nikájában még azon időről, midőn János király titkára volt. L. Podhradczky,
Eredeti hét m. krónika, Pesten, 1833. 21—22 l. És az éjtszakai király a' tö
rökét nézé gyönyörű atyafinak, azaz, erélytelen hiúsága ezen kétértelműségnek
arra csavarható csínját falta b é , 's ter-eket ter-íte a' nagy honba, tör-ökkel tör
eté meg Budának addig dicső várát!

VII. Nyelve tájékozása.
Nem az mutatja dunántuliságát mivel onnan kaptuk meg, mert a' tatrosi
másolatot Münchenből, ennek társát Bécsből kerítők leiratban vissza, a' te
metési beszéd Posonban tartatott fen, holott ez is dunántúli 's főként so
mogyi és baranyai magyarságú; továbbá a' soltárok 1508beli fordítását Gyula
fejérvárra vette meg gr.Batthyáni püspök, pedig z'-zése, tiszantulisag; Kinizsiné
imádságkönyvét Érsckujvárott fedezte fel Czech J á n o s , noha Veszprém vmegyei szójárásu 's hangejtésü sok ő-zéssel; hanem utal bennünket épen iilycn
gyakori ő-zése, és több tájszava dunántulnak alsóbb vármegyéibe. Somogy
nak leginkább Nemes Kisfalud, V á r d a , Felső és Alsósegösd, Mére, H e t e s ,
Bécz, Déd, Pátró helységeiben marada meg a' régi magyar nyelv szelleme
's ebből az nyilványul elő, hogy ezen elmélkedések irása korában körül belől
') Megnéztem Timont, Bélt, Szászkyt, 's Topographia Magni Regni Hungáriáé, Viennae, 1750. infol., a' csanádi névkönyvet ésDóczit.
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több vármegyén ollyan szólam terült e l , inidón azok tájait még török nem
pusztította magyar ösvér lakta.
'S egy béjegyzet is dunántul járat elmét, melly jegyzetet, Veszprém
vármegye devecseri járásának Izkáz nevű helységében élt lelkész keze nyomán,
sz. Bernardinus Sermőinak a' IXrt 1. említett nyomdaelői kiadásában, a' Sermo
prooemialis lapja felső karaján igy találtam: Ego Andreas Darucz p. t. plebanus Izkaziensis hunc librum dotio dedi Religionis amore ductus S. Pauli primi
Eremitae pro Conventu Papensi 1668. Sbris 3 1 . In Izkáz. Mert gondolható ,
hogy e' nyomtatvány Darucz Endre lelkészhez, Somogyban vagy Vasban volt 's
feloszlott ferenczesek könyvtárából került kézről kézre; különben, ha ma
ga hozatja meg, alig vált volna el szeretettjétől, életében. De amúgy, elkérengelte tőle pálos vagy remetebarát látogatója, ki osztán örömmel irá az ol
dalkarajra: Memória ejus (Daruczé) sitin benedictione, aljára pedig: Ipse liber est Conventus Papens. Ord. S. Pauli primi Emeritae quor. procuravit
Fr.
Ludovicus Berzeviczi
rn.p.
Mutat pedig a' dunántúli zárdákban nyomdaelők voltára Kresznericsnek
a' vasvári dominicanusoktól ollyanok vásárlása, ki azon példányokat, melylyeket hagyományából gróf Teleki Jósef, m. akadémiai elnök 's erdélyi kor
mányzó, a' Teleki könyvtár számára megvett, mind az említett domonkosfiaktól szerzetté, miként Szilasy Jánostól mint ügye megbízottjától haliám.
Azt kétségtelenül megmondani, mellyik zárdabeli és hol nevekedett sz.
ferenczes i r t a , aligha fogja valaki, de még is vethettem hozzá, 's csakugyan
lássuk helyeiket, a' ferenczes névkönyvek és Szentiványi szerént.
A' székesfejérvárinak bizonyosabb kezdeti éve 1280; a' szombathelyié
1360. *) Amazt állítá III László, emezt I Kálmán győri püspök, I Károly ki
rály zabfia. Varasdon 1236 táján keletkezek, Pécsett a' Kóródi 2 ) czirák alapita 1301b. Verőczén Erzse királyné 137ub. A' szigetvári felállását nem tud
n i , de a' mohácsi veszedelem előtt már volt, a' segesdit Somogyban Ilid Endre
indítá meg; 's ezen, somogyiasan mondva S e g ö s d - i n é l mintha gondolkodó
ba eshetnénk. Nagyhirü v o l t , mit csak tüzesebb eszű lakói támaszthatának.
És e' napokban találók szólni Budán épen felsősegösdi cmbörrel, kinek be') Schematismus Provinciáé Hungáriáé nunc S. Mariae nuncupatae Ordinis minorum S.
P. Francisci 1846. Posonii. Valamint: Schematismus a. provinciáé divi Ladislai regis
ordinis minorum S. P. Francisci Seraphici reguláris observaniiae 1841. Varasdini. 'S
ezek mai helyeiből azért említem itt a' varasdit, pécsit, verőczeit, szigetvárit, ka
nizsait, segesdit, mivel e' sz. lás/.lósok magok irják, hogy provinciájuk hajdan a'
szűz máriásokéhoz tartozott, következőleg azokon is reformált convcntualisok voltak.
Megjegyzem, hogy a' sz máriások 1845beli névkönyve czimlapján, refori/intorum jel
ző is áll, lehat egyiken igen, másikon nem. Minoriták, conventualis czimniel 's birtokolhulássat Magyarországon 1687b. alakultak.
2
) Szentiványi Márton Curiosa-i Ilid része 203 lapján: Korodi, sz. lászlósok fennebb és
most idézett névkönyvében Körödi, Fesslernél: Cserody.
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szédén ollyan Gőrycodex nyelve szamatodzott. A' kanizsait továbbá, Kanizsai
János esztergomi érsek 1418b. inditá meg, a' Vasváratt voltat meg épen e'Ka
nizsai család. 'S e' Vasvárnál is e' kérdés ébredhet: Nem te vagy-e Íratás he
lye ? Romba dönté ezeket mind a' török dulodalom 1 5 4 3 , 1552, 1 5 5 3 , körül,
's a' kaidra hányt barátsereggel, az elfutottál, hihetően több illyen nemű
magyar irat is érte elhammadását. Könyveik meg hányódtak, 's talán igy az
izkázi. És midőn az ostoba török kivertte után e' zárdák többnyire megént
visszatermének, a' nyelv élete sürübb jelei közöl íme csak illy egy-egy szaka
dékot vet elé a' nemzet fátuma vagy érelme. A' segösdit, Somogy vmegye
marczali járásában, 1774b hozta ismét életre grőf Széchényi Antal mint Felsősegösd földesura, de hová levének 1543'—1553 őta könyveik?
Ha előhukkan-e még valahonnan az mivel e'Gőrysziromirvány hátul hevon
maradt, ki tudja? Hanem az elejéről kiszakadtnak hihetően nagyobb részét az
érintett 1508beli másolatból ide tettem kiegészítésül, melly mindjárt követ
kezik. 'S midőn a' volt egésznek legfelesebbje igy megént illő helyén együtt
van, nem kell majd az 1508beli egyéb irat sajtó alá juttakor ezeket előadni.
Es hasonlóan el fog maradni abból még ezen így czimzett két czikk: „ 1 . Ith
immár vettetic eg' kérdés a kennac prpeke való voltáról, 2 , Ith immár vettetic mas kerdes arról hog' ha a pocolnac keríiía kerestetic nag'ob moncaual
avag' kedeg a menoráage." Mert ezek különben is lenyomvak már az l s ő lap
alsó sorától fogva, a' 6d lap közepéig, 's egyenesen a' Górysziromról, melly
eligazítóbb világául szolgál a' nyelvrejlem keresőjének e' másolatban lévő
Írásmódnál.

VIII. írásmód eJ k e t t ő n é l , 's befejezés.
A' Górysziromiratban lévő: g , n , t , ü azaz: mai gy, ny, ty, ü, a'
másolatban = g', rí, r', u. Annál, hanghuzójegy nincs, hanem A-val van a'
61d lapon éreztetése, inert a* mai: léssz, beszélőit: \e$h, be3elh: ennek XHd
lapján már, te'rít, azaz: t é r i t , áll; Xd lapon: aad; X l V d i k e n , kecn, valook;
XVdiken, meeg; XVIdikon, eeg, leel, = ád, k é n , valók, még, ég, léi. 'S
itt csapok a' XXVIId laphoz, oda sorzandón, miként helyeseltet e' külöinbüzet
is, 1490 körűiig felmehetést.
Hanghuzat jegytelensége pedig azért régibbít iratot, mert hajdanban ra
got is gyöke hangja szerént ejtenek, 's e z , mint legelső hangadás, rövid volt.
A' mi most, átalánosahban; lev-él, mad-ár, r é s z , sud-ár; székely ajkon foly
vást: levél, madár, r é s z , sudár. Igy a' palóczén távol, halál helyett: távol,
taavol, halai, halaal, 's Kinizsiné 1513bcn imaásaagot monda hulaal ellen.
Azonban mind a' k e t t e n , — hajdaniasan, monnon, — egyezően írták a'
mai: cz-ét, c s , i , í , l y , ö, ő , s z , s-ét: c, u , í , 1', p , 3,-vei, mellyek
közöl, c, L , 1', 3 szépen vi33aállítható lenne, sőt g, n , í is miért nem?
Ide szúrom figycltetéscmct 3 felől. Ez mondám z, sz helyett mindenik
nél csak 3. Lenyomva itt mindazáltal 3 főképen csupán sz gyanánt.
Átaljában utasítatásaul veheti az olvasó, hogy mind a'Górycodexben mind
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150Sbeli másolatában a' Gőrysziromirat l l d lapjához mellékelt hasonmás
mutatásaént veresen irvák azon sorok, mellyek betűi itt szétszedvék. Vala
hány nagy betű pedig elől, egészen veres, közben annak feketéje, másodszor
veresen van megfuttatva; sőt a' sok vonást (comma) hasonlőan veressel pcttyezé meg az irkájába holt szerző, kin akkor csoda nagy muhkájaért írástudó
híre ragyogott körülbelől Somogyban 's Vasban és a' szőke danának menüé
ben. Ollyashoz é r t e t t , millyest akkor Magyarország több zászlósa is másra

bízott.
H e j , ha e' járatlanság ködéből Mátyás király esze, illy rendeletig csillagzott volna fel: Papcancellar! nemzetünk élete i n t , magyarul tedd fel koro
nám embereinek a' Vld decretumot. így ezzel, és a követve Ulászlóéival áll
nának beárnyokolva zárdairataink, 's birnók országlási, hadviselési, kormány
zási, királyi udvari magyar műszavainkat is korról korra, szerénszerte virult
eredetiségükben leszállva. Lám sajáterejü nyelven vonszanak Mátyás' jelesb
„szürzései", Heltainak 1575beli kiadású krónikája 165 — 167 levelén. Amúgy,
most a' nyelv elleni igasságtalan karezok keserűjét sem ismernők, mert már
hajdani belészokottság minden uj szerződésnél meg nem szeghető feltételül
kötötte volna k i , a' magyarkorona' nemzeti életét is.
D e , midőn e' vezéreszme vesztetten látjuk, szomorítőlag lebolygott évszázainkat, csak zárdák körét felvert gyepen nőtt virágokat kell konyult fő
v e l , libásan felcsipegetnünk. É s e' csekélységekért sem csupán félvállu köszönetecske szesszen ki a' megokosult főkből, kik nem hányják, k i , mit hogy'
irt, hanem örvendni tudnak a' felfogottakat magába szövött nyelv gyöngyein.
Van ezen főkben láng, szüvetnekelniek Magyarország világosabb jövendőjé
b e ; de őrködik eszük, hajdana nemzeti szellemtftrzseinek é l n e m fűniok mé
cseit. Méltán is következtetését értik, miként mutat a' magyar helyesírás ré
gi eléalakulása, a' szókötéssel élés, e'nyelvnek már terjedtebb kimiveltségére mintsem azt a' deákbafulttak sokáig hirdetek. Becsülnek hát azok, akár
honnan ujolag eléhuzott régi magyar iratot, mert az egész nemzet tömege
mondhatja nyelvéről „ez volt a' szabadhon szerzett jellemeké." És közösen
lobbantják védvül ,,a' magyarul régebben is csak ugyan i r á s t , " azon negédkedő német irók rágalma ellen, kik magokat, most különösen a' magyar nem
zeti élet újonnan helyreállítása dolgaiba igasságtalanul ártják. Adhatunk ez
zel megént világítást, átaljában az anyanemzet káromló vendégek toborzata
k ö z é , mellynél Stephau Ludwig Roth, Meggyesszékben nimesi cvang. szász
pap i s , Brassóban 1842b. Der Sprachkampf in Siebenbiirgen, czímmel kijött
irkájával hagyta fen, fudázó tudatlanságának kőporemlékét.
Tudjátok, mi győzi meg ezeket. Minden eszes magyarnak féltétele le
gyen életében legalább egy hatályos tettével felébb emelnie nemzetisége dia
dalát. Egy c s e p p , semmi, de cseppekből terül tenger. E z , miben tisztul?
Mozgalomban. 'S midőn cseppet eltörlenek, nem, tengert.
D.G.
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GÓRYCODEX FE3MÜ Á R A D T K E Z D E T É H E Z , A \ \ A l i 1 M ' ) | , \ I M Á 1 M E G E R E D Ő „ n e c í t a l a z a í l a SZÓIGÁll ez, abból 1508baií ma'solt 16d rétü iratban, mellyet a' mkir. egyetem könyvtárá
ba Winkler Mihály pécsi czímes kanonok, gödri esperes és lelkész 1804b. ajándokozott, 's a
kéziratok sorában ott „Liber hungaricus de S. communione, de doloribus inferni", VIII. d"
rovattal van.
Ez is hevon ugyan elején, mert csak megszakadtán kezdetik igy: „ k i r ő l ig 30I criftUS" és első lapja alján kerül elő: „ h a r m a d g o n o s s á g . " Hanem a' 3d levél másod lap
ján kezdődő más czikk' tartalomjegyzetéből látszik, hogy ez „ a z m é l t a t l a n c o m m o n i calonak kefenífegos m e r g e r p l " szólott. Elhagyatok hát innen, mint különben is cson
ka, '8 el, azért mivel a' 16d rétü 5 lapon semmi nyelvérdek sincs ollyan, melly, kővetke
zőkben elő nem fordulna.

Áll ennélfogva i t t p ó t l é k u l :
1. A' méltatlan communicalónak édösségös mézéről. 2. Tanúság, miképen esmérheti meg
embör, ha méltán járul-e e' szentség vételére. 3. Menyi használatos gyimölcse legyen e' szentségös kín gondolatjanak. 4. Binnek zsoldja, inellynek egyenesen a' Górycodexből másoltatását, az ebben fenmaradt vége bizonyítja.
A.' más három czikk meg az okon vétetek ide, mivel bennük is egészen Górycodexes
nyelvszellem leng, 's igen hihetően annak elején állhata. De attól elszakasztani 's külön lapoz
ni lön tanácsosb, mert e' másolatok irója nem utánzá betűről betűre az előtte feküdt eredetit,
a' hogy' ezt az előbeszéd befejezéséhez tett összeállítás nyilványítja.

iDOÖbeii

másolat.

Mind e d d i g 30I ez í r á s az m é l t a t l a n c o m o n í c a l o n a c k e f e r ű f é g p s m e r g e r p l I m m á r k e d e g e d e a l a 30I az m e l t a n c o m o n í c a l o n a c e d p f f e g p s m e z e r p l , es v 3 e n t f e g p s nag' h a j n a l a t t ' a r o l
M e r t ez k e g p s c r í f t u s m í n d p n t k e t f e g n e k í l h í u o t az nag' uod a l a t o s v e n d e g f e g r e , m o n d v á n az 3 e n t e w a n g e l i o m b a || VEníte 4.ieTéi.
ad me omnes. Jpuetpc mind en hoz'am kik monkalcottok, es meg vattoc ter
helvén, es en megelegeítlec vr íften mong'a Az keríer kit en adoc en teftpm ez
velagnac eleteiért. Veg'etpc, es eg'etpc ez en teftpm, ki erpttetpc el adattatíc
GÓRYCODEX.
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Ezt teg'etpc en emlekpzetpmre, Mert ki en teftpmet e$í es en verpmet í^vja,
ez en bennem, es en v benne lacozom Ez igéket meleket en nectpk 3oltam
elet, es elevenfeg. Vram críftus miért | te 3ent igeid, Azért ío kedvel, es
nag' huwfeggel kel fogadnonc / es vennpnc Te igeid mert te

mondottad,

en'emes m e r t en ídupflegpmert m o n d o t t a d , Azért ígpn prpmeft ve3pm te
3ent 3adbaIol, hog erpsben

be oltaflanac en 3Ívembe Engpmet

felferkent-

nec eíen nag' keg'pffegnec i g e i , de meg rettentnec engpmet en 3amtalan bineím es meg 3eg'pneít engpmet en fprtelmes confcienciam eíen nag' 3cnt5. levél, fegnec vételére, Ke3erít engpmet ez te || .. .*) nap'an mind octauaígh monduan
0 3entíegps vendegfeg,

kibe h í w kere3tenpc az edpfíegps críftoft e3Íc es

v keriría eth emlekpztetíc, es allelpc mala3tal telefpdíc, es ez 3ent vendegfegbe mínekpnc az ípuendp diupfegnec zalaga adattatíc, Azért mind ezpgbelpl adattatíc meg efmernpnc minemű ha3nalatoflag, es mel' ígpn nag felfegps íosag ípypn mínekpnc ez oltári 3entfegnec meltan való

vetelebpl,

Mert igaz hit ezt m u t a t a , bog ez oltári | 3entfegbe neg' állat vagon Tudn'am í n t , teft, v e e r , lelpc, es íftenfeg Azért mind ezpketh az meltan comonícalo hoz'aía ve3Í ígpn nag' hasnalaüal, Mert míndpníctpl adatíc neki kílpmb kílpmb nag' 3entfegps aíjandoc, es felfegps ha3nalatoffag, Azért elfp
ha->nalat(a az meltan való comonícalafnac ez Mert

micoron ez

3entfcgps

teftpt hoz'aía ve3Í embpr mene íoth tpth a críftus v lialainlo tefrebe, mínti. levél, dpnbé az meltan comonícalonac || re3e le3en, Mind p bpytplefebe, predícallasaba, farradfagaba , Imád 1 agába, vig'azafaba, es mind p ken'iíanac, es
halalanac erdpmebe Ezt megbÍ3onítta 3enth Thamas doctor, monduan Mindpn

híw kere3ten

ki meltan comonícal mindpn miien azon

ha3nalatofla-

got. es mala3tot ííeri kit críftus nag p e n t p k p n , az kere3tfan, embpri nem-

*) A' forgató itt meg fog hökkenni, mert elméje 's érzése hiányt lel. Innen is hát legalább
egy 16od levélke kiszakadt. Mert, — ide sorozom, — minden | jegy, a' lap végét, min
den II J e gy a ' lftd levél betöltését jelenti.
Szerkesztő.

III

zetnec kcrefe Es ennec fplptte kere3tenfegbe mene mala3tbelí embprpc vannac | es men'or3agba mene 3entpc vannac mind ezpknec erdőmébe re3e va
gon Ezt megbízonítta az 3enth kere3ten h í t h , holoth azt mong'oc a credo
ba bÍ3pm 3entpknec eg'g'efíeget, Mas ha3nalatta ez 3entfegnec vetelenec e z ,
mert ennec miatta, bog az p 3ent veret boz'anc ve3pc, bíntpl tÍ3tultatonc
meg, Kírpl ug'mond az 3ent írás Críftofnac vére megtÍ3títta mii lel || kpn- 7. levél,
ket ammeg holt mívelkpdetpctpl. Ammeg holt mívelkpdet e z , hog mícoron,
embor maia3tba vag'on. es fok íot te3pn Ez ío mívelkpdet mind addeg ele
ven míg halálos bínt te3pn, es e binnec miatta mind meghal, de ha efmeg
tpredelmefifeggel

megg'oníc, es aíjetatoftaggal comonícal lg' ekképpen tÍ3tul

meg allelpc ammeg hol (így) mívelkpdettpl, mert mind meg elednec ezpc prpo
ídupfíegre | De meeg nem Lak ezpctpl ti3tnl m e g , de ennec fplptte ol' aijetatofíaggal es 3eretettel vebetí embpr hozzaía hog' míndpn bouanando b í n e ,
es elfeledpt halálos bíne megbouattatíc, Kit megbízonit az 3ent írás mondiian, Mert ha o tprvenbe cofoknak , es bikáknak vére az fído népet megtÍ3titta vala, Naggal íncab críftos nac 3ent vére ki mi bíjnpnkert ki pttetec
mi lelkpnket megtÍ3títt'a || Erued boLanando bíjnpkrpl, es elfeledpt halálos «• icéi.
bunpkrpl, Kírpl araií 3aíaív3ent János doctor e k k é p p e n , 30I monduan Críftosnac tÍ3tplendp vére mícoron ío acarattal vetetic, lelpknec minden corfagat meg víga3ta Corfagat mong'a es nem halálát 4 mert allelpc a bouanando
bínnel es az elfeledpt halálos bínnel megcorul, de megnem hal, Azért a
corsagbol ezsent oruoílaggal meg víga3i'c | De ha ez 3ent oruoíTagot halálos
bínbe hozzaía veíendí, íncab halalt halárra hoz maganac, miképpen

fehil

meg vag'on mondván ° Harmad ha3nalatía ez 3entsegnec vetelenec e z , mert
ebbe hog ez vronc críftofnac lelket hozzanc ve3pc, adatíc nekpnc az prpc
eletnec zalaga, de uac v g , hog mala3dba ez velagbol kímulandonc Ezt vronc
vnpnmaga megbízonítta, monduan Ki engpmet e3i'c ez en erpt || tem e l , Az !>• levél.
az Miképpen en prpkke elpc v'es prpcke el n Mafut meg vg mond En vaa*

IV

g'oc eletnec keriere ki meribelpl pállottam valaki e keríerbpl eíendíc prpc
balalt nem laat Azért valaki prpc eletpt e3Íc, ennec 3Íkseg prpcke élnie, Neg'ed
ha3nalatt'a ez 3entsegnek vetelenec ez, mert micoron embpr meltan comonícal, hoz'aía ve3Í a teremtp istent Lodalatos nag' ha3nalattal, Mert az íften,
nag' hatalmaífag, es prpk | bpluefeg, es ígpn nag felfegps ío, Azért az v
hatalmaífagabol le3pn az meltan coinonícalo hatalmafb io mívelkpdetre, es
keremefpknek megiíerefere, es az v bpluefegebpl le3pn bplueb ídupflegps íozagnac v a l t a i k r a , es gonoffagnac eltavoztatafara, es az v ío voltából le3pn
keg'pfb míndpnpkhpz 3eretetpfb íftenlipz? es attíjafiahoz, es bekefegpfb ha10. levél, borufagnac 3envedefebe, es míndpn || íamborfagba cazdacb, es íob Mert valaki meltan comonícal, ennec p lelke betelíc mak^tal, es elegpdíc íftení
edplfeggel, Mert micoron embpr meltan comonícal ennec lelke íftembe valtozíc Vg miképpen az étel ital atteftbe Es miképpen a teft el borral keiíerrel, ezpnkeppen allelpc el ez 3entfegnec veteleuel, Kit megbízonít Vronc
vnpmmaga, mondván, Ki ez ken'eret esi, ez prpcke eel. Qtpd ha3nalatta
ez Sentfegnec vetelenec ez* Mert a meltan comoníca | lonac 3Ívet 3eretetre
geríje3tí, Mert miképpen a túznec elptte a hídecfeg eltauozík* ezpnkeppen
ez Sentfegnec vetelenec miatta íftentpl elhídegiilt 3ÍW meg melegül.

Kit

megbízonít 3ent bernard doctor mondván, Valaki 3eretettel e3Í ez 3cntfegps
ken'eret, 3eretetnec pregiiletít erzí Példa nekpd, Micoron a hew ken'eret
e3pd, a hewfeget vele e3pd* ezpnkeppen ki vrnac 3ent teftet ve3Í, Ve3pn
11. icvéi. hozíaía túzes 3eretetpt,

de íaí mert nemclec kik ez 3ent || fegpt hoz'aíoc

ve3Íc, oíatanoc mint a hideg corfagot 3envedpc, Kik íollehet az napnac heufegen fekpg'enec demaga a napnac heufeget nem erzíc, Ezpnkeppen halálos
bínbelí embpr, Jóllehet ez 3entfegpt hoz'aía veg'e de maga az seretetnec heufegeth nem erzí ammegh 3okot gonoffagnac okaert Kírpl vg'mond az 3ent írás
Jeremiás írta, Miképpen a uatorna vizet meghídegeutj, ezpnkeppen azokot gonofl'ag clhídegeijtí allclkpt íftentpl * n Hatod ha3nalatta az meltan comoníca-

V

lafnac ez Mert embprnec elmeiét meg velagofoíta, es az el erie3pt bijnpket
meg íelpntí Ennec meg érteiére tanít minket arán 3aíu 3ent János mondván Miképpen az verpfenbe ki az ablacon be íp az rpg por meg tec3Íc ,
es meg laccíc kit embpr az verpfen nekíl nem lathat, Ezpnkeppen ez 3entfegnec meltan való veteuel meg efmertetnec allelpknec fog'atkozafí, Kit || 12. ier«n.
megbízonít derec írafnakes bÍ3onfaga. Kírpl ekképpen 30I íjfaías mondván,
Vaíat, es mezét e3Íc hog' el veflfe tple aggono3t es vala3ija maganac aíjot
Ez vatjon en.ed vronknac 3ent teftet, es ammezpn v íftenfeget; Es miképpen az velagoffagot, es lataft embprnec a teftí étel ital, ezpnkeppen megvelafítta allelpknec 3pmet ez 3entfegnec vétele abbínpknec megesmeretíre,
hog' belple magát ki tÍ3toijLa. Kit megbÍ3on'ít | Vronc v'npmmaga, mondván
En vag'oc ez velagnac velagofiaga, valaki engpmet kpuet, ez nem íar fetetíegbe Heted hajnalait a ez 3entfegnec vetelenec e z , mert ellenlegncc ellene ígpn erps feg'uer Tug'g'oc kedeg azt hog' embprí nemzetnec három fp
ellenfege vagon Tudnamínt, eg prdpg, Mas ez velag. Harmadíc ez mínnpn
teftpnc í . Mert ha prdpg ez velagnak , es teftpnknek keuanfagat reanc tama3tía, ezpket ez 3entfegnec vétele || meg ehrieítj, es míheppen a víz at- J3 leviii.
tüzet meg olta, es nehezen vetkpzettpl megh otalmaz Ezt megbÍ3onittTja
3cnt bemard doctor monduan, Mi bennpnc ket íelps íoth míuelkpdíc ez
oltári 3entfeg, Eg'g'et ezt te3Í mert az értelmet megkprríekpzí mala3tnac erps
kpfalaval, hog'erps ellenfeg hoz'anc ne ferheffpn.

Mait azt te3Í hog' az nag'

halálos bíjnpkre való engedetpt az akaratból míndpnpftpl ki ve3Í, Ezt megbÍ3oiííttija | derec 3ent írafes, Kírpl íg'mond Dauíd profeta az foltar kpríbe Vram en elpttem a3talt vettél azocnac ellene kik engpmet n'omorgatnac,
Mafuth meg vg'mond, ha en ellenpm féreg tamadant (így) nem fel az en 3Íuemf
Mert meg efmere lelpgbe ez 3ent profeta meeg críftofnac siíletefenec elptte
mene samtalan ha3nalatta legpn ez meltan való comonioalafnac, es íg' monda róla Igpn ío íftenhpz eg'gefülnpnc j | Az az, ez 3ent comonícalafnac mi- 14. iev(í|.
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atta, mert ebbpl embprnec ígpn foc íofag a d a t i k , Kírpl íg $o\ 5ent írafbéli meftpr inondua Críftufnac tefte coroknac oruoffag, jarandocoknac nugodalm, Erptelenpket erpfeít, egeffegbelíeket g'eiíerkpttet,

betegpkct megví-

ga3t Jámborokat mala3tba t a r t , ennec miatta le3pn embpr jeledbe, micoron
megfeg'elmezíc bekefegpsb haborufagba, ke3eb íduplTegps dologra, buzgó |
fagosb 3eretetre, bplueb gonoJTagtol magát otalma3nía,

ke3eb le3en halaa-

dafra, Alazatosb engedelmefí'egre, Alcolmafb mala3tnec vételére es erpsb víafcodasra, pregeít atjetatolTagot íftenhez, es 3eretetpt att'afiahoz, es vnpmmagaboz Ez 3entfegnec meltan való vctelerpl tprveriben íg' írattatíc Micoron
ez 3entfegnec vételére alazatolfaggal íanilanda3, erLed 3eretetít críftusnac
tevéi, prpc eletnec || illattá t lelki ío3agoknac pregu'letít, kpiiluillatafocnak beufeget 311'nec tpredelmeffeget, es bíjnpknec meg efmeretít, Mind ezpket iol meg
elmerte vala 3ent Jeronímos doctor ki micoron halalanac ideijén comonícaln a , elicn 3entfegps díuerettel díi-ere v'tet monduan* 0 prpk eletnec 3entfeges keríere, kibe tartatíc míndpn io allatnac í z e , es míndpn edpITegnec
íllatía, Te benned vag'on min | dpn generúfeg, es míndpn oruofl'ag, míndpn
segedfeg, míndpn n'ugodalm es míndpn í o , Kit embprnec kevannía, Mert
ez 3ent a3talan vag'on míndpn m a ^ t n a e teleflege, es prpk dii-pfegnec íllatía
lih ielpntímeg az ídupzítp v keg'el melle get Ith vannac le teuen

míndpn

tevéi. ío3agoc Ith 30I az críftus, Az a z , az aíjetatos lelpknec It vag'on |j críftusnac kedues íelpnuoltan Ith vagon míndpn egefleg es gen'eru'feg Spt meeg
azt mondom bog mind ammen'n'eí 3entpc, es ang'aloc nag'ob vígafagot, es
diupfegpt nem valhatnac mint az aldot críftufnac comonícalafaba Az a z ,
boz'a eg'g'efulefbe Es mind effpldpn való 3entpc, es mala3tos íamboroc erpznec teftnec g'pttrelmebe nag' | ku'nu'fegpl

f

es edpífegpt micoron comonical-

nac test 3erent, avag lelpc3erent ez mondhatatlan nag 3entfeggel,

Azerth

valaki prpcke acar elní 3Ükfeg ennec hog p gono3 elethet íora valtoztafla,
mert ba ezt nem teíendí, az prpc eletptb maganac nem prpc eletére, de in-

vir
cab prpc halaiara vetf,

es iftent bu33u állasra keseríti, Kírpl Ilaríus neuu

doctor ekképpen 30I, monduan || Iftent a méltatlan comonícalo bii33u alias- 17. ev
ra indoka 3entpknec v'npmmagatol eltauo3tatt'a ellenfcget megvíga3taia, maganac eletet megríuídeítj,

ki críftusnac teftet

ragvan méltatlan 3aggatia,

azért ez 3ent írafnac bisonfagabol míndpn híw kere3ten megtanulhatta miképpen kelpn íarulnía ez nag' 3entfegps felfegps 3entfegnec vételére,

kit

nekpnc aggon megtanulnonc ata fi 11, 3ent lelpc Ámen, I m m á r l e 3 p n tanú fa g | a r r ó l

miképpen

í a r u l ez 3 e n t f e g n e c

efmerhetímeg

vételére

embpr

azt ha

meltan

a u a g ' n e m Jóllehet ezt fenkí

riílvan

való bÍ3on'faggal meg ne efmerhefle hog' ha meltan íarul ez 3entfegnec vetelére auag1 n e m , de maga doctoroc vetnec nemínemv íeg'pket, kíbpl embpr
vélheti ha magába eijegpket lelendí, hog bízuan íftennec nag' írgalmaffagaba
ío lelpkkel hoz'a íarulhat Elfp íege e z , mícoron va || laki magába azt efme-
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rí hog' az el múlt bínen bancodíc, es az ípuendpítpl akaríja magát meg otalmaznia, es az neki hágandó penítenciat ke3 lexjend megtartania, es ha ío
akarattá vagon íftennec 3olgalnía,

Mas íeg kíbpl meg efmerhed ha melto

vag ez 3entfegnec vételére e z , mícoron azt efmerpd magadba, ha ke3 vag'
ío mívelkpdettre, es iftení 3olgalattra, mert ha ezt magadba lelendpd, taliath | tug'g'ad azt, hog íftení 3eretet vagon te benned kit megbÍ3onít 3ent
gergpr monduan, Vallania íftennec 3eretetít, es íftennec efmeretít ennec tanoía aíjo mívelkpdet, ha kedeg ez oth nem letjend, bízonfag n e k p d , hog'
ez efeten embpr iftent igen feni efmerte, v'tet fem 3erette, mert az reftpc,
es azoc kíc focat alo3nac, nem lelíc vmmagogba a z t , hog' v ke3pc volnanac aíjo mívelkpdettre, es az íftení 3olgalatra, Azért ha magadba azt || cfmerpd, es belpl arra keuankozol,

hog' ennectoua ío míuelkpdettre akarod

magadat foglalnia, es íftennec akar3 3olgalnía, ez igpn ío íeg', mert íftennec mala3tt'a míuelkpdíc benned es ekképpen meltan íarul3 az 3entfegnec
vételére: Harmadic íeg' kíbpl meg efmerpd ha melto vag' críftufnac

telte

'
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vételére, auag'h nem ez, mícoron magadba azt efmerpd, hog' az iftennec
igeiét prpmeft, es g'piíerkpdefíel halgatod Mert em | bpr akkít serét annac
be3edet prpmpft halgatta de ha azt efmered hog' kelletlen, es ízetlen tahat
tug'g'ad hog' allelpc halálos corfagba vag'on kírpl 3ent Bemard doctor ekképpen 30I monduan Semmíbpl embpr hamarab meg nem efmerí teftenec corfagat mint ebbpl, mícoron neki az étel ital kelletlen, Ezpnkeppen femmí20. levél, bpl k p n n e b e n lelkpdnec corfagat meg || nem efmerhpd, mind ha nekpd az

iftennec ígeíenec halgatafa ízptlen, es kelletlen kíuel allelpc jokot elní,
Kírpl vg'monda Vronc a kefertp prdpgnec Nem uak ken'errel el embpr de
míndpn ígeueles el, ki jarmazíc iftennec 3aíabol Neg'edíc íeg' kíbpl megh
efmerpd ha melto vag' ez 3entfegnec vételére ez mícoron azt efmerpd magadba, hog' az ellenpd vetkpzpnec ellene 3Íuedbe | femmínemií g'vilpfegpt es
haragot nem tarta3, de ha meeg ennél nag'obban vetkpzpt volna ellenpd
eztes ke3 volnál megbouatnod, Azért hog' a keg'elmes íften attennpn bínpdet bouaffa

meg.

Qtpdíc es n'ílvabban való íeg'e ez 3entfegnec meltan

hoz'anc való vételére ez, mícoron valaki magába azt efmerí hog a kegps críf21. levél, tusnac kerinarol, es haláláról prpmeft emlekezíc, Kqnec oka || ert hattá
nekpnc ez 3entfegnec vételét monduan, Ezt valamene3pr hozatoc ve3Ítpc
en kenomnac es halálomnac emlekpzetíre veg'etpc A z é r t V r n a c N e u e b e
í e l p n t e t í c í m m a r e d e a l a m e n e ha3n al a t o f f agos g í j m p l u e leg é n ez 3 e n t f e g p s k e n n a c gond o l a t t í j a n a c .

Azért elfp ha3nalatta

Vronc críftusnac keririanac halalanac gondolatt'anac ez, mert ígpn kíririen
íftenhpz teríjt | Es bínnel megkemeriiilt 3Íuet tpredelmelTcgre es g'onafra
jerzí, Ennec peldazattara ez 3entfegps kennac ideien kp3Íkclac repedpzenec, fpld megindula es coporlbc riílanac, Az kp3Ícclanac repedpzefen erued
a kemeii 31'nec tpredelmffeget, A coporfonac riílafan erLed a g'onafra való
3auak meg riílafat, es a fpldnec meg índulafan erued az críftusnac tefte ve22. levél, telére való í n d u l a f t ,

es meltan való || hoza iarulaft'

Mafod hasnalatt'a ez

IX

3entfegps kennac gondolattqanac ez, mert a bunos embprbpl te3pn ha^nalatos íambort es 3ent eletii embprt, Kit ígpn kel keuanni míndpnnec, Mert
vg'mond meeg a pogan bpli.es, hog' bodog elet az íamborfagos elet, Azért
ha keuel vag'ee')/ es alazatoflagot keuai^e, tabat gondolíad ez críftufnac
keiín'at, es p melfegps alazatolfagot, es ebbpl valami iot keuuns | nekpd
mind meg adat íc Azért valaki azt akarqa bog' bíntpl meg 3abadulíon, es
lelki ío3agba cazdag leg'pn tahat kel ez ííetennec az críftusnac keríríat gacorta gondolnia, ki nekpnc hozta az prpc eletnec bodogfagat. Harmad ha3nalatr'a, es 3entfegps gíjmpli-e ez 3entfegps kennac gondolatt'anac ez, mert
az prpc bekefegpt,

Kit vronc críftus 3erze ez v' ken'ríanac halalanac miat

ta embprí nemzet || kpzpt es amíndpnhato ata íften kpzpt ezt embprbe meg- 23. levél
tárta es haborufagot g'ulpíegpt es íreg'fegpt embprnec 3iuebpl ki vz es p
lelket meg3entplí kit megbízon'ít 3ent bonauentura monduan Semmi of ígpn
embprbe kpzpnl'egps meg3entpleft nem mívelkpdíc mint ez críftus keiínanac
gondolattá. Neg'ed ha3nalatta ez 3entfegps kennac gondolataimé ez, mert
cmbprrel a haboruíagot kín'nen el3envettetí, Mert embpr va | lamene3pr meg
3omorodíc es megemlekpzíc críftufnac kennarol, anne3or críftoftol meg víga3taltatic Kit megbízon'ít v'npmmaga az foltar kpn'be möduan vele vag'oc
a baborufagba meg 3abadítom v'tet es meg díupíjtpin v'tet, azért ígpn íelps
hiedelem haborufagot 3enuedp embprnec ez xpus keiíiíanac 3ent emlekpzetj 2 ), Kírpl íg'mond 3ent bemard doctor, Nem lehet oí nag' haborufagot em
bprbe, bog ki edpflegre nem valtozic || ha az ídupzítpnec keferu'feget 3Íue- M. levél
be g'pytendí, es róla íol meg emlekpzendíc, Azért ha 3Íuedbe 3omoru vag'ee3)
lelkpdbe elkeferpttel ízetlen es auetatlan vag'ee, gondolád a nag' felfegps
vrnac 3omorufagat es p nagy keferu'feget kírpl v'npnmaga vg'monda, 501110111
en lelkpm mind en halálomig. Es oí ígpn nag len ez ártatlan barannac p
') 2 ) 3 ) Vagy-e? emlékezeti', írása is elüt e' másolatban, az eredetiétől.
GÓRYCODEX.
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3omoruTaga es keferűsege hog' mind ez velagba mene embpr vag'on es mene v o l t , es mene le3pn | mind ezpknec 3omorufagat es keferiifeget fplu'I mula Annera hog' vg'an vérrel veritpzec beleié,

Azért ba embpr ezt íol meg

gondolang'a, az p 3omorufaga mind femmi le3pn ehpz keppft.
lata es gíjmplLe ez 3entfegps kennac gondolattanac e z ,

Qtpd ha3na-

merth ez 3entfegps

gondolatnac oí ígpn nag' ereie vag'on hog' embprnec iftennec 3cnt acarattat
meg ielpntj, es tehetfegpt aad, hog' az iftennec meg efmert acarattat bete2h. ic.véi. TefíthelTe, Kit embpr ez || nekíl nem t e h e t n e , Kit Vronc v'npmmaga megbízonít m o n d u a n , En nálam femmít nem tehettpc % Hatod gíjmplLe ez 3entfegps kennac gondolattanac ez Mert a keg'ps eriftus ez ileten embprnec p
3Íuet lelket axjetatofíaggal

megkpuerítí, es bplLefcggel megekpfeítj, v'ghog'

vmmagat es mind v attafíait ídnpITegps ío3agra tanítania tug'g'a, Es ennek
fplptte íjmadfagat prpmefben, es hamarab meg halgatt'a, Azért meltan, es
igazan díueríc | mínekpne míndpn 3ent doctoroc ez 3entfegps kennac gondolattat mert míndpn ío kit adót es ad mínekpne az felfegps vr íften mind
ennec miatta atta es ag'g'a % Heted gíjmplLe ez 3entfegps kennac gondolat
tanac ez* mert az édes íefus ez ííetenpket kik az p 3ent kemíaba gondolcodnac, es edpfkpdnek az p 3ent tel'tenec három re3ebe írta fel, bog prpc26. levél, ke rola elne feletkpzyec,

Meg írta ez il || íetenpket az p ket kezén Azért

hog pket míndpn líaualyaíogba megfegele, Megírta az p ket labatincs annac
íeg'eíe, hog p tplpc foha el ne mehelípn/ Meg írta az p 31'uebees/ arra, bog'
v'kct foha el ne felethelTe, Mind ezpketh megbízonítta v'npnmaga Ifaías profetanac miatta, monduan, Mínemde elfelethethíe az an'a v kis germpkete^
hog ne kpnpriilne p mehenec 3ulpttennc, es ha az elfeledendí, en tegpdet |
el nem felcdlcc, Mert en kezeimbe meg írtalac tegpdet Nolczad gíjmplue ez
3entfegps kennac gondolattanac ez, Mert ez críftufnac keiín'anac aíj'etatos gon
dolattanac miatta nag'ob m a r t o t

es erdpmpt n'er íftentpl hogne ha mind

ege3 kere3tenfeg imádna erptte.

Okát veti aran^aíu 3ent János monduan.

XI

Semminemű állat eg'eb nim.ru hog' mi embprpknec ídupffegpt jer3pt || volna, '.27. levói.
hanem Lak ez críftufnak keiíría halála. Kílenczed gtjmplue ez 3entfegps ken
nac gondolatijának ez, Mert fphil mul ez 3entfegps gondolat míndpn eg'eb
teft3erent való ío dolgocat, mert semmi íftennec ennél kellemetpfb, es embprnec ennél erdpmpfb mint ez críftufnac kennanac gondolattá, Kit megbí
zónk nag' Albert doctor monduan, Críftufnac ken'n'arol Lak eg íg'ufcggel va
ló meg emlekpzet, tpbbet hasnál embprnec hog' nem | e3tendeg való viz kerier bpít avag' ha míndpn napon magát oftorozna mind p verenec kíontafaígIan, avag' ha míndpn napon eg' ege3 foltarth oluafna, Tízed gíjmplLe ez
3entfegps kennac gondolatíanac e z , mert ez críftufnac kennanac 3pnetlen
való axjetatos gondolattá íncab ídupfTegpfb embprnec honnem ha a bodog
3Í3 maría mind ammen'n'eí 3cntpkkel, es angalokkal efedpznenec erptte, es
ezt erued az 3entfegps kenhoz keppft, kxjnec |j ha3nalatt'a mind prpkke va- 28. Uv.i.
lo, Mert fpkeppen az 3enttpknec íjmadfagaba nem al embprnec ídupffege,
de az críftufnac ken'naba, Kírpl v'g'mond aranyam 3enth János.
nek míndpn ídupffege a críftufnac halálába vagon leteuen.

Embprpk-

Tízeneg'g'ed ha3-

nalatta ez 3entfegps kennac gondolatíanac ez, mert ha valaki ez velagba,
mulatta volna ideiét ígpn foc heufagba es térne ez críftos kennanac gacorta való axjetatos gondolattara, ennec miatta ol nag' erdp | mpt válhat, mint
az oí embpr ki mind p g'ermpkfegetplfogxxa íftennec 3olgalt es ídupffeget híupn kerefte, De maga ez 3entfegps kennac gondolattara g'acorta es axjctatoffaggal nem íg'ekpzpth De miért ez vtol íutot ez 3entfegps kenra ígekpzíc, es g'acor
ta róla axjetatoíTaggalemlekpzík hafonlatosle3pn, auag' felül műfa annacerdpmet
ki mind p g'ermpkfegetplfogua íftennec 3olgalt, de maga ez 3entfegps kennac
gondolatíara axjetatos nem volt || Azért valaki ez velagba ideiét heaba mulatta 29. icr.i.
el, ez eletén embpr az elhag'ot lelki ío3agot ígpn hamar, es nag beupn meg
lelheti ez 3entfegps kennac axjetatoffagos gondolattaba, Kírpl ígmond 3ent
Bemard doctor, Tudom hog az en erdpmpm nem elég ennekpm, de ammí
b*
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fog'atkozas ebbe vagon, ezt en magamnac ki vc3pm en vramnac fcbeíbpl,
Tízenkettpd g'ímplLe ez Sentfegps kennac gondolatt'anac e z , mert a' keg'ps
xpus ez eletén embprt | ki g'akorta aíjetatoflaggal az p ken'iíarol emlekpzíc,
p halalanac ideien ezt megvíga3taía az prpc vígafarol (így) v'tet bízonofla teuen
es p halalanac vtanna az prpk ur3agot es diupfegpt neki aduan / Azért ez
míndpn embprnec ígpn nag 311'kfeg hog az críftus embprnec v halalanac ideien oth legén mert accoron az halandó embprth ígpn foc kefertet háborgatta Kítpl az kegps xpus ígpn híupn meg otalmaz'a ha ez velagba az p ken30. levél, rianac gon || dolattanac miatta vele megefmerkpdpt, es vele baratfagot 3er3pt. Azért mind ez fphil mondót írafbol adatec meg cfmernpnc, míbpl embpr veheti ha melto leg'pn ez Sentfegnec vételére auag n e m , Kit vg'an ríuíden meges meg íelpntpc, hog embprnec elmeié kínneben foghafla, Azért elfp íeg'e ez l e n , hog' ha embpr az elmúlt bínen bancodíc, es az ípnendptpl
acáía magát otalmaznía, Mas íeg'e e z , ha kc3 vag ío míuelkpdettre, es íftení 3oIgalattra Harmad íeg'e e z , ha az íften | nec igeiét prpmeft halgatod.
Neg'ed íeg'e e z , ha az ellenpd vetkpzpnec ellene g'úlpfegpt es haragot nem
tarta3. Qtpd íeg'e es íelpfb ez ha az críftufnac ken'n'arol prpmeft emlekpzpl.
Mert ez oí nag' felfegps ío3ag, hog uac ennec miatta embpr a' críftufnac 3ent
teftet lelpc 3erent hoz'a ve3Í, Micoron ez 3entfegps kenrol aíjetatoflaggal meg
emlekpzík, ki 3entfegps emlekpzetnec elfp ha3nalatta e z , mert embprt íften31. leréi.; n P z

te r

'* /

es

bíntpl || eltauoztat, Mafod ha3iialatía ez mert a bífnps embpr-

bpl te3pn malajtos embprt Harmad ha3nalatta,

mert az prpc bekefegpt kit

3erzpt críftus az p ken'n'anac miatta embpr kpzpt, es íften kpzpt ezt embprbe megtarta, Neg'ed hasnalatfa, mert embprrel a haborufagot kín'n'en el3envettetj, ptpd ha3nalatta mert íftennec 3ent akaratíat meg íelpntí, Hatod
ha3nalatta, mert embprnec 3Íuet lelket 3ent mala3ttal megkpuerítí, es bplLe | feggel meg ekpfeítí, Heted ha3nalatt'a, mert a xjjus ez eletenpket kik
prpmeft gondoleodnae az p kerín'arol p 3ent teftenec három re3ebe fel írta,
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Nolczad ha3iialatía, mert embpr ennec miatta míndpn Í03ag tételnél nagob
mala 3 tot, es erdpmpt ner íftentpl, Kilenced ha3nalatta e z , mert íftennec
femmí ennél kellemetpfb Tízed ha 3 nalatta mert míndpn ío3ag teteit fplul mul,
Tízenegged hajnalatt'a, mert az elhag'ot ío3agot kit bínnec || miatta elve 3 tpt, 32.ievéi.
ennec miatta hamar megleli, Tízpnkettpd ha3nalatta ez, mert ennec miatta
embpr azt crdpmlí, hog a xpus halalanac ideien oth íelpnnen le 3 pn, vtet
meg víga3taluan es ellenfegtpl meg oltalmazván, es vtet be víuen az prpc
haz;iba, Kit nekpnc kerefpt ez v 3entfegps kennaual, es halalaual, Kírpl
aggonc nag halat v felfegenec mind prpckpl prpkke Arnen

Díuerteffec

vr I f t c n , es p 3 e n t an'ria. |
Bínnec folga Vrnac Neuebe k e z d e t í c

j o l a s az

pocolnac

S p r n u , es k e f e r u ' k e n n a r o l , h o g y a b y n p s h a l a es a b í n t meg
hagg'a M a l a j t b a v a l ó e m b p r h a l í j a , es ő t p l e m a g á t í n c a b meg
o t a l m a z a , A z é r t ig m o n d r ó l a D a u í d p r o f e t a a f o l t a r k p n b e
COnuertantur peccatores ín Infernum omnes gentes que oblíuífcuntur denm
Teríjenec a bínpfpc po || kolba, es míndpn nemzetpc kic iftent elfelettec Ved 33. levél,
iol e 3 pdbe, hog a pocol mondatíc lenne bídps, es igpn fprtelmes

helnec

kiért neueztetíc ígpn ondogfagos verpmnec, es a fpldnec alfo re 3 enec, houa fol, es takarodíc mind ez velagnac ondogfagos genetfege, Vg mint ez
velagnac arnek3ekibe, Es 0! ígpn nag melfegps verpm hog valaki bele efendíc, prpcke foha belple ki nem kelhet miképpen a nehéz kp a | tengprnec
fenekerpl, ki megmutattathec ang'alnac miatta, Kit meg írt 3ent János latafanac kpiívebe ekképpen monduan Eg erps angal fel vpn eg malom kpveth,
es be vete a tengprbe monduan Elén hertelen vettetíc babíllon a pokolba
holot vagon gonoíTagnac es keg'ptlenfegnec telíjeffege, Ez babíllonnac magafsaga galazat, es ez galazat nem egeb, hanem uac a bínnec rutfagos ondog || 34. leve..
faga, Azért ez ki vettetíc a pocolba, Kit megbízonít profeta az foltar kpn
be monduan, Elmeríttetenec miképpen a nehéz 011 nag melfegps vízbe, Ki-

xrv
rpl Lodalcodíc írás tprleíjte meftpr es íg' mond 0 prpkkeualo nag' íay ve3i'c,
es naualaflagos g'pttrelm, holoth fólia megnem hal kit a pocolnac tüze be
n'elend, oth vannac ol kenzooc kik keg'ocnal 3prríu'bec, es farkannal mergpfbec, ondokoc, feketúc | es gpttrení ferenpc Soha megnem farradnac / de
míndpncoron erre megvuíulnac, Míndencoron 3omoruc, es míndencoron megmarni ke3pk, Es ez íííen keferu'fegps ken foha mind prpcke nem iuth halalnac határára,

es foha nem tud vegezeft,

de míndencoron lattatíc elkez-

detní Ezpn el amelcodíc 3ent Jeronímus doctor, es vg'mond 3priíiikpdpm az
35. levét, eleuen halálon, elamuloc a mardofo fergekpn, ígpn felpc efnpm || az eleuen halalnac kezeben Kírpl ig'mond arán 3aíu Bent Janofes 0 prpkkeualo
halai, mondhatatlan 3prríu keen, mit mong'ac te rolád nem tudom Mert bejeddel megnem ielpntbhetpl, megnem foghat en elmeem, 3Íuem megfem gondolhat, Azért ved íool ejpdben, hog' a pokolban poganokilac kenn'oc ígpn
hag', es vegezhetetlen, de maga a' kere3t'enpknec kenn'noknal nag'g'al kífleb
Míert v'k ídnpflegnec vtat | vg'an nem efmertec, es nem hallottat: miképpen
a keré3ten embprpc. Azért míndpn kere3t'en igazan erue es íol ejebe veg'e,
Mert íollehet a pocolnac ken'na jamtalan, es megmondhatatlan leg'pn de maga mind ez foc kp33u'l ríuíden es íelpfben tizenkét keiín'arol lejpn maft ide
ala a be3ed n Azért Elfp ken'na a pocolnac ez, mert abbenne valooc íften:a<. levél, tol annera eltauoznac, hog' prpcke vtet foha nem lattac \\ Mafod ken'na ez
mert oth vag'on prpc túz/ ki foha megnem alo3Íc, Harmad ken'na ez, mert
oth vag'on elvífelhetetlen hídegfeg, Neg'ed ken'na, es g'pttrelme ez, mert
oth vagon naualgo ehfeg, es kenzo 3omíjufag, Qtpd ken'na e z , mert oth
vag'on híjedelm nekíl való halai Hatod ken'n'a ez merth oth vag'on ondogfagos dohoflag, Heted ken'n'a ez Mert oth vag'on nagh keferu'fegps ferelm, es
faij | dalm, Nolczad ken'n'a ez Mert oth vag'on 3pntelen való íftení káromlás, Kilenced ken'na ez, mert oth vag'on tapa3talhato fetetfeg Tízed ken'na
ez,

mert oth vag'on, auag' vannac halaltalan fergec, Tízeneg'g'ed ken'n'a ez
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mert oth vag'on rettenetps 3prmífeg, Tízenkettpd ken'n'a a pocolnac ez Mert
p benne ol ken vagon kynec foha vege nínuen

n

Azért elfp kcrín'a pocolnac

ez, mert valaki oda vettetíc prpkke íftennec 3ynet foha || nem lattá, ki min-

37, lev,!|

dpn kcnnal nag'ob, mert elcg nag' ken az, hog' prdpgnec hatalmanac alatta
vannac, de ennél nag'ob hog' mindennemű kent p velpc 3envedníe, de nag'gal nag'ob az hog' p vclpc mind prpkkpl prpkke kenjodnac, de mceg mind
ezpknel foccal nag'ob ken az, hog íftennec 3ynet nem lattyac, Mert ha azt
latnac, Kent femmít nem 3enuednencc, Azért ez oka hog' nag'ob ken ninuen
pocolba mint íftennec 3ynet | nem látnia, Kírpl vg'mond aran'as be3edii 3ent
János Ha ennekpin elpmbe ezprkcppen való kent vetende3, es azokat olan
nag'nac nem aleytom fem ítelpm mint ezt, hog' a gono3 bínpfpc kíreke3tetnec a díupfegps, es vígafagos tarfafag kp33u'l, es a terpmtp íftennec prpc
gulefegebe lennie, Mert ki reke3tetníe az prpk iotol, es idegpnne lennie
azoctol meíeket az vr iften az v'tet 3cretpknec 3erzet, Mert annera nehe || 38- ,ev,!|
zítíc a kent, hog* ha cg'eb kent femmít fem 3envednenec, uak ezpnes ígpn
foc volna, Es kín'n'eb volna ezpr3er való tűzbe égnie honnem a keg'ps críftufnac meg haragút 3y'net látnia es p tple prpkke eltauo3nia Es íncab akarnac
a fetet pocolnac tpmlpcebe, es az nag 3prn'u'fegps kenban Ipttpket/ honnem
az ítéletre ki íptpket, es mind ez ege3 velagnac az p rutfagos ondogfagokcal meg íelpntefpket, holot míndpn bínpk | nec 3Ídalmaffagos 3eg'enfege n'íluan meglattatíc, es míndpnpctpl megefmertetíc, Kírpl Lodalcodvan es elamelcoduan Sent bemard doctor es íg'mond, Mit aleta3 minemű, es mene
le3pn tahat ackoron a keferiífeg, es az fíras az ohaíj'tas es az 3omorufag,
mícoron eluala3tatnac a keg'ptlenpc az ígazaknac tarfafagatol es az íftennec
latafatol, es adattatnac erdpgpknec Latalmaffaganac alaía, es mennec p ve
lpc az prpc tu'z || be, Mas ken'n'a a pocolnac ez, mert p benne vag'on cg' 3<J. levél
meg goytot febpffegps tu'z ky prpeke foha megnem alo3Íc Es valakíc íth ez
velagba g'erycdpztec gono3 keuanfagnac tu'zeuel veg vethesnekíl/ Kírpl vg'-
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mond profeta a foltar kpnbe,

Vetpd vram íften vket te 3pmpdnec ejptte

vg' miképpen az egp kemencébe. Vr íften p haragijaba meghaborgatta vket,
es tiiz n'elíbe vket, es miképpen ez velagi tűz addeg foha megnem ah>3Íc
míg oí allatoth lecl kit p 3okot | meg égetnie, Ezpnkeppen az prpc tűz mi
ért neki halaltalan faija vag'on, foha prpcke megnem alo3Íc, de míndpncoron eeg, es mind prpcke elcuen, es abbele vetptteket foha megnem eme3tj
Kit megbízonít az 3ent írás monduan, Siratta a kegptlen mind azokat raeíeket totb, es megnem emejtetíc 3ent Bemard doctor ezpnt bízon'ítta, mond
ván, Mert oth a pocolba a tu'z vg' eme3tmeg, hog' míndpncoron megtart, es
40. leiéi, a ken vg' neuekpdíc || hog' mindenkoron meg vijul Tudacoznac nemeíec azon
hog' ha a pocoJbelí tu'z leg'en vg'an teftps es velagos miképpen ez velagi
t ű z , Auag' n e m , E r r e 3ent gergpr doctor rea felel es vg'mond, A pocolnac

tüze teftps, es íllethhetp es a bele vettetteket teft 3erent egetj, es embprí
3olgalattal nem g'outatíc fem kedeg faual nem eltetíc, de eg'3pr megvag'on
terpmtucn, es prpcke megnem alo3ic, es nem 31'kfeg ele3tefreí mert míndencoron eeg, es vag'on néminemű | keiies velagoífaga a benneualo karhoztaknac nag'ob ken'okra, es az p langa olan mint a kenkpnec langa, fírű fokoru
kpkpru, es ígpn bídps es bízón velagoflaga nínLen. Kit ezpn 3ent gergpr
megbízonít monduan, a bínpkpn bo33U allo tűznec egetefe vag'on de vela
goflaga nínuen, Mert a kiket a pokolnac tu'ze beriel azokat a bízón velagoffagtol megvakeqtta, hog vket kíuu'l az egetefnec ferelme g'ptprye, es belpl
41. ic»éi. a kennac vakfaga fetetít-e hog kik p terpmtpípknec ellene teftpc || kel, es
lelkpckel vetkpztenec Ezpnkeppen eg'etpmbe teftpgbe, es lelkpcbe ken3attaflanac Es ez ííeten ken leg Incab azocnac adattatíc, Kíc ez velagi telhetetlenfegnec kevanfagaual karhoztanac it Harmad íelps ken'űa a pocolnac ez,
merth oth vagon elvífelhetetlen hídefeeg, hog' kik íth ez velagba az íftení
3eretettpl elhídegűltec, es az p 3olgalatraba ellankattanac, es el reftűltec oth
a pokolba re3keflenec, es fa3ijanac nag' ken3o hídegfegbe, Kíkrpl vg'mond
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az | 3ent írás Mennec honac hídcgfegerpl igpn nag' hewfegre I t v e t t e t í c
eg k e r d e s Miképpen mehetnec eg'g'unnen mafua,

mert nam vg'mondnac,

hog' a pocolba oí nag jorolTag le3pn, mint az faíjtoba ígpn meg 3oretoth
3plp tprkpl, Abba ninuen ketfeg hog' vg' nem le3pn de az íteletnec vtanna,
de kell ezt kegpfen ertenpnc, hog' ez ílen változás, es eg'h kenrol mafra me
nés le3pn Lak addig míg az vtolfo íteleth meg le3pn, Azért ez miképpen || 42. lévé
legpn bídegfegrpl heufegre menés Beda nemi doctor vg'mond róla, hog' az
anglífoknac cornícaíogba vg' oluafta hog' kííTeb conftantínos ua3arnac ídeuen
néminemű vítez meghala, es ennec vtanna azon teftbe feltamada elettre, Ki
oí ígpn meg íy'edpt vala a pocolnac kenn'atol, melet p meglatotvala, hog'
legottan e velag kp33Űl kífuta a kietlen p a t á b a , es oth maganac uenala eg
folyó víz mellet cellát es p benne eg' kemencéét, es teli ídj?n a kemenceeth |
íol meg fűtíuala, es ennec vtanna mind ruhaftol magát a vízbe martija vala,
es ki al vala a nag'h hidegre, es a vizes ruhát magahoz hag'g'a- vala fag'nía
es hog megfag vala be meg'pn vala a nag' heufcgben es ez ílen dolgot mícoron p 3pnetlen tenne, megtudac nemel'ec az 3ent atac kp33Űl, es kezdec v'tet
feg'elmezníe, es róla tiltania, Q kedeg monda nekíc, Yayha ti lattatoc vol
na, es hallottatoc volna azt ammít en láttam, es hallottam, ne || taiantan 43. iev<<i
ennél nag'obbat es tpbbet tennetpc tű mint en te3pc, es nag' 3orgalmazatoffaggal megkerdec v'tet mit latoth volna, V kedeg monda En mícoron e teftbpl ki menec, eg' fenpfíegps embpr vin engpmet napkeletfele es eg' ígpn nag'
3elps melfegps vplg'be, Ky'nec eg'g'íc oldala telíjes vala tűzzel, es ammafíc
nag hídegfegps hauas fag'g'al, es mind e kétfelé telues vala karhozot lelpckel, es mícoron eg' felpl meg vnna vala valamelíc 3envedníe a tűznec egetefeet mennec vala maffele a | nag hídegfegbe, es mícoron meg vnűac vala
a nag hidegfegnec 3enuedefet mennec vala efmeg a nag' febpíTegps tűzbe, es
mind ezpnkeppen változtattak vala az p ken'nokat, Es ezpket megmonduan,
Monda touabba/ es ezpket meghlatvan. Vin engpmet ennec vtanna ezpn feGÓRYCODEX.
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npfíegps embpr eg' ígpn nag* sűrű fetetfegps helre es oth elplem elenejec,
44. levél, es en latec oth eg' nag* 3prnűfegps,

es meliegps vermpth || Kíbpl fellpupl-

dpznek vala jani talán tüzes ol' mel' golobífoc,

es tűzzel betplt embprpc,

miképpen lebpflegps tűznec 3Íkraía felfutatnac vala efmeg behprpentetnec va
la, es nag' ondogfagos dohoílagot bouatnac vala, Es oth en hallecc 3amtalan
fírocat, es ordetafTal való ohaijtafokat,
pen m o n d u a n ,

es ol' mel' mind ertpm vala ekkép

Jaíj ve3Íc mínekpne hog' bínnec attok volt magonkat / Kíert

íth prpeke ezpnkeppen g'pttretpnc, es lathec ígpn jprnu | prdpgpket es akarnan engpmet elragadnia es bevetni az egp verpmbe kemencébe es íelpnec
oth fenpíTegnec ang'ala megtíltuan az prdpgpket, hogh engpmet ne íllellenec,
monduan, Mert az nag' bíró paramolth neki hog' terypnbe teftebe es tarLon
penítenciat ha el akar íja tauoztatnía ez ílíeten 3prríu kenocat, es ezpketh megmonduan azoknac 3aíokat euuel bekpte kíc v'tet feg'elmezíc vala a kemenfe45. levél, gps penítencia t á r t a i r ó l , Neg'ed íelps ken'n'a || a pokolnac prpc ehfeg, es 30mehfag,

hog' kíc íth ez velagba torcoíTagba eltenec es neki veget nem vet-

tenec oth a pokolba prpc ehfegpt es 3omehfagot 3cnueg'g'enec Miképpen n'íluan megteczíc az ewangelíombelí ca3dagrol, Kírpl Vronc íefus vg'mond, Meg
hala a ka3dag es pokolba temettethec, ki az 3cgerí Lazarnac nem ada a kcrier morfalekot p fem erdpmle p tple eg' upppenet vizet Ez íleten torkolók
ról vg'mond az 3ent írás Az elefegpt mit ez ííeteripc | meg pttenec valtozíc
p g'omrogba mergps keg'onac epeíeue, es az p boroc kivel meg re3pgíltenec,
le3en p nekíc farkannac mergeue Azért kik ez velagba torkolTaggal re3pgpfkpdnec, halgalTak az p lecceípket, es eri.et (így) ege3len az 3ent íraftKíkrpl
vg'mond Ifaías profeta íftennec kepébe^ az en 3olgaím e3nec, tu kedeg cbpztpc, az en 3olgaím ísnac, tű kedeg 3omehoztoc, az en 3olgaím prűlnec, t ű
46. levél, kedeg 3Ídalmaztattoc; es 3eg'pnkpttpc || Az en 3olgaím vígadoznac ti kedeg
ordetjtotoc;

es kefergptpk Soltar kpn'be es vg' írattatíc Ehfegpt 3enuednec

miképpen az ebec Ez íleten keen legíncab adattatíc a torkofoknac, es az
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re3pgpfpknec * Qtpd ken'n'a a pokolnac ez, mert oth vagon halai, halai nekíl, ki mondatíc clp halalnac, Mert az oth valoc vg halnac meg hog' coronked elnec, es vg clnec, hog' koronked meghalnac, Ved íol azért ejpdbe hog'
ez velagba nag'ob ken | ninuen a halainál, mert míndpn embpr tauoztatta
es ígpn fcel tple, De las nag' Lódat, hog' a pocolba ol ígpn rettenetps, es
ol' ígpn félelmes az prpeke való keferű ken hog' a karhoztac oth a pocolba
íncab kcuannac a halalt honnem eletpket,

Oka ez hog az prpkke való ke

feni 3prriú kentol mcg3abadulhatnanac hog' ez mind ekképpen leg'pn 3ent
János megbízonítta latafarol való kpríueben monduan / A kennac ideien kcresnec embprpc halalt es megnem lelíc, keuan || nanac meghalnia, es elfuth 47. ier«si.
0 tplpc a halai, Arra mong'a néminemű íambor doctor,

0 halai meí igpn

edps volnál rnaft azoknac kíknec níha ígpn keferií voltai, uac tegpdet keuannac, Kíc tegpdet ígpn nem 3eretnec vala, es te tpled ígpn felnec vala,
Errpl íg' 300I 3ent gergpr monduan, Kíknec íth ez velagba adatot prpc eletpth kerefnipc es nem kereftec, a pocolba kerefnec halalt, es nem lelíc
Ezpn 3cnt gergpr mong'a Sprn'űkeppen le3pn a pocolba | valoknac a halai,
halai nekíl, végezet veg nekíl es a fog'atkozas foha nem tud megfog'atkoznía, mert a halai oth míndencoron eel es a végezet míndencoron kezdetíc,
A halai megh pl de megnem holt a kennac keferu'fege g'pter, de foha a fe
leimet élnem tauo3tatía, A tu'z eget, De foha a fetetfegpt el nem űzi, es
foha velagoffagot nem ad Hatod kerin'a pocolnac ez Mert oth vagon ígpn
nag' vndogfagos dohoíTag, Mert |j valakic íth ez velagba a bínben megbízhut- 48. uwii.
tec, azoknac vg' íllíc hog' oth az ondogfagos kenba prpkke bízhpg'g'enec,
Kíkrpl vg'mond az 3ent írás Ifaíafnac kpn'vebe, A pocolnac halattaí kívetteífenec, es az p dpgpcbelpl míndencoron dohofíag 3armazzec, es az p verpc
valtozec 3urocca es az p neduefTegpc kenkpue 0 mel' ígpn nag' bűz oth le3pn holot ennec 3:1111 t;il;m b^npfpknec dpghí eg'gut 3orultanac, Azért nem
Loda j ha ez ííetenpknec fenvedeke bídps dohos az íflennec harag'anac ver-
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m e b e , houa enne foc 3prriu* vndogfag égbe g'űlt, Azért ez ífctenpcnec

fu'ftj

meltan, es igazan bídps holot enne jamtalan eretnckpc, parajnac rcjpgpfec,
torkofoc, es eg'eb 3amtalan btjnpfpc egettetnec, Mert meneuel a pocolba tpbben vannac, anneual nag'ob otb az ondogfag, es az jpriíiífeg, es a dohoffag
19. levél, n Heted ken'n'a a pokol || nac e z , Mert oth vag'on elvífelhetetnec (így) kennac
ferelme mind p r p c k e , holot azon teftben kibe ez velagra 311'lettec, es e velagban eltec 3enuedíc a kcferu'fegps k e n t , Vg'hog', míndpn teftbc tagba lc3pn
míndennermi corfagnac faíjdalma, es keferu'fegnec neme, Kit ^pheta az föl
tár kpn'be ekképpen bízonít, monduan, megkerníkezencc engpmet a halalnac keferu'fegps ferelmí es a keg'ptlenfegnec foc ken' | n'aí meghaboretanac
engpmet, Es lespn a karhozot embprnec p tefte ol' igpn g'enge a kennac 3enuedefere hog' eg' k í ú n d e d ^almajalnac illetefe ínkab fertene v t e t , honnem az
ege3 embprt elps tprrel való vagas Példa melle Illetnie a koor embprnec
febeít eg' kis calah 3allal,

íncab ferzíc honnem az ege3 embprt nag' bottal

utnec/ 3ent Alfelmos vg'mond, hog' a karhozot embpr le3pn míndpn vndog50. levél, fagnal, es dpgnec vtalatofb || Es ol' igpn nag' nehclTeggel n'omoríttatíc meg,
es míndpn cormos állatnál 3prn'ufegpfb,

hog p sem kezet lábat sem eg'eb

teftenec valamínemií rejet eg' mac 3pmne megnem índíthhatta.

Ez kedeg

nem Loda* mert vg' páramból a hatalmas b í r ó , hog' kezet lábat megkptpzuen vettefTec íg be az prpc letetfegbc, es oth valamit nem a k a r n a , arra míndpnre ke3erítteffec, es valamit a k a r n a , attól míndpnrpl megtílttaíTec | Es
mind ezpknec fplptte mene nag' kent 3enveg'g'pn Peldat veth melle ezpn 3ent
doctor m o n d u a n , ha valakxjnec maft ez velagban p 3pmeít, es míndpn tagíjat be vernec 3ikrazo tízes vaflal, ez íl'eten embpr igpn nag' kent 3enucdne
de a pokolbeli karhoztac 3amtalan ezer3pr neg'obbat 3enuednec ennél o t h ,
a houa ku'ldí v'ket a haragos b í r ó , monduan Meiín'etpc el atkoztac az prpc
5i. levél, t ű z b e , Ki meg vag'on 3erezuen prdpgnec, es p ang'alínac. Es || mind ezpk
nec fplptte le3pn kpzpttpc nag haborufagh, es prpc g'űlpfeg, hog' kíc íth e
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velagba ezt 3eretth.ec es serzpttec, oth mind prpcke 3enueg'g'ec, Vg'hog', a
teft allelkpth g'u'lplní kezdi, azért hog' íooth nem akart, es allelpc a teí'tpt
g'u'Iplí, azért hog' a' gono3 acaratotb, es a gonoj keuanfagot mívelkpdettel
beteíefíttptte % N'olczad kerín'a a pocolnac e z , Mert oth vag'on 3pntelen
való isteni káromlás, ki megvagon íruan 3ent Janofnac latafarol való kpríueben | holot vg' mondatíc, Meg karomlac ammenneknec ífteneet a nag 3prnií kefcru'fegps kenert, Merth oth ol' ígpn rettenetps, es faíjdalmas a keen,
bog annac miatta a terpmtp íftent, es mind a 3entpket, att'okat, ariiíokat
a napot, az horat a ken'cret, es abbort, es mind azokat mivel es kíckel ez
velagba eltenec meg atkozzac. Es oth le3pn 3pntelen való fíras, es kpríhullathas le3pn ol' mint a tíznec temerdpc 3Íkraía, Mert oth nínLen ílen kpiíhullatas mint íth ez velagba, Mert || vg'mond 3ent Agofton doctor hog'ha a 52. levél,
karhoztaknac kpn'hullatafoc olíjan volna mint volt ez velagba, uac eg' karhozot embprnec kpn'uezefe tpb lenne honnem mind a nag' tengprnec 3amtalan vize, az prpcfegnec vegezhetetlen voltáért, Mert oth miképpen monga.
3ent Bernald doctor Semmi eg'eb nem hallattatíc hanem uac firas, es kprihullathas, ohaíjtas, keferges fíuas ríuas, es fogaknac uícorgatafa.

Es oth

eg'eb femmj nem lattatíc, hanem Lak sprríufeg, es míndpn ektelenfcg | Kilenced ken'n'a a pocolnac ez, Mert oth vag'on tapa3talhato fetetfeg, hog kik
íth ez velagba lakoztanac bínnec fetetfegps vakfagaba, ottes leg'enec a pokolnac prpc fctetfegebe, Es ezt 3enuedíc ígpn meltan, miért ez velagba íncab 3erettec abbínnec fetetfeget, honnem a íamboríagnac velagolTagat, Kícrpl pana3ol vronc íefus v'npmmaga az 3ent evvangelíomba monduan. Velagoflag ípue ez velagra , es embprpc íncab 3erethec a fetetfeget, honnem a
velagof || fagot O mel' atkozot bolondfag ez embprpknec hog acarattijoc 3e- 53. ler«$i.
rent eltauo3tattac az eletpth, es a halalt vala3tíac íjot meg vtafac es a gono3t te3Íc íftent hattra vetíc es az prdpgnec engednec, Kírpl vg'mond 3enth
Agofton doctor, Nag bolondfag prdpgnec 3olgalnía es a teremtp íftent el-
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liadnía, Mert az prdpgnec fenkí femmínemű jolgalattal keduet nem leli, es
valaki neki tpbbet jolgal a bínnéc miatta, addig na | g'ob, es tpb kennal fi
zet neki Vg'an ezpn doctor kpiíprűlven a bxjnps embprpn vg'möd 3erctp acamfia* Mire hog' tennpn tprpddel vágod el riacadath, Mire acarod magadat
vas becoual megkptpznpd.

Mire te3pd prdpgnec gono3 akarattat. Mire acar3

vele el ve3npd, es atte prpc tÍ3tpíTegpdet elhadnod Vg'möd touabba, uodaloc
azon hog* embpr míndpn terpmtpt allatoknál okolTagofb volna es oí mef fem54. íe^éi. mibe nem kpuetj az okofiagnac ítéletit |j Meg vtaluan az ídupflegps ío3agot,
keuanuan az ve3edclmeflegpket,

es artandocat kerefuen, es akaruan az ha

lálos gono3okat 0 mel igpn bodogtalan valtfag v á l t a n i az prpc kent, es
elhadní az prpc díupfegpt, Venni maganac az prpc fetetfeget es eladni ma
gatol az prpc nag' velagoflagot.

Tízed ken'n'a ez pocolnac e z , Mert oth van-

nac g'pttrp férgek kírpl ekképpen vag'on megírua Ifaijas profetanac miatta
Te alaad teríttetíc m o l , es j atte lemled le3nec fergec Ezpket fíratta vala
3ent Agofton doctor* monduan Jaíj ve3ic azoknac kíknec 3erczuen vag'on
fergeknec mardofafa,

tu'znec egetefe ehfeg, 3omefag, étel ital nekíl 3pnet-

len való fíras es fog ÜLorgatas, (t'gy) 3pmpknec 3ikrazo kpiíhullatal'a, ho
lot halai keuantatíc, es nem adattatíc.

3ent Bemard doctor el amelcodíc

ez ííeten 3prríűsegps kenrol es vg'mond 0 tűzzel tehjes pocolnac éktelen
55. latéi, tartomana holot || azoc kíc g'ptprnec foha megnem farradnac, es azoc kiket
g'ptprnec foha megnem halhatnac 0 azért mef ígpn nem kellene ez í!en jprríiifegps (így, bevon) fíetnpnc, es abbínnec miatta hozza kpzelgetnpnc, de íncab
p tple ígpn kellene futnonc es (azt: kihagyva) eltauoztatnonc, holot vag'on
koronked egp tűz dedergp, es re3ketp hídegfeg halaltalan ferpg,
hetetlen dohoffag, Ag'on verp vas verpc tapadt alható fetetfeg,

elvi fel

es bínpk- ')

') Eddig foly a' kiegészítés, mellynek e' XXII lapnyi tartalma, a' m. akadémia költsé
gével 1811b. ejtett másolatból lön szedve. A' javítást pedig egyenesen az 1508bel
másoló kézirata után tehettem.
D- G.

KÖVETKEZIK A' GÓRYCODEX CSONKA PÉLDÁNYA.
nec galazatta Ezpkrpl 3ola regpnte Jeremiás .jpha, mondua Igpn meg galaz- *• '«•<••
taflanac mind azoc, kik meg nem pfmerec az prpkkeualo galazatot, ki fohha el ne mofattatíc ^ Tízpnegged kínná pocolnac ez, mert oth vagon igpn rettenetps 3prhúfeg Mert oth lc3pn prdpgpknec 3prnúfegps latafoc, hog kik eth
ez velagba nem vtaltac prdpgnec tarfafagat, es v hozaíocualo hafonlatoflagot, othes legenec velpc, latuan níluan az v 3prnúfegps 3Ínpket mind prpkbe Kírpl vg mod Jeremiás .jph'ta Júnec, es menec az carhozottaccra prdpgpknec nag 3ornúfege Ved iol e3pdbe, hog igpn nag 3ornúfeg volna embprnec
látnia Lac eg prdpgnec sornúfeget, de mit aletjta3, mene 3prnúfeg le3pn az,
holoth 3pnetlen, es míndpncoron lattac az 3aintala prdpgnec 3ornúfeget, es
az 3amtala binpfpket kik prdpglipz mind hafohlatofoc/ Kírpl vg mond 3ent
Agofton doctor Ebben bízonos leg, hog ez eletén 3prnú beftenec 3Únenec latafa, ez velagba mene kín vagon mind fplúl mula "Vg mod touabba ezpn
doctor Jay íay ha eletén, es elén ígo | nag kín legpn az ondoc fatanac uac az
3Únenec latafa, ki mind ez velagbelí kínnal nagob Tehát vaTon mit alexjta3,
mene nag íayue3Íc, es mene nag 3ornúfegps kín le3pn az v ílletefe, fogdofafa,

kpnnekpzpt 3orongatafa, es* nag mergps fogaual való mardofafa

*azv

Valón míkejpe alhat az v 3ornúfegps 3Únenec elptte, es az v 3aíanac eluífelhetetlen dohoflaganac ellene, es az v kínkünel langozo 3pmeínec elptte Valón
ki az, ki mind ezpket meg monthafia? ^Tízpnkettpd kínná pocolnac ez, mert
oth vagon ol igpn nag keferufegps, es 3ornúfegps kín, kínec prpkke vege
nínuen Kit meg bízonoyt 3ent Janns Iatafanac kpnuebe, modua Gpttrettetnec
az túzbe, es kínkúbe, es az v kínnocnac búze kÍ3armazíc, mind prpkkú
prpkke, Eth ímmar vettetic kerdes az kinnac prpkkevalo voltáról ekkejpe, Nó~

modua Vafon mire vagon ez, bog embpr abbínt keues ideig tetf, es prpkke
való kínt kel erptte 3enuedníe, teccic ennekpm bog ezt ígaíTag ne adnaia
3. Urcü. Mert az írás vg mod Mene mertekkel te merpd anne |[ ual meríc nekpdes
*ez ker-3ent tamás doctor* rea felel, ekkeme modua IgafTag aggá ezt, bog ne
maraggon az bínnec ektelenfege, ígafíagnac ekpffege nckúlpn Azért jóllehet bog abbin lego keues ídeíglen, de maga az kínná prpkke meg raa* de Lac rad * ázol bínnec, kínec ez velagba veg nem vettetpt Ennec 3ent tamás doctor neg ocat veti, es 3ent gergpr doctor el végezi Elfp oca ez Mert abbín
*ez nele3pn annac ellene, kínec fohha vege ín'nuen * Azért abbínnec kinnának
cgeb ha
,
.
,
L a c a z v r e s v 8 kellenni, hog fohha vege ne legpn Mafod oca, mert embpr megph
ilten k i - ^ n m a g a D a a33ent ío3agot az bínnec miatta, kíuel neki prpkke kellpt volna
nec feni
kezd.fem elníe, Harmad oca, mert az carhozot, et ez velagba ne tartót penítencíat, kit
végezeti
,
. ,
,
,
oth az pocolba* fem tarthat, kíert ídupzúlm kellene Neged oca, mert abbín
nii.
* mind el vala3t embprt az prpc elettül, tudnia miért, az íftcntúl Azért ineltan, es
orokke
igazan efíc az prpc halulnac marcaba, Qtpd ocat veti 3ent gergpr doctor, ekkeroen modua, Miért az kegptlenpc prpmeft acartac volna ez velagba elnipc
mínd prpkke, arra, bog az meg | 3ocot bínnec geherúfegebe mind prpkke elhettec volna Azért az íftenec ígaffagos ítéleti az aggá, bog fohha kin nekúIpn ne legenec, kíknec acarattoc míndpncoron ez velagba bínbe generkpdpt
Azért mind ezpgbelpl níluan meg teccic bog ez keues ideig való bín tételért,
prpkkeualo kínt 3enueggenec E t h í m m a r v e t t e t i c m a s k e r d e s arról,

hog

ha az p o c o l

kínná

a u a g k e d e g az m e n o r j a g e ?

kereftetíc

nagob

m uh k a u a l

Kire ekkemen felel írasmagarazo mef-

tpr modua Hog az gono3oc naggal nehezeb mubkaual kerefíc magoknac az
pocolnac prpc kínnat, bog nem aíjoc az prpfc menor3agot Kírpl ekkeme 30I
Holgot n e ^ meftpr, mondua Bínofoknac muhkaíoc naggal nehezeb az prpc
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nec galazatta Ezpkrpl jola regpnte Jeremiás flpha, mondua Igpn meg galaz- 2. levél.
taffanac mind azoc, kik meg nem pfmerec az prpkkevalo galazatot, ki fohlia el ne mofattatic ^Tizpnegged kínná pocolnac ez, mert oth vagon igpn rettenetps sprnúfeg Mert oth le3pn prdpgpknec 3prnúfegps lataíbc, hog kik eth
ez velagba nem vtaltac prdpgnec tarfafagat, es v hozaíocualo hafonlatoíTagot, othes legcnec velpc, latuan níluan az v 3prnúfegps 3Ínpket mind prpkke Kírpl vg mod Jeremiás jph'ta Júnec, es menec az carhozottaccra prdpgpk
nec nag 3ornúfcge Ved iol e3pdbe, hog igpn nag 3ornúfeg volna embpmec
látnia Lak cg prdpgnec 3ornúfeget, de mit aleíjta3, mene 3prnúfeg le3pn a z ,
holoth 3pnetlen, es míndpncoron lattac az 3amtala prdpgnec 3ornúfeget, es
az 3amtala binpfpket kik prdpghpz mind hafohlatofoc, Kirpl vg mond 3ent
Agofton doctor Ebben bízonos leg, hog ez eletén 3prnú beftenec 3Únenec latafa, ez velagba mene kín vagon mind fplúl mula Vg mod touabba ezpn
doctor Jay iay ha eletén, es efen ígo | nag kín legpn az ondoc fatanac uak az
3Űnenec latafa, ki mind ez velagbeli kínnal nagob Tehát val'on mítaleíjta3,
mene nag íaíjvc3Íc, es mene nag 3ornúfegps kín le3pn az v illetefe, fogdofafa,

kprmekpzpt 3orongatafa, es* nag mergps fogaual való mardofafa *az v

Valón míkejpe alhat az v 3orrmfegps 3Únenec elptte, es az v 3aíanac elvífelhetetlen dohoflaganac ellene, es az v kínkiiuel langazo spmeínec elptte Val'on
ki az, ki mind ezpket meg monthaffa? ^Tizpnkettpd kínná pocolnac ez, mert
oth vagon oY igpn nag keferufegps, es 3ormifegps k í n , kínec prpkke vege
nim.cn Kit meg bízonoyt 3ent János latafanac kpnuebe, modua Ópttrettetnec
az túzbe, es kínkúbe, es az v kíiiíiocnac búze kÍ3armazíc, mind prpkkú
prpkke, Eth íinmar vettetíc kerdes az kínnac prpkkevalo voltáról ekkenpe, No"
(.l.'.VltV
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Vaíon mire vagon ez, hog embpr abbínt keues ideig te3Í, es prpkke

való kínt kel erptte 3enuedníe , teccíc ennekpm hog ezt ígaffag ne adnaía
3. leréi. Mert az iras vg mod Mene mertekkel te merpd anne || ual meríc nekpdes
*ezker-3ent tamás doctor* rea felel, ekkejpe modua ígaffag aggá ezt, bog ne
defre
.*
,
maraggon az bínnec ektelenfege, igaffagnac

ekpffege nekúlpn Azért íol-
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egeb ha
uacazvres vg kellenní, hog fohha vege ne legpn Mafod oca, mert embpr megpli
íften

ki- .

,

,

. ,

,

• i

i

*_»

11

i

n

•

nec lem v n m a S a D a a 3 3 e n t lovagot az bínnec miatta, kiuel neki prpkke kellpt volna
kezd. lem e j n j C / Harmad oca, mert az carhozot, et ez velagba ne tartót penítencíat, kit
végezeti
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' 3 t embprt az prpc elettűl, tudnia míert, az íftentúl Azért meltan, es

igazan efíc az prpc halalnac marcaba, Qtpd ocat veti 3ent gergpr doctor, ekkerpen modua, Míert az kegptlenpc prpmeft acartac volna ez velagba elnípc
mind prpkke, arra, hog az meg | jocot bínnec generúfegebe mind prpkke elhettec volna Azért az iftenec igaífagos ítéleti azt aggá, hog fohha kín nekú
lpn ne legenec, kíknec acarattoc míndpncoron ez velagba bínbc generkpdpt
Azért mind ezpgbelpl níluan meg teccíc hog ez keues ideig való bín tételért,
prpkkeualo kínt 3cnueggenec E t h i m m á r v e t t e t í c m a s k e r d e s
ról,

bog ha

az p o c o l

kinn a kereftetic

a u a g k e d e g az m e n o r j a g e ?

nagob

ar

m uh ka u a l

Kire ekkejpen felel írasmagarazo

mef-

tpr modua Hog az gono3oc naggal nehezeb muhkaual kerefic magoknac az
pocolnac prpc kínnat, hog nem aíjoc az prpk menor3agot Kirpl ekkeme 30I
Holgot newmeftpr, mondua Bínofoknec muhkaíoc naggal nehezeb az prpc
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kínnac kcrcfcfebc, hog ne az 3entpknec az prpc mehor3agba menefpkbe Mert
az 3olga mcneuel tpb vrnac 3olgal, anneual tpb muhkat kel tenni Míert
kedeg abbínps 3oJgal prdpgnec, ez velagnac, es v teftenec íncab hog ne
íftenec, azért valaki ez három vrnac 3olgal, ellenfegenec || 3olgal Azért j
elfp ellenfege embprnec prdpg, Azért ez prdpg vrnac, míert v igpn gono3,
igpn gono3 solgalattal kel v neki 3olgaInía, tudnia míert, fok íregfeggel,
fok gúlpfeggel, fok ragalmaffaggal, fok hazugfaggal, fok hamífhíttel Ele3teb mondatec hog ez prdpg vrnac kel 3olgalnía fok íregfeggel, kínec ha3nalatta ez Mert az íreg embpr mas embprnec iamborfagabol gono3odíc,
mas embprnec ío3agbaualo ha3na!attabol fogatkozic, mas embprnec bodogfagabol bodogtalana es genette le3pn , mas embprnec zpldfegebpl meg a3,
inas embprnec lelki kpuerfegcbpl elfoíinad, es meg p3tpuerpdíc , mas embprnec egeíTcgebpl meg betegpdíc, mas embprnec 3epfegebpl meg feketpdíc,
es 3prhúue le3pn, mas embprnec velagoffagabol meg vakul, mas embprnec
eleuenfegebpl meg hal Azért, mind ezpc az iregfegnec ha3nalatta, kíert
az proc pocolnac kínnal ve3Í Mas 3olgalatta prdpgnec, az atkozot gúlpfeg
Kínec ha3nalattat 3ent János ekkejpen írta meg, ino | uan Míndpn valaki
attafiat gúlplí, ez eletén embpr gílcos, es tuggatoc azt, hog femínemú gilcos prpc meiior3agot nem ve3Í, mire, mert meg pite v lelket az gúlpfegnec miatta, kíert menor3agot el ve3tí, es maganac pocclot nerí Harmad
3oIgaIatta az prdpg vrnac torcolTag, es re3pgfeg, Mel igpn nag nehéz 30Igalat

legpn

prdpgnec ez ,

meg íelpntí

irasmagarazomeftpr

ekkejpen ,

módua Az reípgps torcofocat, prdpg vgan bíría, mint embpr v barmát,
vg hog valamíncmú bínre acaria vket hajtania, 3abadon megteheti, mire
Mert az xpus ezpkpn prdpgnec 3abadfagot hagot, mint meg vagon írua az
eWangelíomba az eg embprrpl, kibe vala hat 3az, es hatuanhat prdpg ki1*
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ket mícoron vronc v belple ki vze, modanac Ha minket ennet ki vecz,
kerpnc tegpd azon, hog boLas be minket, ez dÍ3nogba, kik eth velpnc
vadnac, es legottan 3abadda haga vket belepc mennie Es ez dÍ3nocat, prlevéi. zíc vala az pa3toroc az tengpr mellet Es hog belepc menenec az || prdpgpc, legottan mind az tengprben 3pgdpfenec, es mind bele halanac Azért
ez dÍ3nocon ertetnec mind az torcofoc, es re3pgpfpk, kíkpn az xpus prdpgpknec hatalmat adót, hog ha az bínbe végig meg maradnac, mind az
tengprbe, azaz, pocolba v velpc 3pgdplTenec, es mind bele pl'ec vket Azért
valaki prdpgnec 3oIgaI, teftenec kedue kerefefeuel, ez v neki folga, es
fizetefe ^ De halgaíTad immár az 3ent doctorocat mit 3olnac az torcoflagrol
oent Agofton doctor vg mod róla Az re3ogfeg hízplkpdp prdpg, edps merpg, generkpdp b í n , vetkpzetpknec aima, gonoflagnac gpkere, bínpknec
kezdeti, fpnec meg haborotjtoía, elmenec elfordeijtoía, es lelpknec ve3edelme Kit ha valaki val, ez vnmagat nem vala, es ha valaki ne te3i, ez
bínt ne te3pn, Seneca new meftpr vg mod róla Vaíon mi vtalatofb re3pg
embprnel, kínec 3aíabol dohoflag 3armazíc, 3olafaba bolondozic, titkot nem
tart, kínec elmeié el idegpnúl, e3e el ve3, 3Úne el valtozic Iitenec le3on
gúlpfe | gps, angaloknac vtalatos, es embprpknec mpuete, io3agoktul meg
fo3tatíc, prdpgpctúl meg galaztatíc, es míndpnpktiil meg nomottatic, 3ent
Ambros doctores igpn 3idalmaza ez atkozot bínt, modua, Re3pgfeg meg
galaza az terme3etpt, ki ve3tí embprbpl iftenec mala3tat, es el ve3ti v
dÍLpfeget, ala vetuen vtet az melfegps tüzes verpmbe , mert embprbpl
te3pn beftet, az erpfbpl erptelent, Jámborból te3pn ne íambort, tÍ3tabol
fprtelmeft, es bplt embprbpl te3pn bolondot Azért kíkí mind íol vege e3ebef mert ez torcoflag míndpn bínnec vtat 3erpz az lelpcbe menefre, mert
valaki ez hinnél meg gpzettetendíc, femmínemú bínnec ellene nem al-
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hat Azért ez re3pgfeg femmí ne egeb hanem uak bínpknec coporfoía ,
ondokfagnac a3taga es gputeueiie, fprtelmeffegnec

kezdeti, ocadafnac ah-

n a , ti3tafagnac ellenfege, es teftí túznec goíjtafa Mind ezpket meg bizonoíjta az 3ent írás, moduan bpltnec miatta Bornac itala be megpn hízplkpduen, es kedue || fpn, de az vtofo napon meg mar míkejpen az zo- o. lévé!,
mac, es mikejpe az regulos new mergps kígo, mcrgpt ont az lelpgbe
Azért íme mind ezpgbelpl nilua meg teccíc, mel ígpn nehéz legpn prdpgnec, es az teftnec solgalnía Kíert prdpg fizet neki awal ammíe vagon Neki kedeg egeb io3aga femi nini., haneuak az pocolnac kínná, *[ Azért ezt
meg halloc, es meg bízonoíjtatec hog prdpgnec, es az pocolnac kíhnaert
naggal nehezeb jolgalnía hog ne íftenec ^ Immár bizonoíjtafíec azes meg ,
hog naggal kínneb iftenec 3olgalnonc hog nem prdpgnec, es naggal kíhneb menor3agot vennpnc, hog ne az pocolnac kinnat Ezt meg bizonoxjta ezpn írasmagarazomeftpr modna Az iften 3eretp embprnec lelke, es v
3uue oían mint az 3pnetlen való vendegfeg, mikejpe moga 3ent lelpc bpli.nec miatta Mert míkemen 3ocoth embprnec generkpdni az ío vendegfegb e , ételbe, italba, es vígafagba, ezpnkejpe az iften 3eretp lelpc, generkpdic, edpfkpdic, es vígadoz az iftení 3ent 3eretedbe, es az lelki ío3agogba lg ekkejpe, mert j ha fel tekint, lata az iftent lelki 3pmeíuel, kit
fohlia meg ne bantot, es ha vetkpzptte, róla penítenciat tartót, es io remenfege vago hog az iften, kit v 3eret, bínet neki meg bouatta, es mind
ezpc v neki tesnec nag prpmet, Es ha tekint az iften 3eretp ede ala, es
lattá az pocclot, hog lioua femínemú iften 3eretp, es bízón penítencía tartó ne megpn, es íg abba io remenfege vagon, hog v oda ne vetteti c , es
ebbe neki vagon nag prpme Es ha tekint hattra, pfmeri az el múlt ídpt,
hog iflenec 3olgalattaba kpitpte el Es ha eleue tekint, vg pfmeri es vg* * hi'31'
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bog az ípuendp ídpt iftenec 3olgalattaba acaria, es kíuaíina el kplteníe,
mind addeg míg ez velagba el, kíbpl mind nag lelki vigafag adatic v neki Ha kedeg tekint iog fele, tehát azt lattá, bog az angal, ki neki adattatot 3olgalattra, es prízettre, vtet prízí, es ptalmaz'a mind v haláláig,
prdpgnec hatalmaiul, es v Lalardfagatul, es halalanac vtana , V13Í v lelket,
az menneí bodogfagba, holoth az xpuffal, es az bodog 3Ú3 mariaual, es
leréi. mind az menneí || jamtalan 3entpkkel, es angalokkal or$agohiac mind prpkkul prpkke Azért ez íften 3eretpc, alazatofoc/ es engedelmefpc, inindpncoron vadnac vigafagba, es idupíTegpkrpl nag batorfagba, es ioremenfegbe, vg hog ez eíeten ne fel halaltul, ne fel prdpgtúl, es femínemú ellenfegtül, Kírpl vg mod vers tprleíjtp meftpr Quí feruít deo, regnál vt leo,
Valaki iftenec 3olgal, or3agl, vg mint oro3lan Azért mind ezpgbpl níluan
meg teccíc, hog iftenec kíniieb 3olgaliii / hog ne prdognec, es az mehor3agba naggal kíniieb mennie, hog ne pocolbu,
Mef a t k o z o t b í n l e g p n az g o n o 3 r a g a l m a f f a g e t h

kezdetié

a r r ó l v a l ó t a n u l f a g E l e 3 t e b l a f f o c a z t m e g h o g h a n k e j p e le30n az r a g a l m a f f a g

Mondatíc hog, egkemen le3pn ig, mícorö mafra

valaki hamííTan gono3 hírt kplt Mafkejpen le3pn, micoro az hallót gonoffagot mafnac moga, felében annál, menere hallotta Harmadkejpen le3pn
az halgato felpl, micoro az ragalmaífagot valaki prpmeft halgatta | Neged
kejpen Ie3pn , attafianac titkon való bínet meg íelpntení Qtpdkeroe leSpn,

micoro valaki attafianac titkon való íouoltat meg tagagga Hatod-

kefpen le3pn, micoro az niluanvalo íamborfagat meg kiífebeíjtí

Heted-

kejpe le3pn, micoro attafiaba való íoth gono3ra ítelí Azért ehetkejpe le3pn,
ez átkozol gono3 ragalmaffag, kik mind prdpgí bínpc ^ Immár halgas íol
hoz'aía, meJ atkozot bín legpn, ez gono3 ragalmaffag Mert doctoroc vg lel-
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tec meg, hog az ragalmazonac, ^aía, nelue, gono3b az pocolnal, oca ez,
mert az pocol Lac az gono3ocat nelí be, de az gonoj ragalmazonac £aia,
helue, nem enged, fem az íocnac, fem az gonojocnac, de mind pocolba
veti, es iteli vket, Ezt ezpnkejpe bízonoíjta az 3ent iras, mondua Ha3nalatofb az pocol, aharmad nelvnel, ki nelv, az ragalmazonac nclue Mert
írafba, eliarom neluet leloc Elfp angalí nelu, kíuel embpr 30I iftenrpl,
es íduplfegerpl, mas fielu vagon, embpri n e l u , kíuel embpr || 3ocot 3olni 8. levél,
ez velagíakrol Harmad nelu vago, prdpgí nelu, kíuel jocot jolní az rágalmazó gonoj embpr, prdpgí dolgot, es pocolba való gonolTagot ^Mel atkozot bín legpn, ez gono3 ragalmalTag, halgas iol hozaía, mert doctoroc vg
írtac meg, hog az rágalmazó, prdpgnec 303oloía , procatora, es gongat vífelpíe, mert v míndpnkejpe arra igekpzic, es azocat 3oIa, hog az lelpc,
ki iftene volna, azt vg acaría, es azon tprekpdíc, hog ez prdpge legpn,
es vele pocolba mennpn Mert valón mínec itelned , es mondanád ezt egebnec, mícoron az rágalmazó ezt monga Imez embpr parázna, re3pgps, íreg,
fondorlo, es egeb bínt hozaía mondania, mit mond ebbe, ha ne Lac azt,
ez embpr prdpge, es pocolba való, Azért ez eletén gono3 rágalmazóé, ne
Lac prdpgnec 3030I0Í, de meg ennec fplptte, neki tpmíenpzpe, mert prdpgnec kepébe oí mef tpmíenpzpt vifel , kiben az kedues illatért, embprpknek bíncnec ondogfagos búzet, egebeknek íiftplíc ^ Meí at j kozot bín
legpn, ez gono3 ragalmafíag, meg ielpntí iras magarazo meftpr, mödua, hog
gono3bac az rágalmazóé az oruoknal, es az toluaíoknal, kik embprpknec
ez velagí ío3agocat el vrozac, es el ragadozac, Kit megbízonout 3ent Ambros doctor/ modua Incab el 3enuethettpc az oí oruocat, kik ez velagí ío3agoncat el ragadozac, hog ne mint azocat, kik nekpnc io hírpnket, neupnket el 3aggattac,

es meg3idalmazac Ocat monga ennec az 3ent iras,
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holoth vg mond abbplu Jobh (így) embprnec az v ío neue, bog ne az nag cazdagfaga, Azért valaki malmié az v ío hírét, neuet, el ve3tendí, íncab,
es nagobban art n e k i , bog ne ha az v nag cazdagfagat el ve3teneíc Es ne
uac annac a r t , az gono3 rágalmazó embpr, kínec io hírét neuet el ve3ti,
de meg ennec fplptte, az ragalmazonac, naggal nagobban art Mert ez atkozot bínrpl, uac alcg, aiiag lbhha eleget ne tehet, kirpl tpruen3erent,
es igaflag 3erent , tartozic eleget

tennie Ez

eletén elég teterre

vronc

9. levél, vnpn maga igpn || erpflen kptelez, modua, az 3ent ewangelíomba Non exies
mm

mm

^

m*

índe, donec reddas nouílíimu qxxadrante Addeg ennet ki ne meg, míg ne
mind az vtofo fillérig eleget te3 Mit acara mondani, ha ne uau {így) ezt Addeg
abbinnec caladaíabol ki ne meg, míg ne mennél kíffeb el vetb íosagrol
eleget te3, Kit ege3 kere3tcnfeg concílíomba ekkejpe vegezpt e l , möduan
Abbín addeg meg ne bouattatic , míg ne az el veth ío3ag meg adattatíc
Azért ved iol e3pdbe, mel vtalatos legpn az í-agalinazo embpr, ezt nílua
meg pfmerpd ebbpl, mert vtet az 3ent írás hafohía kilpmb(?'g->/)kilpmb beftekbpz Hafonlatíc 3ent irafba az rágalmazó embpr, elc3teb az ebhpz Kit ekkejpen írt meg bplu , möduan, Mikejpe az ebnec farába lút n í l , ezpnkeppe vagon bolond embprnec 3aíaban abbe3ed, Az e b , kínec farába vagon
az n í l , addeg femmíkejpe meg ne 3pníc, míg ne onnat ki ragía Ezpnkeppe arragalmazo embpr, kit mond az iras bolondnac, addeg femíkejpe
ne nughatíc, míg ne az gonolTagot, kit hallót attaliahoz, míg ne mafnac
* de meg meg íelpntí, Ez eletén ebec ne uac embprnec hufat e3Íc, meg* az uontates meg ragíac Mert ne uac cleuen embprpket, de meg, az megholtacates
meg ragíac Ez eTeten rágalmazóé, ielpflen, hafonlatofoc az mc3aros ebcíhpz, kiknec verps az aíakoc, es ne gondolnac, az e3troba vetpt 3ep huffal, mert azt nekik ne aggac, de uac az verpn^ es az uonton, es az ga-
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neos belpn nalacodnac Ezpnkerpe az gono$ rágalmazó ebec, ne gondolnac
embprnec femmit v iamborfagaual, es az v bennevalo lelki io3aggal, de
valami gonoflagot, es binn c ganeat bennpc Iattac, ezt ve3Íc v 3aíogba,
es ezt ragíac, ezt jolac, es ezt ítelíc, es ez eletén ondokfaggal fprtpztetíc, es verefputic meg v aíacocat, jaíocat, es nelupket, Igpn hafonlatos az rágalmazó embpr az ebhpz ebbees, mert mikerpe az eb vgat, es
meg mar Ezpnkerpe az rágalmazó, vgat attafíara az ragalmalfagnac miatt a , |j es meg maria, v io hírét neuet meg 3aggatuan, es meg galazua Es 10. taréi,
ez eletén ebnec míndpncoron dohos az 3aía, es igpn ártandó Dohos azért,
mert egebeknec bínenec ganeat jaiaba vífelí, Kírpl vg möd az .jpha föltár kpnbe Az v 3aíoc, bídps dohos, mikerpe az meg nílt coporfo Ez eletén rágalmazó ebnec 3aía, ne Lac dohos, de meg igp artandoes, azért,
mert az meg díhút ebnec terme3ete 3erent, az embprbe, kit meg rágalmaz, mergpt ont, Kírpl ig * az jph'a foltar kpnbe Kigonac mérge vagon *mond
v aíacoknac alatta ^Hafonlatos ez rágalmazó embpr az di3nohozes, mert addi3no ne kemelí az v 3aíat, es orrát az ondog ganeual meg fprtpztetní íncab, mint igaz allabat, Ezpnkerpe az gono3 rágalmazó ne kemelí íncab,
az v 3aíat neluet, az atkozot ragalmalfagnac bíneuel meg fprtpztetní, mint
igaz azt, akkít rágalmaz AddÍ3no mícoron be menend akkerbe, es latanga oth az3ep veragot, es az bídps ganet, | né gondol femít az 3ep veraggal, de az ganehoz t e r , es azt prpmeft ve3Í 3aíaba, es abba generkpdic, es femít ne az 3ep veragnac edpflegps íllattaba Ezpnkerpe az gono3 rágalmazó, lat attafiaba valamínemú lelki ío3agot, es valamínemú bínnec garlofagat, ne gondol femít attafianac lelki io3agaual, es v iamborfagaual,
de meg íncab bánna, mícoro hoz'a hala, es benne lattá, de íncab, míkerpe addijno tereytí magát attafianac g'arlofagara, es az v bínenec ganeGUARY CODEX.
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at ve3Í jaíaba, es ezt ragia, s'ola, es ewel fprtpztetí v 3aíat neluet Mi
ért kedeg ígpn vtalatos bín legpn ezatkozot ragalmaflag, iftenec, es az
3entpknec elptte, ezt níluan meg pfmerpd ekkettpbpl Egbpl, meg pfmerpd
ebbpl, mert sarmazíc nilua az atkozot ireg'fegbpl, es az prdpgí gúlpfegbpl
Mafbol, níluabban meg pfmerpd, mel igpn nag bín legpn ez atkozot ragal
maflag, vronk xpus ihufnac vnpn mondafabol, mert meg tiltotta ez atko11. téréi, zot ragalma || zogtul mind az v 3ent teftet, mind az v 3ent ígeíet Iloloth vg
mond 3ent mathe ewangelíomanac heted rejebe Ne aggatoc az 3entfegpt
az ebeknec, es az gpngpt ne himuetpc el az díjnok kpzpt, netalantal meg
nomoggac vtet, es az ebek reatoc ternec es meg 3aggatnac títpket ^ íme
meltan 3egpnkpthetnec ez atkozot rágalmazóé Lac ebbples hog vronc vnpn
maga neuezte vket ebeknec, es dÍ3noknak, kiknec gonoflagocat, es v kínnocat, meg íelpntotte meg ezpn velagba, níluan való peldaccales kikrpl
irattatnac rettenetps, es uodalatos meg lpth dolgoc, Elfp, ki v roloc irattatíc ez Vg oluaftatíc amand nevú 3entnec eletébe, hog mícoro predicallana az nepnec nag buzgofaggal, eg ez eíeten rágalmazó ebec kpzzúl hoz'a te
r e , es meg mpuete vtet, meg ragalmazua az v 3ent be3edet, íme legott a n , iftenec ígaflaga prdpgnec hatalmat ada raíjta, es ez prdpg túzes vellamafnac kepébe rea hertelenkpdec, es nag rettenetps kealtaflal moda ne
ki Jer velem mi 3eretp a3tal | noconk, míert az mi dolgoncat hívpn vifeled, raguan nekpnk embpr huft Azért, míert nekpnk kedupne 3erent 30Igaltal, míes ne kedued 3erent, de igpn igazan fizettpc meg muheadat Azert ípuel, es meg elegexjtpnc matulfogua mind prpkke az pocolbelí febpffegps tűzzel be neletuen, mert igpn 3ereted iocat, es gono3ocat meg rá
galmaznia Ezpket meg modua, ragada vtet, es be efec vele pocolba íme
mínemú ízú ez atkozot gono3 ragalmaflag, <\ Halgaffad, es ved iobban e3pd-
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b e , mel igpn nehezen gpttrptte iftenec 3cnt igaifaga, ez atkozot rágalma
zót, mdg ezpn velagba Irastprley tpmeftpr,

vínce new doctor, eg'eb fok

írafa kpzpt ekkejpe i r t , ez atkozot ragalmafiagrol, es v g * hog anglis or-*niond
3agba, voth néminemű 3erzethps, a33on embpr vote, ferfíu vote, ne monga Es ez igpn meg 3octa vala ez atkozot ragalmazaft,

es íuta halálára,

es kezdet inteni arra, hog meg g'onnec, es felele nekik, moda Awal engpm nebanuatoc, mert az cn túlem ne lehet Mondanac neki Mi oca an-1|
nac hog ne lehet Monda Arra mert ne tehetpm Es inteni kezdec arra, M. levél,
hog kpnprpgne xpufnac, es az v 3ent annanac Ki legottan ki vona v neluet jaiabol, es verni kezde víjaual, es monda Ez atkozot nelv carhoztata engpmet, Kit meg modua íme legottan ez atkozot nelv, ol igpn meg
dagada, hog touabba fohha vtet 3aíaba be ne vohhata (így) Aduan az vr íften
ebben az vtanna való gono3 ragalmazoknac peldat, hog akkíc latac y halac,

meg pfmeríec, mel atkozot bín legpn ez gono3 ragalmalfag,

nec, es v 3entinec elptte E z f p l ú l m o n d ó t i r a f o c a t

ifte

tprleíjtptte

es 3 c r z p t t e v i l h e l m o s n e w d o c t o r es v a g o n m e g í r u a n b í n r p l
3crzpt kpnuebe

k i t e g h a z be v e t h * m i n t
>
i

e r p s b í z ó n fa g o t h *es meg
i^
,
bizonov-

I m m a r e d e a l a 30I m i a t a n c 3 e n t b e r n a r d i n u s ez a t k o z o t .
ragalmaffagrol
hafonlotta

az

k i t h a f o n l o t n e Lac az v g a t o e b h p z d e
megdíhút

meg

e b h p z e s Kirpl ekkenpen 30I mondna,

hog az meg díhút ebnec, ielpfben, ím e három gono3 | tulaíjdonfaga va
gon Elfp, mert az v 3aiaba, es fogaiba merpg vagon, es az v neluenec
alatta fergeukek vadnac, kik az v neluet fuldal'ac, es fuldaluan, az aga
veleíjet, neminemú goíjtocaníial meg geríje3tíc, es v ewel meg díhp3Íc,
es mícoro az férgeket neluenec alóla ki vcíjendíc, legottan az eb meg víga3ic Azért mind ezpgben, igpn hafonlatos ez gono3 rágalmazó embpr az
2*
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meg díhút ebhpz Mert míkejpen az díjs ebnec 3aiaba, es fogába merpg
*meg vago es k i k e t * marand, azocat mind meg mergpfctjtí, es ha hertelen nekik oruoffagot nem teijendnec, mind meg kel vele halníoc Ezpnkemen az
rágalmazó embprnec 3aiaban, az atkozot ragalmaíTag merpg, kíuel eg3prfmínd három embprt mar meg, egget vnpmagat, maft az halgatot, harmadicat azt akkít rágalmaz, es mind ezpknek lelkpket meg mergpfputí, ez
atkpzot ragalmaffagnac bínenec mergeuel, es ha oruoffag nekik ne tetetendic/
13. levél, az 3ent gonofnac, es az |[ elegtetelnec miatta, meg kel vele halníoc, miért legpn halálos bín Es míkejpe az díjs ebnec neluenec alatta fergec vadnac, k i k az v neluet fuldalac, es ennec miatta vtet meg díhpfputíc, Ezpnkerpe ez gono3 rágalmazó embprnec neluenec alatta, es az v 3Úuebe
igp gono3 fergec vadnac, tudna miért, az atkozot íregfeg gúlpfeg, es haragoffag, es ezpk az atkozot fergec, kíktúl támad, es 3Úletíc az atkozot
ragalmaíTag, es ennec miatta, az rágalmazó vnpn magát, es v attafíaít meg
marya, es meg mergpfeíjtí az prdpgí merpggel, kíuel meg díhúth Es mícoro az díjs ebnec nelue alól az férgeket ki veíendíc, legottan az eb meg
viga3Íc Ezpnkejpe az rágalmazó embprnekes v 3Íuebpl, az atkozot íregfegnec, gúlpfegnec, es haragoffagnac férgei, ha ki ve3ednec, legottan az
embpr meg víga3Íc, de addeg fohha nem | Mas tulaydonfaga az meg díhúth
ebnec ez, mert v fohha ne nughatic, de míndpncoro edeftoua budofic, es
futos Ezpnkejpen, valaki meg 3ocanga ez atkozot ragal | maffagot, addeg
ez eletén femíkejpe nem nughatic, de mind addeg budofic, es íar k e l ,
hog azt ammít hallót, auag gondolt v attafiarol, azt mafnac meg monga,
mert vg teccíc n e k i , hog ha ki ne monthatnaía, az oldalannís ki facadna
Azért ebbe hafonlatos, az vipera new mergps kigphoz, ki mícoron az v
fiait ki kpltí, vket ol igpn '^eretí / hog 3erettebe vket mind el neli, es v
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hafaba fel neuekpdnec, es ekkeme v belple magocat ki ragíac, es ig v
annocat meg plic Ezpnkejpen tprteníc annac, ki meg 3octa az atkozot ragalmaflagot, mert ezt v ol igpn 3ereti, hog valahol leli, es hala ottan el
nelí, mícoron vtet 3Íuebe fogia, es elmeiébe ve3Í, es oth meg neuekpdic,
mert addig gondolia, es addic forgatta

v elmeiébe, hog femíkejpen ne

tűrheti, de 03tan ki kel mondani, es ekkejpe magát ki ragía, es ig, ne
uac az v annat, de meg az ki halgatta, es az kit rágalmaz, azocates níha meg olí (így) Mert vg mond az jentíras Mind az teup, mind az neki en-||
gedp, igenlp kínnal kínzatnac | Azért ímmar kérdi 3ent bemard doctor ezt, M. leve
hog melic te3pn nagob bínt ekkettp kpzzúl, arragalmazoe, auag arragalmaíTagot halgatoe, Vg mond hog, meííc legpn ve3edelmefb, es carhozatofb,
ezt kínnen el ne vegezhetpc, de Lac azt mondom, hog mind ekkettpnec
prdpge vagon, az ragalmazonac neluebe, es ahalgatonac filébe Miért e z ,
ekkeroen vagon,mene ragalmaffagot te halgacz, anne prdpgpt lilédbe ve$h(így)
Int azért minket, es taneyt 3ent Agofton doctor, monduan, Ne ag'gatoc ti
filetpket, az ragalmazonac be3edenec halgatafara, hog halalt ne vegetpc ti
Ielkptpgbe Mert az ragalmazonac, es az halgatonac/ mind ekkettpnec lelkenec prpc halai étke ^ Ved iobban e3pdbe, mel igpn nag gono3 legpn, ez
atkozot harmad nelnec gonoflaga, ki harmad nelv, mondatíc 3ent írafba
prdpgí nelvnec Kit az aranas be3edú 3ent János doctor hafonlot az farifeofoknac nelupkhpz, kiknec | v atkozot gono3 nelupc, aíjo íefot,

mind

hoza tartozoual p3uen, gono3nac itelec, es az v uoda tételét, prdpgí hatalmnac mondac, es az egeb lelki io3agot kit benne lattac mind gono3ra íteltec, es ennec fplptte, ez atkozot gúlpfegnec, es iregfegnec miatta, ez velagbol ki verec Mind ezpgbe hafonlatos arragalmazo embpr az farifeofokhoz Mert micoro pfmernec, es latnac alázatos embprt, ahoz azt mogac,
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hog kepmutalo Ha kihpz azt lattac, hog tefti júkfeget meg ve3i étel
be es italba, ahoz azt mogac hog torcos Ha kibe lattac az nag jentfegps
ioth, tudna míert, az haborufagot bekeuel való 3enuedeft, ahoz azt mon
gac, igpn felekpn embpr, ne mer fenkínec femít jolní Ha kihpz ígaflag
teteit latnac, ahoz azt mongac, igp beketelen, femít el ne t ú r , es el ne
3enued, Ha k i b e , egigúfegpt latnac, ahoz azt mogac, hog balgatag Ha k i 15. levél, ben, e3'pt elmet, bpluefegpt latnac, ahoz azt mogac, hog || igpn alnoc Ha
kibe latnac nag, ert elkpi.pt, ahoz azt mogac, igpn gpgps, es negedps Ha
kibe latnac vidamfagot, ahoz azt mogac, hog feflpt elkpup Ha kihpz lat
nac io 3erzetpflegpt, ahoz azt mogac, hog kínait életű, es ne el vgan
mint egeb iambor ha ki'3pz (így) latnac naíjaíTagot, ahoz azt mogac, Igpn ez
velagí Ha kihpz azt lattac, hog attafiat bínerpl fegelmezí, ahoz azt mo* többet gac Igpn vacmerp bátor * Ha kihpz azt lattac, hog v prpmcft vígas, bpíj'

irt

,

•

-

pirpii—

t p l , es prpmeil ímatko3Íc, ahoz azt mongac, hog 3crtelen té3pn magaual,
niaíjd el ve3ti feict, Ha kihpz azt lattac, hog v promeft halgát predícaciot,
es vn maganac, es egebecnec idupíTegerpl 3orgalmazatos gondot vífel, ahoz

azt mogac, hog ti'3tpíTeg kíuano Ha kínec vagon mala3ta embprpkkel va
ló naijafcodafra,

ahoz azt mogac, hog hízplkpdp, es díueretnec kíuanoia,

ha kedeg magát fenkínec ne aggá, es ez velagtul tauul íar Ahoz azt |
mogac, hog keueí, es igpn mord embpr, Mind ezpkrpl, ohaytaft te3pn ez
3ent doctor, es vg mond Oh vram mendenhato íften, valón ki az, ki meg
ohatta magát ez gono3 atkozot harmad nelvtúl, ki ez fplúl mondottaccal
femít ne gondol Mert ez az atkozot prdpgí lielv Ki az 3ep ígenps fcítfan
uomot lel, es axjo illádba bíjzt lel, es az 3eplptelembc fprtelmcffegpt lel,
az keregded alladba 3cgeletpt l e l , az velagoffagba fetetfegpt lel, Ez eletén
atkozot gono3 nemzet, kepmutaloknac dpge, fidoknac marafa , pharífeo-

A
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foknac kcgotlenfegc, bínnec pregexjtoe, díupfegnec kiflebeíjtpe Azért mind
ez oca, miért jent pal azt monga Az rágalmazóé iftenec elptte gúlpfegbe
vadnac Magaraz'a 3ent bemard doctor* igéket, es vg mond, Nem uoda hog *cz
iften gülpli az ragalmazocat, mert uac ezoke (így) az atkozot harmad nelv, kinél crpfben, es kémemben, femí állat ne víafcodíc az 3erctetnec * ellene,
ki 3cretct Lac iften vnpnmaga,

mint ez atkozot bar || mad nelv Mert

valaki te3Í az ragalmafiagot, ez el'etcn ele3teb azt íelpntí, hog v benne
nínLen az iftení jent 3eretet, es cnnec vtanna arra igekpzíc, hog az, akkít rágalmaz meg vtaltalTcc, es meg gúlplteffec, Es ekkejpen azt acarna,
hog míndpn cmbprpgbpl az íjlení, es atafíufagnac 3eretetí ki 3aggattatnec,
es ki ve3ne, ez atkozot harmad nelvnec, ez v tulaydonfaga ^ Azért ved
lobban e3pdbe, es nomíjad íol be 3Ínedbe, mert az ocofíagnac igaz ítelete
mind azt aggá, es mind azt mutatta, ki íol meg gondolanga, hog mind
ez vclagnac bíne, míndpn eretnpkfeg, mind?" híttúl 3acadas, es míndpn
kegptlenfcg, ol mef, mind ez atkozot prdpgí nelvtúl veth maganac eredetpt 0 azért atkozot nelv, az ragalmazonac harmad nelue O pocolbelí k e gptlenfcg, o írcgfegnec, es gúlpfegnec kegptlen uímotaía, o atkozot halálos pocloífag Te vag ki haborufagot 3erpz, te vag a z , ki iocat meg nomocz, Lac te vag az atkozot prdpgí nelv, ki az ígazaknac ] hírét neuet
el ve3tpd, uac te vag a z , ki hamífhítpket, foc hazugfagot, kegptlen vadolafocat ne 3pnpl meg focafcíjtaní, te vag az gonos nelv, ki az artatlanocat gpttrpd, pzuegpket 3Ídalmazh, 3Úzeket hamífoTjta3, es hazafokhoz
gono3 bízt kplte3 Te vag az atkozot nelv, ki az kegps, es

az

3ent 3erze-

tpket meg galazod, te vag, ki az egígú lelkpt, es confcíenciat meg haboreíjtod, te vag az gono3 nelv, ki haragtartafocat, haborufagocat, vetekpdefpket, haragoíTagocat, bo33oncodafocat, egmaftul el3acadafocat, parto-

* oían
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lafocat, es o3lafocat, eíjel nappal né 3pnpl fel taniajtanocl, es fel geríje3tenpd Te vag az atkozot nelv^ ki árultatafocat, gilcoflagocat, es egeb foc
kegptlenfegpket,

ne 3egpnle3 3erzení, Lac te vag a z , k i egmafba ualo

ío 3puetfegpt, es io baratfagot meg fexjte3, uac te vag a z , ki cgbeualo
gono3 tanacodafba magadat foglalod Te vag, ki ellenfegpket

focafeuta3,

17. levél, varafocat elpu3teyta3, or3agocat eltpr3, es claftromba ualocat meg || haboreíjta3 Te vag az atkozot prdpgi nelv, ki az 3eretetnec buzgofagat meg
oltod, es az igazacat meg riomoreíjtod/ az kegptlenpkct fel maga3talod>
az igaz hítpt el tprpd, es az 3ent remenfegpt femmíe te3pd, es mind egeb lelki
io3agocat nag kegptlenfeggel haborgacz Mit mongac tpbbet te rolád, hane
uac azt/ bog meg az angalocates te ted prdpgge, es elfp 3Űleínket te me
redted lijmbofnac melfegebe, es mind embpri nezetpt te vetél ki paradi* velag-tönac generúfcgebpl, e z * ve3edelmere, es garlofagara Te vag az, ki még
az iftenec fíates az magas aca3tofara fel feieyted ^ Azért meltan, es igazan
3idalmazac ez atkpzot harmad rieluet, mind az 3ent iras, mind az 3ent
doctoroc, es mind az 3entpknec 3enti mi vronc xpus íhus, ki vket neueze ebeknec/ es dÍ3noknak, es ennec fplptte v túlpc az v 3ent teftet, es
az v 3ent igenét meg tílta, mint fplül meg vagon mondua: |

Vrnac neuebe kezdetnec

néminemű

íegpc kígbpl

embpr

*val a - v é l h e t i es n e m i k é p p e n meg pfm é r h e t i hog ha * i d u p z ú l é -

ki legpn

^ P ' a u a g ha e l v e 3 e n d p , es h a n a g f e l f e g p s

3entfegre

mél

t ó Azért ennec meg pfmeretíre, vegpnc bizonfagot menere lehet 3ent írafnac gpkerebpl, holoth vg írattatíc moíjfes elfp kpnuenec neguenpd résé
be , hog pharaho keralnac tpmlpcebe barom foglac tartatnac vala Eggic va-
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la az kenerfitpknec meftprc, mafic vala az poharnoc meftpr, a barmadic vala Jacob príarcbanac az kiffebic fia Jofeph Mind ezpknec meg ielpnte vr
iften mire iutna v igpc meg ezpn velagba, es az ielpntcs ekkejpen len Mert
az kencr fítp meftpr ezt lata almába, bog teccíc vala neki, bog v feíen vinne
barom tekenp te3tat, cs ipucnec egí madame, es az te^tat feíerpl mind el 3aggatac, es meg euec Az pabarnoc meftpr kedeg ezt lata almába, bog v elptte
barom ve33puel eg jplp tú. neuckpdet, es ez 3plpt terpmte, es ez 3plpt ez
pabarnoc meftpr || eg ekps pabarba fauara, cs az keralnac inna ada belple 18, levél.
Jofcpb kedeg lata ket almát meg atta bazanal, egget azt l a t a , hog teccíc
vala n e k i , bog ez Jacob príarcbanac mind ez tizpnket fia am mezpn aratnanac, es ez Jofepbnec mind az v keueu; fel allanac, cs mind az v attafíaínac
keucíf mind kprúl allac, cs ímaduan nag tÍ3tplTegpt tenec ez Jofepbnec keueíjnec, Mas almát ezt lata, bog az n a p , es abod, es tízpneg üllag ímadac
ez Jofepbpt, Es bog ez almát lattac volna mind eg eyel az kencr fítp, es
pabarnoc, raíjta igpn gondoleodnae vala, es ígpn velekpdnec vala Kit latua
Jofepb, meg kerde vket mid gondoleodnanae, es mi nauaraíoc tprten* volna
Es az pabarnoc meftpr meg ielpnte neki az v almát Jofepb kedeg neki mind
jereuel meg magaraza vtet, monduan Az barom 3plp ve33p kit lattal, peldaz
baro napot, kíknec vtana ez tpmlpczbpl ki vetetpl, cs bog az keralnac az
ekps pobarbol inna attal, ebbpl ass peldaztatic, es a/t bigged, bog az eleztebí ti'3tpíTegpd meg adattatíc, cs* ezpnkejpe len, | Az kenerfítp meftpr *mínd
kedeg, bog ballá ezt, bog elén bpluen meg magarazta volna ez almát, ves
meg ielpnte neki az v almát Jofepb kedeg ennekes meg magaraza, modua
Az barom tekenp te3tan crued az barom napot, ki napok nac utána ez tpmlpczbpl tes ki vetetpl, es acaztofan bal3 meg, es míke^pe az te3tat cgi madaráé fciedrpl el 3aggattac, cs meg cttec, ezpn azt erued, bog az te teftpGUARV CODEX.

3

18
detes el 3aggattac, es meg c3Íc, ezes mind ezpnkejpen len Jofephnek es az
v alma a3onkejpe be telefpdcc míkejpe meg lattá vala, ki edeala meg magaraztatíc f Azért ímmar ved íol ezpdbe^nít ertnec irafmagarazo meftprpc mind
ez latafogbol, es mit adnac mi nekpnc ebbpl pfmernpnc, es ertenpnc Azért
ekkejpe magarazac, es ertíc, bog míkejpe pbarabo keralnac tpmlpcebe ba
rom fogl'ac tartatnac vala, ezpc kpzzúl eggíc vetetee ki az tpmlpczbpl acaztofara, mafic az ele3tebi ti3tpffegere, harmadíc kedec igpn nag felfegre, es
19. levél, nag vrafagra, Ezpnkejpe az menneí keralnac tpmlpce || be, azaz, ez velagba,
ki tpmlpcbc vagonc be vettetuen elp 3ÚIeínknec bínpkert, Es ez tpmlpczbe
tartatnac haromalladbelí embprpc fogua, kiknec kpzzúle mícoron ki vetetnec
ez tpmlpczbelpl, vítettetnek az pocolbclí aca3tofara, kik peldaztatnac az kenerfítpn Nemel'ec kedcg mícoron ki vetetnec ez vclagnac tpmlpcebelpl, ve
tetnec az elc3tcbí ti'stpflegerc, kik peldaztatnac az pobarnoc mcftprpn Ncmeíec kedeg kik meg 3abadulnac ez velagnac tpmlpcebpl, vetetnek nag felfegps
tÍ3tpffegre, kik peldaztatnac ez 3ent Jofephpn, ki mícoro meg sabadula az
tpmlpczbelpl, 3erpztetec mind cge3 egíptomnac or3agan feíedelme ^ Azért e3* ez

Sent irafnac es * példázatoknak gpkerebpl adatíc ertenpnc néminemű ielps íegpc, ki íegpkbelpl embpr vélheti, es nemíkejpen meg pfmerhetí, kik legenec el ve3endpc, es kik legenec ídnpzúlendpc, es kik Jegenec igpn nag 3entfegre meltoc Joliebet ezpket tpkeletpfíeggel fenkínec az vr iften meg nem atta pfmcrní Kit meg bÍ3onoyt az 3ent írás bpknec kpnuebe | modua Sünt iufti,
atque fapientes, et opera eoru in mami dei, ct tamen nefeit homo vtru amore vei odio dígnus fit Vadnac ígazac, es bpluec, es az v míuelkpdctpc iftencc kezébe vagon, de maga nem tugga embpr ha 3eretelre, auag kedeg gúlpfegre melto ^ Immár ved iol e3pdbe az íegpket, mel íegpgbelpl vélheti em
bpr carhozattat Azcrt vadnac barom allatbeli embprpc, kik micoron ki vetet'
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nec ez velagnac tpmlpcebelpl, legottan vítetetnec az pocolbelí aca3tofara,
kik peldaztatnac az kenerfítpnec barom tekenp tc3taían Azért ezpket embpr
vélheti | es nemíkcjpen meg pfmerhetí barom ielps íegbelpl ^ Elfő íege ve3edelmnec, es carhozatnac e z , míeoro embpr vn magába azt pfmerí, bog az

1

lelki ío3ag* neki femmíre nem k e l , de meg ha mafba latta aztes iredlí, es*Aínec miatta.-"
bánna, ez eletén meg czpn uelagba prdpgge letb, mert uak prdpg az, ki az • n
idupíTegreualo ioth nem 3erctí, es ez eletcnncc ketfeg nckúlpn prdpggel kel
cl ve3ní, Kit meg bizonoyt 3ent gergpr doctor ekkejpe modua, || Kíknec lat- 2o. lerél.
tatíc nebeznec vrnac ígaía, ezpc ímmar carhoztac, auag meg carhozandoc,
De mi legpn vrnac ígaía, bizonaual nem egeb ha ne i.ak regulanac bíufeggel
ualo meg tartafa, iftení 3eretet, engedelmelfeg, alazatoífag, haborufagot be
kénél 3enucdes éfelen felkelés, ve3tegfeg tartás, difcíplína vetel, es mind
czpkhpz hafonlo ío3ag, mind ezpket kik teles síuel nem 3eretíc, es]nem t e 3Íc, ve3edelmnec, es carhozatnac igpn nag íege ^ Mas ielps íege carhozatnac
ez, mícoron embpr pfmorí magába, bog v íambor embprpket, es egeb mala3tbclí embprpket ne 3eret, de vket gúlpli, vtala, es vgan bíntelen hábor
gatta , ez eletén prdpgpt az v attat kpuetí, ki prdpg abbínben el aggot, es
meg vacult, fon ha meg ne 3pníc aíjocnac haborgatafatul Ezpnke^pe az carho3andoc, míke^pe prdpg, gúlplíc az ígazacat, míkejpe bizonfagot vettonc beIple mind kezdettúl fogna," hog iften ez velagot terpmte Ame példa nekpd bízonfaggal Adainnac ket fia vala, cayn, es abel | cayn vala ireg, es carhozando Abel kedeg vala igaz, es ídnpzúlendp, caíjn az atkozot iregfegnec mi
atta abelt attafiat meg p!e, Ifach patriarchanac ket fia vala, efau, es íacob
Efau iftentúl vala meg vetpt, iacob kedeg va!a3tatot, efau ki vala meg vetpt, iacobot kit iften 3cret vala mind haláláig haborgata, es gúlple Saul
keraí kit iften meg veti az engedetlenfegert, Dauídot kit v helebe vala33*
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ta, ezt mind haláláig gúlple/ es haborgata Jíiypnc ímmar cdeb alab, ame
críftot vnpn magát/ es mind vtanna valo 3ent martírocat, az carhozandoc
gúlpltec, es háborgatván nag kínnal meg pldpftec, ^ Harmad iclps íege carhozatnac/ az atcozot engedetlenfeg, ki Ie3pn kcuelfegbpl, mert míndpn engedetlenfegnec keuelfeg gpkere, ki 3Íuet embprnec meg kemcnpíjtí, es v lelket meg vakeíjfa, vg hog, ez eletén attafianac vétket prpmcft meg ne bouita , míert v meg ne boLata, azért iften fem boLata meg neki bínet fohha,
21. levél, kit vronc vnpn |[ maga meg bizonoíjt, mondua Ha meg ne boLatandotoc embprpcnec, az ti menncí atatokes ne bouata meg ti nectpc bíntpket, Azért
valaki ez eletén kemenfcgps gúlpfegbe meg maradand, ennec, ketfeg nekúIpn el kel ve3ní, mert az bizonfag monga ,4zert ved íol e3pdbc, hog mind ez
fplúl mondót három állat béli embprpc mcltan modatnac meg vcttetecncc, es
carhozandocnac, mert íncab va!a3tottac magoknac az gonolTagot aíjo3agert,
az gúlpfegpt az 3eretetert, az cárt az nerefegert, az kint az diLpfcgert, az
poklot az az menor3agert, az prpk halalt az prpk életért, es prdpgpt az
iftenert Ez eíetcnpc, kik az binben el vacultac, es abbínt te3ic míndpn feleim nekúlpn, ezpc napról napra; hetrpl hétre, idprpl idpre, ab bínbe v
3Íupc el kcmcnúl mikejpe az críftal k ú / ki volt ele3teb íeg, es az iegnec
vtanna míert focatallot, valtozic kúc,

vg hog ímmar meg nem oluathat,

E3pnkejpe az carhozandoc, es az el vc3endpo, oí ígpn meg kcmcnúlnec ab
bín | be, hog femminemú pdicacíora v 31'iipc penítencíara meg ne lagulhat
Példa nekpd az gono3 Judafrol, ki az binben cl vacula, es v 31'ue meg kemeniilc, annera, hog aíjo iefot meg gúlple, es v pdicacíoíat meg vtala, fenpgetefeuel femmit ne gondola, es ketfegben efuen, magát fel aca3ta, acastofarol ala3acada, hafa ketté hafada, bele ki omla, es ckkeme prpc pocolba
mene Ezpnkejpcn míndpn ki íoth ne 3eret, íamborocat gúlpl, es mind egeb
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bínt gono3 3ocafboI, felem nckúlpn el te3pn, pfmerie magát az keiierfítpuel
pocolbcli acajtofara meltonac lennie ^ Immár laffbc, es tanulóé azt meg, hog
minemű íegbelpl pfmerhetí meg embpr azt, ha idupíTegre melto, cs mibpl
pfmerhetí meg embpr a z t , hog v igpn kintien, es keues erdpmmeles idupzúlhefTpn, Ved iol e3pdbe, mert ennec egebec kpzpt barom ielps ieget lelpc,
hog embpr igpn kinnen idupzúlliet ha acaría, de maga keues crdpmmel ^Elfp ielps iege ez, micoron || embpr azt pfmerí magába, hog v iocat, cs auou- 22. !evc<i.
tatos cmbprpket 3crct, cs tístpl, mert ha valaki iamborocat, es íduozúlendp
embprpket 3erct, meg ha hinnél teles volna e s , az 3ent 3eretet, kíuel az
íambor embprpket seretí meges íduolTegnec vtara hoza vtet, es femmíkeme
el nem hagga VC311Í vtet Hog ez ekkejpe legpn az 3ent iras igpn níluan, ea
igpn crpíTen meg bízonoíjta ezt, holoth vg mod 3cnt petpr apoftol Atamfiaí
míudpn dolgotocnac elptte, egmaft spnetlen sereffetpc, mert az 3eretet binpknec focafíagat el fpdpzí Hog ez ekkejpe legpn vronc inpn maga meg bízonoyta, modua magdalombelí mariarol, ki nag bínps a33oní állat vala Meg
bouattattac neki fok bínci, mert igpn 3ercte engpmet, Hog kedeg míndpn
nag bínps cnibprt meg oltalmazon vr iften az prpc carhozattiil az igaz iamboroknac 3eretetíert, Ez níluan meg bízonoíjtatíc moyfefnec elfp kpiiuebe, ho
loth vg modatíc, hog ha vr iften lelt volna az pth keral'i varafogba | tíz igaz
embprt, of igpn kedues vr iftennec elptte az igaz embprnec iamborfaga,
hog az samtalan bínps embprpket kik valanac az pth keral'i varafogba , es
mind az v tartomanogba, meg tartotta volna,

es cl ne fil'e3tplte volna* * vket

az tiz igaz embprnec 3eretetíert Azért ebbpl adatíc pfmernpnc íiíluan való bizonfag, hog ha vr iften el ne veztptte volna az 3amtalan bínps embprpket /
az atkozot ondog bínert, ki modatíc méhbe caíalto bínnec, tehát, naggal
incab az vr iften meg tárta az egh bínps embprt, kettpt, auag harmat, aa
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* ez ve-íambor embprpkcrt, kiket v jerctpt, es 3cret* Mert az oí cmbprnec, ki
axjocat 3eretí, bátor ielps bínps Iegpn, cnncc of meí angalí 3Ú1C vagon, fymeg vg modoc, bog ifteni 31V vagon benne, Mert valaki attafiat 3ereti, ii.iluan való iegpt ad, bog v az igazac kpzzúl való, Kit meg bízoíioyt 3ent János
elfp leuelencc barmad re3cbe, bolotb vg mod Mi tuggoc, bog ez balalbol elctt23. levél, re* mert 3crettpc atancfiaít Azért elfp íe || Ips iege ez, kibpl* meg pfme

S P n c merheti ha idtip3Úlendp auag n e , mícoron v teles 3iueuel íamborocat, es
* minden
igaz embprpkeet 3eret, mert az carbozando íbbha idupziilendpket ne 3eretbet, de Lac azocat kik v hoza bafobloc, ^ Mafod ielps iege kíbpl embpr meg
pfmerbetí bog v kínnen, es keues erdpmmel ídupziil'pn, ez, mícpron embpr
azt pfmerí magába, hog v az neki tpt bo33nfagot kínnen meg bouata attafianac Mert íemmínemú lelki ío3ag iftent olan igpn hamar meg ne enge3telbetí,
es v bínet az vr iften femmíert bamarab meg ne boLata, mint azért, mícoron v attafianac vétket tel'es 3Íuebpl meg boi.atta, Kit vronc vnpnmaga meg
bízonoyt, ckkeroen modua, Ha meg boLatandotoc ti atatoc fiaínac teíes 3Í* ti

uetpgbpl, ti atatok es meg boLatta nectpc* bíntpket Ezt iiíluaban oluafod
tenpn magad, bolotb vg modas az ímadfagba Es boLas nekpnc, míkeme mi
es boLatoc mi nekpnc vetptteknec Azért igpn nag ielps ieg ez, kíucl embpr
igpn kínnen; es ke | ues erdpmel ídupzúlhet, mícoro kíniie meg boLat attafianac f Harmad ielps iege, kíbpl embpr meg pfmerbetí ha idup3Úlendp, ez,

mícoro embpr azt pfmerí magába, bog narprol namra, iobba kiuana letet,
~.*s ámenére e s S a c o r t a índultatic, es kesereijtetíc belpl 3Íucbe bog iotb tegpn* Errpl bili; 1e i1e r.a taa
Z. ' H z o n f a g vronc vnpn maga, bolotb vg mod Bodogoc, kik ebpzíc, es 3omehozac
£ <agadoz
az igafíagot, mert vk meg elegpdnec Doctoroc ez igéket ezpnkejpe magarazac, modua Ehpzníe, es 3omchoznía az igaflagot ez, míndpncoro kíuacoz• níe

nía iftení ío3agba, es m a i d b a íncab, es fefeb neuekpd* es hajnalnía f
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Azért ez barom ielps íegpt, ba valaki magába pfmeredí, tudnamícrt, ba
iamborocat, cs iftenfelp embprpket jcret, cs ba kíniien meg bouata az ellene
való vetkpt, es ba 3pnetlen kíuanna iobba letet, Ez eletén igpn kínnen íduplúT, de maga kencs crdpmel, mert ígpn kúní cmbprncc ez 3ent barom io3agot meg tartani, mert mulicat benne femmit nem jenucd, Ez || meg pcldaz- i\. leni.
tatec az keralnak fe poharnocan, ki harmad napnac vtanna az tpmlpczbpl
ki vetctec, es az cle3tcbí tÍ3tpffege meg adattatec, Ez barom napon pcldaztatíc ez barom 3cnt ú>3ag, tudnamícrt, az 3cnt tprcdelmeffeg, az scnt gonas,
o

es az keucftpnnc 3cnt pcniteeía, kit az gonto pap hag az bínps cmbprncc Es

•«

ekkejpcn ez 3ent barom ío3agnac vtana, meg adattatíc neki az elcztebí ti3tpíTegc, kit cl vc3lptvala az bínnec miatta^ * Immár laffoc,cs tanul'pc azt m e g l e s igekkeuj •
• ,
.
,
iduozúl az í
hog mincmú icgpg bclpl pfmcrbetrpc azt meg, bog ba valaki legpn uiclto az
,.
f
nag sentfegre, es dÍLpfcgrc, kit erdpmlpllec az nag felfegps 3cntpe Ennec íe-nanaceshalr// 5
nac erdpmcerí'3
get, cs meg pfmerelít meg peldaza az vr iften jent Jofcpbnec nauala 3enuejj
>\

defebe, cs mind az v alomlatafiba, ki meg vagon iruan moyfcfnec kpnuebe
Mert iníkcjpe ez 3ent Jofej)brc, ki vala ártatlan, es igaz iíTijti, es tista 511Z,
=

az kegclmcs vr iften fokkexpen való nauaTat reaia bouata, Es azocat * mind * ez ártatlan

Ü

meg 3enucduen, Ennec vtana igpn nag tÍ3tpfícgre vtet fel magajtala, es fel

"S

veuc ekkemen, | Mert mícoron vr iftencc 3cnt 3cretpe volna, acara vtet ba-

^

bornfagnac tüzénél meg kefertení, cs meg bízonoíjtani, vg bog vnpn attafiait

7

reaia tamasta, kik vtet meg gúlplec, cs meg vtalac, azért bog az v atfoc
Jacob patríarcha míndpn fíaínac fplptte 3erctí vala vtet Kíert v reaia írcgkpdní kezdenec, es (anauot rea tartuan , acarac vlet meg plnie am mezpbe,
bolotb attoknac uordaíat prízic vala, cs vetec be vtet eg ouatornaba bog oth
meg balon Es ime czpnkp3be latac azt, bog az or^ag vtan íunenec áros embprpc terhes tcuekkel, es pzuerpkkel, es gondoiac azt, bog az tatornabol ki

-u
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vegcc, es aggac cl vtet penzpn az áros cmbprpcnec, cs adac vtet nekik harmícz penzpn Es víuec be vtet egíptomba, Es vtet ottes cl adac faraho keraí
oduarbíraianac futífarnac Es bog ez meg pfmerc ez3ent ífíunac nag íamborfagat, es v nag híufeget, es bpluefeget bazanac mindp tÍ3tpíTegct rcaia bíza
Es íme azag ellenfeg ki míndpn ío3agnac cllenkpdpe, a33onanac zertelen va25. levél, lo 3eretetít rea tama3ta es gcríe3te, es * moda | | n e k í , bal velem Ffelcle ez
* • j}r

3ent ifiu es moda, El az vr íften, ki engpmet mind ez napeg zeplptelen meg

30 kpzpt tartót, es meg prízpt, te tudod azt, bog ez en vram, cs te vrad mind ez v
bazanac tÍ3tpíTeget en reám bízta, Lac te raíjtad ne adót en nckpm hatalm a t , azért femmíkerpe ne te3pm azt mit te ebben acarnal Es bog cl igpn ke3ereutene vtet, es ezjet ífíu femmíkcjpe ne engedne, ragada palaftat, es
kezde meg tartania, es v ki vete nacabol, es ckkejpen kczebpl ki 3aladaEs
ez bituan parázna magát meg 3cgpnle, es igpn meg bo33ula, es baragiaba
vranac vtet be vadola ckkejpe, bog v raíjta acart erpuel 3pinermpt tennie,
es az v palaftat nagob bizonfagra neki meg mutata, Es ez vr mind ezpkct cl
bíue, es vtet meg fogata, es az tpmlpczbe vettete, bolotb valanac tartatuan
az keralnac pobarnoc meftpre, cs az kenerfitpknec meftpre, kíknec alomlatafocat igpn igazan, es bíupn meg magaraza Tprtenec, cs len vg, bog ez
keralnakes vr iften íelpnte meg cg igpn nag ípuendp tít J kot Es az títoknac
értelme ez vala, Hog bet C3tendeg egíptomba, cs mind kpzpnfegps fpldpn
lenne igpn nag beufeg Efmcg enec vtanna bet e3tendeg lenne igpn.nag 31'ikfeg, Es ez titkot fenki ne lelettetec bog keralnac meg magaraza, cs értelmet
meg moga, ha ne Lac ez 3ent Jofepb Es tanauot tartua mind az or3agbeli iobbagoc, vrac, cs bplLec mit kellene tenníoc, es ez dolokboz latníoc Es mind
az ege3 tanalu ezt vegeze, liog az het beufegps e3tendpbc gpxjtenec égbe míndpn elefegnec tízedet, bog az ipuendp 3Úkfegnec het e3tcndpebe legpn míuel
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elníoc, mind embprnec, mind baromnac Es ehpz latot, es mind ezpknec
meg* az keraf, mind az egez tanalual 3erze Jofeffpt, es adú neki hatalmat*3crzefemínd az ege3 o^agon, hog valamit acar míndpnt meg teheflpn mint igaz akkeraí vnpn maga, es ekkejpe az foc haborufagnac vtana igpn nag tÍ3tpflegre fel vetetec, vg hog az keralnac vtana len mafod keraí ^ Azért mind
ezpgbelpl az vr i^len ezt ielpnte, es ezt ada meg pfmer || npnc, hog valaki- 20. uvéi.
kct az vr iilen Serét, mint ez ártatlan jent ífíut iofeffpt, es kiket acar nag
m a r t r a , es nag felfegps 3entfegre fel vennie, azokkra míndpníkkre 30cot
bouatnía nag haborufagot, es foc naualat, hog ennec vtana vtet fel maga3tala az meneí felfegps nag vrafagra Azért elfp íege az nag 3entfegnec fel vételére, az nag haborufagnac 3enuedefe, kit níluan meg peldaza, es meg ieIpnte vr íjlen ez 3ent Jofeffpn, míkerpen meg inondatec ^Másképpen meg íeIpnte vr ijlen kik legenec meltoc az nag tpkeletps 3entfegre Jofefnec alomlatafínac miatta Mert míkerpen fplúl meg vagon modua% mícoro azt lata almába hog az mczpn aratnanac ez tízoket atafíju, es ímmar mícoro egeg keuet arattac volna, ez 3ent íofefnec keueie fel allapec, es az tízpnegíj attafíaínac keueí mind korúi alua, imadac Jofefnec keueíet Ez íofefnec keueie
peldaza mind az nag haborufagba vetpt embprpket Mert míkerpe az keuet
igpn fockejpen nomorgattac, mert elezteb az farroual le vagiac, | es égbe 30reytac, es ennec vtana meg Leplíc, e

meg hadaríac, meg 3oríac; es az kú

kpzot igpn lagan meg tpríc, es enec utána meg guríac, es az tiizes kemíncebe igpn meg fítíc/ es mind enne foc nomorufagnac vtana le3pn kellp keiier belple, es ig illic az felfegps keralnac a3talaraEzpnkejpen valakiket azvr
i^lcn \ala3t0t az meneí vendegfegnec vigafagos, es nag cazdagfagos a3talara, ez
vclagba azocat igpn fokkejpe való naual'aual meg nomorgatta, hog ez foc haborufagnac 3enucdefencc vtanna, legenec meltoc az nag tpkeletps 3entpknec
GÜARV CODEX.
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díupfegere, es erdpmcre Hog kedegez haborufagnac jenuedefenec miatta íuffonc az nag felfegps 3entpknec dÍLpfegerc, vegpnc bízonfagot errpl 3ent írafnac bízonfagabol, holoth vg mod dauíd .jph'ta az foltar kpnbe Kíc vetncc
kpn hullatafogba, vígafagba aratnac Jaruan el mendpgelnec vala, es fírnac
vala, vetuen, es hímtuen magot, meg teruen kedeg/ íunec vala nag víga27, iev^i. faggal, hozuan az v keueípket Azt acaría || modanía, hog míg ez velagba
elnec az idupzúlendpc, az foc haborufagnac, es az foc naual'anac 3enuedefebe firnac, es keferpgnec, es ennec miatta az iduoflegnec, es az nag erdpmnec maguat hímtíc, es vetic, hog halaloknac ideien ezt nag vígafaggal meg
arafíac, es magocat vele meg terheluen, es meg ekpfeytuen, es ig ekkemen
nag diupfeggel, es nag beufegps cazdagfaggal menec be az prpk hazába Mikejpe mind ezpkrpl iiíluan való peldanc vagon mind az 3amtalan 3ent martíromocrol, kik mind az fok haborufagnac 3enuedefenec vtana íutottac az meniiei nag vígafagra, es díi-pfegre, ^ Harmad kejpen meg ielpnte vr íilen kik
legenec meltoc az nag tpkeletps 3cntfegre, es díupfegre Jofcfnec az maíbd
alomlatafanac miatta, micoro azt lata, hog az nap, es ahod, es tízpneg LÍIlag ímadac vtet Azért az hódon adatic ertenpnc az tpkeletps 3ent alazatoflag
Tpkeletps alazatoflag- kedeg ez, micoro valaki míndpn | cmbprpknel magát
aleuta vtalatofbnac, es gono3bnac 31'uenec tpkeletps bízonfagaual, mert miké jpe az hold míndpn uíllagnac alatta vagon, ezpnkejpe az tpkeletps alázat o s , míndpn embprnec labanac alatta fek3Íc, es míndpn embprt magánál
*míndonel*°k n a c í t e ^/

cs

íobnac aleyt, es vmmagat vtala, es* gono3bnac aleíjta Ez

eletén fenkiuel nem háborog, de míndpn bo33ufagot bekeucl 3enued , de
meg ki ennél nagob, az haborufagot maganac nag nerefegge tárta, Ez eletén
fenkít nem vtal, fenkít ne itel, fenkít ne rágalmaz, fenkit ne gúlpl, de
míndpnt 3eret, es míndpnt magánál iobnac ítél, es iobnac aleyt 3Íuenec
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tel'cs tpkeletpsfegeucl, Es míkejpe az hold, míndpn uíllagnal nagobnac lattatíc Ezpnkejpe az tpkeletps alázatos, míndpn egeb 3entpknec kpzptte nagob 3ent Ennec tpkeletps bízonfaga vronc vnpn maga Kirpl vg mond 3ent
LucaL ewangelíomanac kilenced rejebe Valaki ti kpzpttetpc kílTeb, ez míndpntpknel nagob, Mafut meg vg mod, 3ent matbe irta meg kpnuenec hu3ad re3ebe Socan le3 |j nec az elfpc vtolfoc, es az vtolfoc elfpc Azt acaria 28. levél,
modaní, bog valaki aleyta magát elfpnec, ez vtolfo l<>3pn az keuelfegnec
miatta, es valaki aleyta magát vtolfonac, ez eletén le3pn|elfp az 3cnt alazatolfagnac miatta, Felda melle igpn niluan való, mert ezt íol latoc, hog
az kerec, meneuel elpl ala íar, anneual íar fel vtol Ezpnkejpe míndpn
hív kere3ten ez velagba, meneuel alab íar 3ent alazatolTagnac * az ipuendp * m í a 11
velagba anneual megpn felíeb egebeknel Ezt meg bizonoíjta Ifidorus doctor moduan Acar inel igpn nag npmps felfeg leg alazatolTagot* mert me-*taru
neuel incab alazatofb leíende3, anneual íncab kpuet tegpdet az felfegps
nag diLpfeg ^ Neged kejpen meg ielpnte vr ijien k i k legenec meltoc az nag
tpkeletps 3entfegrc, es díupfegre Jofephnec alolatafanac miatta, mícoron azt
lata, bog az tízpneg tíllag ímadac vtet Ez Lillagocon adatíc ertenpne az tpkeletps 3entpc, mert míkejpe az LÍlIagok najpal mind el ene3nec, es nem
lattatnac, de eíjel meg lattatnac, es fenpfcpdncc | Ezpnkejpe az tpkeletps
3entpc, es mind az nag mala3tos embprpc, najpal, az az, míg ez velagba
elnec mind addeg el ene3tíc, es el títkoíac az v bennpc való 3entfegpt, es
az ijlenec 3ent mala3tat, azért, hog az heu dítpfegnec 3ele túlpc el ne fuíja,
es prülnec, vígadnac az haborufagnac, es bo33ufagnac 3enuedefe Hog ez bízón legpn meg írta 3ent LucaL apli eletnec kpnuebe, holoth vg modatíc El
menuec vala az apoiloloc az égbe gúlt tanalunak elple nag vígafaggal, es nag
prpmmel, mert meltoc lenec xpofnac neueíert bo33ufagot, es haborufagot
4*
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Senuednípc Ezpnkerpe oluaftbc egeb jentpkrpl es, hog vigattac, es pniltec az
nag kínnac jenuedefebe 3ent agota asjonrol vg oluaftatic az v róla 3erzpt 30lofimaba, Hog vígan, es díuekpduen megpn vala az tpmlpczbe, vg mint ha
híttac volna vtet nag cazdagfagos, es generúfegps vendegfegbe, es az v kínn a t , es kefalcodafat, ímadfagaba vrnac aijai^a vala Vg oluaftatic 3ent vínce
29. UTÓI. mártírról cs az v 3ent 3olofmaíaba, hog míco || ron az kegpttlen uazaroc attac volna vtet dacíanos new feicdelmnec kín3anía, paranuola hog vtet fel
vongac az e3trora kínzottac vala kínzania az kere3tenpket, es eth az v tcftet mind el 3aggaíTac, es el gptpríec az kínnac miatta Es mícoro fel huztac
volna, es neg 3egre vontac volna, moda neki dacíanos Vínce, mínemú helpn
latod maft az te bodottalan teftpdet Ffelele neki vínce, es moda, Igpn nag
felfegps helpn muhcalodom en maftan, es az te feíedelmídet kik bíznac ez
velagí hatalmalTagba, ezpket en mind meg vtalta, es mind femmíe tartom
Monda neki datía 9 , Semminemű kín ne le3pn kíuel az te bodogtalan teftpd
ne gpttrettetíc, de míndpn kínt rayta be telefeijtpc Ffelele neki vínce, es
moda Ez az 3entfegps dú,pfeg, kit en míndpncoron kíuanta Senki en nckpm
nagob 3olgalatot ne t e t h , es ne tehet mint t e , mert Lac te vag az, ki az en
acaratomat te3pd, es en hozam eggefúltel, az en kiuanfagom be teíefetjtuen
Es ne Lac ezpc, kik prúltec | az haborufagnac, es az kínnac jenucdefebe,
de 3amtalanocat lelpnc, es ohiafonc az 3ent martíromoknac 3olofmaíaba,
*ni tpkeletpses az v eletpgbe Azért meltan peldaztatnac az uíllagocon*

kik

nap

pal el ene3nec, az a z , míg ez velagba elnec, addeg vn magogba el enestuen
vagon az nag tpkeletps 3entfeg, es az i^lenec nag mala3ta míkejpe meg modatec, De ey'el, a z a z , mícoron el nugo3nac, es el alo3nac az halalnac miat
ta, tehát annac vtana az tpkeletps 3entfeg, es az iilenec nag mala3ta igo
fenlic, es meg tettíc mind prpkkúl orpkke v bennpc \ 9 t P < ^k e H > e n

me
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lpnte az' vr i^len kik legenec

meltoc az nag tpkeletps jentfegre, es az nag

felfegps ditpfcgre ebben, bog Jofepb aztes lata almába, bog az fenpffegps
nap íniiida vtet az hóddal igetpmbe Az holdon peldaztatec az tpkeletps 3ent
alazatoffag, es az fenpffegps nap peldaza az nag buzgofagos 3cnt 3eretetpt,
kíncc miatta íutottac az ijlent 3eretpc az nag tpkeletps 3entfegre, es az nag
felfegps dÍL(>fegre, ||
Azért ved íol c3pdbe, es veffed iol rea az elmedet, mert míkejpen fen az 30. l«r&.
égbe mind az 3amtalan üllagnac kpzptte, az hold, es az nap fenpfbec, ielpfbec , es nagobbac Ezpnkejpen az 3ent alazatoffag, es az 3ent 3erctet, míndpn egeb illeni io3agognac kpzptte, fel'ebualoc, 3entfegpfbec, es míndpn ío3agra, es míndpn menncí kíiiLiiec gpíjtefere, es ídupffegre ha3nalatof bac,
mert valakibe ez 3ent alazatoffag, es az sent 3eretet leíjcnd, míndpn í ^ e n í
ío3ag, mi vagon fpldpn meniipn, mind vele vaía, es nála tarta* Kit meg*Ez 3 c n t í g e k e í
„
,
-7
es m i n d c i l c a l u
bizonoyt az 3cnt iras bpluicc miatta az 3ent alázatóffagrol, inoduan Mert ez
írtacat
, ' .

»

.

3ent alazatoffag míndpn io3agnac anna, Ríuídcn 30!, de ígpn nagot, es i g p n m ' , l ( 1 P n 1 C I y°tf6'
ejebeesfoliliac/
focat fog Mert mikejpe az anatul fogattatic az einbpr, es v túlc 3Íletíc, e s n e f e l e g g c ha íd
• I

fel neueltctíc, es tartatíc Ezpnkejpe az 3cnt alazatoffagtul jarmazíc, es 311letíc míndpn ncmú 3ent io3ag Kit mcgbízonoíjt ezpn b p k , monduan, Jpuenec en nekpm míndpn íoc v vele igetpmbe, es 3amtalan tíztpffcg v kezeínec miatta, | Azért híggpnc meg az 3ent írafnac, kibe femmí hamíffag ne
efhetíc, mert míndo lelki ío3ag kíuel kel embprnec ídupzúlní mind ez 3ent
alazatolfagba lelpd meg, Mert ennec igerte míndpn 3ent írás, es mind az sentpc az 3amtalan tÍ3tpffegpt, es az nag tpkeletps 3entfcgps mala3tot, Haliad
bog inoda az 3ent iras az bplunec miatta Jpuenec ennekpm míndpn iok az
alazatoffagnac miatta, es 3amtalan tíztpífeg v kezeínec miatta, eth az kezei nec miatta, eth az kezpn erued az alázatos dolgot ^ 3ent Jobes ennec
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ígérte az nag felfegps tíztpffegpt, holot vg mod, Valaki alázatos leíjend / ez
dÍLpfegbe le3pn ^ 3ent pctpr apoftoles ennec ígérte: holot vg mod Alazatoc
magatocat az hatalmas ijlencc kezenec alaíja, hog títpket fel maga3taIon az
vifitacionac ideien Az vr i-fienfeg te3pn vifitacíot, íelpfbe három ídpn Ele3teb zocta meg látogatnia ez velagba az jent alazatofocat, aduan nekik bev31. levél, fegps mala3tot Mas ídpbe látogatta meg hala J| loknac ideijén, vket fel vi
lién menneknec oi^agaba erdpmpknec nag bevfegeuel, Harmadsor vifitafa
meg az vr íjlen az 3et alazatofocat az vtolfo iteletnec napian, holoth annera
maga3taltatnac fel mind ez 3elps velag elpt, menere votac alazatofbac cgeoz velagba beknél* jőent dauíd ^phetaes ez 3et ala3atoífagnac ígérte az nag felfegps ti'3tpflTegpt, kit meg írt az foltar kpnbe moduan, Az vr i^len ki magalfagba lacozíc, alazatofocat nez, fpldpn, es mennpii/ hog vket helhpztclfe az v nepenec feíedclmíuel, az az, az felfegps íelps 3entpknec kpzíbe j Ez 3cnt alazatoffagnac íedzpttc, es tulatjdonoytotta meg az bodog anacs az nag felfegps tx3tpífegpt, mícoron azt moda 3ent erfebpt a33onnac elptte, lelkenec nag edpffegps vigafagaual Mert tekínte az vr i^len v 3olgalo leananac alazatoflTagat,
mert íme ebbelpl engpmet bodognac modnac míndpn nemzetpc Ennec igé
r e , es ada az nag felfegps tÍ3tplfegpt meg az 3entpknec 3entíes mi vronc
* ekkep-xpns ihus* Yalakí tíkp3pttetpc kíf | feb, ez nagob menneknec o^agaba Amőduan

zert ,n,n

^

cZ

5eat irafoknac bizonfagabalol higged erps hittel, hog ez 3ent

alazatoífagnac attac az nag felfegps tÍ3tpffegpt mind fpldo menno Azért uak
ez az felfegps 3ent io3ag ki embprnec lelket tárta, es igazgatta az prpk ídiipífegre | Mas felfegps lelki io3agot lelpnc 3et irafba ki ehpz hafonlo, es
* ennél

^S*nlpr de maga* 3ebh vigafagofb, es felebualo, tudna míert, az 3ent jeretet, ki ol igpn nag felfegps Í03ag, hog uac vnpn maga tárta, es bíría az
iften ncuet, Kiről vg mond az 3ent írás Dcus carítas eft, et quí manet
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ín carítate in deo manet ct deus ín eo Az vr íjlen seretet, es ki lacozíc se
retedben íjicnbe lacozíc, es i^len v benne Ez 3ent 3eretct ol' igpn nag felfegps íosag, bog ba valakibe leíend, míndpnnemn io3agot nála tart Es ba vala
kinél ne leíend, egeb ío3ag valami benne vagon mind beaba vagon, Kit ekkejpe bízonoyt sent Agofton doctor modua, Legpn míndpn 3entfeg egh embprbc, meg ewel gonosja lehet, de ha az 3ent 3cretet benne leíend, lobba
gonossa || ne lehet Mert az 3ent 3eretet ol igpn nag tpkeletps 3ent ío3ag An- 32. levél,
ncra, hog míkejpen az egh íjien únpn magába egh igpn nag tpkcletpfíegps
í o , kibe vagon, cs kítúl 3armazíc míndpn íp Ezpnkejpe az 3ent 3eretedben
vagon míndpn í o , es v túle 3armazíc, es le3pn míndpn ío Kit meg bízonoíjt
3ent pal apoftol modua hufhago vafarnapí inífenec cpíftolaíaba Az 3ent sere
tet haborufagot, bekeuel senucd, az 3erctet ne ellenkpdic, de míndonec kegps, az 3eretet fenkiuel vÍ33at ne vonzón, az 3eretct ne keuelkpdíc, cs* ti3-*cz relagí
tpffegpt ne kíuan, az 3crctct ne kerefi azt ammí attefte, az 3eretet ne íngprlp, cs fenki ellen, gono3t ne gondol, es ne prúl az kegptlenfegncc, de
pruendpz az bízonfagnac, Az 3crctet iilenert míndpn naualat cl vífel, mín
dpn íoth hi'3pn, míndpn cllcnregpt meg gpz, mindpnt cl senucd, az 3eretet
fohha mala3dbol ki nem efíc, Mind czpket 3ent pal apoftol moda, ki mín
dpn bízonfagnac, doctora, es mind czpket tanula az 3ent haromfagnac ofcolaíaba | Hallagaflad az cdps bc3cdű 3ent bemard doctort es ineí igpn fel maga3taía, cs dÍLerí ez 3ent 3cretctpt, moduan, O 3entfcgps 3eretct, te meg
npmpíTeíjtpd az 3Íuet, cs az teftpt, te íftcnhpz fel emelpd, es fel vi'spd. az
elmet, o cgpflcgps 3ent 3erctet, te meg cazdagexjtod allelkpt, cs vtet míndpn
ío3agnac ruhaíaual meg gpngpzpd, es meg ekpfpíjtpd, o felfegps, es hatal
ma/Tagos 3cnt 3crctet, te meg kptp3pd az nag hatalmas erpflegpt, cs meg gpzpd az i^lcnt, kit fenkí meg ne gpzhet, o 3entfegps 3cretet, te vag míndpn
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iojagnac keralne a33ona, ki nekúl fenkíncc idupíTeg ne adatíc, ^ Azért mcltan
peldaztatec az jent alazatofTag az holdon, es az 3cnt 3cretet az fenps napon,
mert míkejpe az mennpn ez kettp , míndpn üllagnal nagobbac, hasnalatofbac, es fenpfbec, Ezpnkejpe az 3ent alazatoffag, es az 3ent 3crctet, míndpn lelki 3ent ío3agoknac kpzptte nagobba, ha3nalatofbac, es fenpfbec Es
valakibe leíjend ez ket 3entfegps ío3ag, ez eletén iilenec elptte igpn nag,
33. levél, es Lodakejpe fenlíc || menor3agba az feraphín angaloknac kpzptte, kik nag
buzgofaggal geríedpznec, es egnec az i-(lenncc 3ent 3eretetíbe Kit meg bízonoxjt az 3ent írás ekkejpe modua Vr i i l e n , valaki tegpdet serét, fenlíc
mikejpe an nap v fel tamadafaba, es ezpc Ie3nec Lodalatofoc menneknec
or3aga ^ Es míkejpe ez hold/ es az fenps nap fetetfegpt cl tauoztatnac, ezpnkejpe az 3ent alazatoffag, es az 3ent 3eretet valakibe leíend, ez el'etcn cmbprtül míndpn bínnec fetetfeget el tauoztattac, es vtet iilenec nag mala3taual meg velagofoíjtac,

es míndpn 3entfegps ío3aggal meg ckpfpíjtíc Es

míkejpe ha ez hold, es az fenps n a p , ez velagot ne velagofoíjtanac , ez
velagba való elete embpruec femít ne ha3nalna, Ezpnkejpe ha valamel embprbe ez 3ent alazatoffag, es az 3ent 3eretet ne leíend, femit egeb íojag
ne ha3nal neki proc ídupffegere, míkejpe fplúl meg vagon monduan, ^Mcl'
igpn nag 3entfegps io3ag legpn az 3ent alazatoffag, es az 3ent 3eretet, ezt
tenpn | magad meg tanolhad níluan való peldabalol, ha tekíntc3 az nag bínps 3ent a33oiií allattra magdalombeli maríara,

ki mícoron volna nemei'

igpn nomps, es termettel igpn nag 3epfegps, vg mint keralí nézet, ame
annera meg alaza magát, hog mícoron vronc xpus vlne az astal mellet, háta mpge kerüle, es mind v nompffegenec ti'3tpffeget hatra haguan, az a3tal ala buec, es az idupzpxjtp ihufiiac 3ent lábait meg plele, cs az 3ent tpredelmeffegnec kphhullatafaual meg ptpze, es meg mofa, es az v ti'3tplen-
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dp jep haíaual meg tprle, es meg jarrazta, es mind addeg ennet fel ne kelé,
mig ne azt erdpmle hallania Meg bouattattac v neki foc bíneí, mert engpmet
v igpn 3erete íme mit erdpmle az jent alazatoffag, es az 3ent 3erctet Es ennec fplptte azt erdpmle, ki hallatlan dolog, hog harmícz e3tendeíg az kiet
len p«3taba penítencía tartuan, ne embprí elefeggel, de angali élettel e l t ,
vg hog míndpn napon het3pr víttec fel vtet || az angaloc az egbe, es oth az 34. iev«si.
ifteni edpffeggel, es vigafaggal elegpdpth, es generkpdpt, kit nem ohiafonc
hog tette volna xpus meg az v cdps annanakes Azért ezt erdpmle az a3tal ala
buafnac alazatofíaga, es az nag buzgófagos 3ent 3eretet Ebbpl vettec az aíjoíjtatos sent 3erzetpfpc, hog ímma az a3tal alat 3octac kerefní az iftenec beufegps sent mala3tat, micoro nekik azt haggac penítencíaba, hog az atafiaknak
tahókhoz bekclkpggec,
Vrnac neuebe kezdeffec,

mondaffec,

es v e g e z t e f f e c

mín

d p n io d o l o g Oth kerdetíc, hog ha vagon valaminemú 3ent íosag, kiket
ha valaki meg teíjcnd, auag, ha valakibe lelettetedíc halalanac ideijén, legottan míndpn hantás nekúlpn fel rppúl'pn menor3agba? | Ez kerdefre ekkerpe
fclclncc doctoroc, hog het sent iosag vagon, tudnia mícrt, artatlahfag, elég
penítencía, tcl'cs buui vallás, meg bízonoytot 3erzedbe menes, bízón tpredelmeíTeg, martírufagot 3enuedes, es gacortaualo gonas, Ez het 3ent io3ag
kpzzúl, uak eggíc leheífpn tpkeletp (legel | valamel' embprbe, ez eletén mint
ez velagbol ki mulíc legottan míndpn bantas nekúlpn men orsagba fel rppúl
^ Elfp 3ent íosag az artatlafag, ki adatíc embprnec az meg kere3tplefbe, ki
be ha valaki meg haland, legottan míndpn ketfeg nekúlpn fel rppúl az me
női hazába ^ Mafod 3ent io3ag az igaz, es elég penítencía, mert embpr acarmer ígpn nag bínps legpn , anne penítenciat tarthat, hog ne Lak abín, de
meg a bínnec kínná es mind meg bouattatíc, es ekkerpen mint meg haland,
GUARY CODEX.
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legotta fel rppúl az menei hazába ^ Harmad 3ent iojag az teles buuu vallás,
kit mondonc kíntul bíntúl való oldozatnac, kit mícoro cmbpr meg valland
telefíeggel, legotta halalanac ideien fel vítetíc menoi'3agba, Eth ímmar ved
íol e3pdbe, mert az buuunac neg ielps ellenfcge vagon, kik ne engedíc hog
embpr az buuut meg valhalfa Elfp, hítptlenfeg, mas halálos bín, harmad,
meg nem gonas, neged, az dolognac el hagafa kíert az buuut engettec *[ Azért
elfp ellenfege az buuunac, hítptlenfeg, mert az ki igaz hídbe nínuen, ez cTe;t5

,CV(;|_ ten, fem || v bínenec meg bouatafat, fem az bínnec kínnanac meg bouatafat
ne valhatta Kit meg bízonoíjt ^ent Agofton doctor modua Kere3tenpcnee taneytafrol való kpnuebe Xpus atta 3ent eghaznac kuuuat, hog valaki híjendí
bouanatot valón, es valaki ne I1Í3Í, ennec bíne meg ne bouattatíc ^ Mas el
lenfege az bum vallafnac halálos bín, mert mindpn valaki iftenec m a r t á b a
nínLen, ez el'eten buuut ne válhat Ennec ez oca, mert míkejpe az eleuen
fetúl cl 3acadot tag meg h o t , es az étel ital neki femít ne ha3nal Ezpnkeppe xpuftul ki mindpn híupcnec feíe, valaki halálos bínbe vagon, ez v túle
el 3acadot tag, es eghaznac kínue ez eletenec femmit ne hasnál, es v benne
femmí re3e nínuen ^ Dcte mondanád Míuoda az eghaznac kínue, es honnét
vagon, es iníbpl vagon, Ffelelet Az eghaznac kínue ne egeb, hane uak az
buuu Az buuu kedeg ne egeb, hanem uak az kinnac meg bouatafa, kit embprnec kellene 3enuedníe abbíncrt purgatoríumba, auag ezpn velagba ^ De
ímmar laífoc azt | meg, hog ez eghaznac kínue, kit mondonc buuunac, hon
nét vagon, es míbpl ípth Ffelelet, Ez buuu, auag, eghaznak kínue vagon,
es ípth xpufnac kínnanac, es halalanac erdpmebpl, ki oP igpn drágalátos,
hog uak egh cpjpcnet vere, elég volt uona mind ez Velag adoffaganac meg
fizetőkre,

es elég tételére Es oí ígp beufegps len, hog ne uak egh cpjpenet

veret ada, de íncab egh upjpenet veret drccaba ne haga, de mind ki onta,
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Es enncc nag beufegps erdpme vagon le teuen eghazí cuunac alatta, es ez CUL
ne egeb hanem Lak papa liatalma, es ez az cuu kit vronc xpus ada 3ent petprncc, mícoron azt moda Petpr, íme nekpd adom menor3agnac cuuat, vala
kit meg kptp3h fpldpn, meg kptpzuen le3pn menorjagba e s , valakit fpldpn
meg oldozanda3 meg oldozua lejpii meíior^agbaes Es ímma mind ez velag vegéig ez cghaznac beufegps kínuebpl, az az, xpufnac kíiinanac 3ent erdpmebelpl o3togatta papa az buuut, annera, mcnere igaz acarya Azért mícoron
teles buuut adand, es* vallanga, ez || eletén mint ez velagbol ki mulic, leg- 30. ievéi.
ottan fel rppúl menoi^agba míndpn bantas nekúl Azért ez eletén nag 3entfe-

"

gps íonac halálos bín cgh íelps, es fp cllenfege, ki meg bánta az buuu meg
ne vallaft, ^ Harmad ellenfege az buLimac, rea ualo meg ne gonasMcrt vg vagon, hog vr iften az bínt meg bouatta meg az gonafnac elpttc, ha mícoro embpr az tpth bínt tpkcletpíTeggcl meg bánna, es acaría meg gonnía, míkeppe czeuíel jph'ta monga De az bucut fenkí ne valhatta, hane ha az gonaft
meg teíendí, inert míndpn bullába be vetletíc, hog az buuu adattatíc tpreerio

dclmefpknec, es meg gonoknac ^ Neged ellenfege az buuunac ez, mícoro valaki azt meg ne te3Í miért az buuut engettec, de ha ez fplúl modottacat mind
meg teíjendí, tudniamíert, ha az buuut igaz hittel I1Í3Í, az tpth bínt meg
bánta, az igaz gonaft meg tptte, es miért az buuut engettec aztes híupn meg
tartotta, ez eleteti míndpn ketfeg nekúlpn az buuut tel'cffeggel meg vala, es
ha ez velagbol ki mulandic, legottan míndpn bantas nekúlpn mcíior3agba fel
rppúl ^ Neged 3ent io.^ag vagon, kiért f embpr erdpmlí halalanac ideien ménbe fel incnefetf meg bízonoytot 3erzedbe mencs Hog ez ekkejpe legpn, meg
bizoiioíjta 3cnt thamas doctor, es az tpruen kpíiv, ezpnkcjpe mondua, Hog
az 3crzedhe nienefnec miatta, meg bouattatic* míndpn bine Mert 3erzedbe *embprnec
menés iftenncc igpn nag felfegps 3ent áldozat, mert míndpnpftúl fogua, ag5*

36

ga magát mind v haláláig teftpftúl lelkpftul iftenec 3olgalattara, az 3erzedbe
menefnec miatta, ki 3erzedbe be menés, es oth vegíg meg maradás, fplűl
az

mul míndpn nemű aldozatocat, mikeme modatic az tpruenkpnbe, *[ Mert ol
embpr/ ki be megpn 3erzedbe, ele3teb iftenec aggá míndpn ez velagi io3agat,
fp meg ennec fplptte iftenert mind ez velagot el hagga, es a3 3egeii críftoft,
3egenfegbe kpuetí, hog az xpufnac prpc cazdagfagara íutliaffon Mafod3or, ki
be megpn 3erzedbe, iftenec aggá nem Lac ez velagi ío3agat, de meg vnpn tu
lajdon teftetes, es ezt a3 3ent tÍ3tafag tartafnak miatta, es 3enuedefpknec,
37. íevéi. bpíjtplefpknec, es mind egei narpal foc io ifteni 3olgalatoknac mi || atta Harmad3or, 3crzetps embpr iftenec aggá ne uak tettet, de meg lelket, es vnpn
tulaíjdon acarattates, mícoron v feíedelmenec acarattanac alaía veti 33 3ent
nem

la

engedclmeffenec fogadafanac miatta Azért Loda, ha axj'o 3crzetps halanac idcue n , míndpn bantas nekúlpn fel rppűl legottan menor3agba, mícoron v ezpnkejpe iftenec atta magát mind teftpftúl lelkpftul, es míndpn io3agaual igctpmbe, ^ Qtpd 3ent ío3ag vagon, kínec miatta embpr halalanac ideien mín
dpn bantas nekúlpn fel megpn menor3agba, a3 3ent, es bízón tpredelmeffeg,
KírpI vg mond 3ent irafbelí petpr doctor, hog annera lehet az tpredelmefTeg,
hog meg bomttatíc ne uak abbín, de meg mind abbínnec v kínnaes, míkcppe níluan meg teccíc az toluaíjrol, ki xpus mellet fúgge, es magdalombcli

* a3 3 e n t
le

ol

maríarol, es egebekrpl focakrol f Es mind egebec kpzpt* ezt oluaífoc, hog
anglis or3agba néminemű íelps bínps embpr, ípue fenoniabelí erfpkhpz, es
hoza meg gonec, es egcb bíno kpzpt íelps gonafa ellen, hog vnpn tuiaudon
Ieaiiaual vetkpzpt vola, es v | 3ÚzeíTeget el ve3tpttc volna, es az erfpkpt,
3Íuenec nag tpredelmefTegcucl, es nag keferúfegps kpiiluillataffal kerdc azon,
hog ha volna oí pcnítencia kíert v iftentúl erdpmlcneíc elcn nag bínnec meg
boLatafat, Kíncc moda az erfpc nag kegpífeggcl, 3cretp fiain, abba nelcgpn
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ketfegpd hog az penítencía ne volna, ha acarod magadat penítencíanac alaia
vetnie Monda ez bínps embp nag caíaltaffal, es nag keferúfeggel Acarom en
3eretp atam, ha meg ezor halalt kellene 3enuednp, es prpmeft meg 3enuedp
Az iambö pífppc kedeg raíjta kpnprúluen, ves vele ígetpkpnueze, es haga
neki bet e3tendeg való penítencíat, míkeme tpruen aggá Monda ez bínps embpr Vram miuoda e z , hog Lak ez kcuefcpne penítencíat en nekpm hágod,
mert nekpm vg teccíc, hogha mind ez velagot által élnem, efen nag binrpl
3amtalan foc kínnal ne volnec eleget róla tennpm Kit halua ez íambor pífppk, moda neki Men el fiam, bpíjtpl Lak barom napot vízzel kenerrel erptt e , Es e3 3egcn bínps kezde nagobban nag keferúfegps fíralTal kpnprgc|| n í e , 3f?. iev«<i.
bog haggon neki mcltan való penítencíat, ki legpn elég eíen nag 3prnű bínncc meg boLatafara Ez iambor pífppc kedeg, Lodalcodec ez v nag buzgofagos
tprcdelmeíTegen, es v lelkébe meg prúlc, es nag edoffeggel monda neki Men
el 3eretp fiam mong eg "páter noftert, es míndpn ketfeg nekúl hígged bog az
ío íftennec v nag ergalmaíTaga meg boLatta míndp bínpdct, Es e3 3egen bí
nps ezpket halua nag readaft tcn, es az fpldre le efuen, legottan meghala,
Es ez íambpr erfpc, ezt mind az varafnac meg predícalla nag prpmel, modlnn

uan, bog purgatóriumnac míndpn kínná nekúl fel rppúlt volna menor3agba
Azért ez tpredelmelTeg len az ptpd 3ent ío3ag, kínec miatta halalanac ideien* *embpr
felrppűl az prpc hazába ^ Hatod 3ent Í03ag kínec miatta e s , míndpn bantas
nekúlpn embpr fel mcbet meiior3agba, martirumfagnac 3enuedefe, mícoron
igaíTagert, cs bízonfagert, kínt, auag, nag bo33ufagot 3enucd * Kit meg bí-*valaki,
zonoy't vronc xpus vnpn maga moduan , Bódogok kik haborufagot 3enuednec
ígalíagert, mert puec mennek | nec or3aga ^ De ha modanaía valaki azt,
niíert Tmar ez maíj idpbe martírufagot ne 3enuetbetpc míkejpe regpnte 3enuettee, azért mit kel'pn tennpnc hog maftan való idpbe es mártírra lehetnec'í
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Rea felelnec doctoroc, es vg mondnac, hog meg lehet De míkeme Iehcflpn
ved íol espdbe Mert míkejpe embpr teftbpl, es lelpgbpl vagon, ezpkejpe
az martirüfag k e t t p , tudnia miért, teftí, es lelki, kit míndpn embpr meg
*lehet az válhat valaki acaría ^ Elfp martirüfag* kit veth 3ent bernad doctor modua
'

Vérontás nekúl harü martirüfag vagon, tudnia miért, beufegbe mertecletpffeg, 3egenfegbe beuplkpdes, ífíufagba ti'stafag tartás ^ Elfp martirüfag ez,
mícoron elég volna mit enni fínna, es merteclerpfíegpt tart, 3enued, es bputpl Valón mi lehet ennél nagob martirüfag, mint az vendegfegbe ehpzníe,
foc ruhanac kpzpttc fáznia, es cazdagfagnac kpzptte 3egenfegpt tartania?
Ezpnkejpe te3pn vala 3ent pal apoftal, ki vg mond vn magáról, gpttrpm en
teftpmet, es íftenec 3olgattara haíjtom 3ent dauíd keral'es íg moda az foltar

39. levél, kpnbc vn ma || garol Alázom vala en lelkpmet bpijtple/Tel, es 3enuede(Tel,
3ent cecílía a33ones, ig nomorgatta vala az v genge ártatlan teftet, hog az
araiias barfonnac alatta cilicíomot vifel vala, es az teftnec ekke|pe való nomorgatafaual kerefic vala az martirüfagnac coronaíat ^ Mas teftí martirüfag
vagon 3egenfegbe való beuplkpdes Ez elén martírüfagot válla amaz eg pzueg
333011, kíncc Lak ket fillére vala, aztes iftencbe ada, kit vronc ihus latnán
ekkejpe diuere modua Bizon módom hog ez a33oníallat míndpnel tpb alaniifnat ten , ^ Harmad teftí martirüfag vagon ífíufagnac ideien való ti"3tafag tartás Mert 33 3ent tÍ3tafag tartás, vr iftenec oí igpn kedues, es o! igpn kcllemetps, hog martírüfagnac coronaíat erdpmlí, es ezt erdpmlí az teftnec erps
viadaláért, kit 3enued az ti3tafag tartó embpr, az teflbe való túznec, es kiuanfagnac miatta Azért a3 3ent tÍ3tafag tartafnac miatta embprpc, ne uak
mártírra lehetnec, de meg angalokhoz es hafonlatoffa le3nec, es ki ennél nagob, angaloknal nagob erdpmpt valhatnac Ocat veti 3ent Ambros doctor | vg
mond Az angaloc teft nekúlpn elnec, de a3 3iizec leftbe viafcodnac, kit az
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angaloc ne tehetnec, mert nekik teftpk nínuen, azért nagob az 3Úzeknec
viadaloc hog ne angaloknac, míert kedeg nagob viadaloc vagon ha teftpkpn
gpzedelmet vchetendnec, nagob erdpmpkcs, mert martírüfagnac crdpmet ve31c, kit az angaloc ne vehetnec Azért chharü len az teftbe való martirumfag,
tudnia míert/ beufcgbe mertecletpfíeg, jegenfegbe beuplkpdes, ifíufagba ti3tafag tartás ^ Ezpnkejpe az lelpgbe cs harükejpe való martírufag lehet, el{9, mícoron embpr haborufagot bekeuel jenned, mas, mícoro valaki meg
iiomorultacon kpnprúl, harmad, mícoro embpr ellenfeget jeretí, es ímad erptte \ Azért elfp martírufag ki lehet az lelpgbpl ez, mícoro embpr haborufagot
bekeuel jenucd Ezt meg bízonoíjta czpn3ent gergpr doctor modua, Ver 011tas nekúlpn mártírra lehetpnc, ha bízonfaggal mi lelkpngbe haborufagnac ideien bekefegpt tartandonc Nem kifded martírufag az haborufagnac 3enuedefe,
de bizonauai igon nag Mert kíiineb volna embprnec eg || 3pr az tpr ala nacat
vetnie, hog ne ha coronked haborufagot 3enuedne Azért ved íol e3pdbe,
mert az haborufagot bekefcggel 3enueduíe, 3entfegnec, es mala3tnac nagob
iege, hog ne ha valaki corocat viga3tana, cs hallottacat támogatna Mert vg
mond 3ent gergpr doctor, hog az termc3et azt ne aggá, hog haborufagba embprnec bckcfegc Iegpn, ha ne Lak ift?ncc jent mala3tta, es embprnec tpkclctps íamborfaga aggá ezt Azért ez el'etcn martirüfagot meg valhatta míndpn
embpr ez maij idpbe e s , ha bekefegpt tart haborufagba ^ Mas martírufag az
lelpgbe ez, mícoron valaki meg nomorultaco kpnprúl, Kírpl ekkerpe 30I sent
gergpr doctor, modua Egebkejpe az meg valtonac tagía ne lehetpne, hane ha
v rauta, es mi atanc fiain kpnprúlendpnc Kit ez ío ihus vnpnmaga es meg
ten, mícoro mi raíjtonc oí igpn nagon kpnprúle, hog magát ne kernele erpttpne az keferú kínnac, cs 33 sprnú halalnac alaía vetnie Ez cl'eten martirüfagot válla, az bodog 3ÚZ ana, kit meg bizonoyt aj 3ent cuangelíü ckkejpe
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modua Az te lelkpdct, es az puet, ki te tú | led súletpt, keferúfegnec tpre
által foia Es ne Lak az bodog 3ÚZ maría vallotta ez elén martírüfagot, de
míndpn meg vallotta, es meg valakik az criftofon, es mind az meg nomorult 3egenpkpn kpnprúltec, es kpnprűlnec ^ E3 3ent kpnprúletpITcgnec io3agarol íelps peldat egcbec kpzpt ezt oluaífoc, Hog néminemű iambor ásson, ki
nemei npmps vala mind teft 3erent, nnd lelpc 3erent, ez iambor az corocon,
legíoncab az pocclofocon ígpn kpiiprúl vala, az kegps críftofert, ki len meg
vtalua erpttpnc míkejpe pocclos, Miért kedeg míndpn io3agnac ellenfege vago, ez iambor a3$onnac ez eTcten idupflTegps, es senlfegps mala3tat az v vra
ígpn ne 3eretí vala, es ezért vtet igpn háborgatta vala, Es tprtcncc, hog nemicoro ez iambor a33on talala egh ígpn 3prnú vtalatos poccloft, es acara neki
alamífnat adnia Az pocclos kcdeg moda neki Addeg en fem e3pm, fem Í3om,
es femmínemü fegedelmet túlcd ne ve3pc, míg ne cmgpmet te hazadba VÍ3I1,
Kínec felele ez assoníalla*, es moda, xpufnac ío3egene, ezt en ne incrpm
41. levél, tennie, hog en tegpdet || en hazamba vigelec, mert ez eletén corocat az en
vram igpn ne 3eretí, es igpn gúlplí Halua ezt a3 3egen cor, meg keferpdcc,
es az fpldre le efec, fírnía kezdő Es ez iambor a33ont a3 3ent kpíiprúletpíTeg
meg gpze, es az fpldrpl a3 3cget fel foga, es v hazahoz víue Es ez 3egen chor,
fíruan, kezde ez iambor a33onac kpiiprpgníe azo, hog az vnpn tulaíjdon aga
ra fckptneíe vtet, Ez iambor a33ont, ebbe es meg gpze a$ 3ent kpnprúletpffeg, íollehet tugga vala hog az v vra hamar haza íúne, de maga mind ezatal
az v kerefet be telefeíjte, es v agara fekpte Es ímmar hog nugodnec ez poc
clos az hazafíagnac agán, ezpn kpzbe az a33onnac vra haza ípue, es mikép
pen meg farradot, acara meg nugodní, es hog be menne ágas hazába, ez iam
bor 333011 keflelí vala vtet az be menefrpl, mert feltí vala mind az poccloft,
mind vmmagat halaltul Es ez ne vara femít, de nag haraggal az atjtot be t;i-
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5Íta, es be mcnuen lata v hazaffaganac agat, nag ekpffegps 3epfeggel meg
veragozua, es mind ahazat erze nag uodalatos edpllegps illattal be teluen Es
ennec | kezde ocat kerdpzní, es tudacoznía, cs vg lelec hog az pocclofnac
kepébe, vronc xpus vnpn maga fekút az ágon Azért íme mit erdpmipt meg
ezpn velagba 93 3egeiipkpn való kpnprúletpsfeg Azért e3 3ent kpnprúletnec
martírufagat míndpn einbpr meg valhatta, ha valaki 3uue 3erent kpnprúi az
meg nomorultacon, ^ Harmad martírüfag az lelpgben e z , mícoron valaki
teles 3Úueuel ellenfcget 3ereti Kit meg bízonoyt 3ent gergpr doctor modua
3enuedníe l)033ufagot, 3eretníe ellenfegpt martírüfag ez, Vronkes arra paraiiLolta ezt, bog ebbelpl nag erdpmpt, es martírufagat val'onc 3ent mathe
írta meg euangelioinnac ptpt rc3ebe , bolot vg mod , 3erefTetpc ellenfectpket,
es ímagatoc az títpkct baborgatokert, es ellentpc patuarcodokert, 3ent Agofton doctor meg fetipget, ha ig ne teíendpnc, es vg mod Ha valaki ellenfegct ne 3eretendí, iftent vmmaganac, fobba meg ne enge3telbetí Mert íruan
vagon Valaki attafiat gülplí, ez gílcos Ezpn 3ent Agofton doctor, ád mínekpne idupffegos tanauot ez eíen 3ent ío || 3agra, modua En títpkct atamfíaí,
íntlcc ellenfectpknec 3eretcfere, mert bínpcnec fcbeínec meg víga3tafara,
femmínemú oruofTagot ennél íobbat en ne pfmerte, Mert ez ellenfegnec 3eretefe, íftenec oí ígpn keducs, es oí ígpn kellemetps, hog ennec miatta az
bínps embpr le3pn íftennec baráttá, es v neki 3eretp fia Ezt meg bízonoqta
vronc vnpn maga, es vg mod 3ent lucau euangeliomanac hatot re3ebe 3creffetpc ti ellenfectpket, es ioth tegetpc azoknuc kik títpket gílpltec, es ti erdpmtpc le3pn ígpn fok, es le3tpc az felfegps iftenec fiai Azért az ellenfegnec
3ertcfe len az lelpgbpl harmad martírüfag, kit míndpn embpr meg válhat
igpn kíiínen ki acaría, mert ne kpuet nac vagaft Azért ez martírüfag len az
hatod 3ent Í03ag, kínec miatta embpr halalanac ideien míndpn bantas nekúGUART CODKX.
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9r9c hazába, ^ Heted jent io3ag ki vagon kere3tenfegbe/ a3

i r a s a 3 3enf j e n t g o n a S / j^it ha valaki, híupn, tintán, es igazan gacorland mind v halag mi a fro 1
laíg/ ennec miatta embpr ol igpn meg tÍ3tul, es ol ártatlanná lc3pn, hog halalanac ideien míndpn bantas nekúlpn, | fel rppúi menor3agba Ocat vetíc ennec 3ent doctoroc, es vg mondnac, hog az ki gacorta gonic, ez eletén gacorta 3egpnkpdíc az v bíneíert, míert kedeg gacorta segpnkpdíc, ez eíeten 3egpnkpdes az bínrpl clec tetelnec nagob re3e, Ezt meg bízonoíjta 3ent bernard doctor, es íg mod Vr iften azért acaria hog meg goiinoc, hog az binnec
kérd

foc

kíniiaert az gonafba való 3egpnkpdeft val'oc ^ Eth a3 3ent gonafrol vettetíc
ríuíden három íelps kerdes, kiket nekpnk ielpfben 31'ikfeg meg tudnonc, Elfp kerdes ez, hog menc ha3nalatta legpn az 3ent gonafnac, Mas kerdes ez,
mi tilt meg embprt íncab, es ielpfben az 3ent gonaftul, Harmad kerdes ez,
ha tartozíc embpr az eg3pr meg gont bínt tpbbe meg gonní, aiiag n e , •[ Elfp
kerdes len e z , hog mene ha3nalatta vago az igaz 3ent gonafnac, Es vg modnac hog igpn fok , mert az igaz gonafnac miatta embprnec elmeié meg velagofodic, idupffegnec vtat meg pfmerettre, Iftenéc ergalmafTagat nerí, Ez 3ent
gonafnac miatta az lclpc binnec halálából fel támad, E3 3cnt gonafnac míat-

43. levei.

ta az bínps em || bpr iftenel meg bekelic, ki annac elptte ellenfege volt az
binnec miatta, E3 3ent gonafnac miatta prdpg meg galaztatíc, mert az igaz
gonafba az v alnocfagos títkija meg íelpntetíc, cs ez kejpen v kpzptte es az
bínps embpr kpzpt való baratfag meg fcfpl, es cl ve3 Kit meg bízonoyt az
3ent írás bplunec miatta ckkejpe modna Valaki v barattanac títkíjat ki nítta,
el ve3tí vtet, vg hog toabba he le3pn baráttá Mert míkeme az toluaíjnac, es
az orv embprnec v gonoífagoc meg iclpntetnec cbbpl vk igpn meg galaztatnac,
es meg 3egpnültetnec, es ennec fplptte nag 3cgpn halállal meg p plettetnec,
Ezpnkejpe az prdpges, mícoro embpr az igaz gonafba v gono3 alnocfagat meg
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moga igpn meg galaztatíc, annera, hog toabba neki baratfagat ne tárta ^Tekint, felében, es ved iol e3pdbe ez 3ent gonafnac v nag ha3nalattat, mert
íollehet hog az vr íftcn mi lelkpnknec febein meg viga3tafara fok io oruoffagot, es ío míuelkpdetpket hagot ez velagba, de maga ennél ha3nalatofbat,
es iohbat ne hagot, mint e3 3ent gonaft Kit áramain 3ent János ekkejpe diuer modua 0 bodog | fagos 3ent gonas, te vag az felfegps 3ent íogag? ki az
iftenec ergalmaffagabol bínpket meg boLata3, paradíuomot meg nirod, az el
tprpttet ege33e tc3pd, a3 3omoru * meg víga3taIod, es az te benned bízocat* 3íuet
prpc aíandoccal meg aíandocozod 0 3entfegps ío3ag, ki az bínnel meg hoth
lelkpket meg eleueneytpd, es az prpc halalt cl tprpd 0 3entfegps gonas, te
vag lelpknec idupffegc, bínpcnec ki 3aggatoía, io3agoknac meg epeíjtpe, prdpgnec meg gp3pe, fprtclmeffegnec tíztoutoa Mit mongac tpbbet, pocolnac
torcat be rcke5tí, es menor3agnac capuat meg nítta, Mert az tÍ3ta gonas bínpknec bouatafat néri, a3 3Ívnec pfmeretít meg velagofoyfa, es meg tÍ3toijt a , az prdpgpt bínps emhprnec 3Íuebpl ki vzí/ es az lelkpt kezebpl ki 3abadoíjta, es idupffegnec remenfeget aggá, Kirpl ekkejpe 30I 3ent Agofton doctor moduan, Meg 3pnic az iftení bo33u alias, holoth leíend az ti^ta gonas,
Kirpl Lodalcodic Caffianos new doctor, modua, lodalatos fizetés, es el amelcodo kpLpnfeg, v vranac modaní tulaíjdon gonoífagat, es v túle ezért vennie
idupffegnec remenfeget, ez efen vadolaf || ba ne le3pn az xpus bíró, de az 44. i e va
bínpfnec le3pn 303oloía, ki vnpn magát kárhoztatta vnpn tulaydon bínenec
vadolafaba, Azért íme míkejpe bizoiioijta, es díuere a3 3ent írás az igaz gonafnac v nag ha3nalatfat ^ Immár meg bizonoytatíc meg Ipth uodalatos dologból es, mcí igpn nag ha3nalatta legpn az igaz 3ent gonafnac, Az Lodalatos meg Ipth dolog ez, Kit meg írth cefariabeli pífppc , es vg mód, Hog vala nemíncmú ielpsvítez, ki maganac ven felefegpt, es v túle 3Úle eg 3ep fer6*
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fíu germpkpc, es ez a33oíi meg hala, len vg ennec vtanna hog mas felefegpt
*v vranac hoza, es ez mendú len, es az atkozot íregfeg vtet meg gpzc, es az* gcrmpket merpggel meg p l e , míert neki germpke ne len Es nemícoro mene a3 3cnt
prcdícaciora, es az iftenec sent ígeie , es v 3ent mala3ta 3Íuet meg háta, binet meg pfmere, tpredelmefifegre reműle, es nag keferúfeggcl firnía kezde ,
es az v bínet nemínemú paphoz mind ege3len, es ígpn híupn meg gona, Es
* vra

az pap haga neki penítencíat, e3 3eret, hog estendeíg mícoro az v* ahaztul
ki tauoznec | míndpn 3erdan vízzel kenerrel bpulplne, es az napon ingpt ne
vífelne, es az v mezeíjtele teftet vas lanczal által pued3eneíe, es az napon
mind efteg azt vífelne, es hog míndon heton haroni3or oftorozna magát vafas oftorral íme hog ez 3ent penítenciat híupn gacorlanaía, prdpg 3erze azt,
hog ez a33oní allatnac attafiaual az pap égbe ve3e, es hog igpn haborgatnaía
ez pap az a33onac attafiat, ez a33on ezt ne 3enuethete, es vranac meg pano3ola Ez vr kedeg, míert hatalmas vala, az papot meg tílta, es ígpn meg fenpgete, moduií, hog az iambornac beket haggon, es ne haborgaffa Ezt kedeg
ez pap ígpn meg bo33ula, es ígpn meg 3egpnlc, es acará bojjaíat meg állani
ez a33oní állaton, Es alcolmas ídpt veuen íarula ez v vrahoz, es az v fíanac
merpggel meg etetefet kit neki ez a33on meg gont vala, mind toTelTeggcl meg
moda Es hog ezpket hala ez v vra ne hiue Es moda neki ez pap Vram, ezt
en te nekpd meg bízonoíjtom níluan való bízoíifagual, vg hog tettelTed el
mentpdet hazattul eg hetíg való ideig, cs 3erda napon teríj hazathoz, inel ||

45. levél, napon az penítencíat kit en neki hattam az v gono3 bincicrt, az napon tár
ta meg, míkejpe en hattam neki, Ez vr kedeg acara mind ezpkrpl bízonfagot vennie, tettete magát hazatul el tauoznía fok napeg, Es az 3erda napon,
mícoro kel vala v a33on felefegenec penítentíaíat tartani, be rekezkpdec v
ágas hazába, es magát meg mezeíjteleneíjtc, es v teftet igpn oftoroza, vg
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hog magát verebe keuere, es az vas láncai magát efmeg által pucdze, es ruliaíat rea veue, es az vetetlen adtaihoz le vlc, bog a3 3araz kcneret vízzel
meg cnncíe, míkejpe neki hagvan vala, Es íme ezpnkpzbe az v v r a , mícoro ingen fem uarnaía, baza ípue, es v ágas hazanac aytaíat meg zprdeytc, es
v a330 felefege meg íjede, kefcdelmet tenni kczde, es ewítez nag haraggal
az aytot rea 3ege, es be mene Es íme eth adatíc ertenpnc az igaz gonafnac,
es a3 3ent penítencíanac nag ha3nalatta Mert hog be ment volna ewítez v ágas
hazába, lata a33on felefegct igpn 3eppn vetpt astal fplpt vlníe nag tÍ3tplTegcl,
es elptte nag gcnerúfcgps étket, es vcnerckptb, Es móda neki, vetkpzef le
Es ez iarnbor a33on fel | uen / es íftenec ergalmafifagaba bízuan vranac paranuolattat be tcl'efeíte, cs íme az v tefte lattatec igpn 3ep feíernec, es igpn 3ep
tístanac, kit az oftorozafnac miatta vérbe keuert vala, Es az vas fetez kíucl
magát be puedzptte vala, lattatec igpn 3ep aranas barfon fclpmnec lennie Es
moda ez a33on vranac Vra ni, mit acaral mind ebbe en velem tennpd Es meg
íelpntc neki az papnac vadolafat, kit a3 3ent gonafnac erdpme míndpnpftúl
meg hamílTeyta, es feinmíe t e a , iftenec, es embprncc elptte Azért elfp kérdés ez len, hog mene ha3nalatta legpn az igaz gonafnac, es íme ríuíden meg
modatec ^ Mas kcrdes ez, bog mi tilt meg embprt íncab, es ielpfben az
igaz gonaftul, lg felelnec reaía iras magaraz meftprpc, bog* íncab meg ne*femmí
tilt az igaz gonaftul mint a3 3cgofeg, kit vallót* az bín tételbe, mert az pr-*embpr
dpg ezpr tudomanu, es mindpn kejpe tugga az bínps embprt meg fognia, cs
az bínncc kpteleuel meg kptpzní, azért vg te3pn -{• bog mícoro embpr az bínt
te3Í, az 3pmermpt v túle el ve3Í, es ád neki nag batorfagot bog abbínt meg
tege, cs meg le3pn De ímar, |j mícoro kellene meg gonní, az 3pmermpt kit ,10. levél,
v túle el vet vala az bín tetelnec ideien, azt efmeg mind orczaíara keni, bog
meg ne mcríc gonnía, Ezpnkejpe ten adamnac elfp atancnac, Kírpl vg mod
-|- es czpnkemcn uelekpdíc
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ás 3 e "t

,ra

s moyfcfnec elfp kpiiticbe Adamot jpmerpmfeg meg gp3e, cs el-

rcqte magát, es v bínet 3egpnle meg gonnía, mert doctoroc vg tartac , hog
ha adam magát bínpfnec vaía vala, ifr.e neki meg bouatta volna a3 tpruentprefnec bínet, es 7ma ne volnac ez naiiafaba ^ Azért ved íol e3odbe a3 3cnt
íraft, es tanuíad meg v bízonfagat ha idiipzúlní acar3, holoth vg mod az
bplL cggíc kpnuencc ncged re3ebo Eft confufio adducens ígnominía, ct eft
confufio adduces glória Vagon egh galazat, ki hoz cmbprnec prpc segpnt, es
vagon inas galazat, ki hoz embprnec prpc dÍLpfegpt Az elfp galaxat ez, mi
coro embpr az bín tetelnec miatta magát inog galaza, es az mafic galazat ez,
micoro abbínps magát meg galaza az papnac elptte, 3cgpnkpdue az binnec
meg gonafuba Az elfp galazat ígpn gono3, mert hoz embprnec prpc 3egpnt az
binnec tetelenec miatta De az mafic galazat | ígpn ío, mert hoz embprnec
mindpn ketfcgnckúl prpc ti'3tpfíegpt, es díupfegpt Azért ez ereten 3egpnkpdefre inti az bínpfpket az 3ent lelpc bolLnec miatta modua Ffilí no confnndarís pro aníma tua dicere verum Ettj. x. Ffíam ne 3egpnTed az igaz modaft
telelkpdert, tudnia miért, az igaz jent gonafbaf Azért valaki acar meg 3abadulní az prpc galazattul, tehát ez eletén igpn nezpn ez edeala meg írt liaro occoíTagnac tíkprebe j Elfp tíkpr az termeset 3erent való ocolFag Mert
mindpn ocoflfag azt aggá, bog az bínt ne 3egpnlpt iftenec elptte meg tennie,
ki volt igpn nag rutfag, cs igpn nag 3egpnfeg, naggal íncab nem kel embpr
nec elptte 3egpnlení, meg modanía, kíle3pn az bínpfnec prpc tÍ3tpíTegere, es
iduplfegere, ^ Mas tíkpr kibe kel az bínpfnec néznie ha ídupzúlní acar az
iftcní latafnac oca, kínec feni mi nemű dolog elptte el ne cne3hetic, de míndpnpc níluan vadnac v 3pmeínec elptte Azért ha ezt meg gondolanga az bínps
embpr, bog az v bíneít iften íiiluan lattá, es iol tugga; ne kezdi 3egpnleni
* v neki az egh papnac tudafara adnia,

es* Meg gonnía, hog az vr íften prpk-

t mert doctoroc vg tartac, hog az vriilen íncab bo33iiIa azt, bog embpr az
tpt bín' meg negoíina, bog ne mint azt, hog abbínt tptte
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ke cl feleggc, cs az prpc 3engpntiil meg jaba || doíjLa, mert fonlia az prpc 17. levél.
3cgpntúl meg ne menekpdíc, ha ne ha igazan meg goníc ^ Ez meg bízonoijtafíc ne uac 3ent íruí'nac bizonfagahol, de meg ielps Lodalatos meg leth dologbolcs, Kirpl vg oluaftatíc, bog ket íambor fráter iar vala ez velagha predicacionac, cs egeb lelki ío3agnac ocaert Es mícoro íuttac volna néminemű
varhoz, kibe lacozíc vala cgh ielps bínps ajsoní állat, ki vetkpzpt vala né
minemű roconfaganal, es ez eTen caezorfagnae bínebe laco3ec tízoncgh c3tendeg, kit 3egpnletibe mind enne ideig meg ne merc gonía, Mícoro ez ket
fráter be mentec volna ez varba/ az míle moda mífet moda, Gondola az mífenec alatta ez bínps a33oní állat ezt, modna vmmagaba Ez baratoc engpmet
ne pfmcrncc, es bízom bog tpbbe edefem íunec, azért bízón jmeg gonom ehpz
en binpmet Azért a3 ?ent mífet el vegezuen ez íambor, hoza íarula t ez bínps
a33oní állat, es gonní kezde Es bog az bínpket modogatnaía, íme nag Loda
latos dolog, ki len ez gonafba, bog míndpn bínnec meg íelpntefere cgh ondoc buflo 3pkpllíc valaki az a33onnac ;aíabol, es ez Lodalatos dolgot fem az
gonto, fem az | gono ne lattac vala, ba ne Lak lattá vala az confclíbrnac v
tarfa, Ez ez R330Ó míndpn bínet híupn meg gona, de megcs az 3pmermpfl'cgnec miatta prdpg «! igpn meg gpze, bog az tefti bínnec rntfagat meges 3egpnle meg modanía Es ímmar bog az confelTor rea oluafta volna az oldozatot,
ezt lata efmeg az confeflornac v tarfa, bog mind az 3ornú ondoc bnffoc, kik
ki 3pgdpftec vala az a33onnac 3aíabol, míndpníc mafod magaual, cs nagobbaccal az a33onnac 3aíaba be menenec Es íme bog ez ket fráter énen el men
tec volna, es az vton bog mendogclncnec meg* az Lodalatos lataft az akkí * iclpntc
lattá vala az confeffornac Es bog ballá, megrettene, es moda, Bizonaual
valamit ez a33on az gonafba v bínebe cl reíjtpt, es meg ne mondotta, de
kerlcc 3eretp atamfia bog teríjpne be, netalantal vr íften meg aggá, bog iga-
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zan meg goníc, Es meg temen, tehát lelec bog meg hoth, kín igpn meg 30morodanac, es kezdenec rágta igpn bancodní Es kezdec vr iftenec ergalmaffagat kérnie bpytplefiel, es aioytatos 'madfaggal, hog meltoltatnec nekíc
meg ielpntení hog mit példázna az nag 3príiú latas íme vr iften meg halgata
is. levél, vket, || es harmad napon nckic ielpncc az a33oníallat, vluen egh nag 3prnü
ondoc farcanon, es ket feketú 3prnú kígo, az v nacat állal tekertec, es eggíc,
eggic emlpet, es az mafic, mafic emlpet 3opyac, es ket 3ornú bufl'o, az v
ket 3pmein ilnec, es az v 3aíabol ki, es ket feketú meg dihűt ebec, az v ket
cariat, es ket kezet ragíac, es az v k e t filébe tüzes nílacat Ipupdpzncc vala,
es az v feíen, ala ü g n c c , es fignec vala 3amtalan 3prnú far gícok, Kit hog
lattac volna ez frateroc, igpn meg rettenenec, es meg íjedencc, es feltpkbe
az fpldre le efenec, Tehát az a33oníallat moda nekíc, íftenec baráti ncfefetpc, mert en vagoc az atkozot a33oníallat, ki ti hozatoc hazngfaggal meg gona, mert egh ielps bínpmet en el cm^tem, es az gonafba meg ne modam,
azért vagoc, íteluen ez elén kínra kit lattoc, mind prpkke, Es hog ezt hallac, moda az confeífor neki Soreijtlac, es kerdlec az prpc íftenre ihus críftofra, es az v annara maríara, hog teg mi nekpnc ielps bízonfagot ez kettprpl, Egh ez, hog miért nagon adatuan te nekpd ez kínpc mcl'eket ím latonc
hog 3ennecz Mas, kit acaronc túled meg tanulnia ez, | hog minemű bínnec
miatta íncab 3alnac embprpc pocolra Es ekkejpe ke3ereíjtetec ez caihozot
a33oníallat igaz felelettre, es az elsp kerdefre ekkejpe felele, moduan, Nezh
10I reám, mert ke3ereytetpm nectpc igazat modano Azért ez en feíempn va
ló 3prnú foc befteket kiket lattoc, ezpc adattac mind prpkke 3enucdnp en
haíamnac , es feíemncc pltpzetínec keuelfegeíert Ez ket 3prnú varas becat,
kit lattoc en 3pmeímbe vlnípc, ezpc engpmct kínoznac mind prpkke en gono3 fprtelmes latafomac bíneíert, Ez tüzes íiílac kik en füleimet által Ipupl-
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dpzíc, ez kín adatot en nekpm az foc gonos heuolcodo 3ocnac, enpclefpknec, ragalmaffagoknac, es egeb foc fprtelmes parázna be3edpkncc halgatafaert Es ez t ú z , ki en 3ambol bídps dohos kenkúuel ki langaz, adatot en ne
kpm embprpknec ío hírenec, neuenec, el ve3tefeíert, es " atkozot gono3 ragalmaíTagnac miatta meg galazafaert, Es ez ket mcrgps kígo, kíc en íiacamat atal tekertec, es ez en ket emlpmet 3opíac/ ez eletén 3prnű kín adatot en
nekpm azért, hog en magamat hattam en 3eretpímnec 3ertelcn fogdofnia, es
3orongatnía Ez ket fe || ketú ebeknec kedeg'mardofafa, kik en ket cáromat, 49. levél.
cs kezeimet ragíac, adatot en nekpm az foc 3ertelcn való plclgetefert, cs ílletefert, Míert kcdeg az iftentúl adót Ragomat, en íncab kplte en 3ertelen
való seretpímre, es tcftpmnec gono3 kíuanfagara, azért adatot en nekpm ez
ondoc 3prnú farcaiion való vles, ki engpmet monthatatlan nag kínnal gptpr
mind prpkke, Es hog ezpket meg mondotta volna ez bodogtalan bínps, moda neki az confeífor Kcrdlcc, cs 3orej*tlac azon xpufnac ibul'nac hatalmára,
hog mond meg ímmar az maficates, hog mínemú bínnec miatta salnac íncab
embprpc pocolra Ffelcle nekíc, es moda Meg kel modano, mert egebet fem
teherpc benne Azért fcrtjfiu embprpc, kílpmb kilpmb foc gono3 binnec miat
ta efnec pocolnac vermebe, es az prpc kínba De a33oníallatoc, íelplTen íncab

>

neg gono3 bínert carhoznac/ tudnia míert, nelupknec bíneíert, kcuel'fegps

I-

pltpzctert, orczaíoknac kendpzefeíert, cs az atkozot 3pincrmpfkpdefert, ki
ért bínpket ne meríc meg gonnía, kíert enes cl vc3Íc, míkeme íme ezt níl-
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ua tuggatoc, cs lattatoc, Es kezde kérdeni az confeífor | azon vtet, hog lia
volna valamínemú. ífteni io3ag, hog kíuel neki ba3nalbatnanac valamit id-

|

upífegere Es hog ez foc prdpg ezt hallá* legottan elragadac vtet, cs be efc- * kik vtet a
f ,
„
1.
. . . .
1 / . ". ffottne vala J
nec vele pocolba Azért mind ez eíeten uodalatos dologból meg bizonotjtatcc"'
,3
»•

33 3ent írás, holoth azt monga Per quequís peccat, per hec et torquetur VaGUARY CODEX.
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lamcl tagíanac miatta embpr vetkpzíc, azon tagiaba gpttretíc, míert kedeg
ez binps mindpn tagiaba vetkpzpt

nh

azért míndpn tagiaba kínzatic mind

prpkkc Azért ez len az mas kerdes, bog mi tilt meg embprt íncab az igaz
gonaftul , rea feleltetec mind írafnac bízonfagabol, mind ielps meg loth do
logból, bog íclpfben a3 3pmermpfkpdes, míkc|pemeg modatec, \ Azért va
laki 3egpnlí az gonafba v bínet meg modanía, tebat tckíiiLpn, es iol nezpn
ez barmadic tíkprbe, tudnia míert, az ipucndp prpk 3egpnfcgre Kírpl vg
mod az vr íften Naum ^pbctanac kpnucnec barmad rejebe Meg íelpntpm az
te 3egpfegpdet, es megmutatom nemzetpknec te mezeijtelenfegpdct, es or3agoknak te sidalmafifagodat, Jeremiás .jpheta es vg mod kpíiuenec bii3ad re50. levél, sebe, || Igpn meg galaztaflanac, mert ne pfmerec meg az prpc Segpnt, ki fohha el ne mofattatíc Azért valameT bínps embpr e3 sent írafnac értelmet, es
bízonfagat meg crtendi, es teles bittel bíendí, nem kezdi 3cgpnleníe az egb
embpr elpt bínet meg modanía, es píronganía, azért, bog az prpc 3egpnhalaltul meg 3abadoTon \ Harmad kerdes czvala, bog ba tartozíc embpr az eg3pr meg gont bínt tpbbe meg gonní, auag nem lg felclnec rea, bog tpruen3crent, es 3Úkfeg 3ercnt ne tartozíc reaía, ba az cg3pr igazan, bíupn, es t í 3tan meg gota, De ba lelkenec pfnicretí fuldalia, es benne velekpdíc ba iga
zan gonta auag ne f auag ba az papnac volt balalma az bitiből meg oldoznia
auag n e , tebat ez eletén kctplkpdeft kel cmbprnec bízofagra boznía, es mín
dpn ketfegpt 31'uebpl ki 3aggatnía, maf3or való gonafnac miatta, bog legpn
míndpn ketfegnekul bízoiios v idupííegerpl Azért kpzpnfegps kerejíen bit ezt
vala, bog ba eg3pr míndpn bínet igazan meg gonta, elég neki az binnec meg
bouatafara, es prpc ídupífcgre De maga 3ent tbamas doclor, es egeb doctoroc vg tartac bízonfag | gal, hog mene3pr embpr v bínet tpb^pr gonna, anncual íncab v bínenec kínnat, es adollagat meg kíffebeíjtí az gonafba való
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3egpnkpdcfcíert, es az papi oldozatnac hatalmaimé ío3agaert Azért anne3or
gonhatta meg cmbpr v bínet, bog míndpn bínenec k í n n á , es adoffaga neki
meg boLattatíc, es ekkejpe meg 3abaduluan míndpn adoflagatul, jabadon fel
rppűl halalanac ideien míndpn bantas nckúlpn az v prpc' hazaíaha f Ved
e3pdbe, bog prdpg femít ol'an igpn ne gúlpl mint az igaz 3ent gonaft/ kírpl
vg oluaífoc, bog nemícoron 3ent tbamas doctor fck3Íc * parífba corfagnac aga- * vala
ba , es eg prdpg mene be az camaraba bolotb fek3Íc vala e3 3ent íambor, ki
v elptte el ne ene3hetec, es paranLola neki bog meg aíon, es ez prdpg nag
rettcguen, es felucn az camaranac egh 3egeletebe 3oruIa, es moda nag caíaltalfal BoLas el engpmet bizonfagnac 3puetnpke, mert az te 3entfegpdet el ne
5enuethetpm , Es tehát paranLola neki 03 3ent doctor azon, hog v neki iga
zan, es níliian meg modanaía azt, valamit ege3 kere3tenfegbe íncab gúlplne,
es ne 3cretnc, es v neki íncab, es tpbbet ártana Ffelele es moda Igazat modoc, mert ben || ne cgebet fem tehetpc, bog femmít én íncab negúlplpc mint 51. i.xM.
az igaz gonaft, mert fem in í nekpnc nagobbat, es tpbbet ne a r t , es nagob
cárt ne te3pn mint az igaz gonas Mert az halálos bírinec miatta exjtí magát
embpr iftenec haragíaba, es meg fo3tatíc míndpn ío3actul * miatta neki idup- *kínec
zúlní kellene, es tartatícol' nag erps kptelbe (így) az bínnec miatta, vg bog fohba belple ki nem fefplhet, hane Lak az igaz gonafnac miatta Es ezpket ez
prdpg meg inoduan elple el eiie3ec, es 03 3ent doctor ez uodalatos dolgot ne
kpnc írua haga, bog e3 3ent gonaft igazan, bíupn, es tel'eífeggel tegpc, ha
idupzulní acarouc Amcn
V r n a c n e u e b c k e z d e t í c a3 3 e n t í m a d f a g n a c

dÍLere'es v

n e k i nag h a 3 n a l a t t a Bízón bízón módom ti nectpc, valamit kertpc en
atamtul en neuembe, aggá tí nectpc, 3cnt Janus írta cwagelíomanac tízonhatod re3ebe ^ Az kegps xps, mi vronc ihus nag bizodalmat ad mi nekpnc
7*
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ebbe, holotli íme hitére fogatta, modua, bízón bízón módom, az az, en iftenfegpmrc, es en cmbprfegpmre fogadom ti nectpc, hog valamit kertpc en
atamtul en neuembe idupffegre valót, mind | meg aggá ti ncctpc Oh meí igpn,
nagon prúlne amaz carhozot cazdag, ki lazartul egh Lpjpenet vizet kcr vala,
ha v maftan vronctul e3 3ent igéket hallanaía neki modanía, de prpkke fohha nem erdpmlí hallania, fem v , fem kcdeg egeb carhozottac, de e$ 3entfegps igéket, ez edpffegps ihus mi nckpnc modotta, ne uak cggút, de 3cnt lucau ewangelíoniaba es vg mod, Keríetpc, es vesítpc, kereffetpc, es meg lelitpc, uergeffetpc, es be boLattatoc, az keres aj 3ent ímadfag, az kcrefes
ayo míuelkpdet, az uergetes az tpkeletps ío acarat, es a3 3ent kíuanfag, kíuel embp igpn acaría idupfleget, es igpn kíuaniia iftenec 3ent maláriát, kíuel íftent 3eretheffe, es hog míndpmbe v 3ent acaratat tcheíTe ^ De mínec
elptte 3olnac az ímadfagnac díueretírpl, es v nag ha3nalatí:arol, annac elptte
laffoc, es tanoíoc azt meg hog mi legon az ímadfag Az ímadfagot doctoroc
kílpmb kílpmb kémen vegeztec el hog mi legpn Elejteb neuezpm damafcosbeli János doctort, ki ug mod, hog az ímadfag ez Az elmenj iftcnhpz fel
52. lerél. cmelefe, auag alcolmafoknac, es íllendpknec kerefe, || Hugó ncw doctor
kedeg ig mod/ hog az ímadfag e z , hog az elmenec néminemű aíoytatoffaga, ki 3armazíc az tÍ3ta 3Ívnec kíuanfagabol, CaflTidoros new doctor ke
deg ig mod, hog az ímadfag, kegps/ es alázatos elmcne c iftenhpz való
farulatta, bízón hítnec,

ío remcnfegnec,

es 3ent 3eretetnec crpítegeuel

3ent bemard doctor kedeg mi legpn az ímadfag ez kémen végezi cl mod
ua Az ímadfag ez Aíoíjtatos 3Íuel iftenhpz
míndpn gonolfagnac el tauoztatafaert,

való ígckpzcs, es kpiiprges/

es míndpn íonac ncrcfcícrt ^ A-

zert ig vegeztec el a3 3ent doctoroc 33 3cnt ímadfagnac
ímmar 3oíonc ezpn ímadfagnac díueretírpl,

mi voltat,

es

es az v nag ha3nalattarol, ^
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Azért a3 3ent ímadfagnac ha3analatta ez, mert míndpn valaki aíoíjtatoffaggal
te3Í, ezt míndpn vc3edelmtúl meg 3abadeíjta, teftnec, es lelpknec corfagat
meg víga3ta, embprnec eletet meg hp3eíjta, hadba, es víafcodafba diadalmat, es gpzcdelmct ve3pn, prdpgpket el tauoztat, embprnec 31'uet, cs elmeiét
meg velagofoíjta, iftenec 3cretetírc fel gcríe3t, ellenfegnec ellene meg erpfeut, iftenel való edpfkpdeft ad, iftenec haragíatul meg otalmaz, iftent meg
engc3(elí, az | menneket atal Itatta, az mennei oduart geiierkpttetí, cs az
nag hatalmas iftent v hatalmába tárta *\ Azért cle3teb modatec, hog a3 3ent
ímadfagnac clfp hasnalatta ezf hog teftnec, cs lelpknec ve3edelmebpl meg 3abadeijt, Kit meg bÍ3oíioíjt a3 sent írás Jonas .jphetanae kpíiucnec mafod regébe, ekkeme módua Jonaft el íicle az nag ceth hal, ímatkozec, es meg 3abadula gomrabol Mafut meg vg mod 33 3cnt írás, hog fufanat az tÍ3tafag 3eretp sent a33ont, hamíffan be vadolac, hog hazaffuga ellen vetkpzpt volna,
es micoron halárra vitetneíec, fel fohascodec caíaltua vr íftcnhpz, cs moda,
Qrpc mendpnhato íften, ki vag míndpn títoknac tudoía, te tudod azt, hog
hamíffan vagoc meg vadoluan, es íme meg haloc, mícoro en mind ezpgbe
bíntelcn legce, es íme vr íften meg halgata kpnprgefet, es meg 3abadoxjta
vtet az iffíu germpknec, daníelnec miatta ^ Es ne uac halalnac ve3edelmebpl sabadoyt meg a3 3ent ímadfag, de meg nag bo33ufagbol, es nag 3egpnbplcs meg 3abadpíjt embprt, míkerpe amaz iambpr 31'izct farát, raguelncc leanat, kit attac vala lict fernec, es mind az hetet || prdpg mára meg mellette, 53. ier«?r.
mert ne valanac rea meltoc Ez igpn nag bossufagot 3cnued vala, ezért, bog
míndpn feriet halna lelic vala mellette, Ez íambor Icán, ncmícoro a3 jolgalo Icant megfegelmeze bíneíert, ez kedeg meg daga3kodec rayta, es moda
neki, nag haraggal Ffpldpn fohha ne laffonc te tnled fiat 3Úlníc, ki vag míndpn ferícdnec megplpc, hÍ3pn engpmetes meg aca33 plupdc1? Es bog ezt hal-
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la e3 3pmermps 3ÚZ, igpn meg 3egpnle, es igpn meg bufula Es el fel mene
az fplfp liazba, es három napo, fem euec, fem íuec, de vn magát vete aj
3ent ímadfagra , es nag kpnhullataífal kére az vr íftent azo, hog vtet meg
jabadoyua, ez nag bo33ufagbol, ckkejpe modua, Kerlec vram ergalmazo
iften, hog ez bo33ufagnac kptelebpl feíju meg engpmet, auag kedeg gabadeyi.
meg ez velagtul, te tudót azt vram, hog en fohha ferfiat ne kíuanta, de
míndpncoro en lelkpmet, es teftpmet tÍ3tan tartotta míndpn tefti kíuanfagt u l , Es íme 3ent ímadfagnac, es 3enuedefnec nag erdpme, Iegottan meghalgattatec az vr iftentúl, es bouata bozaía raphael archangalt az kis thobíaffal,
es oth hazafíagra nag dÍLerettel neki 3erze e3 3ent 3Úzet, | f Mafod ba3nalatta a3 3ent ímadfagnac ez, mert mind tefti corfagbol, mind lelki corfagbol
meg víga3t, Kit meg bízonoíjt a3 3ent írás bpluiec miatta modua, Fiiam te
corfagodba ne vtal'ad meg magadat, de iinagad az vr íftent, es tcgpd meg
\iga3t Es ne uac tefti corfagbol viga3t meg, de ki ennél nagob, es íob, lelki corfagboles meg víga3t, mert e3 3ent ímadfagnac ereíc, es io3aga oí igpn
nag, hog az bínt, meg az bínncc kínnates erdpmlí iftentúl gacorta meg bouarnía, mint am erdpmie magdalobeli maría, az aioíjtatos ímadfagert, es az
koíihullatafert hallania az xpufnac az

;

3ent cdpflegps igeiét, modua Meg bo-

uatua vadnac te nekpd bíneid, meií el bekefeggel ^ Harmad haganalatía a3
3ent ímadfagnac ez, mert embprnec eletet ho33eíjta, Kírpl yfaias jph'ta vg mod
Aleg corula ezeuías, fidofagnac keral'a, es hoza mene yfaias fl>h'a, es mod a
n e k i , Ezt moga vr iften, 3erpzed meg te hazadat, mert meg hal3 Es fordeíjta orczaíat ez keral az falhoz, ímatkozec vrhoz ekkeroe moda Kerlec vram,
hog emlekpzel meg arról, míkejpe iartam en te elptted, bizonfagba, es tp54. leréi. keletps tÍ3ta 3Íuel, es ammi io || te 3pmeídnec elptte mind azocat tettem, es
ten keferúfegps firaft Es 3ola vr iften yfaias mh'tanac, mondua Men el, es
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mogad az keralnac Ezpket moga vr Haliam az te ímadfagodat, es Iata te
kpnlmllatafodat, es íme adoc te napidra tízpnpth e3tendpt, es ekkerpe tízpnpth estendeg halada v halála a3 3cnt ímadfagnac miatta | Negcd ha^nalatta az
3cnt ímadfagnac ez, mert prdpgpket cmbprtúl el tauoztat, KírpI bízonfag
vronc vnpmaga, mert mícoro a3 3cnt apoftoloc egh embprbpl az prdpgpt ki
ne ízlicttcc volna, hozac vtet vronkhoz, es legotta ki vze belple Es meg
kerdec vtet hog mire vk ki nem ízhettec volna belple, moda nekíc Ez el'en
fele prdpg, fcmmíuel embprtúl el ne fut, es el ne tauozic, hanem uac ímadfaggal, es bpxjtel Es ol' nag ereíe vagon az aioytatos ímadfagnac, hog ne uac
el tauoztatta az prdpgpt, de meg gpttríes vkct Ennec bizonfaga az prdpg vnpn
maga, ki mícoro volna egembprbc, caíaltaní kezde 3ent bertalamhoz, modua Bertalant iftenec apoftola;, ígpn gptprncc, es igpn egetnec emgpmet az te
ímadl'agíd ^ Qtpd ha3nalatta a3 jent ímadfagnac ez, mert 31'ueket meg j velagofoyt ifteníeknec pfmcretíre KirpI ng mod caíTiodoros doctor Az ímadfag 31ue* meg víga3tal, fpldíectúl meg vonza, bínpknec fprtelmefíegebpl meg ti'3toíjt, meiineíekre fel emel, es lelki aíandocokra foghatoua, es meltoua te3pn 3ent Agofton doctor kedcg vg mod, Hog az ímadfagnac miatta ketfegps
dolgoc, hamarab, es iobban mng feíjtetncc, hog ne írafoluafafnac miatta ^
Hatod ha3nalatta e z , mert iftenec serctetíre fel gerye3t/ Ennec példázatára,
eíes jphetanac ímadfagara meíibpl túz 3alla ala, es meg egete az ptuenps vitézt, mind v hoza tartozoual p3iie, míkejpe meg vagon íruan neged keral'i
kpíibe Es foc helpn oluaftatíc, hog az aíoíjtatos embprpc meg geríettec aj
3ent ímadfagba, es fel cmeltettec az égbe, mint magdalombeli maría, atanc
3cnt ferencz, es 3cnt L13I0 keraí, es egcbec focac, ^ Heted ha3nalatta e z ,
mert ellcnfegnec ellene meg erpfeíjt, Ezt meg bízoíioíjta a3 jent írás Judit
a33onba, ki vala pzucg, genge, es termettel ígpn 3ep Ez npmps genge 3ep
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a&on, I10311 ímadfagnac utána meg erpfpdec, es olofcrnefnec az nag hada65. levél, cozo víteznec hacat el vaga, kit va!a3tot vala nabucodonozor || babílloniabeli keral hadnagga, es paraiiLola neki, hog míndpn o^agot, kíc vadnac nap
nugat fele, czpket mind v hatalmafíaganac alaía liayua, Es erpflen páranuola, bog ne keduezpn femmíncinú or3agnac , es míndpn erps varafpcat le
tpríjpn, es enge3tele mind v hatalmanac alaía, Es ez olpfernes, mind az nag
hatalmas or3agbalol 3amlala, es valogata 3az, es lu'13 ezpr galogot, mind viadalra valocat, es tízpnket ezpr feguerps louagocat, es íupfpket Es az kerali
tárházból ven jamtalan kini.pt, es baromnac focaíTagaual, es 3amtalan terhes
téliekkel el índula, es mind az fpldet be foga annep míkeroe az íafca Es miké jpe keraT paranuolta vala, az or3agocat mind cl gpze, es mind meg nomoreuta Es íuta fido o^agra, es meg 5a11 a betuliat, holoth lacozíc vala Judit
afóon, es meg foga az varafnac elefeget, vizet, kimenetit, es be menetit,
varia vala azt, bog viadal nekül meg aggac magocat Es bog igpn meg nomorottac volna az varafba, es mind az kpz nep kezdc caíaltaní az papi fejedelmekre, hog az varaft aggac meg, bog el ne ve3enec ehfegnec, es tprnec miatta Es gerzec azt, bog ha, ptpd | napeg vket iften meg ne fegellendí, tehát
az varaft meg aggac, Es bog ezt hallá Judit 333011, bog az varaft ptpd napnac
utána meg aggac, ha vket iften addeg meg ne fegellendí, igpn mcgbufula,
es ipue legottan az feíedelmekbpz, es igon meg dorgala vket, modua, Ti
iften kefertpc vattoc íncab bog ne iftenec haragíat meg enge3telpc, miért az
v nag ergalinaflaganac határt vettetpc, hog ha ptpd napeg meg ne fcgellcnd,
tehát ellenfegnec aggatoc ez varaft Azért intlec títpket, es kerlec, hog magatocat megalazatoc, es ímatkozatoc, kpnprpgue az vr iftenec/ bog vege el
rolonc az v haragíat, es ríuíden monduan vnpn maga fel mene az v vala3tot
leaníual fplfp hazába, es pltpzec ciliciomba, es ga3 ruhába, es harmad napeg
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3cnuedefbe, bpijtplcfbe, fírafba, cs 3cnt ímadfagba magát foglala, Es mind
ennec vtanna meg mofdeg, {így) cs magát igpn meg ckpfpyte, az v 3ep haíat
meg bouata, es feíenec pltpzetít igon nag 3epfeggel fel 3erze, es vrnac 3ent
neueuel, es v jent fegpdelmcuel magát meg fegnerkpztete, es meg erpfpíjte,
es az varafbol uac cg Ieannal haíjnalba ki mene Es ki menuen, || eleibe ke- 56. levél,
lenec az pr alloc, cs meg tartac vtet, es el amelcodanac az < nag sepfegen,
es ríuídcn moduan vhiec vtet vroknac eleibe, Es latuan holoferneft az nag
aranas pltpzettel fen lcníe, le efec elpttc az fpldre, es az vítezpc fel fogac
vtet vroknac paranLolattara Es mocla neki holofernes Leg bátor 3Íuedbe, cs
femmít ne fel', mert en azoknac fohha femít ne ártotta, kik nabucodonosor
keralnac engettec, es ha az te nepcd neki enged vala, en kezeimet v ellenpc fel ne emelpm vala Azért ímma mogad meg ennekp azt mi ocaert íúttcl
ki v kpzzúlpc, Moda neki Judith HalgaíTad, cs fogaggad te 3oIgalo leaíiodnac modafat, mert ha kpuetendpd az en be3edpmet, vr íften te3pn te veled
tpkcletos dolgot, mert cl nabucodonozor fpldnec keral'a, es el az v nag creíe
ki vagon te benned míndpn nemzetpknec fegelmere, mert meg vagon tudua
ez, míndpn nemzetpc kpzpt, mert Lac te vag ío, es erps az v or3agaba, es
az te fcgelmed cl hírhút mind kpzpnfegps tartomanogba Es miért tuggac azt
az ifrl' fiai, hog az vr iftent meg bantottac v binpknec miatta, nag feleim
efpt reaoc, | annera, hog immár magocat 3amlaltac halottac kpzíbe, kit en
te 3olgalo leanod meg pfmeruen, ki futec v kpzzúlpc te hozad , arra, hog
en te nekpd ezpket meg mogam iftenec 3ent acarattabol, Es en te 3olgalo leanod meg eth tenalades acarom az en iftenpmet ti3tplnpm, hog en nekpm
meg íelpnue azt, mícoro az v bínpket feipkkre fordeifta, es en te nekpd az
napot meg íelpntp, es en tegpd vÍ3lec Jerufalemnec piacijára, es le3pn ifrael
népe tied/ vg mi kémen ajpro Lorda, kínec nínuen pa3tora, es ne vgat egh
GC.inv COUEX.
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v kpzzúlpc te ellenpd, mikénten meg vagon modua íftetúl en nekpm Es miért iftcn rcaíoc haragút, engpmet bouatot te hozad arra, hog en te nekpd
mind ezpket meg mogam ^ Es igpn kedues len mind ebbejed olofcrnefnec
elptte, es uodalcodnac vala mind az v nag bpluefegen, es az v nag jepfegen,'
Es eggic mafiknac ezt moga vala NínLen elén a33oníallat fpldpn,

latafra,

3epfegre, es be3ednec bpluefegebe Es moda neki olofernes Jol tette ifte hog
tegpd en hozam boLatot, hog az népet te miattad en kezembe aggá Míert
57. levél, kedeg ío az te fogada || fod, es az te acaratod, ha ezpket az te iftenpd ea
nekpm meg teícndí, le3pn v en nekpmes íftenp, es te le3h nabucodonozor
keralnac hazába ígp nag, es az te neued mind kpzpnfegps fpldpn el hírhpzic
Es paranuola holofernes hog az v kíiiLps hazába vitelfec, es oth lacozec, es
haga, hog az v a3talarol adaffec neki étel ital Es moda Judíth, maflán ne
illic en nekpm awal elnp mit adnál az te a3ta!odrol, arra, hog iftenec haragíaba ne effem, de ammit en velem hoztam en awal maftan meg crpm, Es
moda olofernes, ha az el fogand, meggpnc az vtan nekpd? Es moda Judit
Vram, el az te lelkpd, hog addeg el ne fog te 3olgalo leanodnac elefegc, míg
ne be telefeíjtí vr íften en kezcmnec miatta azt ammit en meg gondolta, es
be víuec vtet az kínu tartó fatorba, holoth paranLolta vala vtet lacoznía Es
míncc elptte be ment volna az fatorba, azon kére holoferneft, hog neki engedne 3abadfagot fetet haíjnalba ki meníe imadfagra, hog vr íftennec kpnprpgne azon, hog az v io acarattat be tel'efeytene, Es paranLola az comornícokna% bog | harmad napeg míndpn acarattara haggac, Es ki megpn vala míndpn eíjel betulianac vplgere, es nag kpnhullataífal ímadcozíc vala az ífrael
népeiért, hog vr íften 3abadexjLa meg v ellenfegenec kezcbpl, Es cl íuta az
negcd n a p , serpztete holofernes nag vaLarat 3olgaínac, es moda vagaonac
az eggic ofmeftprnec, (»g-y)meh el ínLcd az fydo leant, hog engeggpn acaratía3e-
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rcnt en velem lacozní vauoran Es be mene vagao Judíth a33onhoz, es moda
neki Ne vtafa 10 lean vramhoz be menefet/ hog tíst^ItefTec v 3Úuenec elptte,
es egec, es igec v vele Kíncc felele Judíth moda Ki vagoc en, hog en vranac
ellene mogac ? Míndon valami v neki kellemetps mind azt te3pm, Es legotta
magát igpn nagon meg ekpfpíjte, es be mene, elptte meg allapcc, Es moda
neki holofernes, egei immár, es ígal, es igpn víg leg, mert leltei mala3tot
en elpttem Es moda Judith l3om vram mert ez napon fel vagon maga3talua
en lelkpm, mind en cletpmnec ideícnec fplptte, es euec, íuec v elptte azogbalol kit 3erzpt vala neki az v 3olgalo leana Es igpn prple rayta holofernes,
es v vigafagaba igpn fok J| bort íuec, kínel tpbbet fohha ne íth vala mind v
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eletencc ideiébe Hog kedeg eftue leth volna, fíetenec mind az legenpc 3allafocra tacarodnía, es be rekc3te vagao az aíjtot, es el mene hog ves el alogce,
mert mind el baggattac vala az nag bor ítalnac miatta, Es marada Judíth
uac vnpn maga az haíjlogba, holofernes kedeg fec3Íc vala az ágon igpn el
baggadua az nag rc3pgfectúl Es moda Judith az v leananac, aT az aíjto clpt,
es vígaz ket fele Es vmmaga Judíth meg álla az ag elpth, ímadcozua kpníullataffal, aíacat ingatna ve3tegfeggel, ekkejpen modua Ifraelnec vra íften e , crpfpyL meg engpmet, es tekíiiL ez horaba en kezemnec míuelkpdetíre,
hog míkcjpe fogattad icrufalenec te varafodnac, ígazeyu fel vtet, es azt,
ammit gondoltam híuen lehctpnec meg lenni, tpkeícm meg, es íarula az
agafhuz, cs az v uapoíat ki a z * fúg vala, ki vcue Es hog ki vette volna,*agafon
iftpkpn foga vtet, es moda Erpfphcd meg ez horaba vram iften en kezeimet
Es ket3pr vaga v riacat, es v f cl 3acada Es ki mene ada holofernefnec feíet
a3 3olgalo leanac, es paraiiLoIa, hog az kpntps víjaba vclTe Es ki menenec
30cafoc 3erent, mint ha az ímad | fagra menenec Es íutanac az varafnac capuíara, cs caíalta Judith az kú falon alloknac, monda, NííTatoc meg az ca8*

f fcíe
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put mert velpnc vago vr ífte, kí teth nag hatalmat ifrael kpzpt Es hog hallac az embprpc Judítnac 3auat, legottan híuac az varafnac feiedelmít, es igpn
hamar mind hozaía gúlenec, nagtul fogua mind kífdedíg, mert ím mar ne
vala benne remenfcg hog meg térne, Es 3puetnpkpket goijtanac, es kprúl
hehe alla mind az kpfleg V kedeg fel alla magafbad* cs paranuola vejtegfcgpt,
Es hog vejteglpttec volna, moda J u d i t , DiLcríetpc az mi vronc iftent, kí
el ne hagga az v benne bízocat, es cn benne v 3olgalo leanaba be tel'efeijtptte v ergalmaíTagat, kit meg ígért ífracl hazanac, es meg ple en kezenec miatta ez cíjel v nepenec ellenfegct Es kí veue holofernefnec feíet, cs nekíc
meg mutata modua íme lafíatoc affiría or^agnac feíedelmenec holoferncs víteznec feíet, El kedeg vr iften, hog engpmet meg prízpt v angala mind ennct ki menefpmbe, mind az nag had kpzpt lacoztomba, es mind onnét meg
i. iey«?l. terefpmbe, cs ne hagot engpmet vr v 3olgalo leanat || meg Iprtoztetníe, úc
míndpn bínnec 3eplpe nekúl meg hoza engpmet vr iften ti nectpc, nag prpmel, es gpzedelmnec díadalmaual/ Es mind az kpzpnfegps n c p , ímadac, es
díueiric az vr íftent modanac neki Tegpd meg aldot az vr iften v hatalmas
ereiébe, ki te miattad meg tprte, es femíe tptte az mi ellenfegpnket ^ Es
mind e! hagua nag foc voltáért, míkep^e len mind az tpb dolognac nag dÍLeretps végezeti, es nag hatalmaíTagos gpzedelme El ípuc íerufalembpl Jouauím
neuú nag fe pap, mind az kpzpnfegps papoccal betulíaba, Iiog meg lalfac Judíth ásson* kínec miatta adót vala vr iften eícn nag diadalmat ifrael nepenec,
Es hog be mentcc volna betulíaba, meg hallá Judíth a33oíi, es eleigbe (igy)ki
mene, es hog latac e3 3ent a33ont, legottan mind egh soual kezdec vtet díuerni, fel maga3talní, es meg áldani, ekkejpe moduií Te vag ierufelenec diupfege, te vag ífraelnec vígafaga, te vag mi neppnknec tÍ3tpflege, kí míuelkpttel erps ferfíufaggal, es az te 3Úued meg volt erpfüluen, azért hog ti3ta-

61
fagot 3erettel, es hog te tpruen. vradnac vtána egeb ferfiat ne pfmertel, es
azért vrnac keze tegpd meg erpfeijtpt, | es annac ocaert aldot lesh mind prpkk e , es moda mind az kpzpnfegps nep nag fel 3ouah legpn, legpn, Es az nag
ncrefpgpt, es az samtalan foc prcdat, modatíc hog ifrael fiai harmicz eges
napeg neheze tacarac 3edeg be Es holoferncfnec valamene kínue volt, es míndp íelps io3aga valamene volt, mind aranba, mind ezífbe, gpngpgbe, npmps
kpueg'je, pltpzp ruhagba, baz, es ag pltpzpgbc, mind cgesle Judith assonac
adac Es mind annep prúl, es vigad vala, asgoní allatoccal, es 3Úzckkel, ífi—
accal, esvenpkkel, organa3oual, kíntornaual, es mind egeb vigajtalo allatoccal, diuerue az vríftent, k i a d erpt, es hatalmalfagot az vtet 3ercrpkncc,
es v benne bízoknac, Azcrt íme lilikemé erpfeíjte meg a3 3ent ímadfag ellenfegnec ellene ez gengefegps 3ent a33ont ^ ííoczad hasnalatta a3 sent imadfagnac ez, mert íftení cdpfíegps vígafagot ád, cs íftenec haragíatul meg sabaíloíjt, Kit a-; jent írás ekkejpen bizonoijt bplunec kpiiuebe modua Ki az
il'tent ímaggá, ez eletén cdpífcgps generúfegbe vetetic, Kit meg crzpt vala
gént bemard doctor, es róla ekkerpe ira, mondna Val'on mi dragalatofb a3
jent imadfag || nal, ki 3ent ímadfag az íftenec 3cnt áldozat, angaloknac edof co. levél,
hangos organa, a3 3entpkncc io vendegfeg, az ímalkozoknac 3cnt fcgpdelm,
az tpredelmefpcnec lageíjto kenete, az bínpfpcncc otalmazo vertbe, ellenfegnec ellene Ipupldpzp n í l , es míndpn kefertpenec erpflegc | Es bog e3 sent
ímadfag íftenec haragíatul oltalmazó legpn Caífiodoros new doctor 3eppn 30I
róla, ckkeppe modua A3 3cnt ímadfag vagon 3erpzuen arra, hog ennec miatta íftenec baragía el veteíTec, bouanat adaíTec, ky'n el tauoztalTec, cs erdpmpkncc beufege ncrcttefíec, e3 3ent ímadfag vr íft?nel 30I, az bírónál be3clh,
es ammit ne lat, azt meg mutatta A3 3cnt imadfagnac miatta, az bínps az
ítelo bironac eleibe bouattatíc, es fenkí ennet ki ne izettetic, hane Lac az f
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ki v benne lancatnac lelettetíc, ^ Kilenced hajnalatta a.$ jent ímadfagnak ez,
mert iftent meg cnge3telí Magarazo meftpr vg mod a3 jent fara a33onac ímadfagan Hog fara barom napon, es három etjei, fem cuec, fcm íncc, de mind
imadfagba marada E3 3cnt júznec imadfaga az vr iftent meg lageíjta, es v
kpnhullatafa keseregte, az ímadfag enge3telc, es az fíras fuldala, j es vala
mit iftcntúl kínana, azt mind meg n e r e , mert raphael angalt, kis thobíaffal hoza boLata, es v neki hazaíTagra 3erze nag fclfegps diLcrettcl, 0 niel
ígpn bodog, es idnpfTegps víz az kpnhullatas, ki le3pn a3 fócnt imadfagba
Kírpl vg mod 3ent Agofton doctor Hog az tefti gondolatocat meg olta, bínpknec dpgletpíTeget el tauoztatta, es vetkpzetnec mérget ki ocagga, Azért ved
íol e3pdbe, mel' igp nag ereié vagon aj 3ent kpíihullatafnac, ki Ie3pn az imad
fagba Kit 3ent bemard doctor igpn díuer, modua Az kpnliullatas kpnprúletps
ío3ag, elmet, 3Íuet meg velagofeíjt, erptelent io3agba meg erpfeyt, prdpgpket meg galaz, pocolnac torcat be reke3ti, menor3agnac capuíat meg nítta,
es íftennec elptte alh nag bizodalma!, Vg mod touabba ezpn 3ent bemard do
ctor O alázatos kpnhullatas, tied az menődig, tied az hatalmafíag, te az iteIp bíronac eleibe ne 3egpnlpd be mentpdet, es mícoron be menende3, vala
mit acaranda3, azt meg nerpd Az vadolo ellenfegnec ve3tegfegpt vec3, es az
fentencíat az bironac kezebpl ki ragadod, es ki mind ezpknel nagob, meg
fii. leréi. gpzpd az meg gpzhetctlent, es meg kptp || zpd az mendpnhatot íme mel igpn
nag a3 3ent ímadfagnac crcíe, es ha3nalatta j Tized ha3nalatta a3 3cnt ímadfagnac ez, mert az menneket által hattá, kit meg bízonoíft a3 3ent írás bplunec kpnuebc modua, Magát meg alazot embprnec imadfaga, kpdpket által
hat Ezpnd(tgy)

bizoíioíjta 3ent bemard doctores modua, Az ímadfag ha leíend

híupn, alazatoflaggal, es buzgófaggal, míndpn ketfegnekúl az mennet által
hattá, es ennet heuon meg ne terhet, de valamit kíuan az ímatkozo, ez*
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neki mind igpn híupn meg hoza Azért fenki az v ímadfagat kifdednec ne
aleijua , mert módom ti nectpc, hog az íften , kit ímadonc , kífdedpn ne ve3Í, mert míncc elptte mi 3angbol (így) ki 3armazíc, meg annac elptte az v kpnuebe
fel íratta, Es ez kcttpbpl ketfegnekúl egget high, mert auag azt aggá ammít
kcr3h, auag kedeg annál iobbat ad, ki nekpd nagob 31'icfeg, es ha3nalatofb
^ Tízpnegged ha3nalatta as 3ent ímadfagnac e z , mert az meiineí oduart generkpttetí, Kírpl vg mod efTren new 3cnt iambor Az tpkcletps iamboroknac
imadfagoc, nag vígafaggal menorsagba fel mennec, az angaloc, | cs archangaloc, nag vígafaggal eleibe iarulnac, es vesíc, cs nag prpmel VÍ3ÍC az vr
iftenec 3ekínec eleibe Mert nag dÍLekpdcs, es igpn nag vígafag a3 3cnt angaloknac, mícoro fpdrpl a3 3entpknec tístafagos ímadfagocat iftenec eleibe ví3ÍC , k é r d e s ^ Ha te azt kérdened, mi keroe kel az ímadfagnac lenni,
hog iftenec elptte kedues legpn, es en erdpmet meg val'am, Rea fclelnec
3ent doctoroc, es vg modnac, hog az ímadfagnac haro kéme kel lennie tudnia miért, auoutatofíagal, sent halaadafifal, es rea ualo igekpzettel ^ Mondatec elc3teb, hog az ímadfagnac kel lenni aíoytato(Taggal, mire? mert vg
mod jent gergpr doctor, hog valaki aíoytatoíTag nckúl ímatkozíc, ez eletén
maganac íteletpt ker íncab hog nem bouanatot Ifidoros doctores vg mod cmmelle, Mit hajnal embprncc az ímadfagba aíacaít égbe verni, holoth a3 3ÍV
néma, mert mikerpe az cnoclonec (így) 5aua hangoffagnekúlpn, ol'an mint az di'3nocnac rphpgefe, ezpnkcrpe az ímadfag aíoutatoflag nekül, ol'an mint az tehennec bpmbplefe ^Maskejpe kel az ímadfagnac lennie lialaadafoccal, || mert <j2. levél,
femmí embprt oí igpn meltoua ne te3pn iftení mala3tnac, es egeb 3ent aíandoknac vételére, mint míndpncoro való hálaadás Azért valaki iftenec* ma- *nag
la3tat kiuana, es az prpc hazába nag crdpmel acar meníe, tehát fohha v 3aíabol ki ne 3acaggon a3 sent hálaadás, mert ha ig ne leíend, tehát halgaíTad
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*)mi t m o n d 3 c n t gergprdoctort*)Nein me\tp{igy)az iftenec igeit aíandocara, ki ne ad lialat
az l i a l a l a l l ; l a Z v veth aíandocarol ^ Harmad kémen kel az ímadlagnac lenni rea ualo igefa g r o I
kpzettel, De te kérdened azt, tartozike embpr míndpncoro az ímadfagra igekpzní auag ne? Rea felel 3ent thamas doctor, es vg mod Hog az ímadfagba
barom kejpe való igekpzet vagon, Elfp ez, ki igekpzettcl embpr az ímadfagot, auag a3 jolofmat el kezdi, arra, bog ammíuel tartozíc iftenec, az* meg
fizette, ez eletén ímadfagra ne 3Úgfeg coronked az rea ualo igekpzet, mert
az elfp igekpzetnec creíe, kíuel el kezdptte az ímadfagot, míndpnpftúl erdpmpfle tc3Í az ímadfagot, Példa melle, Embpr el indul romába ídupffegeíert, ne gondola 3pnetlen azt bog boua megpn, auag miért megpn, de az elfp igekjízct | mind erdpmpffe te3Í v zarandocfag iarafat, ezpkejpe erLed az
ímadfagrol es ^ Mas igekpzet az ímadfagba ez, bog az ímadfagot igekpzíc
tenni , es el kezdeni azért, bog valamit acar kerní íftentúl, es ammít kíuan , azt acaría, bog íftentúl azt meg ncríe, Ez eletén ímadfagra cs elég
az elfp igekpzet, kire nez az vr iften fpkerpen, es ielpffen ^ Harmad igekpzet 33 3ent ímadfagba ez, ki míndpnnel íob, cs nagob 3Úkfegpfb, tudnia
* ígekpzní

míert, az vr iftenfcgre vnpmagara * ki a3 3cnt kíuanfagnac meg clegcutpe,
es az lelpknec nag edplTegps generúfege, es v nag kíuanfaga, ez eletén igekpzet igpn nag 3iikfeg a3 3ent ímadfagba, mert az aíoíjtatos lelpc, uac az vr
íftenbe lel maganac míndpn ioth, kit kel kíuaní embprncc mind fpldpn meniipn Azért ímmar ved íol e3pdbe, bog ha az elfp, es az mas igekpzet az ímadfaghoz ne leíend, tudnia míert, az íftení 3oIgalatnac meg fizetefenec igekpzetí, es az ímadfagba ualo kerefnec igekpzetí, tehát ez eletén ímadfag fcm
erdpmps, fem kedeg nercfegps, mert az ol ímadfagot iften meg ne halgatta,
meí ímadfagra az ímatcozo femmít ne igekpzíc Mert vg mod 3ent bafilíus

63. íevéi. || Embpr femmí nemú dolgát bpluen ne tesí, ammel dolgát ne ertí ^ Tizpn-

+ az aíoytatos imádkozó
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kettpd ha3nalata a$ 3ent ímadfagnac e z , mert az erps íftent, kit fenkí meg
ne gpzhet, azt -{• v hatalmába tárta Kírpl vg möd az moyfefnec kpnuebe Hag
el engpmet iften moda moyfefnec, hog hertelenkpggec en haragom anncp el
l e n , es el ve3tpm vtet Iftenec ez igeit 3ent gergpr doctor ekkejpe magara/a .
modua MÍLoda e z , hog az nag hatalmas vr iften ezt moga az jolganac, hagli
el emgpmet hog haragoggam an n é p r e , En nem egeb, ha ne uac a z , hog ad
baiorfagot az solganac az kerefre, ol meí azt modana, meríed meg moyfes,
es pfmeríed meg, menc hajnalata legpn az te ímadfagodnac en elpttem, mert
valamit ker3 az nepnec ímadfagodba, az 1 mind meg h e r p d , Azért íme meí
igpn nag ereié vagon az aíoqtatos 3ent ímadfagnac, mert mi vronc íh'ufnac
modafa 3erent, valamit kerpnc az aíoytatos ímadfagba ío igaz hittel, az 1 mind
meg ncrípc ketfeg nekűlpn 3ent mathe írta kpiiuenec hu3oiiegged re3ebe Azért
mcne 3amtalan ha3nalata legpn az 3ent ímadfagnac, ved iol e3pdbe, es tanó
rád megMert míndpn ioth valamit iftmiúl kínaiig, azt az 3ent ímadfag mind,
meg n e r i , es valamíncmú gon»3t el acar3 t a u o z t a t n í , azt mind el tanoztata
Kírpl ekkejpe 3olnac jent doctoroc, modua Ha azt acarod hog bekefeggel
3enueg haborufagot, tehát leg ímadfagos Ha azt acarod hog vigan téged az
iftení 3oIgalatot, tehát leg ímadfagos Ha azt acarod hog heufagos gondolatokn a c , leget el tauoztalfad, tchat leg ímadfagos Ha azt acarod hog te lelkpdet
3ent, es ío gondolatokkal, lelki kíuanfaggal, es cdpflegps aíoytatoflaggal
meg kpuereyued, tehát leg ímadfagos Ha acar3 iftení gondolatocra fel m e n i ,
tehát leg ímadfagos H a acar3 az te 3eretp iegpfpdnec pleletíuel generkpdní ,
es v vele edpfcpdní, tehát leg ímadfagos H a azt acarod hog prdpgnec alnocfagat meg pfmeríed, es v Lalardfagat el tauoztafíad, tehát leg ímafagos, Ha
kíuanod azt hog elmed meg velagofuíon iftení bpluefeggel, tehát leg ímadfa
gos Ha kíuanod azt hog íftenel 30? be3eí, es v vele
GUAHY CODKX.

riaíjafcoggal,
9

tehát leg
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ímadfagos ^ Azért mind ezpgbelpl e3pdbe v e h e d , meí igpn nag ereíe, es ineí
64. levél. igp n nag ha3nalata legpn 03 3ent ímadfagnac De ved íobban || e3pdbe, meí
igpn fel maga3taía, es meí igpn dÍLerí 3ent Agofton doctor a3 3ent ímadfagnac ha3nalattat / es v nag ereiét, ekkejpe modua A3 3ent imadfag prdpgpket
el tauoztat, angalocat h í v , aíoíjtatofíagra geríe3t, bínnec boLatafat h e r í ,
3Íunec pfmeretit meg velagofoíjta Az imadfag ímatkozonac fegedelme, íftenec
áldozat, prdpgnec oftor, aíoíjtatos lelpknec otalmazoía, angaloknac vigafag a , prdpgpknec gpttrelme íftenec kedues 3olgalat, 3erzetpfnec idupflegps penítencíaía, míndpnpftúl dÍLeret, tpkeletps diupfeg, bízón remenfeg, egeíTegnec meg tartoía, 3enuedpknec vendegfege, keme3Íunec lageíjtoía, nehelfegne c k ú n e f e g e , es bpíjtplefnec edpfíege íme míkejpe dÍLere e3 3ent Agofto
doctor a3 3ent imadfagot De ved iol e3pdbe, mit mod 3ent gergpr doctores
a3 3ent ímadfagrol, Az imadfag vgmod, iftenhpz ualo k p u e t , az imadfag
íftent enge3telí, az imadfag ellenfegnec ellene a l , az imadfag kemenfegpt
meglageíjt, az imadfag an nem acarot ke3ereijtí, az imadfag bint embprbpl
ki t p r , az imadfag embprnec erps feguer, az imadfag ellenfegpt meg gp3,
az imadfag fok ío | gpmpi.pt t e r p m t , az imadfag lelpknec egelTege, az imadfag elmet meg velagofoíft, az imadfag bínec halálából fel tama3t, az imadfag erdpmpt erdpmre gpíjt, az imadfag ve3edemtúl meg oltalmaz, az imadfag íftení 3olafra bezedpt el tereíjt, az imadfag bínnec kptelet meg feíjtí, az
imadfag pocolnac torcat az ímatkozo elpt be r e k e 3 t í , az imadfag meneknec
* kiin.pt capuat meg n i t t a , az imadfag m e n n e i * focafeyt, az imadfag hamífiacat ígaz e y t , az imadfag tudatlanocat taneijt, es az heíjtogbol bplueket te3pn, az
* tárta

imadfag nag efettúl meg t a r t , az imadfag az ío ímatkozot bekefegbe* es az
prpc idupflegre meg batoreyta Ki prpc idupffegpt aggon mi n e k p n c , a t a , fiu,
es 3ent lelpc mind prpkke vallanoc, aníe V r n a c n e u e b e k e z d e t í c

ta-
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n o l f a g ez 3ent b e k e f e g r p l
m a g a 31 a I e s i g p n

kit 3ent Agofton

nagon d i Le r iruan

doctor

3erzetps

igpn

fel

embprpknec

e s e k k é p p e n m o n d u a n O drágalátos atamfíaí, ha tudnatoc azt

/

mene

ú>3aga legpn a3 3ent bekefegnec, es meí igpn nag 3Úkfeg legpn ti nectpc calaftoromba lacozoknac, bizonaual 3erctnetpc, es hoza || toc plelnetpc Mert of 65. levél,
igpn nag, a$ 3ent bekefegnecío3aga, liog az v nag felfegps meltofagaert, 3ent
pal apoftol míndon epíftolaíat ewel ekefeíjtí uala m e g , modua Bekefeg ti
nectpc, es mulatt nií vronc xpus íefuftul, E3 3ent bekefegpt xpas teftametomba haga a3 3ent apoftoloknac, es mind e3 3elps velagnac , vg míkejpe nag
felfegps 3ent ío3agot, ki nekülpn fenkinec idupfíeg ne adatic Es ne uac ez
velagnac haga vr iften a3 3ent bekefegpt, de meg az meneí oduarba e s , vg
3erze, es vg acara, hog mínec vtana az haborufagot 3erzp angaloc-onnet le
vettetenec, annac v t a n a , a3 3ent angalocat vg 3erze, hog femmínemú haborufag prpkke kpzpttpc ne leheffpn Azért az vr iftenfeg vg acaria, hog mind
fpldpn mehpn , Lac a3 jent bekefeg marangon m e g , Vala meí embpr bekefegpt nem tart atafiaual, 3Íuebe, 3aíaba, es tetemenebe, ez embpr magát k e re3tennec ne meríc mondainía, ocat veti ehhambor doctor, es vg mod Mert
ha caíjmnac bekefeg volt vona 3Íuebe, femíkefpen attaíiat meg ne pite volna Ha abfolonnac dauíd keraf íianac 3aíaba bekefeg volt vona, fohha attanac ellene ne támadót volna es v 3prnú halállal meg ne | hal uala, Ha az go1103 tudafnac, ki vroucat el arula bekefege volt vona míuelkpdetibe, tehát
vmmagat fel ne aca3ta vala 0 3ent bekefeg, te vag az tpkeletps 3ent íojag,
ki az leikot bíntúl meg oltalmazod, es az confciencianac férget m e g p l p d ,
O 3ent bekefeg, te vag pu3taba lacozoknac anria, te vag míndon 3erzetpffegnec a t t a , baratoknac húga, patríarchaknac kptele, kíuel iftent hozaíoc kptpztec, apoftoloknac otalmazoía, martíromocnac erpffege, es vígafaga, con9*
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nag prp-fefforoknac fprpdpíe es tÍ3toijtoía, 3Úzegnec vigafaga, pzuegpknec t í k p r e , es
10 hazafoknac 3ent 3eretetí 0 3ent bekefeg, te vag az vr iftenec 3entfegps ter e m é , kiben v 3pnet!en 3okta lakoztat, o 3ent bekefeg, tegpd nag ineh ítefnec Lattanafa el ne tprhet, tegpd prtlpgpknec alnokfaga femíbe meg nem fenh e t , O 3entfegps bekefeg, te míndpn 3egent ca3dagga tezb, te míndpn ca3dagot npmplTe te3h, te míndpnec e!eg vag, te míndpnel cazdab vag, es ki mind
ezpknel nagob es íobh, mert te e m b p r p k e t , kik te veled lacoznac, azokat
mind iftenec fiaua te3pd, O 3entfegps bekefeg, te nálad nekúlpn kerafoc |j
«i. levpi. ne or3agolhatnac es te nálad nekúl míndpn or3ag el p u l t u l , 0 3entfegps bekefeg, te nálad nekúlpn bputples, ímadfag , alamífna, es egeb nemú foc
io3ag t e t e i , mínekpnc femít ne h a j n a l , 0 azért ki ídupzúlní kíuan3, tart
bekefegpt míndpn e m b p r p k k e l , mert ha te atatfiahoz hdragot tartandaj/ es
vtet gúlplendpd, tem magadra iftenec haragíat kerpd , mícoro a3 3ent ímad* módod fagba a z t * bouaflad meg mi binpnket míkeme mies meg boLatonc mi nekpc
vetptteknek O 3erzetps, minemú igaffaggal, es minemú borin orcaual kei'3
temmagadnac boLanatot, ha te haragot tarta3 te atatíianac ellene? 0 3erzetps,
ha te ipth , es vigafagot kíuan3, tehát kereffed a3 3ent bekefegpt, es ha meg
lelhetendpd, míndpn ioth, es míndpn vigafagot leltei magadnac, mert .jph'a
vg m o d , hog vr iftenec a3 3ent bekefegbe vagon lacoldalma, 0 3ent bekefeg
mit mogac te rola d , ha ne Lac a z t , hog te vag az elmencc velagoffaga, alleIpknec nugodalma/ 3Íunec egígúfege, es mind az embprfegnec nag iamborfaga, atafíufagos 3eretetnec k p t e l e , es íftení 3ent 3eretetne c erps lancza, ki
minket kptpz iftenhpz, es embprpkhpz 0 3ent be | kefeg, te vag az felfegps
bodogfag, ki míndpn kepmntalaft el t p r z , hadacat meg ebneí|te3, haragoflagot meg nomoreíjta3, keuefpket meg nomoc3, alazatofocat 3erec3, fondorlocat meg vtal3, ellenfegpfoket meg enge3tel3, míndpnec keducs vag, es min-
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dpn íoknac 3cretpíe vag, de uac az gono30c, kíc el ve3endpc, tegpd el tauozt a t n a c , es gnlplnec, O jent bekefeg / bodog az ki tegpdet t a r t , atkozot az
m i n d , ki tegpdet gúlpl, es ki tegpd meg b á n t , Jaxj ve3Íc mind a z o k n a c , ki
tegpdet embprpc kpzzúl ki 3aggat, es ki vefi,

mert ez eletén ne 3Ínte e m -

bpr, de antíxpus, es prpc vesedelmnec fia, es leana, O 3ent bekefeg, kínel
te vag igpn taruon, kínel te ne v a g , tegpd az k í u a n n o n , es ki tegpd el ve3tpt meg kcrefTpn, ha azt kiuanna bog iftenec fia, es meíio^agba prpkps lehefifpn, O 3entfegps bekefeg, te o? igpn nag felfegps io3ag vag, hog terpmtpt
allatoc kpzpt, femmí tenaladnal Lodalatofb , dÍLpfegpfb, es edpíTegpfb ío ne
hallattatíc embprpc kpzpt mint t e , es femmí generúfegpfb, es vígafagofb ne
kíuantatíc embprpktúl mint t e , es femmí ha3nalatofb io3ag ne tartatíc embprpknel mint t e , oca e z , mert mi || képien allelpc az teftpt ne eleueneíjtí, 67. iev«ji.
hane ha az' teftbe l e y e n d , es hoza eggefúlt leíjend, ezpnkejpe a3 3ent lelpc,
fohha minket prpk elettre meg ne eleucneíjt, hanemha, a3 3ent bekefeg veIpnc l e y e n d , mert az vr iftcn arra gpíjtpt minket 3erzetpfpket égbe/ hog az
iftenec 3ent 3oIgalattaba, es az v 3ent acarattaba mind egh l e l k p n c , es egh
acaratonc legpn , mert az iftenec hazába lacozoknac, mind egh 3Íupcnec, es
egh lelkpknec kellcnní íftenbe Mert femmít ne ha3nal mi nekpnc egh házba
lacoznonc, ha az beketelenfeg, es az kílpnb kilpnb vÍ33a voiio gono3 acarat
minket egmaftul el 3aggat Azért ígp nag 3Úkfeg az egúth laco3oc kpzpt 33
3ent bekefeg, es a3 sent eggeflcg, mert ha egh egget acar, az mas, maft acar,
es a harmad, harmat acar, es ebbpl Ie3pn az meg 03las, kíbpl oztan támad
perpatuar/ v e t e k p d e s , harag, es gúlpfeg, Valaki kedeg ezpket te3Í, vg niod
a3 3ent apoftal, hog iftenec v 3ent o^agat ne valhatta, Vg mod kedeg 3C1U
bemard doctor es Atamfia, hígh en n e k p m , mert az iftenec ne kel az mi
bpíjtpnc, ímadfagonc, es mi alamífnac, ha a3 3ent bekefeg, es a3 3ent eggef-
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l'eg kpzpttpnc ne leíend Nemícoro kerde 3ent bernardut az v húga modua neki 3eretp atamfia, mogad meg en nekp a z t , hog prdpg mítúl fel mintúl íncab Ffelele n e k i , es moda 3ererp húgom, tuggad, hog prdpg femmít íncab
ne fel, mint az bekefegpt, az eggeflegpt, es holoth vagon a3 3enth 3eretet,
mert ha míndpn ío^agoncat o3togatnoc iftenert 3egenpknec, prdpg ezt ne fel i , mert v neki femmí io3aga nínuen Ha bpíjtplpnc, prdpg azt ne feli, mert
v foliha ne e3Íc ha vigazoc, prdpg azt ne feli, mert v fohha ne alo3Íc Ha
tístafagot tartonc, jirdpg aztes ne f e l i , mert v míndpn coron 3ÚZ, De valahol íme 3ent három io3ag l e í e n d , tudnia m í e r t , a3 3ent bekefeg, a3 3ent jeretet, es a3 3ent eggeífeg, prdpg ezpket igpn feli Mire? Mert mi/ fpldpn azocat tartoc, mefeket vk menor3agba nem acaranac tartani Azért valaki azt aca
r í a , hog prdpgpt meg gpzpn, es mind fpldpn mehpn 3ente leheflpn, tehát legpn bekefegps iftent 3eretp, es attafíaíual igenps H a te azt acarod, hog 31uedbe bekefegpt tarthas f tehát fogaggad, ne t a c ez fplúl mondót doctoroknac íntefpket, de edeala, halgaffad gerfon ianos doctornakes modafat, es
levél, taneíjtafat, || ki ekkejpe 30I modua a3 3ent bekefegrpl Hoza be xpufnac
modafat, holoth a3 3ent ewangelíoba vg m o d , Iftenec or3aga, belpl, bennetpc vagon Eth az iftennec or3aga embprbe, ne egeb, hane uac a3 3ent bekel e g , kibe iften 30cot lacoznía, m í k e j p e v 3ent or3agaba Azért mícoron magadat pfmerpd,

es latod bekefegbe, tuggad, es higged ketfeg nekúlpn, hog

iften veled vagon/ naggal íncab accoron, mícoro haborufagba leíend bekefeg p d , es haggad el mind ez velagí heufagos gondolatocat, es teríj be tenpn
magadba, es gondolcoggal az iftení nag felfegrpl menere felpled lehet, Ha kedeg ne tuc3 gondolcodní igpn nagon, es igpn meíen az iftenec v nag felfeger p l , es az v nag mothatatlan edpflegerpl, ki Lac az nag malawi belí embprpk e , tehát nugoggal etten alat ez fpldpn, az xpufnac 3ent k í h h a b a , es laco-
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zal az v jent febeíbe, mert h a , az edps ihufnac drágalátos 3ent febeíbe aíoíjtatoflaggal foíamandol, híg en n e k p , hog te haborufagodba, nag meg batoreytaft, es bekefegpt er3e3, es h a , embprpctúl meg vtaltatol, ewel uac k e uefet gondolj, es igpn k i n n e n , az ra | galmazoknac neluet el vífelpd, mert
mícoro magadhoz ter3, azt latod, hog az xpufes embprpctúl meg vtaltatec,
es igpn nag 3Úkfegenec ideien mind az v pfmereítúl, es mind az v io baratírul az nag bo^ufagnac 3enuedefebe el hagattatec, Xpus acara 3ennední, es
meg vtaltatní , te kedeg, míndpn kis bo33ufagrol panajolj Xpufnac fok ellenfege, es ellene modo v o t , te kedeg vg acarod , hog míndpn tegpd 3creffpn, es míndpn ío barátod legpn Kerdlec tegpd, h o n n é t , es míbpl coronaztatíc meg az te bekefegpd, ha femmí ellenpd valót nem 3enuec3 ?, Ha femmí
nauafat ne acar3 3cnuední míkejpe lehec3 xpufnac b a r á t t á , es az fpnec tagía?
3enueg az xpulTal, es az x p u f e r t , ha acar3 az xpuflal or3aglania Mondom
nekpd, hog h a , uac eg3pr, tpkeletpffeggel be mentei uolna xpufnac belfpivt,,t
be , az * es a3 3eretp ihufnac buzgofagos 3eretetíbe, uac eg k i d n d e d p t erzpt_,meg pftel uolna, tehát a3 tenpn tulaíjdon naualadrol, es tÍ3tp(Tegpdrpl femmit n e m e r e t i b e

gondolnál, de íncab, az bo33ufagnac 3enuedefebe p r ú l n e l , mert az ihufnac
buzgofagos 3eretetí azt te3Í/ hog embprrel vnmagat meg vtaltatta, az kínec.
EDDIG VAN MEG E" GUARY CODEX.
KÖTÉSÉBŐL, MÉG TÖBBJE KIFESLETT S KI TUDJA? HOVÁ KERÜLT.

SOROLVÁ1VY
AZ E' TÖREDÉKBEN LEVŐ, ELÉVÜLT, FELÖTLŐ, VAGY TÁJ SZÓKBÓL.
K 1 S Z K I) T E

DÖBBENTEI UillOH.

következő figyeltetés mellett:

1. A' codexben folyt helyesirásmód helyett, ide a' mai van választva, a' réjii hange.jtésnpk
azonban megtartásával.
2 Hivatkozás nem a' codex levelei, hanem a' nyomat lapjai szerint foly.
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A , A.
a d a t i k , Azért ebből adatik (ismer
nünk, 21 lap. Ne neked : adódik, monildilik, 's pajtásidnak. adattatik, cléfordula' 23 lapon, valamint a' bécsi
codex lOOd. lapján.
a d d e g , mind addeg míg ez velágban él,
6 1. E és I közötti betűcserével ma:
addig, valamint velág helyett: világ.
Legősibb időben volt az-eg, az-ig, 's
Vasban, Somogyban ma is hallani:
adszeg, adszik. 24 lapon áll: ez napeg, ma: napig. Eg, terjedést jelent,
ig, határban forgást, a' csere hát nem
rontott. A' 37d. lapon lévő „és hagya
neki bet csztendeg való penitenciat"
mondatban, „esztendeig" van össze
húzva. Addeg, szerént van egyébi
ránt e l é g , 's e z , e l i g - g é válás he
lyett, a'mint kellett volna: a d d i g - '
hasonságaént, igehatározó lett.
a d n á í a, tetszik (teccic) enneköin hogy
ezt igazság nem adnáía, 2 l. IA, v. JA,
a' személyrag harmadika, melly még
1600 hasonfelében is dívott; így:
adn-ám, adn-ád, adn-á-ja. Hasonlato
san kerül elé a'24 lapon: r e á m , re<^d után: reaia. É n hajdan e n , miből
fenn még, en-ém, eny-éin.
a g e l l e n s é g , 24 lapon így: „Es ime
azag ellenség ki mind ön jóságnak el
lenkedne." Molnár Albertnél a g e b ,
canis vetnlus, a g g , vetus. Helyesen
áll a g e' sziromirványban, mert a'
magyar szólam kezdők a' gyököt nem
ejtek két mássalhangzóval, 's ez öshangot e' sz ferenczes iró is még
megtartotta. Leginkább csak egy évszáz óta len Írásunk átaljában a' sok
mássalhangzóval elhalmozva, miként
a' hajdani: fagy-u, és faty-u-ból: fagygyu, fatytyií. Itt, ott, gróf Bercsé

nyi Miklós leveleiben még, it, ot. —
Ag, értelme pedig nem, ó, régi vetus, hanem = kerülő, ide 's tova ter
jedező, kinyúló, mint az ág. Képle
tesen véve lett: ólálkodó, sag ellen
ség tehát: az embert megkerülő, há
lóba kerítő ördög. De a' legangyalosabb ember is azért kapta millyenzőül ag nevét, mert már sokszor meg
kérnie az élet Tolnáját Baranyáját,
kinyúltak terjedtek napjai.
Á g o t a , „Szent ágota aszonrol ugy olvastatik." 28 lap. Agat ha. Szent Ágo
ta, ma, népes puszta neve, Fejér vin.
á g y a s h á z , 40 lap. Ma: hálószoba.
a j á n d o k , a' 43 lapon: az te benned
bízókat örök aj undokkal megajándé
kozod. Ok ragával még hangrendében
maradt, miképcn* tohát, taliát, van
egyéb régi iratban, noha itt ez min
denütt már tehát. A' tévesztett aján
dék s z á n d d ma megint: ajándok,
szándokkezd lenni, 's helyesen, mert
a j á n d é k , hajl-ék, árny-ék oly nem
összeillő ragozat, miként a' temetési
beszéd t i 7 2 táji másolatában meg,
halál-nek. Az 1437—1441 közötti
bécsi codexben magasség vala elvetés.
á í o j t a t o s , ájojtatos, a' 21 lapon: és
a\\o\]tatos emböröket szeret; 33dikon; ebből vették az ayoiftatos szent
szerzet ősök ; 48dikon; és ai'ojjtatos
imádsággal, fiődikon; leiködet édösségös aioytatossággal
megkövereifcsed. M a e z : ájtatos, áhítatos; ajtós
ajtat, 's áhítás, áhítat után. I, J. 's H
között, betűcserére mutat: fejér =
fehér, olajok = oláhok. Kebel mé
lyéből imádkozó' ajkán ah, aj, hang
buzog ki fohászkodtában, 's az ak
k o r : ah-it, aj-t, 's illyen ember, millyenzővel: ah-it-at-os, ajt-at-os. De
itt á j o j t a t o s áll, 's ez hát már töb-
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bezés, fokitás volt, ez a' felettéb is
neki hevültségben ah ! oh ! felsohajtásokat jellemezte. H a m a r akkori-e?
e' sző, midőn a' magyar, keleten, Ormosdhoz imádkozott Ármány ellen,
' s i t t e' honában is az 1092 béli 22d.
czik szerint, kut, vizfő, szikla, élőfa mellett áldozott, vagy keresztyén
buzgalom szüleménye, ki tudja? de
hogy természeti hang utánzásából
eredt, kitetszik.
á l n o k s á g o s , 42d. lapon.
a l á z o m vala en lelkűmet, 38 lapon.
Ma el nem marad : meg.
á l l a d , a' 14d. lapon így: az kerekded
alladba szegeletöt lel, annyi mint ál
lat, mivel d és t közötti betűcsertívei
e'sziromirvány telidestele. „Kerekded
milyenzőből észrevehető, á l l a t szó
nak e' l'ercnczesirónál volt értelme.
'S mi? azaz valami tárgy, szer, dolog,
lény, minőség eszméje, azé a' mi előt
ted á l l , 's annak állása szerint határzott fogalommal: áll-at. A' 18
lapon meg e' mondatban: és ez tömlöczbe tartatnak három álladbeli embörök fogván.',
(ma: fogva,) ezu
tán meg „azért vadnak (vágynak)
három állatbeit embörök, kik mikoron kivettetnek ez velágnak tömlöcebeból" állatbeli magyarázata nem
egyéb, hanem állásbeli, állapotbeli,
állapotú, karban lévő, és így, minő
ségű. Ehhez képest értendők tehát
a' 61d. lap e' sorai „mint
egészlen
Jiidith asszonnak adák. Es mint annép örül, és vigad vala, „afáoiií allatoccal," és szüzekkel, ifiakkal és vé
nükkel, organa szóval,
kintornával
és mind egyéb „vigaitalo
allatoccal,"
dicsérvén az ur istent. Asszonyi ál
lat úgymint itt, = asszony karban,
rendben szerben állapotban lévő, „viG t A R Y CODEX.

gasztaló állat" pedig = vígságra
ébresztő tárgy, hangszer. Az 1437—
1441 közötti bécsi codex 44d. lapján
is, ez értelemmel van : Mardocheus
parancsolt vala neki hogy ez állatról,
(de hac re) mendenestöl veszteglene,
úgy a' 62 lapon: „Mardocheus ez ál
latnak emlékezetét Írásokba adá, 's
68dikon:mely állat az ó ( h i s t ó r i á k 
ból is bizonyítatik. És hogy „állat."
név, ál, áll igétől mindenre úgy vé
tetett átaljában a' mint lényegében
ember előtt álla, azt a' 84 lapról ál
lathatni vagy maisán állíthatni e'
mondatból: a' nevezetes óriások kik
kezdettől fogván nagy állatouak vol
tának, maisán: állásúak. Azért eresz
kedem ki bővebben e'szó körül, mert
egész hisztériája kerekedett, 's élő
mutatvány arra, miképen ered, vi
rágzik és hal meg egyegy szóhang is,
midőn régi értelmét megmásítja uj
eszmetársulat, mellyet ha megint
magába tapaszt a' fogékony agyvelő,
felette miatta boszús küzdelem tá
mad. Komjátinál 1533ban a' deák
propter hoc, még, „ez állatnak oká
ért, Erdősinéi 1541b. a Oratiavobis
etpax ab eo qui est, magyarul: kí
vánok tünektek kedvet és békeséget
attul ki állatja, szerint vagyon. Ká
rolyi Gáspár 1590b. kijött fordításá
ban Máté XV. 25. 27. 28. verse: És
az asszonyi állat eljővén, az asszonyi
állat pedig monda, Oh asszonyi állat
nagy a' te hited „miket a' tatrosi
146Gbcli másolat meg így teve k i :
„egy nemberi}öve, 0 nemberi, nagy te
hütöd." Milotai Nyilas István 1653beli
kiadású Agendája 59d. lapján továb
bá: transubstantiatur = által állatoztatik, l l 4 d i k é n : transubstantiatio
= általállatozás, 84dikén meg: „Lá10
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tod a' napot az ő éltető melegségében i
ugyan, barom szóval élni, nyelvszea' földön lévő füveknek fáknak legel- '
réntibb volna. „Minden teremtett ál
tetésekre, nyerssességekre, zöldellélat" kifejezés, lám átaljános, A' ma
sekre olly igen jelen vagyon mintha
gyar szép nemet pedig engesztelheti
az ő állattyát közlené azokkal." Még
vissza nemzeti nyelvéhez a' hölgy
is e' könyv 138d. lapján olvasható:
szó uj felvétele, 's mosollyal olvas
„valaminemü állattya és valósága az
hatja Ányos munkái 245 lapján „aszemberi nemzetnek,"'s így a' 169d. és
szonyi állat" kifejezés elforgatását,
több más lapon gyakran előforduló
különben is mellette ott ugyan csak
„asszonyi állat" nevezés valami beieszes tagja vivott.
erő' fogalma is volt, sőt némi oly szép á l l a p i k , v. állapszik ige a' 25 lapon
eszmelété, miliőt a' Német Wesen,
fordul elé illy mondatban „ez szent
gondoltat, midőn nála, a' göttliches
Jósefnek kévéje fel állapék, Károlyi
Wesen szerint weibliclies Tfese/i is
nál : felkele és felálla. Az 59 lapon:
van. Midőn pedig állat eszmetársulaés bemene előtte megállapék, (úgy
ta még 1653ban illyenvolt, a' régibb
mint Judit, Holofernes előtt.) Az
kor annál kevesebbé jegyzett meg
1437—1441 közötti bécsi codex 32
azzal alábbvalóságot, mert az 1437
lapján ugyan ez így áll: és bemen
—1441 közötti két fordító Bálint és
vén állapék ő orczája előtt, deákul
Tamás, Dániel próféta ezen sorát:
stetit. Ezen ige kihűlt, noba itt van
subter eam habitabant Animálta et
még utána: állapás-bol állapot, 's a'
Bestiáé, et in Hamis ejus conservamint másodfokú ige: állapodik. IíabanturVolucres, a' Itmnyclvemlékek
sonságehhez, első fokban: üllepszik,
lső kötetének llOd. lapja szerént így
telepszik, gyarapszik, terjedtebben:
tévé: „Ő alatta lakoznak vala lelkesek
üllepedik, telepedik, gyarap-od-ik.
és barmok, és ő ágain nyájaskodnak
És midőn ezen atyafiak fotyvást él
vala a'menynek repesdi." Mi több?
nek , miért nein állapithatnák vissza,
a' cathecbismusok máig ekként verik
kiaszott rokonukat. Egyéb iránt al
fin 's leány gyerek fejébe: H á n y az
ap, ál-ap után állap gyök állap-ikIsten ? Allatában egy, személyében há
hoz t és p közötti betxícserével állat
rom. Azonban, állat szó, substantia,
után kerekedék elé, mit ül-et és ül
valódiság, lényiség értelméről, okta
ep világosan mutat. S a' tel-ep, gyarlanállat barom eszméjére lön forgat
ap is hát tel-és, tel-et, gyar-ás, gyár
va azon időkben, mellyekben 1700
at (jár-at) átcsirázása. — Felső Alap,
óta, deák és német nyelv, a' magyar
Alsó Alap, ma népespuszta Fejér vár
nak mind inkább vérét vévé, 's a'ma
megyében. A' bécsi codex pedig lOld.
gyar asszony ember, haraggal kezdé
lapján állapik igének tétető alakja
mondani: hát én állat vagyok? inkább
fenforogtát is mutatja e' mondókban:
németül beszélek, azon, gnadtge Frau
alkota arany oszlopot és állaptatá
a' nevem. Asszonyi állat, által — és
őtet Durannak mezején, 's úgy vala
visszaállatozásának bizony már vége
hát: üleptet, teleptet, 's gyaraptat is.
szakadt, hanem ,,állatok országa, álm a n d , keresztnév, a' 10 lapon, Sz.
latkinzó, állatsereglet" helyett csak
Amandus után.
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V m i i r o s , lön Ambrosius-ból. 4 lapon
mint ezekből: ágyú, boszszú, gyanú,
áll: Szent Ambros doctores = doctor
szomjú; ágyús, bosszús, gyanús,
is. 38 lapon: Okát veti szent Ambros
szomjus." De, ez nem úgy van. A'
doctor.
tatrosi 1466beli másolat 57, 62, 123d.
A n g l i s o r s z á g , a' 11 lapon: hogy
lapján „bozzofag, bozzofaggal, bozanglis országba voth (volt) némine
zofagomot" á l l , Molnár Albertnél
mű szerzetüs. 36 lapon is igy. Ma:
1608ból,^ffMÓ;Milotai 1653beli agenAnglia, Angolország, Angolhon.
dája 203 lapján gi/anós. Szomjú, haj
dan szomiú, mint hosszú: hosziú,
a n n e r a m e n e r e , a' 35 lapon. Ma:
asszu, asziú, nem idevaló, mert miannyira mennyire, mikből az eredet
lyenző, nem főnév. Ágyu-ról másutt
kifejtése már tétováztak De, a' még
majd.Bosszó, gyanó,részesülők, milygyököknél maradott a n n e r a , m é 
ként áró i s , még keleten dívott: ár
n é r e tisztán mutatja, miként len
ok, ársz, ár ige u t á n , a' hogy a' bé
a n n e r a összetéve az és né-ből, hon
csi codex 23 ld. lapján e' mondatban :
nan né-ha, né-ki, né-mely; i n e n c r e
„ki árokat gyűjtött" látjuk. Á r o , o
pedig csak men gyökből, honnan:
és u közötti cserével lön áru, miként,
men-d (ma: mind,) men-t, igegyök
dar-ó, gyür-ő, fal-ó, saró, sanyaró,
hajta elé. És hogy csak men a' gyök,
szcrő, val-ó, ham-ó után: daru, gyű
látható az 1 lapról „mene kín, mene
rű, falu, saru, sanyarú, szérű, válu,
nagy," a' 2dikról „mene mértékkel
hamu. 'S áros vagy árus úgy mind
te mérőd, anneval mérik neköd is,
egy, a' hogy.- homos, homus, (ma
a' 3dikról, „ménével töb, anneval
hamis)
alázatos, alázatus. 'S hall
több," írásában, 's megmarada ez a'
ható kolomp-áros, zsibáros, vasáros,
61 lap szerént, ragul is úgy, hol ekkönyváros, vasárus, könyvárus. A'
képen áll: „Es holofernesnek v a l a bécsi codex 44 lapján áll: Mardochen i e n c kincse v o l t , és mindön jelös
us nevő. Milotainál 225d. lapon, kejószága v a l a m c n e volt." Az idébb
serö; 's ez ma: nevű, keserű. Sándor,
meglágyított w-nel írandó volna hát:
említett Vilid, darabja 89—197 lap
annyira, menyire.
jain konkolyos búzának árosa, és
a r a n y a s beszédű szent János doctor,
árusa.
131. aranyszájú szent János, 43 lapon.
á r o s , a' 23lapon áll: „hogy az ország á r t a n d ó , 9 lapon: ez elyetén. rágal
után (ma utján) jünének áros émbömazó ebnek, (ti. m. rágalmazó ember
rök terhes tevékkel." Áros emberek
nek) szája, nem csak dohos, de meg
helyett Károlyi Gáspár, Ismaelitákat
igen ártandó e s , ma: ártandó is. Do
mond. (lm a' magyar Ismaheliták.)
hos mellett h á t , ártalmas helyett ár
Sándor István így szól erre nézve Sok
tandó áll, 's nem csak azért hogy az
feléje VIII. darabja 159 lapján: „Áros
zal jövendőbeli ártalom legyen érez
és árus köztt különbözés vagyon.
tetve, hanem mivel a' részesülőnek
Áros igazán annyi mint pretiosus,
jövő ideje főnévül 's millyenzőül is
Árus pedig mint Mercaior.
Vala
vétetik, miként: „halandó,esztendő,
mint Mercator, Merxból eredett, lígy
jövendő, illendő," mutatja.
Árus is Áruból szint a k é p e n , vala a s z s z o n y , a s z s z o n e m b ö r , a s z 10*
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s z ő n i á l l a t , a s z s z o n n é p . Min
denik külön értelmű. Asszon, asszony,
csak magára, felsőbb 's kitűnőbb karbelit illetett, noha ezt a' sz. ferenczes irópater megvété. így áll a' 31
és 32 lapon : „te vagy inindün jóságs
nak keralne a33ona." A' bécsi codex
67d. lapján is „királné asszon" áll,
's ugyan ott „szolgáló lány pedig kö
veti vala ő asszonyát.) „Itten továbbá
a' 38d. lapon: Szent Cecília a33on es
(is, ki,) aranyas bársomiak
alatta
ciliciumot visel vala! 24d. lapon:
a33onanac szertelen való szeretetét
reá (Jósefre) támasztá, u. m. Farahó
kerály odvarbirája (országbirája) Futifár asszonyának = feleségének. 40
lapon van: Hogy néminemű jámbor
a33on, ki nemmel nömös vala mind
test szerént, mind lélek szerént, ez
jámbor a33on az kórokon legjonkáb
az poklosokon igön könyörül vala.
És történek hogy az jámbor a33on
talála egy utálatos poklost, és akara
neki alamisnát adnia.'* Tehát k i j ó ,
hogy ezen nagy nemű, nemzetségü
nömös asszony, gazdag karbeli volt.
Azonban itt utána van vetve : kinek
felele ez a33oníállat. 43d. lapról 44dikre fordítva áll: Vala néminemű
jelös vitéz, ki magának ven felesé
get, és ü tűlc szüle egy szép ferfiu
gyermököc (azaz gyermököt) és
ez a33on meghala, len ugy ennek
utánna hogy más felesegöt hoza, és
és az iregység űtet meggyőzé, és
az urának gyermökét megölé." E'
tetteért már alább „a33oni állat" ne
vet kapott, de még is, asszony czimmel még háromszor említetik, sőt
azon kivül egyszer, mint: asszony
feleség, másszor épen: „jámbor ass3ony," midőn már vas retesszel, cili-

ciummal övedzé igön szép fejér, igön
szép tiszta testét, és magát „ostorozásnak miatta vérbe keverte vala."
Undok erény. 38d. lapon fordul elé:
„egy özvegy a33oh, kinek csak két
fillére vala, azt is istennőbe (isten
nevébe) adá" de meg, Krisztus jel
lemzése így áll felőle: Bizon mon
dom , hogy ez a3$oniállat mindönnél
töb alamisnát ten. 55 és 56d. lapon
v a n : Judith a33on, ki vala özvegy,
gyenge. Ez nömös szép 833011. — Mol
nár Albertnél I604ből: domina, urné
asszony. A s s z o n e m b ö r , átaljános
nevezetül van a' l l d . lapon: „voth
(volt) néminemű szerzetüs, a33oh em
bör v o t e , férfiú vote (volté?) nem
mondja." Asszony ember, Molnárnál
inulier foemina, így: Mutter, asszony,
muliebris, mulierarius, asszony embe
res. Foemina,
asszony, foemineus,
asszony emberi. Bálint és Tamás 1437
—1441 közötti fordítók ezt: nembeW-nek mondák, miként a' bécsi co
dex 44d. lapján Eszter Hd. könyvé
ben következőleg szóltak: a' nemberieknek házába, in domum foeminarum; királi nembereknek fejedelme,
custos mulierum regiarum, vegyenek
nemberi ékes öltözeteket, accipiant
mundum miiliebrem; hogy nemberiek
számába tartatnék, ut servaretur in
numero foeminarum ; mellek nemberi
ékes öltözetre ülnek vala, (juae ad
cultum mnliebrem pertinebant.
A ss z o n i á l l a t közösítő értelme, ki
volna, gondolnám: fejtve állad=állat
szónál, 's ahlioz képest bizony a' ré
gibb korbeli magyar asszony embör,
megvettetését nem érzé úgy neveztetésével. Hogy is? Midőn a' mai:
„á/latot"őmaga is beslyéiuik monda.
Eléjő itt a' 32d. lapon: ha tekintesz
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az nagy bűnös szent a33oni állatra
ebbelől engömet bódogok mondanak,
magdalombcli Máriára „48d. lapon:
37d. bódogok kik háborúságot szen
ekképpen készerejteték ez kárhozott
vednek igasságért.
asszoniállatigaz feleletre." 'stb. ASZ- b ó d o g s á g , 6d. b ó d o g s á g o s , 43d.
SZONYNÉP is elékerül.
lap. b ó d o g t a l a n 28.Ma: átaljánoa s z t a g , az 5d. lapon: ,,ondogságnak
sabban: boldog, boldogságos, boldog
a3taga és győjtevénye."
talan. Akár bod, akár bol gyökből
a s z t a l n o k, lOd. lap.
eredé, mindenik egy értelemre fejlő.
Bod után van: bod-or, a' mi kör
ben hajlong: bód-or-og, a' ki több
B.
felé j á r k á l , köröz. Bol után pedig
b é k é l i k , a' 42d. lapon így: „istennel
bol-ong, ki ide 's tova tévedez, mint
meg békélik."
a' bol-ond; ból-int, ki elszunnyadt
b é k é l k ö d i k , 31d. lapon: „hogy az
ültében 's feje erre amarra hajladoz,
atyafiaknak lábokhoz bekelkpggec, =
boly-ong mint a' hangya, bolya kö
békélködgyék. Gyönyörű kifejezés.
rül. Ez ikrek közül azonban szebb
B e r n á r d , Bernardus után 31d. 1.
eszmét ád bódog irása.
b c s t y e , 1. 4. lap. bestia.
b o r j u o r c z a , 68d. lapon: „0szerzetös,
b e v s é g , bevségös, 30d. 1. ma: bévség,
minemű borin orcával kérsz temmabőség. 24d. lapon v a n : igen nagy
gadnak bocsánatot." Az a' borjú orcza!
bevség, hét bevfégös esztendő'. 35d. b ú c s u, a' 34. lapon tizenegyszer j ő így
nagy bevségös érdöm. Ezen nyelv
elé. Nem bulcsu. 'S a' vele egy ivaemlékben mindenütt sok ő-zés van,
déku bocs gyök és bocsát ige szárma
's az irónyelvbe kapott bőség helyett
zékai is itt: bocs-átkoznak.
még is bévség áll. Mit jelent ez?Azt, b u z g ó s á g o s , 29, 33, 37, 71d. lapon.
hogy a' gyök nem bő, hanem be 's bel
után b é v . A'legeslegelső hangokból
Cs.
származott szógyök nagy része mind
e-vel fejlődött.
C s i m o t a , 15d. lapon: „o átkozott
b i n , ma bűn. 12d. lapon áll: halálos
nyelv, (a' rágalmazóé) o ircgységnek
bin, Gdikon ördögi binök. 22d. 1. binös.
kegyötlen uímotaia. Csimota = cse
és ő binét, 33d. 1. sok binei, 34d. 1.
mete , betücserével, miként rakottya
ű binének megbocsátását, 35d. min
= rekettye. Molnár Albertnél 1604den bine. így eredé in szómagról:
beli Írással: czimota, Ramus fenellus.
bingyó, bimbó.
novella. A' Tájszótárban, balatonb i z o n , főnévül, m a i : bizonyosság, he
melléki szóul hozza elé Horvát Zsig
lyett, a' 27d. lapon: „hogy ez bizon
mond: „gyenge növény, hajtás,, nelegyön meg irta szent Lukács." 33d.
vendék gyermek" értelmével. Én
lapon van; „bizon törödelmesség," 's
1843b. Kaposvárott pátrói embertől
itt bizonyos gyanánt,
hallottam.
b i z o n y á v a l , 4 7 , 67d. lap. Most: c s o d á l k o d i k , 37d. 1. „uodalcodek ez
bizonyára, bizonnyal.
ű nagy buzgóságos törödelmességén."
b ó d o g, 1 nekül. 30d. lap: bódog anya,
Tehát itt nem: cswdalkozék.
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c s ö p p e n e t , 34d. 1. „hogy csak egy
csöppenet vére elég volt vóna."

e l e v e , 5d. lapon így: és ha eleve te
kint, m a : előre.
e l ö l , 27. lap. hogy az kerek ménével
elöl a l á j á r , annéval jár fel utol.
D.
e n g e s z t e l , 56d. lapon: „és engesz
d a g a s z k o d i k , 53d. lap. m a : nagyon
telje mind ű hatalmának alája,"
megharagszik.
azon értelemmel áll, hogy a' városo
d i h ü t eb, 12. dihütebek 48. = dühött.
kat engedelmessekké tegye.
d y s eb = dihüs, dühös, 12.
r
d ö g l e t ö s , 61 d. lap,Olyan mintszögF,
letös, szeglet-es.
d ö g l e t ü s s ég, C2d. lap. Ma csak dög- é d ö s s é g ü s illat, 9d. lap, édösségösvileletes, dögleletesség. Amaz első fok,
gaság 30. Cl. Most csak: édes vagy
ez második.
kedves. Vesztve hát azon nagyított
d r e c a , 34d.Talán tollvétés,dereca =
kiterjedtebb értelemcsin, mellyet a'
dereka helyett, mi az értelemhez ille
ságos, séges rag festérileg épen úgy
nék, d é r é k,corpus
,membrumgyanánt
éreztet, miként igéinknél az izekig
vétetvén miként MolnárA.magyarázá.
aprósitó .• dogál degél rag.
é d ö s k ö d i k , 5d. lapon: az isten sze
rető lelök, gyenyerködik, édösködik
és vigadoz az isteni szent szeretetbe.
e l , a' 24d. lapon e' szerkesztésben: é f é l , 19d. lap. éfelen v. éfelén felke
és hogy el igen készerejtené őtet.
lés, ma éjfélkor. Látszik itt, miként
e l ó s z ü l e i n k , 18d. lap. M a : első
volt a' mai éj, csak é, valamint a'
szüleink.
mai, fej, kéj is csak: fe, ke.
e l e s z t é b , 3d. lapon: elesztéb mon é k t e l e n s é g , é k ö s s é g 2d. lap. A'
daték, 6d. lapon: „Elesztéb lássok azt
gyök, látszik: é k , a' mi,csak eszme.
meg, hogy hányképpen leszön az
Ék-ös már a' miben ék van: é k ö s 
rágalmasság." Ezután j ő : Egyképpen
s é g = ékesség, terjedtebbnek esz
leszön, Másképpen l e s z ö n , . . . Har
méje. Ekességes, megint a' nagyobb
madképpen leszön, . . . Negyedképpen
ékessség milyenzője. így van „nagy
leszön stb. 15d. lapon: Mert valaki é k ö s s é g ö s szépség" a' 41d. lapon.
teszi az rágalmásságot, ez elyetén é r d ö m l e n é j e , 36d. ma: érdcmlené.
elesztéb azt jelenti, . . . és ennekutánHlyen harmad személyrag itt: akarna. 23d. lapon: „és az elesztébi tisznája.
tössége megadattaték." Itt meg an é r t e n ö n k , 17d. 's ugyan e' lapon:ösnyi mint: elébbi. 36d- lapon: oly emmernönk. 'S a' jelenidő többesének
bör, ki megyön szerzetbe, elesztéb is
első személye mind így onk-oz, önktennek adja mindön ez velági jószágát.
öz, mi helyett ma unk ünk hangzik.
É l é 3 t é h , az 1437—1441 közötti
O és Ö é szebb? vagy u és «.? 65d.
bécsi codex 9. I6d. lapján a' deák
lapon van: uronk, 66dikon nekünk, 's
prius értelmével áll. „Elesztebeli" ott
így a' többi lapokon, ma ez is : urunk,
annyi mint:
depritnis,prior.
nekünk.
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E.
e g y k o p p o n , (Jd. lap, ugyan o t t : hetcdkópDcu-ig.
c g y g y e s ü l n i 28d. lapon, így: és en
hozam eggesíiltel.
E g y i p t o m , 24d. lapon.
e s z t r ó b a vetütt szép hus 8d. lap.
Parancsolá hogy űtet felvongák az
esztróra. 28d. 1. E s z t r ő , v a g y észte
ré, Molnár, Párizpápai, Sándor, Szabé szésorzatában nem áll. A' Tájszótárban kemenesali széul van: eszteru,
mint folyóvíz árja gátjául emelt erős
töltés. Oda kell vala tenni: magas
kecskelábokkal, fagerendákból. Új
faluban, Asszonyfán a' Rába mellett:
ösztörü , = össze eresztett faállvány,
gátul.

F.

és a* fegyelemmel biró, fej-el, fejeént
cselekszik, miként a' szem-elő, kar
oló, térd-elő, láb-ol-ó, szemével szem
el, karával kar-ol, térdével térdel,
lábával lábol 'stb.Fej-el után / és j
közötti cserével len:
f e j e j t , f e j - i t i s , melly ige a' 16d.
lapon ezen akasztófás mondatban áll:
Te vagy az, ki még az istennek fiátes
(fiát is) az magas akas3tófára fel feiegtéd, = fejejtéd fej-ítéd.
f e j t , igénél megint / és / cseréje tű
nik elé. 16d. lapon: te vagy az át
kozottnyelv (rágalmasságé) ki jó ba
rátságot megfejtesz."
f e k ö t , = féket.40d. lapon: ésű ágyá
ra fekütc, (fekete). Ma: fekteté. Feketés
fektet között az a' különbség volt, a' mi
jár-at és jár-tat, lök-ct és lök-tet, vár
at és vár-tat között van. Fek gyök
után fekete tehát helyesebb az otta
ni értelemhez, mintsem a* mostani.-

fekteté.
V e , 23d. lapon : ez megpéldáztaték az
kerálnakfepobárnokán, azaz maisán: f e k ö t n é j e , ugyan a' 40d. lapon: így:
főpohárnokán. 34d. 1. mert miképpen
„hogy az önön tulajdon ágyára fekötnéie űtet/'Ollyan harmad személyrag.
az eleven felül elszakadott tag meg
minő felébb: érdömlenéje, mert rag
hat. Ma: fejtől, főtől. Fe, még ke
szeréntibb is: fekötné-m, feködné-d.
leten eredett gyök, abból a': fejedelem,
lékötné-je, mivel fekötni' után az el
melyet a' legsűrűbben ő-ző népsza
ső személyrag m, a' másodszemélyé
kasz sem monda 's nem mond föjed, a' harmadiké e; vagy, hang ren
delem-nek. F ő , len e és ő közötti
dében : «.
cserével. 'S így áll a' 35d. lapon: fő
ellenség.
f e l j e b b e n a n n á l , 6d. lapon: „más
képpen leszön az rágalmasság, mikof e g y e l e m , 57. lapon: ki vagyon min
ron az hallott gonoszságot másnak
den nemzeteknek fegyelmére... a'
mondja f e l e b e n a n n á l m e n e r e
te fegyelmed elhirhütt. D ésGy közötti
hallotta."
43d. lapon áll: „tekints f e 1'cserével len: f e d d e l e m .
e b e n és vedd jól eszödbe."
fe g y e 1 m e z, 14d. lapon : „hogy atyja
fiát binéről fegyelmezi" ma: feddi. f e l s é g , névző, ma csak királyt illet,
eszméjét melyből arra ment a' 18d
A' gyök, látszik, fegy,ez pedig meg
lap mutatja, ebben: „három foglyak
fogant j és gy közötti csere miatt
közzül egygyik vétetek ki tömlöczvagy által fej u t á n , mert a' fegyel
ből akasztófára, másik élesztébbi
mező, akaratos fejet, fejest tör meg,
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tisztösségére, harmadik kedeg igön
nagy f e l s é g r e és nagy uraságra."
Ugyan ott: vetetnek nagy f e 1 s é g o s
tis/itösségre. Ellenkezője volt: álság,
álságos.
fel s z ó , 61d. lapon: monda mind az
nép nagy f e 1 s z ó v a 1.
f é l e 1 m (félelem) és / kipendüléscvel
félem, 20 lapon: mindön féléim nekülön, 21d. lapon: félem nekülön el
teszön, 57d. lapon: nagy félelem
esött reáok. Nekülön szónál azonban
l, nincs kipendülve: nelkül/tél van
hibásan belépendítve.
f é n y ö s s é g ö s nap, 29d. laponf e s ö l , 42d. lapon „lí közötte és az binös exnbör között való barátság megfesöl" F é s ü l , feslik, hát úgy volt:
miként: oszol, oszlik; foszol, foszlik;
omol, omlik; bomol, bomlik stb.
f i i , inai irásnyelvben fül. 13d. lapon
olvasható : a' halgatónak filébe . . . .
mcne rágalmasságot te halgatsz, anne ördögöt filedbe v é s z . . . Ne adjátok
ti illetőket az rágalmazónak beszédé
nek halgatására. 1842-ben parádi
palócz monda hallatomra egy siket
asszonyról: rósz a' fili, azaz filc. 'S
azt hiszem, fii, a magyar szólam meg
kezdésekori s z ó , mert az il szómag
sorában levők mind valami élesre hegyezettre csillogóra messzére kihoszszulót elterülőt jelentenek, miképen :
il, u t á n : il-an, il-ik (ma: illan, illik):
hil után: bil-ing, cs?Yután: csil-og(ma
csillog): gyil után: gyil-ok; mily,
ttyil, sil, u t á n : sil-ány, til után: til
o s , vil után: vil-og, = vil-ág, vil-ám,
ma: villog, villám. Filét hegyezi mi
ként mondjuk, ló, nyúl ember is.
Ül szómag sorában pedig, gyűl, hül,
sül, szül,zül értelme: összetömegülés.
Fii, i és ü közötti cserével len fiil-\é.

f i s t o l , 7d. lapon. Irónyelvben ez is
ma: füstöl.
f o g , 29d. 1. illy szerkezetben: Rivitlcn
szól, de igön nagyot és igön sokat fog.
f o l y a m , aprózó igéül is látszik a' 71d.
lapon álló e' mondatban : ha . . . . ájojtatossággal folyamandol. Ollyan lett
volna tehát; foly-am-ok, foly-am-sz,
foly-am sora, minő: ter-em-ek, terem-sz, ter-em.
f o n d o r l ó , 7, 68d. 1. Ezt ma elfele
dek, 's kezdve lön: cselszövő.
f o r d e j t ó , 4d. lapon: elmének elfordeytoía.
f u l d a l , l l d lapon: nyelvének alatta
férgecskék vadnak, kik az ű nyelvét
fuldalják, és fuldalván, az agya vele
jét meggerjesztik. L2diken is áll: íüldafák.
f u t o s , 12d. lapon: ede 's tova budosik és futos. Nem: íütkoz. Molnárnál
10O4ből van: futározó, vagabtiz/ilits,
discurreus; futkározás, discursio, vá
gat io, catttlitio; futkosó ctirsor; fut
kos, cursitat. F u t igének így első
aprósitója fut-os, második : fúthoz.
Ollyan: rep-es, rep-k-ed. A* Tájszó
tárban: futos, (székely ajakon) tehén,
mikor bikát kívántat vele ösztöne.

G és Gj.
g e n e r ü s é g ö s vendégség, a' 28d. la
pon.
g e n y e t t , 3d. 1. e'mondatban: az iregj
(irigy) embör, más cmbörnek bódogságából bődogtajanná és genyetté le
szen." Mit tesz ez? Molnárnál: g e
n e t s é g , genyetség, sa/iies,
pás,
Sándornál, genct, genőcse, pus, sanies, genetség, és a' Tájszótárban:
genyéte, balatonmelléki szóul, erdei
növény bötyktclen szárral; genyőte
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pedig, mint kemenesali s z d , = ha g y ó n t ó p a p , 23d. lapon, és a' 47diken így-, „ez csodálatos dolgot
szontalan hagymalevelü fü, és höle
genyőte is, annyi. Ide azonban egyike
sem az gyóntó sem az gyónó nem
sem illik, hanem ezekről képletesen
látják vala." Ollyan mint bánó,
lehet kivenni „genyett embör" jelzé
bánt-ó. Gyóntó ma. hibásan: gjrónsét.
Genyettnek
érté cseribarát
tató. E' kettő között az a' különb
Írónk azt, kit irigy belevődése, lelke
ség , m i : bontó, bontató; rontó,
marása, ernyedtté, gyengülővé terontató ; döntő, döntető; ö n t ő , ön
szen. Geny értelme ma i s : puha, el
t e t ő ; gyártó, gyártató stb. között.
terjedt), lágy, folyó, 's így eny szó
A' cselekvő hát ezután is újra gyón
mag jelentekét viseli, mellynek sorá
tó legyen, a' cselekedtető pedig ma
ban: fény, heny, kény, meny stb.
rad gyóntató ; miként szerkesztő is
is áll. Az ezekhez tett ragokkal lett;
el lön különözve a'
szerkesztet6-től.
feny-ő, heny-c, keny-er, kény-es, g y ő j t e v é n y , 5d. lapon: ondokságkény-eső, mind puhaság, szétfolyás
nak asztaga és g p íj t e u e n e. 'S e z :
eszméjét támasztja. Igen a' legesleg
gyökszerintibb, mert jó-t't után lett
ősibb g e n , g y e n gyökeresztés nyo
j és gy közötti cserével: győit, győmán marada hát
ítő és győjtevény. Azután 6 és ű kö
g y e n y e r ü s é g , a ' 2 d . lapon így: az
zötti cserével: gyűjt.
megszokott hinnék gyenyerüségébe g y ő z ö d e l m , 60d. lapon.
élhettek v o l n a , . . . . binbe gyenyerködött; az 5d. lapon pedig: „gyeH.
nyerködni az jó vendégségbe." G9d.
lapon: semmi gyenyerüségösb. Gyö h a b o r o j t ó j a, 4d. 1. ma háboritója.
nyörűség, eés ö közötti cserével lett. h a d a r , 25d. lap. miképen az kévét
sokképen nyomorgatják,
mert élesz
g y e n g e s é g ö s szent asszony, Cld. 1.
tett az sarróval levágják és egybe
G e r g ő r , 5id. lapon: Ötöd okát veti
szorejtják, és ennekutánna megcsépszent gergör doctor. 39d. 1. „Mert
lik és meghadarják. — Had szó ér
úgy mond szent gergör doctor." Gretelmére vezet.
gorius elsőbb átvétele. Gergöly,gergely, r és /, ly közötti cserével ké h a g y , 37d. lapon: Ma átaljánosabban:
parancsol, rendel.
sőbben kelt ajakra.
h a m b o r , 87d. lapon: eh hambor doc
G y o r s o n J á n o s doctor,, 70d.lapon:
tor, azaz: e'jámbor. I I és J cserél.
halgassad gerson íános doctornak
h a m i s o j t , l5d. 1. szűzeket hamisoj
mondását.
tasz, = reájok hamis hirt költesz.
g y i l ö l és g y ű l ö l , 41d. lapon: „kik
h
a
n g o s s á g, 63d. 1. „miképpen az ének
titokét gyilöltek." 5ld. l a p : olyan
lőnek
szava hangosság nekülön." Lgy
igen nem gyűlöl. 69d. 1. „tégödet
látszik
= összezengés, harmónia.
gyűlöl." Gyil gyök után van gyil
h a r a g o s s á g , 15 —löd. 1. „te vagy
ok, ezzel öl a' gyilkos,
az átkozott nyelv, ki haragosságokat
g y o j t o k á n y , l l d . 1. „az agya vele
nem szünöl feltámasztanod."
jét néminemű goxjtocannal megger
jesztik." Ma ez : gyufa helyett lehet. h a r m i c z p e n z ö n 24d. lapon: kar
11
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micz esztendeig 33d. lap. harmicz
egész napeg, ma: napig. 61d. lapon:
Ehhez hasonlóan még nem régen min
dég vala irva Horvát Endre kezdé
hatással: mind-ig.
h á r u m , a' 39d. lapon. Ma: három.
h a s o n l , h a s o 111, és h a s o n l a t i k ,
8d. lap. „szentírás hasohlyakilümbkilömb bestyékhez." . . . . Hasonlatik
szent irásba az rágalmazó embör,
eleszteb az ebhöz, l l d . lapon: szól
mi atyánk szent bernardiims ez rá
galmaságról kit hasonlott nem csak
az ugató ebhöz, de még hasonlotta
az megdihütt ebhöz is. Hasonl helyett
ma: hasoul-tt divik, hasonlatik he
lyett pedig: hasofilítatih.
Ama régi
hasonl, === hasonol, ollyan volt egyéb
iránt , millyen itt a' 6d. lapon: e' la
tin mondat: Qui servit Deo, r e g n a t
ut leo, fordításában: Valaki istennek
szolgál, országi úgy mint oroszlán;
és ollyan a' ma is divó: ajánl. Volt
pedig hasonlók, hasoulasz, hasonl =
hasonol, és.hasonlom, hasonlód, ha
sonlja = hasonolja. És hasonl lígy
len: has után, miként segél, scg után.
h a s o l i l o , 22d. lapon kik ú hozzá
hasohlóh. Ma: hasonló.
h a s o n l a t o s , Sd. lapon: ez elyetén
rágalmazók hasonlatosok az mészá
ros ebeihez. 38d. lapon: angyalok
hoz is hasonlatossá lesznek, Hasonl
ige után, hasonlás, hasonlat,
hason
latos úgy volt, miképen utál ige után,
utál ás, utálat, utálatos van.
h a s z n á l a t . 4 3 , 66d. lapon.
h a s z n á l a t o s 7, 43d. 1.
h a t a 1 m a s s á g o s szent szeretet, 31d.
és GOd. lap.
h e á b a , 31d. lapon: „mind heába va
gyon." E' sz. ferenczes iró szülóföldén he gyükkel, mi, másutt meg hi.

He után len: személyragozással: heom, Ae-od, he-a, 's ebből a' beható
ragu heíiha, itt.
h e j t , igegyök és név. A' 66d. lapon:
„és az heíjtogbol (heytokból) bölcse
ket teszön." A' bécsi codexben van
heit, így a' 154d. lapon: „tudjadma
gadat heitnak" azaz: bolondnak, ki
nek esze h e a , hija, ki észnek van heával, Idával. A' tatrosi másolat 29d.
lapján is heit, áll ekképen: „hason
latik heit férfiúhoz," azaz: esztelen
hez, ki esz he-ával van. Heit helyé
be hejt úgy lön, miként sejt van se-it
helyett.
h e u d i c s ő s é g , 27d. lapon. E és I
közötti cserével, m a : hi-u.
h e u s a g o s g o n d o l a t 65 és 70d. la
pon: a' mi he-ányos, nem szilárd.
h e u o l k o d ó s z ó , 49d. lap, melly
h e u , azaz: benne semmi sincs.
h e v o n , 62d. lapon: „és ennet (innét)
heuon meg nem térhet" azaz: üresen,
semmivel. A' temetési beszéd 1171
köró'li másolatában v kipendültével
van heon.
h i r h ö z i k , 58d. lapon: „neved mind
közönséges földön elhirhüzik."
h i r h ü t t , 57d. lapon : az te fegyelmed
(fenyítéked) el h i r h ü t . . .

I J.
i d e g ö n ü l , 4d. lapon, „kinek elméje
elidegönül, esze elvesz." Margit életirása 302d. lapján pedig van : „idegen
vala teste minden fájdalmtúl" 's 34Sd,
lapján áll: „Ágnes asszonnak ő elmé
je okossága elidegenüle," Idegen ér
telme ennélfogva: forgás, járás, tá
volság, ig v. id gyök után, mellyból
ig-6=id-ő van.
d
u
ö l ü l , 23d. lapon , idvözül vagy idji
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vezül helyett. (IdiylüT nyomatása,
elvetés.) Idvölül és idvöziil között
hát olly különbség volt, millyen ina
is van: wt-al, és xtt-az; fej-e/, és fej
e s ; lov-«/, és lov-az; tck-él (tök-él)
és tek-éz; szer-el, és szer-ez; viz-el,
és viz-ez; kereszt-e/ és kereszt-es stb.
között. 'S mutatja ezt,
i d v ö z ü l e n d ő , a' 16d. lapon. Két
féle értelmet kifejező" igéül lehet így
újból: idv-el, idvclni, és idv-ez, idvezni, aprózva pedig: idvez-el, idvezelni. És hátha azt mondanók: legyen
ezután: gratulálni, magyarul: idvel
ni , gratulatio, idvelés, gratidam idvelő. Meg: hátha el is fogadnók.
ídv-ez, idvcz-el, idvez-ül ige marad
na: boldogulás, idvesség eszméihez,
i f f y u , 23d. lapon.- „jent Josephre, ki
vala ártatlan iffyu." 24d. lapon pe
dig: „ifiunac, ez jent ifíu." 50d. la
pon áll: „iffíu gyermök Dániel" a' mi
annyi, mint gyermek korból ifjúéba
nevekedő. Helyesen jegyzé meg Nagy
János, Tiszta magyar gyökök czimü
koszonizott felelete 2t6d. lapján,
hogy ez, ív ésji összetétele, tv t. i.
progenies, soboles, foetus, értelmé
vel vétetvén. ív gyöknek fajzást
szaporítást is jelentése fenn van
lám a' „halak «Wsa" mondásban.
Iffiu tehát = iv-ásból (szaporítás indalatából) eredett iv — if, és ennek
fira úgy lön fordítása miként rét =
t é r , s o r = r o s . A' tihanyi codexben
csak ifu áll, vagy szokott összerántással, vagy ivu helyett,
i m á d , 39d. lapon: „és imád érőtte."
41d. lapon pedig: „imádjatok (imagatoc) az titokét háborgótokért." Ma:
imádkozik, 's imád csak szenvedő
raggal. Amaz is megint felébreszt
hető.

i m á d s á g o s , 65d. lapon: légy imád
ságos, és imaságos. Mindenik ima
gyökről.
i n d u l t a t i k , 22d. 1. Ma: indítatik.
i n g y e n sem várnája, 45d. 1. Ma: sű
rűbben: korántsem, épen nem.
i n y n y a a d a belőle, I7d. 1. „inna ad;i
belőle. Inna, van, innia helyett.
í r á s m a g y a r á z ó m e s t ö r 2 . 3. lap.
i r a t t a t i k , o l v a s t a t i k lOd; lapon.
A' szent ferenczes atya sem vigyázott,
kell vala: iratik olvastatik.
i r e g y , 19d. lap. „Kain vala ireg." E
és i közötti cserével lön : irigy. Iregy
pedig ireg ige után lett. Iregy. irigy
ember, ir-eg forog mérgében. 3d. la
pon v a n : „sok iregységgel; iregységnek használattyja" 44 1. az átkozot iregység.
í r v á n vagyon, meg vagyon irván,
vagyon meg irván, 3. 11. 23d. lap.
i s t e n s ég 67d. lap.
i s t e n s z e r e t ő , 5d. lap.
j a j v e s z i k , 1. 69d. lap. Jaj és veszek
összetétele.
j e 1 ü s b e n 1 ld. lap: Ma: jelesebben ,
jelösebben, főképen.
j e s o , i e s o , 13d.lapon: a'jóiesot mind
hoz'á tartozóval öszven. 20. ,,a' jo iefot meggyülölé." Jeso, = Jesu, Jcsws.
j o b b á g y , 24d. lapon: mind az or3agbeli iobbagoc, urak és bölcsek.
Mintha már ekkor kezdették volna
mai értelmét.
j o g , 6d. lapon: „ha kedeg tekint iog
felé" azaz, m a : jobbfelé. 'S kellene
csak: job.
j o n k á b , 40d. lapon.- „legioncab az
poklosokon könyörül vala" = inkáb.
Eléjő „inkáb" a 49d. lapon kétszer.
I és N közé 0 csúsztatással úgy lön:
j o n k á b , miként lG, IH-ből jog, juh.
11*
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j ó s z á g , 1 9 , 2 0 . 3 3 , 40d. lapon a'
mutalást eltörsz. Ma, csak képmuta
mai: jóság, értelmében áll. így lön
tó forog fenn. L és T között van
megfordítva, Orság után Ország, Orugyan betücsere, de al és at rag is
ság jelentése meg vált Urság-gk Ura
különböztető.
sággá is. A' 36d. lapon azonban „ve- k e r a l n é asszony, 32d. lapon.
lági jószág" már maiképen véve áll. k e s l c l i , 40d. lapon: „késleli vala útet
az bemenésről." Most inkáb majd köK
zönségeseu: késlelteti. Pedig különb
ség van: késeli, késel-el-i, azaz késle
k a c z o r s á g , 49d. lapon: „és ez elyen
li , késlelteti között. Késsel késeli,
(ilyen) caczorsagnac binébe." Ma:
más hangú e.
kaczérság. Akkor, a' bangrendben.
k a j á l t , 2 l d . lapon: „menybe caíálto k e s a l k o d á s 28d. lapon: „ „az ű
kinynyát és kesalkodását" Molnár 's
bin." 37dikén : monda ez binös emPárizpápai
nem tévé szósorába, de
bör nagy caíaltassal. 56d. lapon: az
Sándor Istvánnál 's a' Tájszótárban
köznép kezde caíaltani. 59d. 1. és
sincs. Értelméhez vezethet: kes: (ma:
caíalta Juditb, Változatai: keált, ki
kés,) kes-er, kes-erő, kes-ely, kes-e,
ált. A' Virginia codex 39d. lapján is
késafa, mi a' székelynél: kesefa, kes„kajált" áll e' sorban: „és ű sirtába
er, m a : késér, kisér.
kezdé kayaltani magát bynesnek. J )
k a i ad a, 8d. lapon: addeg a' binnek k é s e r t e n i , 23d. lapon „akará űtet
háborúságnak tüzével megkeserteni."
caladaíabol ki nem megy. Kaloda,
Későbben len majd: próbára tenni.
mellyben az embert jól elkallják.
De ki van már megint szépen vetve,
k a s z d a g s á g o s , 25d. lapon.- cazdaga' próba, próbálás, próbatétel, s oko
fágos asztal. 28d. lapon: cazdagsásan elfogadva: megkésértés, késérlet.
gos vendégség.
k
e
s e r ű s é g ő s , 1. és 36d. lap.
k e l l e m e t ö s , 38d. lap. Maradhataez
fenn már ekkor is csak magára, leli, k e s x e r e j t e t i k belől szivébe, 22d.
lapon: keszerejtetöm nektök igazat
kell-emből, kellemet u t á n , mit meg
mondanom, 48d. 1. Ma kényszerit.
kellemes ereszte, de már se kellemes,
K
e gyökhez fíiggede/is,miből leve:
se kellemet, elé nem fordul. Pedig
k e j , k é j , J pedig cserél Ay-nyel.
ollyan belyesen v o l t , miképen még
Ke meg szer összetétével len: . kema is él: foly, gyökből: foly-am,
szer-it.
folyam-ás, folyam-at; vili, gyökből:
k e z d e t i k , áll a' 6, 66d. lapon: kez
vill-ám, vill-áin-ás, vill-ám-at.
detnek, 16-diken: kezdessék a' 33d.
k e l l ő k e n y e r , 25 lapon, azaz: tet
lapon. Tehát nem olly tévesztéssel
s z ő , a' millyen kell.
millyennel a' mai: kezdődik, kezdőd
k e m é n y s é g ö s , 20d. lapon: kemennek, kezdettessék forog fenn.
ségös gyülőség
meg kemenül.
k é p m u t a l ó , 14d. lapon: képmuta- k e v e s t ö n n e , = k e v e s t ö n n y i a'
23d. lapon: T és K közötti betücselóknak döge. 68d. 1. ki mindön kép') Küldé e' codexet hozza'm 1844b. gróf D)esse\vff*y Virginia, gr. Dessewffy Jósef igen
tisztelt emlékezetű barátom' lelkes leánya,, a' tiszaioki plébániától.
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révei pedig a' 37dikén: keveshönne,
azaz: igen kevés, legcsekélyebb.
k e v é l y s é g ü s , 49 lapon.
k i , k i t , 23d. 1. Ma: melly, mellyet.
k i n t o r n a , 61 1. Bertalan papnál is
eléjő 1508b. Ollyan mint: lantorna.
k i n y n y e n , 21d. 1. I és ö közötti
cserével lön: könnyen. A' 23d.lapon
áll: k u n i , azaz: könnyi, könnyű.
66d. lapon: kúneség.
k i s d e d m a r t i r u m s á g , 39d. la
pon : kisdedön nem veszi, 93d. 1 =
csekély.
k i v á l t é l e t ű , 14d. 1. = magát el
húzó , elkülönzött.
k ó r , 39d. lap. „ha valaki corocat vigaszrana," A' 40d. 1, pedig: az corocon, az jegén cor, ez 3egcii chor = ,
a' kórokon , a' szegény kór. Értel
mezi, kóró. Kór tehát elaszott beteg.
k ó r s á g , 54d. lapon: testi corsag, lel
ki corsag.
k o r o n k e d , 39. 63d. lap. azaz: ko
ronként.
k ö n y h u l l a t á s , 36. 54. 62d. 1. El
lenben, a' 37d. lapon van: „igyetümkünyi-eze" =
egyetemben,
vele
együtt: a' 38d. lapon: meg: az soltár könyvbe.
k ö n y ö r ü l e t , 41d. lap.
k ö l t e n i i d ó t , 5. I. T és K cseré
vel : tölteni.
k ú c s , kulcs helyett, 34. 35d. lap.
k ű , k r i s t a 1 k ű, változik hűé 20d. 1.

l a n g a z , lsó lapon így: „kinkúvel
langazó szüm," a' 49d. lapon pedig:
„ez t ű z , ti én számból bidös dohos
kenkúvel ki langaz." Megint különb
ség langal, és langaz között, miként

az idvölül szó alatt állóknál. Magyarországon ma : láng, Erdélyben ma
is; láng.
l a k o l d a l o m , 68d. 1. „ur istennek az
szent békességbe vagyon lacoldalma."
l a k o z i k , 31 d. 1. „kilacozik szereted
ben, istenbe lakozik."
l á t á s , l s ő lap „szent János látásának
könyve.
l á t t a t i k , 19. 1. „ k i k n e k láttatic ne
héznek urnák igája." 27d lapon: lát
tatnak. Majd lön: látszik, látszatik,
látszanak. Erdélyben küldvén ur 's
asszony, legényét valakihez, ezt
mondja neki: eredj, menj, N. N.hez
láttatom, hogy van?
l é g y , mint igegyök, legy-ek,
legy-sz,
(lesz) légy után, a' 65d. lap. így: „ha
azt akarod, hogy heuságos gondola
toknak legyét eltávoztassad." Légy
hát annyi volt, mennyi a* m a i : lét,
a' m i , g , gy és d, azután meg d és /
közötti cserével lett. így j ő eléT sor
b a n , mai tét helyett: tégy. Lásd, ott,
a' következtetést. Azonban eléíbrdul
l é t , a' 22d. lapon így: jobbá kívánja
letet, a' 23dikon „ha szünetlen kí
vánja jobbá letet. D e , bizonytalan,
ha létét érté-e cseribarát irónk, vagy
lettét.
l i m b o s , löd. 1. „te merejted hjmbosnak mélségébe" Mérey Jósef, So
mogy vármegyei alispántól haliám
1843b. hogy Somogyban limbus =
posványos ingovány. Tehát a' mi lib
eg, leb-eg, len-g, limb-ál, limb-og.
így volt a' mai hint ige helyett haj
dan: himt. A' Tájszótárban nem áll.
lo v a g , 56d. 1. „valogata száz és húsz
ezör gyalogot és tizünkét ezör lovagocat és ívüsüket." Kolosváratt en
gem egész csufolóba vettek 1814b.
midőn e' lovag régi szót feléleszteni
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kezdem. Pedig a' hogyan gyal után
End-es név; b e n-d; ebből bend-ő,
c
s e n-d, r e n-d a' mi ren-g, S z e n-d,
lön og raggal g y a l - o g , ki, a/att
falu neve, honnan : szend-er. Rendé
jár, miként gyal-iz és al-kz is egy,
és mendu igen összeütni látszik, mert
úgy került elé lo után l o v a g , ki lo
B és M több szóban cserél. Vagy
von jár. Lovagokat itt elvétve áll,
úgy pendült volna-e meddőbe n, mi
kellett volna csak: lovagot,
ként e' codex 67d. lapján: maradjon
l ö t t d o l o g , lOd. lapon: meg löthdol
helyett: marangyon, áll.
gok : factum, facta.
Egy í-vcl lé
vén irva, azért kétséges a' feneb- m e n e t , 56d. 1. hol „kimenet, és be
menet" áll.
bi: létét, ha, nem lett-ét-e?
m e n y o r s z a g , 61. 1. nem: mennyor
M.
szág.
m a g a s b a d , 60d. l a p o n : , ú kedeg fel- m i a t t , m i a t t a , 5. 29. 36. 37d. lap.
Ma: által, általa. 'S ez is helytelenül
álla magasbad helre."
változott által, gondatlanság miatt.
m a g d a l o m b e l i maria 2, 32d. lapon:
Magdala palaestinai várost Magda m i e , 5d. lapon:„avval a' mie vagyon."
/nélkül.
lommá tévé a' hajdani
magyarabb
m
i
k o r o n , 4. 6d. lap. mindönkor-ow,
száj, miként Aegyptus-ból lön abban:
2. 70d. 1. Most csak: mikor? min
Egyiptom.
denkor. A' különbség pedig, a' mi
m a l a s z t , 14d. lapon: „ha kinek va
örök és örökön között. Mikor? job
gyon malasztya embörökkel való
ban : mikortt'í csak jelenkérdés: kornyájaskodásra."
on, már terjedelmet fest.
m a l a s z t b e l i embörök, 19- 70d. lap.
m
i
n d ö n t ö k n é l n a g y o b , 27d^ 1.
m a l a s z t o s embörök, 27diken.
m
i
v
e l k ö d e t , 43, 67d. lapon: Ö-ző
m e g y g y ö n k a z után neked, 58d. lap:
és ű-ző e' nyelvmaradvánv, 's nem
az az: mit tegyünk az után.
#íM-velküdet van benne.
m é l t ó i , meltoltat, 48d. lap szerént
mellyen áll: „méltoltatnék nekie m o n d a t i k , 2 l d . 1. „holoth úgy mon
d a t i k / ' Ezt nem közéletből vévé
megjelöntcni."
a'
páter, hanem dicitur után, mert
m e n d ü , 44d. 1. „más feleséget hoza
a'
deákot nem értett de magyarul an
és ez mendü len." Azaz maisán: med
nál helyesebben tudott ember szájá
dő, a' mi a' tatrosi 1466beli másolat
ban az helyett: „úgy mondják" élt,'s él.
55d. lapja 2d. hasábján ezen mondat
m
o
n d v á n , 16d. lapon: „mint fölül
ban „mert vadnak meddők," annyi
megvagyon
mondván. Mai va, ve,
m i n t : ennuchus. 'S ez mető lehetett,
helyett
egyebütt
is mindig ván vén
met gyök u t á n , honnan met-él adja
áll.
ki leghamarább az értelmet, de a'
herélt meddő és nem szülő mendü, nem m o n d h a t n á j a 12 1. „ha ki nem mont
hatnaía." így /-vei.
egy. Vagy az átvitel, képletes.;
m
ö
g é , 32d. 1. „háta mögé kerúle." A'
m e n t l e n h a t ó Isten, csak a' 14d. la
gyök
tehát m ö g, somogyiasan. Tisza
pon; másutt, minden. Men gyök umenttébeii:
meg.
tán lígy lön: men-d, miként en, ben,
csen, ren, szén, után: e n-d; innen m ö v e t , főnév vagynévző, mövés után,
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a' 4d. 1. szerint: angyaloknak utálatos
kid, valamint ezen n e gyökhez van
és embereknek mövete. Ma: nevet
kapcsolva: ki, ha, mi, mely, 's úgy
séges." Megmöveté ű t e t , lOd. lapon.
len; néki (valaki) néha, némi, né
Most m és n között cserével: neveté.
mely. iVotelen is = wetelen. N e k ü l
Mevet pedig azért volt helyesebb,
szónál kikapható n e értelme, mert
mivel év szómag sorban mev, fordu
ha kül = kii elvétetik mellőle, 's
lást forgatást j e l e n t ; ki tehát száját
azon kül marad, ne nem egyéb, ha
arczvonásit elforgatja hahotával, az
nem csak valami lény, (hajdan állat)
mev-et,= mövet. Né szómagsor pe
csak eszmében lengő, máshoz függedig valami eszmeit; lényegit, más
dő járuló. Iíül, meghosszitva: kivül.
hoz járulót, lengét, teszen, minőt a' n é m i n e m ű , n e m i k o r o n , 40d. lap.
név.
Annyi mint, bizonyos nemű, azaz, bi
in u h k a , 2, 3. lOd. lapon: mert muhzonyos, itt csak gondolomra lévén
cat benne semmit nem szenved, 23d.
v é v e , = egykoron, nem tudni mely
1. felségös lielyen muhkálodom, 28d.
időben.
lapon. I I úgy leheltetek u után, mi n e w , = neii, 4d. lapon: Senecca new
ként a' vele cserélő v meg, mi, mű
mcstör. 28d. 1. dacianos new (neü)
gyükhez kapaszkodik, enyvesebb rafejedelm, 61d. lap. Cassiodoros new.
gaszthatás kedveért. Guzmics mtí/tAnnyi mint: nevű. Úgy vala név he
ködött mű/tgondja, hibás.
lyett tehát csak né, miként lé, ló,
só, tó, 's ezek közül most is csak lé
egyszersmind lév. A' 38d. lapon áll .„egy özvegy aszszony kinek csak
nagygyal nehezeb, nagygyal
két fillére vala, azt is i s t e n n é b e
k i n y n y e b 5d. lapon: nagygyal na
adá; azaz : isten nevébe.
gyobban árt 8d. 1. nagygyal inkáb
n ö m ö s k ő , 61 d. lapon: Ma': drágakő.
akkoron 21, 70d. Ma: sokkal. . .
n a p e g 2 61. lap. napig helyett, ollyan, n y e l , igyegyök 's név, m a i : nyelv he
lyett a' 13d. lapon „harmad nyelnek
miliő: addeg, mcddeg.
gonoszsága, ki harmad nyelv, . . örn a p n y u g a t , 56 1. nem: nyugot, mert
dögi nyelvnek, nyeluökhöz, nyeluök
nyug-ás után van. 'S ha nyugrás-nak
=== nyek-ökböz. 'S így a' 7d. lapon:
lenne sikerzője, kellene: nyugvat.
„más nyelű vagyon emberi nyelű."
n e g y e d k é p p e n 6. 27d. lap. Ma: ne
U van v helyett. Nyelv lett nyelő
gyedszer. L. Egyképen.
u t á n , mivel o, ő általmegy v be
n e g y e d oka, 2d. lap. Ma: negycd-ik
tűbe, így len: eny-ő , hain-ó, öl-ő,
oka. 'S e' másad lapon van: Másod,
köny-ő, dar-ó, szár-ó után : enyv,
harmad oka s t b .
hamv, ölv, k ö n y v , d a r v , szarv.
n é k ü l ö n , 19. 70d. 1. kétség nekülön, n y e r é s é g ő s , 64d. lap.
2d. 1. kín nekülön, igasságnak ékös- n y i l v á b b a n , a' 22d. 1. „ezt nyilvá* ban olvasod." Nyíló után is úgy leve:
sége nekülön, 3Sd. 1. test nekülön,
nyilv, nyilva, nyilván, nyilváb.
68. 1. nálad nekülön, 20d. 1. félelem
nekülön, a' 37d. lapon van: mindön n y o m o d ige volta kikerül a' lOd.
lapról, mellyen van, „az gyöngyöt ne
kétség nekül. Összetéve i t t : m és
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ö l e l e t , 65d.l. „ha akarsz az te jegyősödnek öleletivel gyenyerkedni."
ö r e g e j t ő , 15d. 1. „binnec öregcíjtőe,
dicsőségnek kissebeíjtőe."
ö r ö k k ü l ö r ö k k é , i . 6d. 1. Az lsó
lap alján elvétve van szedve : ftrökkü.
ö s m e r e t , megösmeret, 1G, 42d. 1.
ö s z v e n , 13d. lapon• „mint hoz'á tar
tozóval öszven." Margit életirása
277d. lapján áll: Béla királ kedeg
királné asszonnal öszve. Bécsi codex
179d. lapján : eladom a' várost ő lao d v a r , 53d. lapon: az mennyei odvar.
kozóival
öszve. Ma: együtt.
0 és U cseréjével ma: udvar. így van
oda adu. Odvar lett od-ó utáni odv,
P.
és ar gyök 's rag összetételével. Min
denik jelentése, körzés, forgás.
p é l d a m e l l é , 64d. lap. Ma: például
o d u a r b i r ó , 24d. lapon: „faraho kclegyen. Gyergyóban, példa = te csúf!
rál odnarl)iraianak." = judex curiae p é l d á z három napot, 17. 23. 25.48d 1.
regiae.
p o h á r n o k , pahárnok, 17. lap. Poh,
ó h a j t á s , 14(1. lapon: „mind ezekről
gyökből, mert pohos, a' pohár.
óhajtást teszön. Megoliajtja magát." p o k l o s , 40d. 1, „pocclosokon könyö
o l d o z a t , absolutio, 47d. lap.
rül." Ide játszik: pukk-an.
o l v a s t a t i k , 28d. 1.
R.
o m o l , 20d. 1. „bélé ki omla." Tehát
itt omol és nem omlik szerént.
r á g a l m a s s á g , 3. C. 12d 1.
o n d ó k , l s ő lapon: „az ondoc sátán r e a , lOd. lapon: rea hertelenködék.
nak." 48dikon is.
r e á d á s , 37d. 1. = riadás.
o n n a t , 8d. lap. hol ennet = innét is. r i v i d e n szól, 29d. 1. Most: rövid.
o r s z á g i , országol, 5. 68d. lap. regnat. Ország, hajdan = király,
o r v , 7d. lapon: „gonoszbak az rágal
mazók az oruoknál és toluajoknál, s á r , 48d. lapon: „szörnyű sár gyí
k o k " sor gyök u t á n lett og rag
kik embörőknek jószágokat elurozgal: sár-og, mit Csíkban hallottam
zák." 42d. lapon: miképpen az tol
1841b. SárogbúX, og megfordításá
vajnak és az orv embörnek ű gonosz
val
van: sárgo, sárga.
ságok." Orv és tolvaj között különs z a b a d o j t j a , 43d. 1. „így, ott;tiszböztetés látszik,
toíjta, velagosouta.
o s z t o g a t n ő k , 70d. 1. „mert ha min
den joszágonkat osztogatnók szegé s z á r á n d o k s á g j á r á s , 63d. 1. Megnyeknek." Nem a' hibásan becsúszott:
késértém kifejtését a' Rmnyelveml.
osztogat/íá//l. Az ik-es ige ugyan csak
Ilid. kötete 3 4 4 — 3 4 5 d . lapj.
magyarságosan dívott ezen buzgósá s e b ö s s é g ö s t ü z , 10. 1 . = igen segos szent ferenczesiró születése táján. J besen égető.
himtsétök el az disznók között ne talantal megnyomoggák (nyomódjak)
ú t e t " lód. lap. „te vagy az ki jókat
megnyomocz" = nyomódsz. Nyom
ok, nyom-sz, nyom, vala hát első
fok; nyom-od-ok, nyom-od-sz, nyom
od, második; n y o m í o d o k , nyom
kodsz, nyomkod, harmadik. A' közép
fok feledésbe ment.

o, ö.
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s e g ű d e l i n , 61d. lap. „imátkozőknak
szent fegödelm."
s e m m i é t e s z ö d , 16d. 1. Kipendülve
V. Ezt itten csak figyeltetésül. Több
áll hátrább.
s i l e s z t , 21d. 1. „és el nem silesztötte
volna líket." Gyökszerintibb „sülyeszt" n é l , mert sil után van: sil
ány.
s i r n i a k e z d e , 4 4 d . 1. „nagy keserűség
gel sirniakezde." Ezen s i r n i a , mint
i n n i a , m e n n i e után l e n : sirnya,
innya, mennyi stb. s Kazinczy, egy
kor határozatlan módban lévőül hivé.
Ezen szókötés c' ferenczesirónál volt:
sirnom kezdek, sírnod kezdél, sirnia
kezde. Hibásan írá a' lOd. lap.: „igön
szeretöd jókat és gonoszokat meg
rágalniaznia."Kell vala: rágalmaznod.
s i t , 25d. 1. „és az tüzes kemincebeigön
meg sitik." Kiviláglik innen: Siter,
Sitke, Sittó falunevek értelme. Siter
van Bihar: Sitté Vas; Sittó Nyitra
vmegyében.
s o h h a , 1, 2, 20, 67d. 1.: s o n h a , 19,
47d. 1. Másutt maisán: soha. Sohha,
sonha, soha, lett: semha, seha, után.
s o k a s e j t , 66d. 1. „menynyei kincsüt
socaseyt." Ugyan e' 1. van: „lágyeyt,
k e s z e r e u t , velagosoíjt, gydut, elte*
reut, igazeíjt, taneut, bátoreijt = lá
gyít, keszerit, világosít, gyújt, eltérít,
igazít, tanít.
s z é g y e n ü l t e t i k , 42d. lap. Ma: szégyenítetik. L. szengyön,
s z e m é r ö m s é g , 46d. I. Se'g r a g , név
után.
s z e n g y ö n , 47d. 1. „az örök szengyöntöl megszabadojcsa." Ma: szégyen,
szégyön. De ugyan ezen lapon talá
lod: „az örök szegyöntül, szegyönletébe, szegyönlé meg mondania." Ifid.
lap. van: „nem szegyönlesz" őOd. 1.
GL'AHV CODEX.

„szegyönli, szegyönség, szegyön."
Szegyen. szégyen, lett volna s z e g ,
s z e g y után s lenneszeg-ett érzelem
értelme; vagy szegy-et, szügy-et il
lető. Hanem: szegye, szügye, ma leg
alább, csak a' vágómarhának lónak
v a n , az 1437 — 1441 közötti bécsi
codex 157d. lapja szerént pedig: tügye = maxilla (igaazőtügyökön.) Hi
hetőbb hogy szengyön-t mint meg
hajdanibb szót ejte a' ferenczes atya
írásába, mert következetesebben ke
rült az elé szeny u t á n , ny és gy kö
zötti szokott cserével. Szeuygy, szengy
úgy vala, miként arany helyett arangy van még Gyergyőszekben, a'
hogy ezt 184H). hallottam. 01 Iyan ez,
mint gyenvtán : gyen-gy, gyön-gy.
s z e n t s é g ö s , 14d. 1. „ha kibe láttyák
az nagy szentségös ioth."
s z é n t ö k n e k s z e n t i , Ifid. 1.„ésmind
az szentöknek szenti," 30d. lap. „még
az szentöknek szenti is." Ugyan e'
lapon „az felségös szentöknek közi
be." Nem Révai' hibás követelése sze
rint: Szenteknek szentjök, szentek
nek közikbe.
s z e r é v e l megmagyarázá űtet 17d. 1.
= sorban, rendben. 14d. I. „szertelen
tes3ön magával" azaz: rendet nem
tart. 24d.I. „szertelen való szeretet"
= rendkívüli.
s z e r e t t é b e ú'ket mind el nyeli, oly
igön szereti, 12d. 1.
s z e r e t ő fiam, 36d. lap. Ma: kedves,
szeretett.
s z e r z e t ö s s e g , religio, 14d. 1.
s z í , 19d. 1. „kik teljes szivei nem sze
retik. H í v , óv, is így ///, ó.
s z i d a 1 m as s á g, 50d. 1.„meg mutatom
nemzetöknek te szidalmasságodat."
s z i t t y a , 14d. I. „ki az szép igenös
egyenes) f c i t t a n csomót lel." Ügy)
12
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van itt sz irva sc-vel, miként az 1171
ál-cs annyi mint: kis észbe észbe jut
körüli temetési beszéd másolatában:
tatás , apró t a n , tan-ít-ás.
scerelmes. Molnár Albertnél: szittyó, t a n u l s á g , 6d. 1. arról való tanulság,
juncus, donax, cyperus, Binz- llied66d. lapról 67re, tanolság. Ebből is
gras.
kipendüle máig / 's foly, tanúság. De
s z o r g a l m á z a t o s gondot visel, 14d. 1.
vissza kellene megint pendíteni, mert
s z o r é j t , 48d. I. „szoreytlak és kérdtanolság, a' tanul-ás sikere, tanúság
lek az örök Istenre." 49d. 1. „kérdpedig tanó, = tanu bizonyítása; 's
lek és szoreytlak."
több tanú együtt.
t e d , 16d. 1. „az angyalokat es (is) te
s z ö m , 48d. 1. „sömein, zömeimbe."
ted ördöggé. = tevéd. 'S n e m : ör
s z ö m é r ö m , 24d. 1. „hogy ű rajta adögökké.
kart erővel szömérmöt tennie."
s z ö m é r ö m s é g , 46d. 1. „Ádámot szö- t é g y , mint igegyök: tegy-ck, tegy-ss,
(tessz) tégy után, a' 16d. lapon igy:
mérömség meggyőzé." 47d. 1. „szö„kezdetnek néminemű t e g y ü k , kigmérmösségnek miatta."
böl (kikből) embör vélheti." (Az idé
s z ö n ö l , I5d. 1. „éjjel nappal nem szö
zett lapon álló L e g p c , sajtóvétség.
nöl feltámasztanod." Ik-es igéül van
E' tégy mint névző vagy főnév, anyvéve.
nyi volt, látszik, mint a'mai: tét, tett.
s z ö r n y ü s é g ö s , l . l a p . „ördögöknek
Hasonszó az L sorban álló l é g y .
szörnyüségös látások." Hlyen máiTégy után lett Tegye helynév 's a'
hajdani deákos tévedések vitték Ré
Tegyei nemes cziráké vagy családé,
vait szörnyüségös sok ok, kok-ozá.Vasban. 'S e' tégy még ollyan is, mint
saira.
a' bécsi codex 131d. lapján álló vagy,
T.
igegyök, melly 1437 — 1441 között
azon értelemben dívott, minővel most
t a l á n t a l , lOd. 1. „ne talántal megnyoa' „vagyon, vágyom." Légy, tegyntém
mogygyák lítet." Nyomva e' lapra:
len a' mai legyen, tegyen i s , de nincs
„nomoggac" mert az eredetiben Í'S
meg már ezekben légy tégy régi je
így v a n , holott kellett volna oda is
lentése. Észbe jut itten a' még fenn
nomoggac. 47d. 1. „ne talántal ur Is
maradt: megy-ek, mégy-sz, megy,
ten megagygya" Annyi mint, talánmegyén, és Hlyen volt látszik, a'
tán, n és / közötti cserével,
mai: veszek, vessz, vesz helyett, ve
t á m o g a t n a halottakat, 39d. 1 Sajtó
gyek, végysz, végy.
vétség ott: hallottacat, mert az ere
t e r e m , 68d. lap. ,vo szent békeség, te
detiben: halottacat, áll.
vagy az ur istennek teremé, kiben ű
t a n á l c s , 25d. 1. „mind az egész tanálszünetlen szokta lakoztát." Ter, tér
csal," 27d. 1. „az egybe gyűlt tanálcsután ter-em, ollyan mint ver , kör
nak e l ő l e " A' 24d. lapon van azon
Titán ver-em, kör-öm.
ban akkor is már / kipendítésével.
tanács. T a n ál c s értelme három volt: t e r ö m t , 17d. lap. „látá álmába, hogy
ű előtte három vesszővel egy szőlő
1. consilium, tanács, 2. consiliarius,
tű neveködött és ez szőlőt terömte."
tanácsos, 3. consistormm, sedes, ta
Ma: termett.
nács, tanácsterem. Tanál ige utántan-
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t e s , 17d. I. „tömlöczböl tes kivétetöl"
meg." Mai iró tette volna: vigyem
= te is. Erdélyben: tés' is.
is véghez, véghez is vigyem.
t e t t i k , v a g y teccik? 28d. 1. Kétféle t ö k é l e t ö s s é g ö s , 31-1. „igön nagy
tftkéletösségös j ó . "
képen olvasható. A 2d. lapon inkább:
teccik. Ekkor volna: tetsz-em, tetsz t ö r i e j t ő , 6. 1. „Kiről úgy mond,verstörleutő mestör." Tehát e' szentsée l , tetsz-ik. Tett-ik után, jött volna:
gös buzgóságos iratok kelése korá
tett-etem, tettet-ed, tettet-i, a' mi he
ban a' inai: költő, költér, „verstöri ílyesebben ugyan, tétet-i.
tő mester uram" volt. l l d . 1. áll: „ez
t i k ö r , 50d. I. „jól nezön ez harmadik
Írásokat törleíj'tötte és szerzötte Viltikürbe." 68d. 1 özvegyüknek tíköre.
helmos nett (nevű) doctor." Töröl ige
Tükör helyett ú g y , miként a' 14d. 1.
u
után
:töröl-it, törlít, ollyan minő: haj
:,bíjz és a' lSdikén „ b í z " áll; nem
ol ige után hajol-ít, hajl-ít. E' töröl
bűz; ámbár az lsőn és 7diken bűz; a'
(és törlít) mai értelméhez képest hát,
48dikon meg, csig, fig, mai: csügg,
azért
ragasztatott volna versiróra 's
függ, helyett. Veszprém és Vas vár
imádságiróra
e* névvel, mivel akkor
megyében, Uh, a' tyúk.
ő Kegyelme, sokat törölt, valamint
t i s z t a s á g o s , 63d. 1. „tisztaságosimád
most meg () Urasága, Ő Kegye vagy
ság."
0 önsége = egoistasága is bizony
t i s z t o j t j a , 43d. 1. ,.szívnek (itt nem
csak törölget, mert az egyszerre min
színek) ösmeretét meg tis3to{jta." Udent helyesen alkotó 's leiró Fenegyan e' lapon áll: ,förtclmességnek
Ion, száz meg százév' magzata. Vagy
tÍ3totjtoa," = tisztítója.
a' sok „fejtöréstől „szakadt volna-e?
t i t k , 43d. 1. az ű álnokságos titkíja =
a' „ t ö r l í t ő " nevezet. Máig is dívik
titkja. A '24d. lapon, azonban: titok,
úgymint e' mondás: „nagyban tö
De, t és Ji közé úgy eresztetek o, gör
ri a'fejét, azon töröm a' fejemet, sok
dülékeny kimondhatásért, miként,
fejtöréssel járó munka." E k k o r á t a l 
szercl-m, hol-m, félel-m régi függejában: törlejtő = törlítő annyi volt
désü szókban / és m közé, e. Mert
volna mint: gondolkodó ember, alkotó
tit gyökbez h akként ragada, miként
ész. A bécsi 1437 — 1441 közötti coá t , s z i t , (szid) r c c s , k ö c s gyökbez,
dex 25ld. lapján törleitő annyi mint
és volt átk, szitk, miből lett: á-tok, szi
statuarius ; a' visoli bibliában Káro
tok , 's van: Itecsk, Köcsk falu. így
lyi Gáspártól 1590b. Zakariás Xld.
hát titliár, nem tit és kár összetéte
része 13d. versében -.fazekas, miből
le lenne, hanem tilk volna ár raggal.
az jőne k i , hogy törlítő, simítás, for
t i z ö n e g } ' g y e d k i n y n y a , tizönketgatás értelmében volt véve. Káldi
tőd kinynya, lsíi I. Nem, maisán:
György fordításában: képformáló;
tizenegyed-ik, tizenketted-ik. Illy
ma (szobrász,) és még ollyan hely hol
liajdani példák találtára tevéin e'
faragványok, szobrok állnak, vagy a'
gyűjtemény czím lapjaira; Másod kö
szobrász műteremé. 'S e' hozzávetés
tet, Harmad kötet, Negyed kötet.
mind illik a' fejetörő, sikárló törlő
művészre is.
t ö k é l , 59d. laj). „és azt, a mit gondol
tam lehetőnek meg lenni, tökéljem | t u d n i a m i é r t , 33d. 1. „hét szent jo12*
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3ag (jóság) vagyon , tudnia miért ár- [
tatlanság, elég penitencia, teljes bú
csú vallás 'stb. 38d. 1. ,,bárum marti
rumság vagyon, tudnia miért, 'stb.
46d. 1. Ne szegyönled az igaz mon
dást, tudnia miért, az sz. gyónásba.
64d. 1. „bogy ha az első és az más
igyeközet nem lejend, tudnia miért,
'stb. Azonban miként innia lön iny- '
nya, lígy áll a' 23d. lapon kétszer: i
tudni/amiért, 's a' 30d. lap. egyszer, j
Iratik e' helyett m a : tudniillik. Tud
nia, volt: t u d n o m , tudnod, tudnia,1
u t á n , 's miért eleibe, mintha illik, kell
lett volna értve.
rr

u, u.
u g y a n , 3d. 1. „az részögös torkosokat,
ördög ugyan birja, mint embür ú
barmát, úgy hogy . . . Ma irják: az
ember, az ő barmát! Ugyan, hasonlí
tóul, úgy, igehatározóul áll.
u r , 40d. 1. „ez jámbor asszonynak az
ű u r a " „felele ez asszonyi állat,
ez kórokat az én uram igön nem sze
reti." 45d. lapon „és monda ez asszon,
urának, Uram," A' férnek = férjnek,
ezen keletiesen hivása ma is divatos,
tehát csak azért vevém i d e , hogy or
és ár gyök 's rag rendes összecserélését figyelembe hozhassam. Mert,
u r o z , a' 7d. lapon, e' mondatban:
„gonoszbak az rágalmazók az oruoknál és az tolvajoknál, kik emböröknek ez velági jószágokat
ebirozzák"
ur és or össze van tévesztve. És meg
zavart értelemmel áll a' bécsi 1437
— 1 4 4 1 közötti codexben is, hol u r =
fur és dominus; o r pedig latro.
Ott, urozván = furtim; uroztanak vol
na =a furati essent; urság = furtum;
ur alkodat = impérium; urvos = medicus. Mind szójátékra 's pedig éles

re csíphető. Hogy Ur a z , a' ki egy
szersmind, lop, Urság = uraság, anynyi mint ragadókezüség, zsákmány
lat , 's tirvos uram, egészséglopó Ke
leten még, a' mai Ur szó, vala Or,
melly gyök: kiállót tetőt jelent, onnan
inarada fenn lám: or nasus mint arczból kiálló; or-om mint tető, 's a' do
minus = or hasonlóképen kiválósá
gáért kapta e' nevet. Árpád czímzete
is nyilván még or or-am volt, sőt
nem különben Sz. István nagyon is
jámbor atyakirályé, mert a' hősök el
foglalta kerekfüld, mellyen or-alkodott, melly őtet or-alá, lön: or-ság
majd or-szág. Egy érzelem majd, külömböztetni vágyott azarcz' or-ától a'
parancsoló és birtokos or-t, ez nem
akara taknyos or nevű lenni. Az illemi czélt el is éré, hanem erkölcsi
leg ugyan gonosz pajtás nevével cse
rélt. Mert a' kézre lábra 's nyakba
?*rkot /tMrkoló gaznépet valóban még
keleten is ur nevezettel bélyegzék.
így áll itt az idézett 7d. 1. j ó l : ur-oz,
ige után: „urozzák" 's a' bécsi co
dexben lévő: urozván, uroztanak,
urság;" a' nagyszombati 1513l>eli co
dexben pedig a' tízparancsolat kö
zött: „ N e urozz." Ur gyök után ok
raggal wr-ok, vagy húr-ók melly kö
tőszerrel e zsiványnemü Ur mester
ségét ü z i , ollyan a kimondásban,
mint Vlona, i/clena, omlít, //omlít.
Urvos, volt hajdan gyök szerint: irv o s , ki úgymint ir-nü iró-v&\ gyó
gyított. Ezt talán lehetne felújítani.
— A hangzók ily elcserelését mutatja
ü n ö n m a g a , 8d. lapon, „ez elégté
telre (ott, téterre, megint betücserével) uronk finön maga kötelez." 2'>d. 1.
„Kit uronk ünönmaga megbizonyojt."
Hiszen az egész codexben ő, ól,
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ótet névmás helyett ű, űtet áll.
Valamint hát or-bol ur lett, úgy len
6, meg «-vé.

v.
v a l a m e n e kincse volt, 61d. 1. Ma:
valamennyi. A' gyök látszik m e n ,
mellyből raen-d, m a : m i n d is len.
v a 1, kit ha valaki v a l , ez ünmagát nem
val'a, t. i. a' részegséget, 4d. 1. „ k i t
mindön cmbör meg válhat, t. i. a' lel
ki és testi martirumságot," 38d. lap.
„angyaloknál nagyob erdümüt vál
hatnak" 38d. lap. „az elyetén marti
rumságot meg valhattya mindön embör" 39d. 1. „és én erdőmét meg val'iam" 63d. lap. A' bécsi codex 24d.
1. valál = possessio, ugyan o t t : „és
válván ciliciumat = et habens cili
cium , az 5d. 1. a' szántóföld urat val
vala Booz nevűt, = dominum ha
bens Booz. A' tatrosi másolatban is
gyakran eléjő e' val i g e , mellyel ott
hasonlóan a' Vulgatában álló habét
volna kitéve. Jászay, ott ennek ma
gyarázata körül Ilévai túlcsapásától
még nem mere eltérni. Révaival pe
dig itt fel kell hagyni. Val ige a' ma
gyarban olly különös keleti sajátságot
val (maisán: vall) mellyet a' latin ha
bét, est, egészen ki nem merít. Val
gyök, (cserékkel: v e i , vol,) 's onnan
val-ani, mivel a' gyöknél is csak egy
/ á l l , (de maisán: vallani) annyit
tesz, mint valamit magába bevenni,
elfogadni, teljesen azon lényüvé len
ni, egész valóságot éreztetni, tömö
rödni, összülésben terjedni. Ezen
szó gyökeres kifejtésre érdemes. Al
kalmazása úgy vala többféle, mi
ként fog segéd igének e' mondatok
ban látszik: hívessel jól fog a' meleg
ruha; jól fog e' kés; Átfogni, befog

ni, elfogni, ki/bg'ni vizbó'l fizetésből;
lefogni, megfogni; nem fog rajta;
átok fogta meg a' magyart, 'stb.
v a s r e t e z = cilicium 45d. lap. Retez,
ma: retesz, név, lön rét-ez ige után,
A' beteg buzgalmu, körül rétezé testét
retesszel.
v e 11 á m á s, lOd. 1. Ma is ugy jár dunántúl. Másutt: villámás, villámlás. Villámás van vill-ám név után, villámlás
pedig villám-ol, (villám-ol-ik) ige
után. Vil gyök u t á n , vil-ág is.
v e n e r é k , 45d 1. „és nagy gyenyerüségös étket és veneröket, = italokat.
Ven gyökből lett, vend-ég, ven-eg-e,
— v e n y i g e , ven-er, vener-ék.
v e r s t ö r l e j t ó m e s t ö r , 6d. lap. =
versíró, költő, költér.
v é r t , öld. lap. „szent imádság az binösöknek ótalmazó vérthe," = paizsa.
v e s z e d e l m , 19d. lap. veszedelmnek
igön nagy j e g y e " 69d. „veszedelmnek
fia;" 66d. lapon l kipendültével így
„veszedemtül meg oltalmaz " így jó
elé , nem : féléim , hanem: félem.
v e s z t e g s é g t a r t á s , silentium, abstinentia, 19d. lap. „ajakát ingatván
vesztegséggel" 59d. lap. „az vádoló
ellenségnek vesztegségöt vetsz" 62d.l.
v e s z t e n é j e , 8d. 1. „nagy kazdagságát
elvesztenéje." Ma: elvesztené.
v e t e t l e n a s z t a l , 45d. lap. „az ve
tetlen a3talhoz leűle." Tehát olly
asztalhoz, mellyre abroszt még nem
vetettek. Ma: csak ágyvetés
forog
fenn- Vesd meg az ágyat, reggeli
parancs: bontsd-fel az ágyat, esteli
v e t k ő z e t , 4d. lap. „azrészögség, vétközeteknek anivya."
v é t k ö z ö t t e , 5d. 1. „és ha vétközötte,
róla penitenciát t a r t o t t , " A bécsi és
tatrosi codex illyennel tele van, eb
ben csak ezt vevém (vém) észre.
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datban: karászi földön vola az dolog;
v i g a s á g , 6d. 1. ,.mindenkoron vadnak
valamint a' Temetési beszéd 1171
(vágynak) vigaságba." 30d. 1. „Édeskörüli másolatában voló, a' mi ma:
ségös vigaság."
való.
v i g a s á g o s , 25d. 1. vendégségnek vigaságos és nagy gazdagságos aszta v o n s z o n , 31d. lapon, miként fennebb
v i s s z a alatt látható. Von igéből,
lára" 20d. 1. „szebb vígaságosb."
szón r a g , már terjedtebb értelmet
v í g a s z i k , = meggyógyul, l l d . lap.
éreztet. így volt: a/-ok,«/-sz = a/-asz,
„és mikoron az férgeket nyelvének
al ige után, (mire: al-á, 's innen ah,
alóla kivejendik, legottan az eb megalvás mutat,) a\-szok, al-szasz, alvigaszik. 'S a' 12d. lapon is.
szon, így: fek-ek, fek-esx, fek után;
v i g a s z t , 54d. lap. „az imádság lelki
fekszek, fek-szesz i'ek-szen. Feli ige
kórságból megvígaszt."
voltára
mutat fék-ó, \\<S\\\\<ÍX\ fekv, fek
v i g a s z t á s , 43d. 1. „lelkünknek se
vés
credett.
Alszon, fekszen, a' bécsi
beinek megvigasztására."
codexben
áll.
Világítja pedig ek
v i s s z a , névző v. főnév gyanánt, 31d.
voltát,
a'
m
é
g
d
i v ó : l e s z e k , leszlapon „az szeretet senkivel vÍ33át nem
esz, lesz-e«; teszek, tesz-esz, teszvonszon."
en" vesz-ek, vesz-esz, vesz-en. Lát
v o l t v o l n a , 67d. 1.: „ha Kaxjmnak
szik továbbá: r-nek *js-el cseréje,
(Káinnak) békeség volt vóna szivébe
valamint:
lesz-ő, tesz-ő, vesz-ó, he
. . . meg nem ölte volna,— ha Absolyett
még
fenmarada: lev-ó, tev-ó,
lonnak szájába békeség volt vóna,
vev-ó, úgy lön: von-ó után von-r,
... nem támadott volna; meg nem
von-sz.
hal vala; ha az gonosz tudásnak ki
uronkat elárulá békesége volt vóna
mívelküdetébe.. fel nem akasztja va
z o m a k , 5d. lap. „marmiképpen a z z o la. Volt, volna, vala mind az elszuniak." Eléjő e' kigyófaj neve a' bé
nyadt vol, ro/m'ige ragasztásai. Meg
csi 1437 — 1441 közötti codex 178d.
jegyzendő, hogy ezen ige magánál
lapján is coluber magyar nevéül, Aló és segédigéül is vétetett, mert
mos Vd. része 19d. versében. A' vivolt volna úgy áll itt 's azt lígy ejtik
soli biblia 15901)eli kiadásában Ká
Tisza körül ma i s , volok, vol után,
rolyi oda csak „kigyót" teve. Mol
miként a' Rmnyelveml. líd. kötete
nár Albert szókönyvében: zomok =
169d lapján 15G0beli iratban : mének
densits, crassns, solidus; zomokkivol, (mennek) és, megyeit vol, talál
gyó, coluber; zomokság crassamen,
ható. Ugyan e' lapon van, a' mai:
crassitudo. Vas vmegyében ismere
„vala" helyett még: vola, ezen montes a': zömök legény."

z.

Különszók „BALOL, v. BELÓL" kiható helyraggal.
A , O , U hangrendben: balol.
o r s z á g b a l o l , 5Gd. 1. „és ez Iíoloferb i z o n s á g a b a l o l , 30d. 1. „szent írá
nes mind az nagy hatalmas országhalol számlála." Ma: országból.
soknak bizonságaWo/." Ma: bizony
ságából.
p é l d a b a l o l , 32d. 1. „megtanolhad
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nyilván való" példafta/oZ." Ma: példá j e g y b e l öl, 19d. 1. „ezöket embör megból.
ösmerheti három jelös
jegybelöl."
2ld. 1. minemű jegybelöl üsmerheti
E , O , H hangrendben: belől.
meg embör."
e b b e l ö 1, 30d. 1. „ime ebbelöl engömet j e g y ö k b e l ö l , 18d. 1. „ki jegyökbebódognak mondnak." Ma ebből. 41d.
löl embör vélheti" és megint „ott
1. „hogy ehbelöl nagy érdömöt valmely jegyökbelöl vélheti embör. 23d.
1. „tanuljok azt meg, minemű jegyögjxmk."
belől ösmerhettyök meg." ( T a n u l e r d ő m e b e i ü l , 35d. lap. „Krisztus
j ok helyett van nyomva t a n u l j o k ,
nak kinyának szent érdüinebelöl."
mert az eredetiben is hasonvétség áll.)
e z ti k b e 1 0 1 , 2d. 1. „Azért mind ezögbelöl nyilván megteccic." 5d. lapon. t ö m l ő ez b e l ö l , 18d. 1. „mikoron ki
„Azért ezög&eZó'Z (ismét így g-vel)
vétetnek ez tönüiiczbelöl." Továbbá;
„ki vetetnek ez velágnak tömlöcebenyilván megteccic." 25d. lap. „mind
löl." Még is e' lapon ; meg szaliadula
ezögbelöl az ur isten ezt jelönié."
az tömlöczbelöl." 19d. I. „ez velágnak
C6d.lap. „Azért mind czögbelöl (meg
tömlöcebelöl."
int g-vel) eszödbe vehed."
• •

• •

KÉT ÉSZREVÉTEL.
1. E' balol, belől rag leginkáb azon szóban áll, mellyet az iró nyo
matékosabbnak a k a r t , mert a' lOd. lapon, csak a' mai bol bői ragozattal élt,
így: meg ösineröd e' kettőből, Egy&dZ megösmeröd éhből, mert származik az
iregységíőZ, az gyűlölségből. MásftdZ . . . jézusnak ünön mondásáfidZ 's így
van a' 6d. lapon is csak: ezöhből. Épen a' 18d. 1. meg, melyen: tömlöczbelől,
kétszer, „tömlöczebelől," egyszer áll, és ugyan i t t , jegyökbelöl kétszer. Elő
fordul „tömlöczből, gyökeréből, látásokból'' is.
2. A'„Temetési könyörgés" 1171 körüli másolatában találtatik, tud
j u k : „timnöczebelöl." L. Rmnyelveml.l. hötet 6d. 1. A'tatrosi másolatban pedig:
falubalol. L. 17.hötet. Kinizsiné imádságos könyve 65d. lap.: judának nemzetíjbelől. I,. 11. hötet.
E' ragu szókat azért nyomattam kűlönsorba, hogy felőlek egyetemben
adhassam elé e' két észrevételemet.

LATINBÓL vagy AZ ÁLTAL GÖRÖGBŐL 'S MÁS NYELVBŐL CSÍPETT
SZÓK, E CODEXBEN.
Némellyike magyarrá olvasztással, vagy magyar véghanggal.
lap.

Alamisna
Archangyal

38.
54. 63.

lap.

Apostol
Bestye,

.
bestia

67.
1.

Buffo
Bulla

35. 47.
35.
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lap.

Calastoroin
67.
Camara
51.
Conciliom
8.
Confessor 47. 67. 68.
Corona
38Conscientia
67.
Ciliciom .
33.
Doctor
.
13. 38.
Disciplina
19.
Epistola .
67.
Evangeliom 10. 39 . 4 1 .
Fráter, fráterok
48.

lap.

Hora, ma: óra
59.
Jesus cristos
48.
Komornik, comomik 59.
Martirumság 39.41. 67.
Megpredikalni
37.
Mestör (németből.) 17.
Ofmester, Hofmester (németből.) 58
Oskola
.
31.
Orgona
.
.
61.
Pásztor? .
.
57.
Patriarcha
. 17. 19.

(ap.

Piacz, (olaszból)
57.
Préda
61.
7.
Procator
Purgatórium .
34.
Regula
19.
Sold (olasz)? .
4.
Sólosma (celeusma) 28.
Soltár
30.
Testamentum .
67.
Visitacio
30.
Visitálja meg
30.
Vipera
12.

Néhány mondat, latinul idézve áll.
EGYKÉT FIGYELTETÉS, NYELVREJLEM VIZSGÁLÓJÁHOZ.
1. Ik-es igék itt még nem ősszezavarvák.
2. Betűcsere sok található, 's abból a' valóbbi gyök fejlik elé.
3. Helyesírása nem olly rendezett, minőt a' bécsi codexben és tatrosi
másolatban találunk. Ez inkább csak a' kőzbeszédbeli kimondást 's hangoztatást
betűzte le. így áll a' 9d. lapon, akkerbe, 31-diken, ainnii attesté; 34d. abbinert;
en nem egyéb , annep ellen, = a' kertbe, a' mi testté; a' binért (bűnért); ez
nem egyéb, a' nép ellen. — Cz, gyakran csak c-vel fordul elé, mint a' 45d, la
pon: vas láncai. — L betűt az iró több helyen kipendíté, miként a' l l d . lapon:
asszon embőr vót-e, férfiú vót-e?; 13d. 1. aine példa; 48d. 1. meghoth, azaz:
volt-e, a' mely, megholt.
4. AND, END igerag leginkább csak feltételesen jő elé jövendőül(
HA, MIKOR, MIDŐN után: 9d. lapon áll: Mikoron bemenend; 12d. 1. ha
hiveszendneh ; 33.d. lap. valamineinü szent jóság, kiket ha valaki megtejend,
avagy ha valakibe lelett etendih; 35d. 1. mikoron teljes bucsut adand; 56d: 1.
mert ha te atyádfiához haragot tartandasz, és ütet gyülölendód; 'stb.
8. Mai va, ve, itt: vén. Meg vagyon mondván. Mostani: se nem, se
nem helyett csak: sem, sem: 40d. 1. sem eszem, sem iszom, 62d. 1. sem evek,
sem ivek 'stb.
Több^ efféle összeállítást a' magyar szólam titkainak vizsgálni kívánója maga nem sajnál ten
ni , mivel az I-ső 's 111-d. kötet ahhoz talán már elég ingert gerjes/.thete. 'S ajálá cz itteni bővebb
ki nem ereszkedést a' m. t. társaságnak 1845-beli nagygyűlése is azért, hogy a' kötetek ezekkel ne vas
tagodjanak és áruk ne neveltessék.
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SZAVAK

SORA,

m e l l y c k a' C ó r y c o d e x elején álló „ K i e g é s z í t é s t "
nézve érdekítik.

nyelvtudalomra

Néhánya már a' Górysziromiratbol szedettek között is eléfordnl.

a j á n d o k , II. VI. lap. Ma: ajándék.
á l l a t , XVII. 1. e a l é n * .
A n g l i s , XVII. 1. Majd: Anglus, angoly, most: angol.
á r t a n d ó , X X I I . 1. Névző, vagy „ár
talmas" millyenző, helyett.
á t k o z t a k , X X . 1. Össze van húzva:
„átkozottak."
b é k ö s é g ö s b , VI. 1.
b é v ö n , XI. 1. = bőven. A m a z , Vas,
Somogy vmegyei.
b i z o n y velágosság, XVI. 1.
b o r s á n a iid ó bin. III. 1. Tehát vala:
bocsánok, bocsán-sz, bocsán ige is.
Mert, bocsán után jövő bocsánás-ból
van fenn: bocsánat.
b ó d o g s á g , IX. 1. bódogtalan, XXII. 1.
c s e n á l , XVII. 1. Ma: csinál. Küküllő
vármegyében ma is : cseál.
c s o d á l o k azon, XXII. 1. Ma: csudálkozom.
c s ö p p e n e t viz, XVIII. 1.
d e r e k i r á s , derek szent i r á s , V. 1.
Biblia.
d i c s ő s é g ö s , XV. 1.
d ö g ö k b e l ö l , X I X . 1. Ma: dögükből.
e d ö s s é g ö s , II. 1.
e g y g y c s ü l n i istenhöz, V. 1.
e g y g y ü n n e n m á s t i á , XVII. 1 . =
egyhünnen másliuvá. Egészen So
mogy és Vas vármegyeies. Másuá-han
ugy elnyelve v, miként a' Temetési
beszéd 1171 körüli másolatában hevon
helyett heon áll, Hütineu, hangrend
miatt, honnan-ból.
OUARY

CODEX.

egygyet ezt teszi . . . mást ezt.
c g y í g y ü s é g , X I . 1.
e h n y e i t , V. 1. Mint Margit életregé
jében : kohnya. Ma: enyhít, 's konyha.
e l ő h a l á l , XIX. 1 . = első.
e m l é k ű z t e t i k , II. 1. Ma: említetik.
e m l c k ö z e n d i k , IX. 1.
e n g e d e t , V. 1. Mint, utána mindjárt:
akaraí.
e n y é m , II. 1. Majd lön: cnyira.
é r d ö m ö s b , XI. 1.
e r r e , XIV. 1. azaz : egyre.
e s e n d i k , XIII. 1. Hogy után.
e s m é g, XVII. 1. Ma: g és t közötti
cserével, esméí, ismét.
e s m e r h ő d , VIII. 1. Összehúzva: es
mérheted.
e z ö g b e I ö 1, II. 1. = ezekből.
f á j d a l m , XIV. 1.
f e g y e l m e z , f e g y e l m e z i k , XVII.
XVIII. 1. Fegy után. Figyelmez, a' ki
vigy-k'/j.

fel f u t a t n a k , XVIII. 1. Ma inkább ,
felfuvatnak, v és t közötti betücsere.
fe k e t ü, XIV. = fekete. Tehát régen,
fekető.
f é n y e s s é g ö s embör X V I I , XVIII. 1.
g y i m ö l c s , VIII. I.
g y ö t r e l m , XIV. 1.
g y ű l e s é g , XV. 1. Ma: gyűlés, gyü
lekezet. Mint: szüleség.
h a l á r r a , III. 1. áll a' kéziratban i s ,
Somogy 's Vas vármegyeiesen.
ha I á i t a l á n féreg, XIV. I. haláltalaa
halálra helyett fa, XVI. I.
13
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h a s z n á l a t , II. III. IV. V. 1.
k é r e m é s , IV. 1. Ollyan, mint: halh a s z n á l a t o s s á g o s , VIII. 1.
lam-ás.
h a t a l m a s b , IV. 1.
k e l l e m e t ü s b , XI. XIII. 1.
h e u s á g, XI. 1. Ma: hiúság, hivság.
k e m e n s é g ü s , XVIII. 1.
h i e d e l e m n e k i l való halál, XIV. 1. k e r e s z t y é n , nem: keresztény, I. II.
= hihetetlen.
III. 1.
h i d e g ü l , istentől elhidegült, IV. 1. k e r n i k e z , XX. 1. = környékez. E'
hidegségről heuségre menés,
sok o-zés között is her gyök után,
XVII. 1. Majd lön : hévségre való me
honnan : ker-t. Vd lapon azonban :
nés. Való megént elmaradhat, 's meg
„környeköz" áll.
sem kell: hévségre/.
k e s e r ű s é g ö s kén, XX. 1.
h i d e g s é g ö s havas fagy, XVII. 1.
k i c s i n d e d szalmaszál, X X . 1.
h íj e d e 1 m , XIV.
k i 1 ö in b k i 1 ö m b , II. 1.
h o n n e m , XV. 1. azaz: hogy nem. So k o r n i k a , XVII. 1. == krónika.
mogy 's Vas vármegyeies.
k o r o n k e d , XIX.XXII. 1. ma: koron
h ö r p e n t e n i , behörpentetnek, XVIII.
ként.
1. horpadás' értelmével.
k ó r u l , megkerül, III. 1.
I n j X V I I . 1. Ma: idejében. ' S u - k ö n y , soltárköny, IX. XVIII. XX. 1.
gyan e lapon: téli időn. Ma: időben.
könyo után könyv. Itt meg v elnyel
i d v ü s s é g ü s b , X I . 1.
te vei.
i g y e n sem esmérte, VII. 1.
k ü n y ü , VI. 1 . = könnyű. A' VIII. IX.
i l l e t h e t ő , XVI. 1. = kézzel megfog
XII. lapon pedig áll: kinynyen =
h a t ó , hozzá férhető.
könnyen.
i m á d , X. 1. mai: „imádkozik" helyett. l e p e l , XXIí. 1. Ma: lepedő, takaró.
I s t e m , IV. 1 . = Isten. „Isteni biony, m a l a s z t n e k , VI. 1. miként a' temeté
bizony!" ejtik Somogyban, Vasban.
si beszéd nem jászói palócz, hanem
l s z í a , II. 1. T e h á t , küzebb volt még
dunántúli nyelvében: \\a\Á\nek. Ma
a k k o r , isz-om, isz-od, isz-i, miként
laszt, sokszor eló'jő.
ma is fenvan: esz-em, eszed, esz/. m á s t , XIX. XX. 1. = most. Amaz, mu
Somogy több helységében folyvást
tatja, ma után lettét.
divik: ad/, csúfol/, mond/.
m e g e in l é k ü z e t , XI. 1.
j a j v e s z e k , XIV. 1.
m e g e s m é r e t , VI. 1.
j á m b o r s á g o s , IX. 1.
m e g fű ti a' kemencét, XVII. 1. nem:
j e g y éj é , X. 1. = jegyévé, jegyéül.
befúti.
j e l e n t ő k , XII. 1. Ige.
m é l y s é g ü s , IX. XIII. XVII. 1.
j e l ö n n e n leszen, XIII. 1. = jelen le m e n y i e / ö / leszállottam , IV. 1.
szen.
m i a t t a , III. V. VI. IX. X. I. Ma: általa.
j e l ü n t h e t ö l , XIV. 1. össze húzva: m i n e m d e , X. 1. napjainkban: vájjon.
„jelüntethetöl."
m i v e l k ü d e t , III VII. 1.
k a 1 á h szál, X X . 1. kal-av után v és h m i r e , áll, mai m i é r t gyanánt, XXII. 1.
cserével; sz és v cserével pedig: ka m i n ő n t e s t ü n k , V. 1.
lász.
m u l a t n i lírába időt, XI. 1.
k a s z d a g b , IV. 1. Ma: gazdagabb.
n a g y g y a l n a g y o b , XV. 1.
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ként van : érek, érsz, é r , érzik ;
n á m , XVII. 1. = ]ám, « és / cserével
v e r e k , versz , v é r , vénsii.
Somogy 's Vas vármegyeies.
s e t é t s é g ö s hel, XVIII. 1.
n y a v a l y á s s á g o s , XVI. I.
n e h e z e n v é t k ö z e t , V. 1. Ma: nehéz szégyenség, XV. 1.
s z e l e d b e , VI. I. Ma: szelídebbé.
vétek.
s z e n t s é g , IV. 1. Csak azért sorzom
n y u g o d a 1 m , VI. 1.
i d e , hogy szent és ség ragnak már
o k o s s á g o s , XXII. 1. embör mindön
ekkor miként összetételét, tehát u és
tcrömtött állatnál okosságosb.
t-s megkülönböztetését éreztessem.
o l y a t á n , IV. 1. Mint: ilyetén.
o n d o g s á g o s dohosság, XIV. 1. on- s z e r e t e t ö s b mindönökhöz, IV. 1.
dogságos verőm, XIII. 1. undogságos, s z e r z i gyónásra, VIII. 1.
XIX. 1.
s z i , VIII. 1. A' VI. lapon meg: szü, v
elnyeltével. = szív, szüv.
ü t t e t e k , III. 1. Most: öntetek. Amab
ból jőve k i , látszik, öt-ő, ött-ő, Űt-e s z i z , X I . 1. Szi után helyesen, sziz.
u t á n : ötvös.
a' XI. lapon; szü után: szűz.
ö r e g ü 1 e t , IV. VI. 1. = nagyobbulás. s z i d a l m a s s á g o s szegyön.
ö r ö m e s b e n , X. I. Most: örömestebb. s z o m e h s á g , XVIII. 1.
s z o r g a l m a z a t o s s á g , XVII. 1.
ö r ö k k ő i ö r ö k k é , XIII. XV. 1.
r é s z ö g i l , XVIII. 1.= részegül, ige. s z ö m n e , X X . 1. saját értelemmel. Egyébaránt, ma: szömnyi, szemnyi.
r i v i d , VII. XII. XIV. I. = rövid.
Lgy van: anne, enne, X. XX. 1. meTÓ l a tiltani, XVII. I.
n e , X. X X . 1. most: annyi,
ennyi,
r n t s á g o s ondogság, XIII. 1.
mennyi.
r ö g p o r , IV. 1. = göröngy por.
s z a , VIII. 1. „gy(inasra való szának s í r i í s ó k o r i i k ö k ö r ü , mint a'kenmegnyílása" Mcgvété a' szedó' ezt
kónek langa. XVI. 1. S/rü, m i n t : hialólról a' 2d sorban , „szaz/ak" rakrü. Ez megmaradt, amaz lön: sürü.
tával. A' III. lapon áll: 3aíaiv, mi
'S áll a' XVIII. lapon, i s : sürü. A'
ként az 15()8beli másolatban. D e , az
bécsi 1437—1441 közötti codexben :
tollvétség lesz.
sirő, s ü r ő , hirő. Sokoru, mint: dom
b o r ú , homorú, ösztörü, mogyoru.
s z á d balol,
II. 1.
Sokoru = sok or-omzat, forgás.—
s z á r á n d <> k , VI. 1. Nem : zarándok.
Sukoró,
Fejér vármegye csákvári
s e b ö s s é g ö s t ű z , XV. XVII. 1.
járásában, falu, melly hegytetőn fek
s e m esmérte, s e m szerette, VII. 1.
szik, 's körüle sok ormu halmok,
Ma: sem nem, sem nem.
hegyek. Sokoró
hegye, Győr vár
s e m m i ennél kellemetösb, XIII. 1.
megye
sokoró
ali
járásában.
IlegyséMost: ennél semmi sem kellemcteges
hely
tehát,
sok
orommal,
átalsebb.
jában Sokoró
nevülehet. Kbkörü =
s e n v e d é k , X I X . 1. senyvedek. Senyekékes körzet, forgás, mert ör = kedék.
rengés. Mai kék szót, Gömör várme
s e r e i m , XIV. 1.
gyei iratban Jászon, kök-nck talál
s é r z i k , XX. l.Ma: sért, fáj.Ugy volt,
tam,
\s mutatja ezen e és ö közötti
sér-ek, sér-sz, s é r , sérzik ige, mi
13*
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cserét: kök-ény.— Emlékezetbe vil
lan: Kikiritó, a'Palota és öskü kö
zött járd veszprémi útban. Ha /; őkörü után van-e i és ö cserével el
forgatva, vagy kikéri annyi volna,
mint kéjkörü, kőkörü?
t a h á t , VII. VIII. IX. 1. Ma: tehát. Amaz, gyokszerűbb, m e r t , tahát =
táv-alabb, tov-ább.
t a l á n t a n , XVII. 1.
t a n o , VII. 1. Ma: tanú.
t e n n ö n t ő r ö d , X X I I . 1.
t e n n ö n b i n ö d , VIII. 1.
t i s z , t i z , X X I . 1. = tűz.
t i s z t u l t a t ó n k bintöl, III. 1. külön
böztetve az ugyan e' lapon álló : „tisz
t í t " igétől.
t i s z t ö l e n d ő v é r , III. 1. Ma: tisztelt.
t ü , XVII. I.csati. Erdélyben ma is: tü.
t ü z e t t e r ö m t e n i , XVI. 1. Most:
rakni. Teremtés hát = £erj-esztés.
u t á l a t o s b , X X . 1.
ii n ő n ni a g a , e ' s ü n m a g a , VII. 1.
v a l l a n i d i c s ő s é g e t , VI. 1. érdömöt
válhat, XI. 1.
v á l a s z r a , V. 1. mutat: válasz-ok, válasz-asz, \á\-asz igének is voltára.
így vala: támaz-támasz. És csak, válasz-t, tám-asz-t forog fenn.
v e i á s í t , V. 1. megvelásíttya a' lélök•c-ui «*!• n c k szömét.Érezteti vela névszó vol2 , / ; J W ' • ) tat, melly, vil-oA, YÜ-SZ, vil ige vil-o
;
v. f i .
/ részesülője után Ion vil-a, s i es ee
közötti cserével vel-a, úgy miként

vis-ol-ó után visl-a. Az erdélyi 's tiszamelléki villa, Somogyban Vasban
vella, már vil-ol apróző igének vilol-ó részesülőjéből lön összehúzással:
vill-ó 's ebbül vill-a, vell-a. így vill
á m , vcll-am, vagy későbbi ékezet
tel: villám, vellám. A' mai ill-ik ige
is; Virginia codexben még csak: il-ik.
v e r i t ő z n i , X. 1. Vérit ige után ver í t ő , mai: veríték helyett. Fenn azonban: terítő és téritek. 'S lehet te
h á t : derítő, merítő, derítek, merí
tek.
v é s z e d é i m e s s é g , XXII. 1.
v e t t é l , V. 1. összehúzva: „vetettél."•
v e t t e n e k XVIII. 1. összehúzva, ve
tettének. Lám így v a n : evettenek,
ivottanak helyett: ettenek, ittanak,
és, ettek, ittak.
v é g v e t é s , XV. 1. Elévült, pedig aj
kon van még: véget vetni.
v e t , v é t , V. I. Most: vét-el. V é t é v c l =
vettével, vételével. Lét-el, tét-el azonban fclclevenedék let és te't-ve, 's
utána támadhat: vét.
v i g a s á g o s , XVI. 1.
v i g a s z i k , III. vigaszt, VI. 1.
v i l á g k ö z z ü l , XVII. 1. Ma: világ
ból. Csiki székelytől haliam 1841b.
„Vásárhely közzé nem mentőnk" mit
más magyar most így ejt: Vásárhely
r e nem mentünk be.
v i n engömet XVII. 1. = vitt.

E' féiív itt, láthatóan, toldékul van a' „Kiegészítésből." Mert csak akkor szedem
össze ezen soiolványt, midőn annak a' már elkészült Górycodex eleibe nyomatását is
épen ide illőül kellé találnom.
Balol, belül raghoz tartozóan áll i(t is: dögökbelől, ezögbelöl, menybelöl, szádía/o/.
— Megjegyzem még, hogy a' Xlld Xllld lapon: másod, harmad, negyed használata —
tizenkét/öd használata, olvasható, 's nem másod/A stb használata. Ma is fenforog még,
másod negyed éve. Ez okon tevéin én is a' czfmlapra: \egyed kötet.

