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[KEGYES OLVASÓ!] 

[2a:] Kegyes olvaso. ha az ételt, az italt, melyek testi tselekedetek, 
az Isten ditséretire, és lelkünk hasznára kell forditanunk. szent pál 
szerént, ebböl következik hogy a beszédinknek, és még a mulattsá-
ginknak is ollyanoknak kell lenni, a melyekben ditsértessék az 

5 Istennek szent neve, mind1 pedig magunknak. és másoknak lelki 
vagy testi hasznokra szolgállyanak. ugyan ezen vegre is adom elödbe, 
ezen hat uri szemelyeknek hat napig tarto beszélgetéseket, a melyek 
mind az elmének mulattságára, és hasznára2 mind a szivnek meg 
jobbitására lehetnek. meg láthatni ebben a konyvben, hogy mitsoda 

10 szép dolog ajó erkölcsel valo hajlandoság, és tselekedet, és mitsoda 
gyalázatos arendeletlen indulat, és tselekedet. a jó erkölcsöt sokszor 
az Isten homályba szokta hagyni, egy kevés ideig, de tsak azért. 
hogy a ki tessék azután nagyob fényeségel. és hogy azt mindenek 
tsudallyák, szeressék. és kövessék, és ennek jutalmát. két féle képen 

15 veszik, ebben a könyvben sok szép jó erkölcsüeket. és nemesi indu-
latuakot iátz, a melyek még ez életben hasznokra vált. és az olya-
no-[2b:]kot kövessed. ellenbe pedig, sokaknak rosz hajlandoságok3 

szégyenekre, és veszedelmekre fordult. és ezeket kerüllyed.íkérem az 
Istent adgya, hogy ne tsak mulattságal. de haszonal olvassad. [3a, 

20 3b: üres] 

[4a:] Mulattságos Napok. 

Minek elötte hat fö renden lévö személyekröl szollyak, szükséges 
elsöben hogy meg4 üsmórtessem, ki légyen az a fö renden lévö asz-
szony. akinek házához gyülekeztek rend szerént, azok az uriszemélyek, 
ezt az uri aszonyt hitták Honoriának, aki is negyven esztendös korá-

25 ban, két esztendös5 özvegy lévén, nem tsak sok joszágal. de még 

18 8bris [A kézirat bal alsó sarkában álló dá tum a címlapon.] 
1 mind ( m e ) pedig 
2 haszná [Sorvégi elválasztás után nem folytatja.] 
3 hajlandoságok <és) szégyenekre, és 
4 meg üsmértessem, [meg — még-ből javí tva az ékezet á thúzásával . ] 
5 [A kéziratban így:] két-esztendös [sorvégi elválasztójellel.] 
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nagy okoságal, és jó erkölcsökel bövölködött. joszágit, házát, tse-
lédit, igen szép rendbe tudta tartani. és mint hogy az ö okos és be-
tsületes maga viselése mindeneknek tettzet. azért minden féle fö ren-
den lévö urak. és aszonyok. az ö udvarlásara igen gyakorta el mente-

5 nek. és nála tisztességes mulattságokot találtanak. egy szoval az ö 
szép rendbe valo háza, példája volt az egész tartománynak. ez az 
uri aszony, nem hejában hordozta a maga nevét. mivel ha másokot 
meg tudot betsülleni. a tiszteletet. és a betsületet másoktol igen meg 
várta. 

10 [4b:] Ennek az uri aszonynak. nem volt több gyermeke egy leányá-
nál, akiben volt minden gyönyörüsége, ezért is minden okoságát, és 
elméjit tsak arra forditotta. hogy azt, a jó erkölcsokel fel ékesithesse, 
és a mindenkori foglalatossága a volt. hogy a leányát meg tanithassa. 
mind arra, a mi kivántatik egy uri személyhez, és egy jó gazdasz-

15 szonyhoz. 
Ennek a kis aszonynak neve volt hilária, tizen négy esztendös 

lévón, jegyben is vagyon. az ö szépsége ha felyül nem halad is min-
deneket, de az ö jó erkölcse, okossága, sokakot felyül halad. az ö 
kegyes, és értelmes beszédit mindenek tsudállyák. olly iffiu leányba, 

20 de az vigg, nyájas, és tréfás termeszetiért, minden kis aszonyok 
szeretik. és mindenek tisztelik. jól is viseli a maga nevét. 

Ne tsudállyuk tehát hogy ha az illyen házat sok jffiu urak, és kis 
aszonyok gyakorolták. de atöb fö renden lévö kis aszonyok közül, 
kivált kettö legg nagyob baráttságban valának hiláriával. és az ö 

25 egymáshoz valo hajlandoságokot., leg inkáb az egy másal valo atyafi-
ság inditotta fel bennek. 

Az egyikét ennek a kettönek hitták, Constantiá-[5a:]nak, ennek a 
szépségit tsak a kép iró irhatná le, mivel mása nem volt a tarto-
mányba. ennek minden maga viselése természete, jó erkölcse, szere-

30 tetre, és tiszteletre méltó volt, keveset beszélt, de okosan. és minden 
szavára igen vigyázot., eméltán viselte a maga nevét, mert minden 
szavában, és tselekedetében álhatatos volt.6 

A másodikát hitták Victoriának, erre valoságal illet ez a név, 
mivel ennek szépsége, szép természete, és jó erkölcse, minden szivet 

35 meg gyözöt, és rabsága alá vetette, 
Ez a három kis aszony mint hogy együt laktanak kivált télben, 

a szamos mellet lévö szép városban. azért minden nap a hüária 

6 volt. (amás) [Üj bekezdésbon:] A máeodikát 
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anyához jártak, dolgozni, és magokat mulatni. de mint hogy ez a 
három kis aszony mindenik jegybe volt, a mátkájoknak is szokások 
volt minden nap ugyan azon idö tályba a honoria házához el menni, 
és ótt mátkájoknak udvarlani, 

8 A hilária mátkáját. nevezték. juliusnak, a Constantiájét octávius-
nak, a victoriájét, váleriusnak, ezek mind olyan nagy fö renden lévö 
iffiu urak valának [5b:] akik mind az iskolájokot el végezvén. mind 
más tudományokban részesek7 lévén, alkalmatosak valának az ország 
szolgálattyára, ezekben mind a jó erkölcs, mind az okoság bövöl-

10 ködöt. 
Illyen ritka szépségü, és jó erkölcsü személyek töltének el tehát. 

egy telet, és a tavasznak felét az egy más közöt valo mulattságban. 
a honoria házánál, de ezt a társaságot, nem tsak ahajlandoság. és a 
szeretet foglalta esze, hanem még az atyafiság is. mivel ugy eset. 

15 hogy a férfiak is atyafiasok voltak egy másal, ezen szemelyeknek 
társaságokban. igen gyönyörködöt honoria. és kedvesen halgatta. 
nyájas beszédgyeket, és mint hogy tanult aszony. sokszor olyan 
beszédeket hozott elé, a melyekböl tanulhattak., és elejekbe adta 
az életnek modgyát. a sok nyájas beszelgetés és mulattság után. 

20 atél. és a tavasznak fele el telvén. de aszeretet meg maradván, azon 
gondolkodának, hogy miképpen vehetnék reá honoriát, hogy avaros-
hoz leg közeleb valo joszágában ki vinné öket, ahol együt tölthetné-
nek ha tsak egy hetet is lakadalmok elött, mivel tizen ött nap mulva 
együt kelletet meg lenni lakadalmoknak. és lakadalmok után. el 

25 kelletet válni egy mástol; Constantia. és viktoria mondák erre. 
mint egy-[6a:]keservesen, édes hiláriám mindnyájan ki mehetnek . . 
de mi it maradunk. mert talám az anyáink el nem botsátanak minket, 
oh! édes nénem azon ne busuly.8 mondá hilária. mert minden sebemböl 
ki szedem az eszemet., és azonleszek hogy mindnyájan ki mehessünk. 

30 ha lehet, hanem holnap azon tanátsot tarttsunk, hogy miképpen 
vihessük végben ezt a nagy országos dolgot., és ha engemet tenne az 
egész gyülekezet fö tanácsnak. reménlem hogy hasznos tanácsot 
adnék. erre mindenik reá álla, de kivált julius nevetó beszédit. 

Másnap eszegyülvén, szerentsójekre ugy történék hogy honoriának 
35 valamel'J dolga érkezék, és ahoz kelleték látni, azomba atanátsok.10 

7 részesek (va lának . ) lévén, alkalmatosak valának 
8 ne busuly. <(mert)> mondá hilária. mert minden sebemböl [zsebomböl] 
9 valamel [Nyilván elírás valamély helyet t . ] 

10 a tanátsok. [atánátsok-ból javí tva az ékezet áthúzásával . ] 
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el kezdék avégezést, ki egy tanátsot, ki mást monda, hilária pedig 
nagy vigan fel kele tanátsi székiböl. és mondá. mint hogy az egész 
tanács engemet választot fejének, és hogy idöt ne veszesünk, mivel 
ha honoria bó talál jöni, a tanácsnak félben kell szakadni. hanem 

5 itt két dologrol vagyon akérdés. az egyike, hogy kit válaszunk követ-
nek, aki meg jelentse az anyámnak nagy szándékunkat. a második. 
hogy lehet végben vinni hogy Constantiát, és victoriát él botsása11 

az anyok, de ezt [6b:] az utolso dolgot én magamra válalom,, hanem, 
ha a nemes gyülés jónak találiya. arra igen jó leszen ö kegyelme. 

10 mutatván kegyesen juliusra. azon kivül is fö tanatsosa honoriának. 
ezt mindnyájan helyesnek találták. fö képpen julius. a ki mindenben 
kedvit akarta keresni hilariának. julius jó szivel magára válalván 
akövettséget. ugyan azon estve meg is jelenté adolgot honoriának. 
és meg is nyeré. 

15 Más nap mindnyájan együt lévén., honoria, aki az emberséget 
igen tudta. mondá. crtcttem örömel. hogy a szép társaságnak a legyen 
kedve. hogy ki vigyem valamely joszágomba. egy nehány napig 
valo mulattságra. én azt nem tsak örömmel. de jó szivel meg is tsele-
keszem. nagy betsületnek tartván. ha illyen uri személyeknek vala-

20 miben kedvit találhatom. azért mindgyárt. rendelést is teszek. hogy 
a tisztartomnak mindenre gondgya légyen, vagyon nékem két orányi 
földre szép házam, és kertem.12 gondolom hogy oda jó lesz ki men-
nünk, és meg parantsolom hogy mindeneket készen tarttsanak. ha-
nem már azt lássuk hogy mikor. tettzik, 6s mely napra a nemes 

25 tarsaságnak ki menni, hogy pedig az idöt hejában ne tölttsük 
a mely igen rövid a lakadalmokig, az én gondolatom a, hogy ma 
péntek lóvén., holnap mindent el készitetek. vasárnap. az Isteni 
szolgálatot végbe [7a:] vivén. és együt ebédelvén., negy orakor meg 
indullyunk. és idején oda érkezünk. ót vatsora készen fog várni, 

30 az egész hetet ót töltthetyük. és innep nem lévén ajövö héten. az 
Isteni szolgálatot sem mulattyuk el. azegész szép. társaság ezt nagyon 
meg köszönvén honoriának, hilária mondá az anyának. de még it 
nagy akadály vagyon hátra, mitsoda. kérdé honoria. hilária tsak 
mint egy félben kezdé meg mondani adolgot, ugy hogy az anya nem 

35 érthette meg, mond meg hát mondá honoria. mitsoda akadály a had 
11 él botsása [él — e's-ből javí tva . ] az anyok, de ezt [6b:] de ezt [A lap alján 

utolsónak írt szót megismételte a levól hátsó lapjának elején; egyiket sem 
törölte.] 

12 kertem. [kértem.-ből javí tva az ókezet áthúzásával.] 
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tudgyam. nám örömödben nem is tudcz szolni. ha meg kell a dolgot 
mondani aperte. mondá hilária. édes anyám a nem egyéb. hanem 
Constantia, és victoria attol tartanak. hogy az anyok el nem botsáttyák 
öket. oh! ha tsak a. mondá honoria, a leg kisseb. nagy dolog volna. a. 

5 ha én azt végbe nem vihetném. abban pedig bizonyos vagyok hogy 
végbe viszem. azok az uri aszonyok tudgyák. hogy ugy szeretem 
leányokot és ugy vigyázok reájok. valamint reád. azért mindgyárt 
el is megyek hozájok. és el kérem öket, honoria ezt is szerencsésen 
véghez vivén, tudtára adá az egész társaságnak hogy vasárnap. 

10 ki ki készen légyen, noha a kis aszonyok azt akarták volna, hogy 
mindgyárt meg indulhassanak. mivel péntektöl fogvást. az vasár-
napig valo idö nékik igen hoszunak tettzék. mind azon által. kéte-
lenek valának békeséges türésel lenni. 

[7b:] Vasárnap, az az igen várt idö el érkezvén. az Isteni szolgálat 
15 után. az egész társaság ebéd tályba honoria házához gyülekezvén, 

a jó ebédhez le ülének. és vigan ettenek, a kis aszonyokon kivül. 
a kik nem ehetének örömökben, és alig várhaták az idöt hogy a 
hintoba ülhessenek, az az idö is el érkezvén, honoria leg elöbször. 
sok kinálkodás után, a hintoban üle, azután a férfiak segitték. ki 

20 ki a maga matkáját. a hintoban fel hágni.13 leg elöbször Constantiát 
segitté octavius, victoriát. valérius, és ajó kedvü hilariát julius, a fér-
fiak azután lora ülének. és tsak annyi tselédet vittek el magokal. a 
menyi tsak szükséges volt. 

ött ora tályba, ez a szép társaság. a honoria házához érkezvén., 
2,1 és mint hogy. már. májusnak a közepe felé anapok. elegendö hoszak, 

azért nagy siettségel mindnyájan a kertbe menének. a kert elegendö 
nagy. a fel oldalát a szamos mosa, a sok szép gyümölcs fák. mind 
uttzákra vannak ültetve. akert két részben vagyon. az egyik része. 
a ház felöl. mind virágokal. vagyon bé ültetve. a második része. 

30 minden féle. kerti veteményel. a kert közepiben pedig. egy nagy 
lugos. a melyet a szöllö levelek egészen bé fedték, és ollyan volt 
valamint egy levélböl valo palota. de még a szöllö fáknak. a melyek-
böl állot az a szép lugos. mása talám nintsen erdélyben. mivel. [8a:] 
honoria. azokat. mind rodosztorol, a mármora tengerének a parttyán 

35 lóvö városbol hozatá.14 ezek a szöllö fák pedig hétszer hoznak szöllöt 

18 feg hágni. [Elírás.] 
14 hozatá [Beszúrás; a kéziratban a pont a városbol szó után áll, de a be-

szúrés a pont elé órtendő.] 
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esztendöben. de még narancs, fái. ős laurus fáji is valának kertében. 
honoria nagy örömel. el hordozá15 kedves vendégeit. mindenüt akert-
ben, és ki ki nagy gyönyörüségel. nézte. a sok szép virágot, a sok 
zöldséget, szép virágos fákot. a melyeknek árnyékában nagy vigasságal 

5 sétáltanak. hét oráig. 
Azután honoria a szép házait meg mutatá. és a felsö házakban, 

a férfiaknak, kinek, kinek el rendeló szállását. az also házakot. magá-
nak a kis aszonyokal meg tartá. ős ezt is el rendelvén, mindnyájan 
az ebédelö palotára menének. ahol az asztalt teritve találák, octávius 

10 mondá honoriának. itt mi az aszony földén lévén. mindnyájan az 
aszony hatalma alat vagyunk, azt tudgyuk hogy az aszony mitsoda 
rendbe tarttya házát, azért mi is azon rend alá akarjuk vetni magun-
kot, én, mondá honoria. valo arend tartást szeretem. de illyen uri sze-
mélyeknek rendet nem szabhatok. hanem tsak azon igyekezem hogy 

15 kinek kinek kedvét találhassam. ugy tettzik mint ha az aszony min-
ket, mondá válerius. idegeneknek tartana. ha nem akarna bennünket. 
a házánal lévö rend alá vetni, mint [8b:] hogy tellyeségel azt akarja a 
társaság hogy törvényt szabjak. mondá honoria. az én gondolatom 
a, hogy a férfiak idején fel kellyenek. és ebédig. vagy a vadászattal. 

20 v a gy a halászattal mulassák magokat. az ebéd tizen egy orakor 
légyen. és a vatsora hét orakor. ennél. se hoszab. se nehezeb törvényt 
nem tsinálhatok. hát a leányoknak. kérdé Constántia, a kis aszonyok. 
felelé honoria 11 oráig a házba vagy dologal. vagy egyébel el tölthetik 
az idöt. hát ebéd után. mitsoda foglalatoságunk lészen kérdé victoria. 

25 arra már nekem kell tsinálni törvényt mondá nevetve hilária, hogy 
ha az aszony azt nekem meg engedi. tekintvén honoriára. én nem 
bánom hilária, és ugyan nézük mitsoda féle törvény leszen a, mert 
én is atöbbivei meg akarom azt tartani. az én törvényem abbol áll. 
hogy ugy mint törvény tsinálo azt hagyom az egész társaságnak. 

30 hogy ebéd után. egy oráig az ebédlö palotán beszélgessünk. jó és 
hasznos dolgokrol. az után ki ki el oszolhat három oráig harom ora-
kor ki ki tartozék. nagy birság alat akertbe jöni, ót mulathattyuk. 
magunkot; historiát beszelhetünk. őtt oráig. ött orátol fogvást. hét 
oráig eleget léphetünk a kertben. vatsora után pedig ki ki akor fek-

35 hetik le, amikor tettzik, és anyit alhatik amenyit akarja., ha a ked-
ves gondolatok meg engedik. erre mindnyájan mondák. hogy [9a:] 
mind a két törvényt meg akarnák tartani. hát ha hillária a ki ator-

15 el hordozá [r—z-hől javi tva. ] 
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vényt tsinálta, mondá victoria., valamiben vét meg büntetiké. igen 
is meg. mondá honoria. éa egy nehány nap mulva juliusnak. arra 
szabadsága lészen. 

Héttfö. 

A honoria törvénye szerént. tizen egy ora felé. az egész társaság 
5 az ebédlö palotára gyülekezék. és a még16 ebédhez le ülének. ki ki 

elé beszéllé, hogy miképpen töltötte volna el az idöt. a ferfiak elé 
beszéllék vadászattyokot honoriánok, a kis aszonyok pedig ki ki 
a maga mátkájának meg mondá hogy miben foglalatoskodot, mi ma 
eleget varottunk, olvastunk. mondá a jó kedvü hilária. de nevettünk 

10 is. mert az ablakrol láttuk. hogy julius leg utollyára ment ki vadaszni. 
és leg elöbször jött haza. azért semmit nem is hozot. talám félt a 
büntetéstöl ha a tizen egy orát el mulattya. julius kedvesen halgat-
ván ahilaria tréfáit. kezdé magát mentégetni. de félben kelleték 
hagyni, mivel aaztalhoz ülének 

15 Három orakor pedig a hilária törvénye szerént az egész társaság 
a kertbe gyülekezók. és a szöllö lugosok alá. a pásintra szönyegeket 
teritének. és elegyesen kerek-[9b:]ben17 le ülének. és hilária mondá, 
nem tsak a nagy országos dolgokra, de még a mulattságra is kel 
törvényt szabnom. mint hogy már törvény tsinálonak tettenek, 

20 atörvény pedig abbol áll, hogy a ki ajátékot el veszti, annak zálogot 
kell adni; és addig18 ki nem adgyák az zálogat. a még azt egy szép 
historiával. ki nem válttya. erre a férfiak reá állának, de a kis aszonyok 
egy kevesé vonogatni kezdék magokat. de azok is reá állának.. 

A játékot el kezdvén. ugy esék. hogy leg elöbször oetavius vesztó el, 
25 a zálogot pedig a mátkájának. Constántiának kelleték adni: ennek 

mindenik örüle hogy ö vesztette volna el, tsak az egy Constantia 
mint egy szánta egy kevesó octaviust, octavius pedig azt semminek 
tartván. minden halogatás19 nélkül igy kezdó. el. 

11 a még [g — előbbi Jb-ból? javí tva . ] 
1 7kerekben [kerékben-ből javí tva az ókezet áthúzásával ?] 
18 addig <z> ki nem adgyák az zálogat. 
1 9halogatás [í—s-ből javí tva . ] 
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AZ ELEONORA DE VALESCO. HISTORIÁJA 

Minek utánna Cromvel. ez az usurpator. meg erösitette yolna ha-
talmát. az ö urának. az angliai királynak elsö károlynak halálával, 
minden tehettségivel azon volt hogy a szomszédságban lévö országok 
tölle tarttsanak, és hogy hasznára fordithassa a franczia, és az austriai 

8 ház közöt valo haboruságot, és az alat a még ezen két monárkának a 
követtyeket kik londinumban valanak szép reménségek alat biztatá, 
és el-[10a:]hiteté,. akik is azon valának, hogy ötet, a magok részekre 
fordithassák, ö az alat olyan dolgokrol gondolkodot, a melyeket 
azok meg nem tudhatták, de söt még Cromvel anyira kedvezet a 

10 spanyol követnek., és olyan igéreteket tett néki, hogy azt gondolák., 
hogy egy követ sem lészen nyerteseb nálánál. de az ígeretit meg nem 
erösitté néki. 

De azonba Cromvel alatomban. hatvan hadi hajot készitette. és 
azokot meg raká nyolcz ezer emberel. mind olyanokal. kik ö alatta 

15 sokszor gyözedelmesek voltanak, ez a hadi készület az egész europát 
nagy gondba hozá, a spanyolokon kivül, akiket el amitotta volt. a 
Cromvel szines baráttsága, de mely igen el álmélkodának ahiren. 
a midön meg tudák. hogy ennek a flottának, a kinek vicé admiralisa 
pen, a kánária szigetéhez kellene gyülekezni, és hogy a barbádos 

20 szigetében. még két ezer embert kell fel venni., akor észre vévék a 
cromvel tsalárdságát., és által láták, hogy ámérikában valamely 
eröségeket akarna el venni. 

Erre valo nézve nagy siettségel küldének posta hajokot, kik hirt 
adnának mindenüt az eröségekben, és ezek ollyan szerencsések valá-

25 nak hogy elöb érkezének amérikában mint sem az anglus hajok, 
az anglusok pedig sok helyt ki szállának, de sohult nyertesek nem 
lehetének. a spanyo-[10b:]lok mindenüt olyan készen várták, és 
oly vitézül viselték magokot,. hogy az elleriség látván hogy semmit 
sem nyerhetne rajtok. a jámaik szigetére menének, és meg vevék a 

30 port rojál nevü eröséget. ugyan ezen szigetben., a buenos ayres nevü 
város mellet egy spanyol urnak, dom bernardo válesconak a házát 
fel prédálák. és szerencsétlenségére, az ö leánya Eleonora de valesco 
ót találkozék, egy nehány tselédivel együt. akiket meg ölték, vagy 
rabbá tették az ánglusok 

35 Eleonora de valesco. lehetet akor. mint egy tizen hat. vagy tizen hét 
esztendös, a ki is szép nagy szál termetü és igen szép személyü volt. 
de az ö esziért, és jó erkölcsiért, még méltób volt a szeretetre., mint 
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sem az ö nagy szépségiért. volt ugyan azon tar tományban. 2 0 egy 
spanyol iffiu ur, marquio dom fernándnak hi t ták. ehusz esztendös 
lévén. szép termetü. okos. jo erkölcsü,21 es nagy bátorságu volt, nem 
is volt nálánál gazdagabb a ta r tományban. ez igen szerette a szép 

5 óléonorát, eleonorais hasonlo szeretettel volt hozája. annál inkáb, 
hogy az ö a t tya valesco, jová hagyván egy máshoz valo szereteteket. 
tsak azt vár ta . hogy az akori zene bona. a melyet az anglusok indi-
to t tak vala a szélyeken le tsendesedgyék. és esze adhasa öket, mint 
hogy pedig dom [11a:] fernand, a dom válesco táborán volt. erre valo 

10 nézve kételen is volt távul lenni éléonorátol. éléonora pedig az alat 
ki szokot volt menni némelykor az a t tya házához hogy magát mulassa, 
és hogy nagyob szabadságal gondolkodhassék a dom fernándal valo 
házaságárol, ugy tör tént , hogy a mely orában szokot volt rend szerént 
beszélgetni beátrixal, egyik a leányi közül valoval. akiben leg több 

15 bizodalma volt. ugyan orában22 verték fel a házát az anglusok. élé-
onora le heveredet volt egy kerevetre., halgat ta beátrixot hogy mit 
beszélt. a ki is vig, és tréfás természetü lévén. olyan szerelmes szokot 
mondot néki., mint a mitsodásokot gondolta hogy fog mondani dom 
fernand. eleonorának. midön viszá fog térni, az illyen beszelgetés 

20 éléonorának szivét meg hatván, és mint egy meg vigasztalván. ugy 
te t tze t mint ha az23 ábrázat tyán is ujjab szépséget lehete látni. , 
illyen kedves beszélgetést ugy tet tzik hogy nem kelletet volna félben 
hagyatni mind azon által felben hagyaták. és eleonora aki igen bátor 
volt, a zajra a házbol ki mene., és nagy kevélyen az ellenség eleiben 

25 mene., a ki látván nagy szépségét., tisztelettel lön hozája. 
Mind azon által ha tsudálak is az ö szépségét., de [11b:] a meg nem 

menté. hogy rabjok ne lenne. beatrixal együt. mint hogy pedig látá, 
hogy se magát meg nem oltalmazhatná. se senki meg nem segitené. 
azórt rabul meg adá magát, remélvén azt, hogy még meg szabadulhat. 

30 vagy más rabért ki vál t tyák. vagy pénzért. , és azomba, az anglus 
hajora vivék, a kapi tánynak, aki azon a hajon parancsolt kerm volt 
a neve. aki mihent meg látá éléonorát. el álmelkodék szépségin, 
és azt a prédát sokal nagyobra betsüllé, mint akár mit nyer t volna 
mast a spanyoloktol; emint egy harmintz ött esztendös ember lóvén, 

35 mind hirtelen valo természetü volt. mind pedig sokat állitot maga 
20 tarmányban. [Elírás.] 
21 jo erkölcsü, [ö'—ü-ből javítva.] es nagy bátorságu {b)> volt, 
22 ugyan orában [ugyan azon orában helyett.] 
23 az <abb) ábrázattyán 
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felöl., de azal, nemesi modra tudta másokban meg betsülni, és tisz-
telni a jó erkölcsöt. mikor kivántatot. emihent éléonorát meg látá 
azonal fel gyulada hozája valo nagy szeretete. de magát meg tür-
köztetvén. mondá néki. meg botsás hogy eröszakosan hoztanak 

5 el házadtol. abban bizonyos lehetz. hogy a hozád valo tiszteletet. 
meg nem sértik, kérlek is azon hogy ne szomorkodgyál. szerencsét-
lenségeden. mivel minden tehettségemel azon leszek. hogy meg eny-
hittsem annak keserüségét. 

Meg nem ijedtem az eseten. a mely rajtam történt felelé neki 
10 eleonora, nagy kegyeségel. és maga rea tartásal. és noha nem kelletet 

volna esnem illyen szérencsótlenségben. de ellene nem állok annak 
aki ezt igy rendelte., és reménlem. hogy azal atisztelettel lész egy nagy 
urnak leányához, [12a:] mint a melyel tartozik minden betsületes 
ember. lenni az aszszonyi rendhez, ezekre a szokra kerm kezét nyutván 

15 néki bé vivé aházban. és ót hagyá beátrixal együt. és ki menvén. 
rendelést tett mindenekröl. de fö képpen mindeneknek meg tiltá 
ki nyilatkoztatni. hogy eleonora az ö hatalmában volna. akar menyit 
tudakoznák is öket., nem lön haszontalan ez a meg tiltás, mivel dom 
bernardo de valesco egy sereg lovasal. a szélyeken vigyázot, igen el 

20 álmélkodék ezen a szomoru hiren, nem gondolhatván azt. hogy az 
anglusok anyira el távozanak a tenger széllyitöl, azt meg engedte 
volt éléonorának hogy a kastélyában menyen. a mely mesze lévén 
atenger parttyátol. éppen nem gondolhatta hogy ót veszedelemben 
lehesen. igen nagy keserüségben is esék leányáért, de a dom fernand 

25 keserüségét ki nem mondhatni. mivel iffiu lévén. nem tartoztathatta 
ugy meg magát mint dom valesco. a ki noha nagy szivbéli szomoru-
ságban volt is. de azon igyekezék hogy meg vigasztalhassa dom fer-
nandot. olyan szokal. a melyek talám más idöben és más féle dologért. 
hasznosok lettek volna 

30 El küldenek mind azon által levélel az ellenség flottájához, az 
anglus generalis nagy betsülettel vevé a dom valesco levelét. mind-
gyárt parancsolatot is ada ki, hogy fel keresnék éléonorát., de kerm 
min-[12b:]dennek eleit vette volt, és a szeretete minden nap nagyo-
bodék, az ö titkát pedig anyira meg tartották, hogy ollyan hirt botsát-

35 ván ki, hogy éléonora el veszet volna. a midön a valesco kastellyát 
fel verték, ez a hir kézröl kézre menvén, és senki az ellen semmit sem 
mondván, mindenek igaznak tarták. és dom valesco Qmbere viszá tére 
ezel a szomoru hirel, de a mi itt leg méltób atsudálatra., a hogy, vales-
co bátor szivel vette a leánya el vitelének hirét. remélvén azt. hogy 
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vagy pénzen, vagy más rabon ki válthattya, de mihent el vesztét 
hallá, kéttségben esék, és nagy keserü szokra fokada, dom fernand 
pedig a ki nagy keserüséget mutata, mikor meg hallá el vitelét eleono-
rának. igen meg kezdék bátorodni mikor meg hallá halálát, ne fély 

5 uram. ne fély mondá valesconak, mert eleonora el nem veszet, az 
ö szépsége valakit társul adot nékem, ötet el vitték, és el rejtették, 
én magamban érzem a boszu állást. a gyülölséget és a fóltést. a mely 
meg nem egyeznék akeserüségel., a melyet az ö halála okozna, ha az 
igaz volna. dom váleseo. akinek atermészet más féle gondolatokat 

10 sugarlot. és aki nagy törödéseket24 érzet magában, az ö kedves leá-
nyáért, meg kerestette mindenüt az eleonora testét, hogy pedig az25 

dom fernand gondolattyának is eleget tegyen. akit ugy szerette mint 
fiát, az egész tartományban ki hirdetetó. [13a:] hogy a ki valamit 
tudna mondani felölle., meg jutalmaztatná, ennek nagy haszna lön, 

15 mivel egy iffiu, a ki váleseonal neveltetet volt fel, és aki atöb tselé-
dekel ótt volt, mikor eleonorát el vitték, ö az alat valami formában 
el szaladot, a még az anglusok fel prédálták a kastélyt, ez az iffiu 
dom valescohoz menvén, tudtára adá, hogy a leánya életben vagyon. 
és hogy minden bizonyal. az anglus hajora vitték, ez a hir egy kis re-

20 ménséget ada az atyának., a szeretö pedig által látá, hogy veszedelmes 
társa volna éléonora mellet., azért minden gondolattyát. tsak a 
boszu állásra forditá. és halálos ellensége lön az anglusoknak. 

Azonba pedig ugy tettzék, hogy minden kedvezet a kerm szerete-
tének, és szándékának, mivel ajamaik fö városi meg vételek után, 

25 az anglus hajoknak parancsolattya érkezet, hogy viszá térjenek 
angliában. ez igy lévén, kerm is viszá tére az ö rabjával. akinek is 
nagy keserüségben vala szive. mivel azt reménlette. hogy az attya, 
és a szeretöje azon lésznek. hogy ötet viszá vehessék, mind azon által, 
szomoruán látá hogy az ellenség földire kelletnék menni, és egyikének 

30 sem halhatná hirét, noha nagy bátor szivü volt is, de meg nem tartoz-
tathatá magát, és keserüségel mondá beátrixnak 

[13b:] Ah! az én atyám, aki oly kegyességel nevelt engemet. és 
akinek ugy tettzik. hogy gyönyörüségire voltam, engemet el hagyot., 
és tsak leg kissebben sem igyekezik meg szabaditásomon. hogy ha 

30 a természet el felejtet engem az atyám szivében, a szeretet is el alut 
a szeretömnek szivében. noha azt gondoltam, hogy26 én vagyok az 

2i törödéseket [törekésekethől javí tva . ] 
26 az (éléo)> dom fernand [Törlés a sor végén.] 
26 hogy ( v a ) én vagyok [Törlés a sor végén.] 
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ö boldogsága. dom fernaud engemet el felejtet. dom fernand tudgya 
hogy az anglusok kezében vagyok. és semmit sem tselekeszik hogy 
onnét ki vegyen. ezek a szomoru gondolatok. anyi sok köny hullatásra. 
inditták., hogy a leg kegyetleneb is meg szánta volna, 

5 Noha beátrix vig természetü volt is. de látván szép aszonyának 
keserüségét, ö is ahoz akará alkalmaztatni magát. mind azon által. 
el akarván üzni szomoru gondolatit. minden képen azon vala hogy 
valami kis vigasztalást adhatna néki, erre valo nézve mondá. nem 
tudhatván. hogy miben vagyon adolog. itéletet sem tehetz. se az 

10 atyadnak. se a szeretödnek szeretetekröl, az atyád halgatása, meg 
mentheti elötted. adom fernánd halgatását, mert ugyanis ha egy 
szeretönek álhatatlanságátol lehet tartani. de semmit sem felhetni 
egy atyának meg változásátol. ha szinte dom fernand hüségtelen 
volnais, de dom valesco. [I4a:] nem aláb valo szeretettel szeretne, 

15 és azért nem volna keveseb szorgalmatoságal meg szabadulásodon, 
de nékem ugy tettzik, hogy illendöb azt gondolni, hogy mind az-
atyád, mind a szeretöd. hozád valo szeretetekböl munkálodnak meg 
szabadulásodon. de itt olyan titkos dolog vagyon. a mely nem engedi 
hogy meg tudhassad hogy ök mit tselekesznek éretted. látván 

20 hogy erre a szavaira eleonora meg tüzesedék, ismét mondá nékie,27 

ate hozád valo hüségem lioza magával hogy mindenre vigyázak. 
azért észre is vettem. hogy kerm tégedet igen szeret. és abban nem 
kell kételkedni. hogy az ö szeretete el ne titkolya elötted mind azt. 
valamit az atyád. és a szeretöd tselekesznek éretted. 

25 Mely méltó vagyok a szánásra kedves beátrixom mondá éléonora., 
hogy ha avalo hogy kerm. olyan gondolatal légyen hozám. magam 
is sajditottam én azt de ki akartam verni az28 elmémböl. hogy még 
jobban ne szaporittsam szomoruságimot, mind azon által látom 
hogy az ugy vagyon. mivel te magad is azt észre vetted, de akár 

30 mint légyen, légy hüségel hozám, és soha el ne hagy engemet. de 
mindenek felet ki ne nyilatkoztassuk kermnek a szivem titkát. 
hogy meg ne tudgya társának nevét. aki is én nálam oly kedves. [14b:] 
hagyuk a menyekre gondunkat, gondviselöje lészen a jó erkölcsnek. 
és várjuk bátran meg szabadulásunkat, illyen beszélgetésekel vigasz-

35 tallya vala magát a szép éléonora, azon idö alat. hogy el távozék 
dom fernándtol. és közelgetni kezde angliához. mihent pedig oda 

27 [Sorvégon:] meg [új sor elején:] meg tüzesedék, [elírás?] ismét mondá 
nékie, [nékié-ből javi tva . ] 

28 az ( e m ) elmémböl. 
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órkezék, kerm a maga joszágában vivé ötet, keiit nevü tartomány-
ban. a tenger szélyin. 

Ugyan ót is jelenté megkerm. éléonorának nagy félelemel valotisz-
telettel. hogy az egy szabadságon kivül. mindenekben kedvét fogja 

5 tölteni. a hozája valo szeretetét is meg jelenté néki egyszers mind, 
azt is eleiben adá. hogy egyedül tsak, a hozája valo engedelmeségével, 
kedv keresésével,29 igyekezik ö tölle magátol szivét el nyerni. noha 
éléonora azt elöre el láthatta, hogy igy fognak nékie beszélleni., 
mind azon által azon meg szomorodék, de okos lévén. értelmes fele-

10 letet ada nékie. meg értetvén véle. hogy nem ugy kellene ötet tekén-
teni mint egy rabot. és hogy az attyátol fügvén. ugyan attol is lehet 
ötet meg nyerni,. és hogy nintsen olyan törvény, a mely ötet az atyá-
hoz valo. [15a:] engedelmeség alol. ki vehesse. 

kerm. aki valoságal meg akará nyerni szivét. és azt, tisztességes, 
15 és betsületes uton. és modon. meg igeré néki, liogy azal a tisztelettel 

lészen hozája., mint a melyel kell lenni egy uri jó erkölcsü személyhez. 
azután szolgálokot rendele meléje. kik szolgállyák. beátrixal együt. 
és meg parancsolá, hogy ugy betsülnék, mint a háznak aszonyát. 
mindent el is követe, a mitsak az ö maganoson valo életét meg vidá-

20 mithatná. 
Eleonora. mind igen bátor, mind kegyes természetü lévén, és a 

szép nemesi tselekedeteket igen szeretvén, nagy jó neven vévékerm-
töl. hogy igy bánnék véie, annál is inkáb. hogy azt észre vévé, hogy 
azö nagy szeretete. ajó erkölcsét. semmiben meg nem sértené., mind 

25 ezekben bizonyos lévén., tsendeseb elmével kezde lenni. és noha 
szüntelen eszében volt dom fernánd. és atöUe valo meg válása nehe-
zen eset. mind azon által. nem volt olyan nagy nyughatatlanságban. 
remenlvén azt. hogy a hatalom a melyet már kezdet venni magán 
kermen, és a30 házán. valamely alkalmatoságot mutathat még. 

30 hogy kön-[15b:]nyebben meg szabadulhason. 
kerm a ki minden tselekedetére vigyázot, látá hogy tsendeseb 

elmével volna, és mint hogy ö a tengeren valo járásnak mesterségét 
igen jol tudta. rend szerént. a geometriában, és mathematikában 
foglalatoskodot. azt észre is vévé, hogy éléonora értene valami keveset 

35 azokhoz. atudományokhoz, és egy kevesé kedvellené is, azért mondá 
néki hogy ha tettzenék még jobban meg tanulni, ö meg tanitaná. 

29 kedv keresésével, <ki) igyekezik [Törlés a sor végén.] 
30 a [Beszúrás.] 
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óléonora reá álla, gondolván hogy az alat nem fogna szeretetiröl 
beszélleni néki, és talám el is felejtené. 

De a még, mind ellenkezö dolgot okoza, mivel eleonora. oly jól 
meg tanulá ezt a két tudományt., hogy kerm tsudálkozék rajta. és 

s mentöl inkáb látá szép elméjét: annál nagyob szeretettel. volt hozája. 
de az alat a még éléonora azon igyekezék. hogy enyhithesse rabságá-
nak keserüsógit. az illyen ártatlan foglalatoságokal., a szegény 
dom fernand tudván hogy az anglus hajok viszá tértek volna. 
országban, azon volt hogy spanyol országban mehesen, ámórikábol. 

10 és onnét ángliában., hogy kereshesse eleonorát, dom valesco is igen 
ohajtván leánya fel találását, ellent nem tarta jó szándékában, és 
meg esküvék dom fernándnak, hogy akár hol légyen éléonora, de 
övé le-[16a:]gyen, és akár hol ha fel talállya. el veheti feleségül, ö 
nékie31 adgya, erre meg ölelék egy mást. és dom fernánd hajora ülvén 

15 szerentsésen spanyol országban érkezék, és madridban mene az 
udvarhoz. ót passust nyervén, angliában mene. és ót mindent el 
követe. hogy eleonora felöl valamit halhasson, de tsak haszontalan 
volt minden fáradsága, és mint hogy kerm ritkán ment udvarhoz. 
és azt sem tudta senki hogy az ö kezénél legyen, azért dom fernand 

20 semmit ki nem tanulhata. és kételenitteték tsak haszontalanul 
viszá térni madridban, de mint hogy tsak abban a gyanoságban volt 
hogy az anglusok kezénól vagyon eleonora. ezért igen kezdé gyülölni 
az anglusokot, és a spanyol. udvarnál. azt kezdó kérni, mind maga. 
mind attya fiai által. a kik is nagy tekéntetben valának udvarnál. 

25 hogy az udvar adna néki hatvan álgyus hajot keze alá, és hogy ö. 
a hajon lévö Vitézeket mind el tarttya, mind meg fizeti a magáébol. 

Az udvar tekéntetben vévén, azö hasznos ígeretit., meg adá kérésit. 
és egy tanult tisztet ada melléje, azon kivül. több aláb valo jó tisz-
teket., és tanult vitézeket. a hajo készen lévén. parantsola-[16b:]tot 

30 vett., hogy menne anglia szélyire, és ót vigyázna az ellenségre. meg 
indulván nagy bátorságal, nem kivánván anyira ditsöséget szerezni 
magának., mint boszut állani az anglusokon eleonoráért, el indulása 
után. két nap mulva., sok anglus kereskedö hajokot talalá elöl. akik 
lisbonaban akartak volna menni. és a kiket két fregata kisérte, 

35 mindeniken öttven, ötven algyu, dom fernánd a közeleb valo fregátá-
val a hartzot el kezdó. a mely is egy oráig tartván, a fregáta a sok 
lövés miat. el merüle, a második fregáta segittségére akarván menni 

31 ö nékie [ö nékié-b6l javí tva az ókezet áthúzásával . ] 
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az elsönek., de látván hogy el veszet volna, szaladásra vevé a dolgot. 
a szél ellenkezö lévén, hartznak kelleték állani, de dom fernand oly 
keményen kezde rea lötetni. hogy a fregata fejér zaszlot teve ki,. a 
vitorláit mind le botsátatá. és magát meg adá. dom fernand mind-

5 gyárt spanyol tiszteket, és vitézeket külde. beléje, és élvén a jo széllel, 
kergetni kezdé a kereskedö hajokot., azokot is el érvén, a tág vize 
torkában, mind el fogá, és spanyol országban vivé. 

Ezt a gyözedelmit tudtára adván az udvarnak, atöb tisztek. nagy 
ditséretel beszéllék elé azö nagy okoságát. és bátorságát, ugy anyira,32 

10 hogy az egész madridban, tsak felölle beszéltenek. a-[17,a:]még 
pedig ujjab parantsolatot vön udvartol. addig tsak abban foglalatos-
kodék. hogy meg jutalmaztassa a tiszteket, a vitézeket. ahajosokot. 
és ezt ollyan formába vivé végben. hogy mindenike szerette. és tisz-
telte érette, azután a hajoját el készitté, és meg rakatá éléssel, és 

15 azal ami kivántatot. gondolván hogy az udvar nem hagya tsak 
hejában heverni. a mint hogy, tsak hamar parantsolatot vet. hogy 
amérikában menyen és segittse meg a jamaik szigetében levö hadat, 
a kik még oltalmazák vala magokat, az anglusok ellen 

Az alat, a még ez az iffiu vitéz ezt a parantsolatot követi, kermnek 
20 is parancsolattya menyen. hogy33 el kisérje azokot a hajokot. a melye-

ket Cromvel akart küldeni sok segittségel. a jamaik szigetéhez, 
kerm pedig már esztendötöl fogvást tartván éléonorát fogságban., 
anyira meg szokta vala azon idö alat mindenkor szeretetéröl34 beszél-
leni neki, hogy nagy keserüségel érté, hogy el kellene tölle távozni. 

25 de még attol is kezde igen tartani, hogy a még oda. lészen, addig 
éléonora valamely alkalmatoságot találhat a meg szabadulasra, mind 
ezek olyan szomoru gondolatokban ej-[17b:]ték, hogy ugyan meg 
változék ábrázattyában, éléonora35 ezt észre vévén. attol tarta hogy 
talám valami hirét hallotta volna a dom fernándhoz valo szeretetének, 

30 és az okozná szomoruságát, 
Erre valo nézve. hasonlo szomorueágban esék valamint kerm. a 

ki is nem sokáig hagyá ebben a gondolatban, és akinek tsudálatos 
dolgot adot volt elméjiben a szeretete, nagy tusakodásában, nem 
tudván mitsoda tanátsot adni magának., végtire, az eleonora házában 

n ugy anyira, <(.hogy anyira) hogy [Törlée a 8or végén.] 
•* [Sorvógen:] hogy [új sor elején:] hogy 
31 szeretetéről <sz> beszélleni 
" é l é o n o - [A kéziratban -ra a sor elejéröl e lmaradt . ] 
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raenven, ót lábaihoz borula. mondá neki ezeket a szokot, ide azert 
jöttem hogy meg jelenttsem néked, hogy a köteleségem arra kötelez. 
hogy el távozam tölled. de a nagy szeretetem nem engedi hogy azt 
tselekedgyem, azután elé beszélló néki hogy mitsoda parancsoiatot 

5 vett, azt is meg vallá neki. hogy fel tette volna magában,36 hogy ma-
gával el vigye. de hogy mind a szeretetnek. mind a betsületnek eleget 
tehessen. és a mások bal itéleteket el kerülhesse. azért férfiu köntösben 
akarja hogy öltözék. ós férfiu nevet visellyen. hasonlo képen beatrix 
is igy fog tselekedni. ezt ón már szép eleonorám el végeztem magam-

10 ban. vagy pediglen ha reá nem állasz. elötted meg ölöm magamot 
f I!1ÍI:| Mitsoda nagy tsudálkozásal hallá mind ezeket éléonora, 

ezt mi követheti által látá, de kermet is üsmérte, hogy a mit mond, 
véghez is viszi. magában tórvén. meg gondolá hogy az út a melyre 
akarják vinni. a jamaik szigetében viszi., mely az ö hazája. azért 

15 reáis száná magát. azután nagy kevélyen tekintvén a kapitányra. 
a ki félelemel halgatá, ha vitéz volt is. és mondá néki, kerm. sok száz 
helyes okom volna., a melyekért végben nem kellene vinnem a mit 
töllem kivánsz, mind azon által reá állok, és el megyek veled kiván-
ságod szerént, hogy ezen tselekedetemel mint egy meg hálállyam 

20 néked azt a tiszteletet a melyel voltál hozám. a miolta a hadakozás 
kezedbe adot engemet. tsakugyan ezen az egy okbol tselekeszem 
éretted a mit tselekeszem. mert azt ne reménlyed. hogy azidö vagy 
azalkalmatoság meg gyözetessék veled szivemet, tegedet betsüllek, 
de nem szerethetlek.37 mind ezekböl meg láthatod. hogy egyenesek 

25 az ón szándékim. mivel igazán meg vallom gondolatimot, mind azon 
által el megyek veled, de ugy, hogy nékem meg esküdgyél a menyekre. 
hogy a tiszteletet, a melyel nékem tartozol. által nem hágod. kerm 
ezekre aszokra oly igen meg [18b:] örüle,38 hogy el felejtvén azokat 
a melyek kemények valának. tsak éppen azokra figyelmeze,39 a me-

30 lyekel meg igéré néki. véle valo el menetelét. és mint hogy a nyomorul-
takot a reménség soha el nem hagya, föképpen a szeretetben, magának 
azal hizelkedék. hogy ha egyet meg nyerhetet., idövel atöbbit is meg 
nyerheti, azután meg esküvék. és fel fogadá eleonorának, hogy ezen 
uttyában ugy fogja öt'et tekinteni raint kedves egy testvér öttsét, 

36 magabán, [Ékezethiba.] 
37 szeret.(lek.)hetlek. ; .• 
38 meg- [ lSb:] meg örüle. <^kerm) [{Jcerrn): beszúrás.] 
39 figyelmeze, [Szóvégi e javí tva ; to l lhibarmiat t nem olvasható ki, hogy 

miből?] ' . ,. • . : ; ' v..: . • . . : . / > . 
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azután ki mene aházbol. hogy rendelest tenne. és egyedül hagyá 
beátrixal. aki is nagy tsudalkozásban lévén mondá. hát ugyan aszo-
nyom el akarszé menni kermvel., a te hazádnak ellenségivel, és fer-
nand társával, de hogy akarsz véle el menni, még pedig férfiu köntös-

5 ben. mitsoda ate szándékod, gondolodó azt mitsoda veszedelemre 
adod magadot, leheté arrol gondolkodni irtozás nélkül.40 kedves 
beátrixom. mondá erre eleonora én még elöre tudtam hogy ezeket 
fogod nekem mondani. de kérlek, mit tsinállyak én itt, ugy legyek 
mint a tömlöczben. reménségem sem lehet meg szabadulásomrol., 

10 it mindenik meg visgállya a leg kiseb41 tselekedetemet is. nem hogy 
félnék a hadakozásnak veszedehnétöl; de azal szembe megyek, tsak. 
az atyámhoz, és dom fernandhoz közelit-[19a:]hesek, ugyan ezen 
reménség alat is akarok el menni kermvel., a ki jamaik felé veszi 
uttyát. leheté ennél szeb alkalmatoságot találnom a meg szabadulás-

10 ra. ? a férfiu köntöst melyet fel akarok venni,42 olyan könnyebséget 
ád nekem arra. a melyet nem kereshetném a magaméban, és oly 
Ü8merettséget tehetek abban a köntösben. a rnely veszedelmes volna 
a mostani állapotomban, egy szoval, attol nem fogok félni hogy vala-
kiben szerelmet gerjeszek, és belsö képen., valami rend kivül valo 

20 dolog biztat azal. hogy ez a tselekedetem, végit veti rabságomnak. 
és meg találom akit szeretek. 

Beátrixnak. esze lévén, könnyen reá álla a óléonora okos beszédire, 
és vig kedvü lévén, azon igyekezék. hogy az aszonyának is vigaságot 
adhasson., és mondá. meg vallom hogy olyan bátornak kell lenni 

2o mint magad43 vagy, hogy illyen nagy dologhoz akarsz fogni. de én, 
mondá nevetve. a kinek. se attya, se szeretöje a kihez siessek. kérlek 
igen szépen, mond meg nékem. mitsoda féle ember formája lesz 
belöllem annyi hadi emberek közöt, akik tsak a vér ontást szomju-
hozák, látom én azt aszonyom hogy magad szintén ugy fogsz tsele-

30 kedni44 valamint mások, de a termé-[19b:]szet nem öntöt mindeni-
kiinket egy aránt, és tellyeségel nem érzem magamot arra alkal-
matosnak. hogy vitézi modon meg forgassam a kardot melyet kerm 
fog nékem adni, éléonorának nem lehete ezen nem nevetni. azt fogadá 

40 nélkül. [ü — javí tva valamilyen betűből, do a t in ta szétfutása mia t t az 
ü betű sem vehető jól ki.] 

41 leg kiseb [6 — javí tva hosszúszárú í-ből.] 
42 venni, [v—f-höl javí tva.] 
4 3 magad ( m a ) vagy, 
44 tselekedni [d — b-ből javí tva.] 
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néki, hogy kermet arra kéri, hogy olyan helyre helyheztesse, ahol 
nem lészen veszedelmes. három napot45 illyen formában töltének 
el. azután kerm. éléonorának. egy szép férfiu köntöst külde. ugy 
beátrix számárais. és kereté. hogy venné fel. hogy had szokjék hozája, 

5 mivel tsak kevés idö mulva meg kellene indulni. éléonora a kőntöst 
mindgyárt fel vévé, és ollyan szépnek tettzék beatrixnak, hogy minek 
utánna fel öltöztette volna, maga is siete fel venni a46 magáét, tsak 
azért mondá., hogy valamely kisórtetben ne essem, mivel aszonyom 
nekem ugy tettzik. hogy leg szeb iffiu legény vagy evilágon, hogy 

10 pediglen magamal el felejtessem hogy leány vagyok, mentöl hamaréb 
hasonlo köntösben kel öltöznöm a magadéhoz, a midön egészen 
fel öltözének kerm bé mene hozájok, de ha beátrix szépnek találá 
éléonorát. a szerelmes kerm. nagy tsudálkozásal nézé, és meg vallá. 
hogy soha semmit47 sem látot volna szebet nálánál, egész48 életében. 

15 a mint is hogy. hogy49 eleonora magos szép nemesi termetü lévén, 
aza köntös még inkáb ki mu-[20a:]tatta termetét., egy szoval az ö 
személye, és termete. mind szeretetre, mind tiszteletre inditotta 
másokat 

kerm pedig nagy gyönyörüségel nézé éléonorát. de szorasan50 meg 
20 tartván fogadását. ujjontában fel fogadá hogy tsak ugy fogja tekin-

teni eleonorát. mint ötsét, eleonora pedig már jol tudván az anglus 
nyelvet., mindenek anglusnak tarthatták. a mint is kerm plimuthban 
érkezvén. ahol ahajok várták ötet. eleonorát, lunlei nevü attyafia 
gyanánt mutatá bé a hajokon lévö tiszteknek, a kik mindnyájan 

25 tsudálák ötet, kerm avitorlákot fel vonatván. meg indula, mellette 
pedig ötven álgyus fregáta volt, az ö parantsolattya pedig evolt. 
hogy mihent a flottát. a jamaik szigetéhez kiseri., ebben a szigetben 
port rojálban lévö két hatvan álgyus hajokot, és két frégátakot haddal 
és élésel meg rakván,51 azokal a spanyol hajokra vigyázon, kik euro-

30 pában mennének, az ö uttya pedig szerencsés volt. mind addig valamég 
közel nem érkezék jamaik szigetéhez. mivel akor az idö egészen bé 

45 na [Sorvégi,] pot [:soreleji margóra beszúrva.] 
46 a [Beszúrás.] 
4 'semmit <s) sem látot [Előbb l-t kezdett ími, ezt /-re javította majd 

törölte és a sem szót újra kezdve írta le.] 
48egész [é—y-hól javítva;] életében. [t—n-ből? javítva.] 
48 a mint is hogy. hogy [Az egyik hogy fölöBleges?] 
60 szorasan [szorosan] meg tartván fogadását. <ug) ujjontában 
61 meg rak(ban)ván, 
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borulván, rettentö szélvész támada, ugy annyira. hogy az egész flottá-
nak el kelleték széllyedni, és a maga hajoja is egy nehányszor tsak 
kevésben hogy el nem veszet. minden bizonyal el is veszet volna, 
ha oly értelmes nem lett volna, harmintz ora mulva a szélvész. 

5 [20b:] meg szünvén, és az idö fel tisztulván. kerm egyet sem láthata 
a hajoji közül., egy nehány álgyut ki lötete jelül, hogy a többi azt 
meg halván, tudnák hogy hol volna, de tsak haszontalan volt. erre valo 
nézve azt végezé el magában, hogy a jamaik szigetében52 lévö port 
rojálhoz igyekeznék, gondolván, hogy mind a fregátot, mind a flottát. 

10 ót meg talállya, noha a szél egy kevesé ellenkezö volt. mind azon 
által, arra felé közelgetvén., látá hogy egy spanyol hajo a frégátáját 
igen meg szoritotta volna, igyekezék segittségére menni, de oda nem 
érkezhetvén hamarjában. a fregátának fel kelleték magát adni. 
végtire annyira meg szaporittá vitorláit. hogy a spanyol hajot bé 

15 éré, az a hajo pedig a dom femand hajoja volt. egész estig álgyukal 
lövödözének egy máshoz, de egyik sem sokat árthata a másikának. és 
éjfél tályban. egy nagy szélvész53 el választá öket egy mástol. és kerm 
bé mene port rojálba. és a spanyol hajo. buenos airesben. ahol érdeme 
szerént valo nagy vigasságal fogadák, dom valesco. azt meg tudván. 

20 nem gyözte elégé ölelgetni. mivel az olta nem látta volt. a miolta el 
indult volt spanyol ország feló. dom fernánd mindeneket elé beszólle 
neki. azt is meg mondá hogy mitsoda haszontalanul járt volna angliá-
ban. és azután mindenike keserüségben esék éléonora után. az én kese-
rüségem mód nélkül valo uram, mondá valesconak, és noha [21a:] 

a5 attya légy éléonorának, de lehetetlen nagyob keserüséget54 érezned 
mint én érzek, mind azon által az én szivem tsak reménli hogy még 
meg találom, és ugyan ezen végre semmit el nem mulatok hogy tuda-
kozodhasam felölle, a mely fregátát el fogtam., a rajta lévö tiszteket 
egy mástol mind különösön55 tettem. hogy töllök tudakozodhasam. 

30 mivel agyanoság nem ád nyugodalmat. mindgyárást ide hozák elödbe 
öket, talám azö beszédekböl láthatunk valami kis nyilást a melyböl. 
meg láthatom mit kellesék tselekedni. 

Alig végezé el beszedét. hogy a rabokot eleiben vivék, a többi 
közöt találközék egy, akinek oly szép és nemesi ábrázattya vala, 

35 hogy azonnal hajlandoságal lön hozája dom fernánd. és mondá néki, 
el szigetében [í—g-h&l javí tva . ] 
63 egy nagy [Kimaradt a sor végén: ezélvész vagy viharí] 
64 keserüséget [EUŐ «—r-ből javí tva . ] 
** különösőn [ü—ö-ből javí tva . ] 
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ate ábrázatodbol. meg üsmérhetera. hogy néked leg jobban kell 
tudnod., az ellenségnek szándékát, azt jól tudod hogy a hadakozásnak 
törvénye mitsoda hata lmat ád nékünk te reád. azért semmit se 
titkoly el elöttünk, kérlek is liogy mond meg magad ki vagy, és a 

5 nevét annak a hajos kapi tánynak a kivel annyit lövöldöztünk egy-
máshoz. 

Ez a tiszt hasonlo hajlandoságot érezvén magába dom fernándhoz. 
mondá néki nemesi bátorságal. hogy écossai volna. és a neve montros. 
a neve annak ahajos kapi tánynak kerm. akinek is az a parantsolat tya, 

10 hogy a port rojál-[21b:]ba, egy nehány hadi hajokot fel fegyverezvén. 
azokal a spanyol hajok ellen mennyen. ezt a hirt t ud tá ra adván a 
spanyol generalisnak. és onnét viszá térvén. sok féle nyughatat lan 
gondolati valának. és mondá ugyan azon tisznek. nagy barátságal. 
olyan helyröl valo vagy, ahol hüségel vannak avaloságos56 királyokhoz. 

15 tsudálom azt. hogy még is Cromvelt szolgálod, montros erre nagyot 
suhajta. és mint hogy valoságal kezdé ötet szeretni. azért eszerént 
is kezdé magát menteni mondván. hogy nem egyéb hanem a szükség 
viszi reá, hogy Cromvel szolgálattyára adta magát . mivel azö hazájá-
ban tsak ez elsö fiakra szál ajoszág. de ha valami alkalmatoságot 

20 ta lálhatna, örömest el hagyná a Cromvel szolgálattyát. gyalázatnak 
ta r tván . olyanórt veszedelemre tenni életét. a ki amaga királyáét 
el vesztette. dom fernánd ezt örömel halgatván. nagy baráttságal 
meg ólelé. és azt igéré néki, hogy ha arra volna kedve. a spanyol 
tisztek köziben számlálhatná magát, és hogy a maga sorsával meg 

25 fogna elégedni. azt is szerencséjinek ta r taná . ha olyan érdemü. és 
nemzetü embernek valamiben szolgálhatna. 

Montros. nagy háláadásal meg köszönvén jó akara t tyá t , reá álla 
beszédire. de hogy meg mutassa dom fernándnak hozája valo igaz 
köteleségét elé beszéllé néki minden t i tká t , dom fernand is látván57 

30 hozája valo igaz szivét, ö is [22a:] elé beszéllé néki minden dolgát. és 
azt is hogy mitsoda keserüségben vagyon hogy eleonorának semmi 
hirét nem halhat tya , montros, fris és bátor természetü lévén. ajánlá 
magát. hogy ha valamiben. szolgálhat néki, ö arra. kész volna, én, 
mondá néki dom fernánd. mikor londinumba voltam. az egész tisz-

30 teket lá t tam, akik jamaik szigetinél voltanak. t sak épen azt a kermet 
nem lá tha t tam akinek a nevét ki sem mondhatom fel haborodás 

,G tisznek. [tiszlnek'. (...)] avaloságos [A v betű javí tva.] 
•~'Tlálváii [A v holyett más betűt kezdett írni.] : 
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nélkül. és ha ugyan kedved vagyon nékem abban szolgálni. ón tégedet 
aport rojálba küldelek, olyan szin alat. hogy ót végez aveled el fogatot 
tisztek válttságárol. és azomba tudakozodgyál éléonora felöl. montros 
mindenekre ajánlá magát. mondván. ha szinte kerm hatalmában 

5 volnais, de én azt meg tudom. 
Ez az igéret nagy reménséget adván. adom fernénd szivének, 

azért mindgyárt elis indittá montrost. a port rojál felé, aki is oda 
érkezvén. nagy örömel fogadák, mivel az ót lévö tisztek mindnyájan 
szerették. ötet, azután azon dologhoz foga, a melyért küldetet volt. 

10 de mint hogy nehez volt azt hamarjában el végezni. . azért elegendö 
idejevolt eleonorárol tudakozodni. a ki felöl senki semmit [22b:] 
sem mondhata, látván58 hogy remónségeben meg tsalatkozot volna. 
azon meg szomorodék. végtire azt gondolá hogy iunleivel is beszéllene 
ez iránt, és mint hogy lunlei meg hallotta volt. hogy valamely tiszt 

15 érkezet volna buenos ayresból, ahol gondolá lenni atyát. és szeretöjét. 
azórt leg elöbször is ö szolittá meg ezt a tisztet. és nem mervén neki 
szollani se az attyárol, se a szeretöjéröl, kérdó hogy mit tsinálnak. 
buenos ayresben. montros nem felelvén néki ugy a mint kelletet 
volna, mondá hogy ót nincsen semmi olyas hir. egyéb, hanem hogy. 

20 ót igen beszélnek valamely szép leányrol. a kit is eleonorának hitták, 
és nem tudgyák hová lett. lunlei ezen a szón annyira fel haborodék. 
és el változék. hogy montros. ezt jol észre vévén. azt gondolá hogy 
talám rea talált volna. adom fernánd szerelem társára. de még is 
jobban meg akarván szivének hajlandoságát üsmérni, mind az öröm-

2o ben. mind a szomoruságban monda ismét néki. valo hogy eleonorát 
sokat siratták. de a sirást vigasság fogja követni. mivel dom fernand 
eleonorának egy szép attya fiát fogja el venni. ez a váratlan hir. 
annyira meg hatá a lunlei szivét. hogy elsöben59 meg tüzesedvén 
orczája, azután egészen el haloványodék. montros pedig [23a:] ezeket 

30 a változásokot mind másra magyarázá, és tellyeségel el hiteté magával. 
hogy60 lunlei kezinél volna eleonora. 

lunlei pedig nem halgathatván továb olyan rettentö beszédeket. 
melyek szivét szorongatták. el hagyá montrost nagy sziv béli keserü-
ségel, montros pedig minden változásit. az eleonorához valo szere-

35 tetinek tulajdonitá. és el hitetvén magával hogy ö rejtegetné. kezdek 

5S látván látván [Ismétlés. ] 
59 elsöben <(tu) meg tüzeseclvén 
60 hogy <(len) lunlei 
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tudakozodni. hogy ki volna lunlei. és mint hogy azt mondák. néki. 
hogy más képen nem üsmerik. hanem hogy azt az iffiat. kerm igen 
szereti, és nagy betsületben is tarttya. erre valo nézve tellyeségel 
elhiteté magával. hogy ez az iffiu, a kerm segittségével rejtegeti 

5 eleonorát, az alat a még montros mind ezekröl tudakozodék, a szép 
lunlei a rettentö keserüségnek adá egészen magát. 

látod már most beatrix. a kinek is neve volt uesbi. látod. niondá 
. lunlei. hogy volt okom suhajtozni. ahálá adatlan dom fernandnak 
hozám valo kevés szeretetiért, aza tsalárd meg szegte volt hihetö 

10 hitét. még minek elötte engemet el vesztet volna, és az én eltávozásom 
segitette meg változását. nem hogy engemet szánna, vagy keresne. 
[23b:] de söt még azon örül hogy meg szabadulhatot olyan szeretötöl, 
aki néki alkalmatlan volt, és talám an^ára fél viszá valo menetelemen, 
valamint én azt ohajtottam gyengeségböl, uesbi ezen ahiren anyira 

15 el álmelkodék, hogy nem adhatván ennek hitelt. nagy siettségel kezdé 
keresni a tisztet, hogy had beszélhesen véle világosan mindenekról. 
de az a tiszt elvégezvén dolgát. kerm viszá küldötte dom fernándhoz, 
és igy lunlei a nagy keserüségre adá magát. nem is reménlhete semmi 
vigasztalást. az alat pedig kerm nagy siettségel el készitté mind ahadi 

20 hajoit. és oly nagy hamarságal. hogy a spanyolok. akik lassuak minden 
tselekedetekben. még esze sem gyültek volt, 

kerm a portusbol ki menvén. a sziget körül járt. és a spanyolok 
láttára hajokot is nyert. fernand azt látván nagy türhetetlenségel 
várta hogy a spanyol hajok is ki mehessenek, montros pedig viszá 

25 érkezvén, meg beszélle mindeneket, de fö képpen, a mit lunlei felöl 
monda néki. az igen nagy haragra gerjeszté ellene. és nagy gyülöl-
ségel lön. mind kerm. mind lunlei ellen, azon is gondolkodék. hogy 
mint láthassa veszedelmit mind a kettönek. [24a:] 

Kétt dolog. sok veszedelemtöl meg menté a spanyolokot. mivel 
30 egy nagy szélvész egészen el szélyeszté az ánglus hajokot egy mástol. 

a kerm hajoját a kuba nevü sziget mellé vivé a szélvész. ót amidön 
ahajojat visgáltatná. és jó rendbe akarná tenni. az árbutz fa tetején 
lévö strása kiáltá, hajo, arra kerm vévén aperspeetivát, spanyol 
hajonak gondolá lenni. a mint hogy a hajo spanyol munka volt. a 

M szél jó lévén, kerm utánna ereszkedék. bé éré, és anglus Zászlct teve 
fel. de el tsudálkozék rajta hogy negyven álgyus61 fregáta szemben 
mérne véle állani. 

"álgyul [Elírás.] 
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A maga viseléséröl kerm vévé észre. hogy tengeri tolvajok volnának 
benne. azért keményen is rajtok mene, a mint kezdék pedig magokot 
viselni. abbol által látá hogy nehezen adnák fel magokat, ollyan 
nagy vitózségel is viselék magokot, hogy azt meg mérék probálni. 

5 hogy vas horgokot hajigálának akerm hajojára. hogy meg tartoztassák. 
és ostromal beló mehessenek. a hartz akoron el kezdödvén. kinek 
kinek a maga személyében kelleték hartzolni. az anglusok igen jól 
viselvén magokat az ellenséget egy nehány szor viszá nyomák. de a 
többi közöt, leg inkáb kezdék tsudál-[24b:]ni lunleit. a ki is egy kar-

10 dal. a leg veszedelmeseb helyeket keresé. meg ölvén mind azt, aki 
elötte találkozot. és a ki egy nehányad magával., akik leg vak meröb-
bek valának. azokal. az ellenség hajojában ugrék. akik is látván azt 
a nagy merészséget. oly igen meg rémülének. hogy el veszték sziveket., 
a vitéz eleonora pedig keserüségében. nagy mérész dolgokot viszen 

15 vala végben. el szánván tellyeségel életét. látván dom fernándnak 
hüsegtelenségit., kerm nagy rettegésel látván lunleit az ellenség 
hajojában. annyi segittséget külde utánna. hogy atolvajok, akik 
vitézi modon viselek magokot. végtire fe) adák magokat. 

Akoron az anglusok mindnyájan örömökbe kiáltani kezdének, a 
20 tolvajok közül, akik életben meg maradának. azokot lántzra tevék. 

azután száz féle ditséreteket mondának a tisztek. a hajosok. és min-
denek lunlei felöl. mindenik tsak az ö vitézi tselekedeteit beszéllette 
egyik amásikának. atolvajok magok meg vallották. hogy e nélkül62 a 
vitéz iffiu nélkül ök gyözedelmesek lettek volna. kerm pedig nem 

25 tudta mit mondgyon tsudálkozásában. és gyönyörüségében. halván 
hogy mitsoda ditséreteket tesznek felölle. ö is atöbbivel együt fel 
magasztalá. nagy vitézségét. és okos maga viselését. lunlei pedig 
ezeket tsendeségel halgatá. mivel az ö ke-[25a:]serüsége meg nem 
engedé. hogy valamely kis örömel halgassa ezeket adicséreteket, 

30 desöt még inkáb ohajtotta volna veszedelmét. mint sem a ditséretet 
kerm, igen nagy gazdagságot találván a tolvajok hajojában, mind a 

hadi embereket, mind a hajosokot esze gyüjté. és mondá nékik, mint 
hogy oly vitézül viselték volna magokot. az igasságos dolog hogy 
vérek ki ontásának jutalmát vegyék. de mint hogy senki ugy nem 

35 üsmeri az ö vitézségeket mint lunlei, azért arra is kéri ötet, hogy osza 
el kinek kinek érdeme szerént. erre mindenek örömest reá állának, 
és noha lunlei egy kevesé kezdé magát mentegetni. mind azon által 

02 e nélkül [a nélkülaek is olvasható.] 
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annak örüle,63 hogy egy kevesé arra eröltetnék, el oszta tehat tsak 
nem mindeneket, de olyan okoságal. és igasságal. hogy mindenek 
jová hagyák, a hajoban lévö tisztek közöt pedig senki64 ugy nem 
tsudálá a lunlei tselekedetit. mint egy ivon nevü Colonelus. etitkon 

5 papista lévén. irlandiai nemes ember volt. és mint hogy benne fel 
ta lál tatot avaloságos bátorság. az okoság. és mind az értelem., azért 
lunlei, a mikor az alkalmatoság hozta magával, mindenkor nagy betsü-
letet muta to t hozája, ivon pedig meg nem foghatván. hogy oly iffiu 
korban azt tselekedgyék amit az az iffiu vitéz tselekedet, valoságos65 

10 ditséreteket ád vala néki. és ugy tekinte t te mint fiát, lunlei pedig 
semmit sem tselekedik vala az ivon hire nélkiil, kerm, atolvajoktol 
nyert negyven álgyus fregátát [25b:] meg visgáltatá. a mi heja volt 
meg igazitatá. élésel. és hadi emberekel meg raká. lunlei már azt jol 
tudván. hogy a midón alkalmatoság adatot . kerm mindenkor tsak a 

15 maga szerelméről beszcllet néki, és la tván hogy mindenek vigasság-
ban volnának. az alkahnatoságal akar t élni. és kórni kezdé kermet, 
hogy engedné meg, had ö parancsolna anyert hajon a melyben ö ugrot 
volt leg elöbször, ez által66 el akará kerülni, hogy egy hajoban ne lenne 
kermvel. de kermnek nem tet tzvén kérése. szép szoval eleiben adá. 

20 hogy sokal jobbanvolna az ö hajoján.és6 7hogygyönyörüséget tseleked-
nék néki ha jelen valo lététöl meg nem foszttya ötet . 

Lunleit ezek a szok igen meg háboriták, ö is keményen felelvén 
néki. mondá. ta lám irigyeled a betsületet melyet nyertem. és ezel 
el fordula68 tölle. ivon aki igen szerette lunleit. halván ezeket. t a r t a 

25 at tol . hogy esze ne veszenek egy másal. eleiben kezdé adni kermnek. 
hogy ollyan jó bara t tyának akit oly igen szeretne. és aki oly értelmes. 
és okos, abban kedvét nem szeghetné, kerm sokáig kezde gondol-
kodni, nem tudván mi tanácsot adni magának. de végtire azt is meg 
gondolá hogy mitsoda haragal fordult volna el tölle lunlei, az ö harag-

30 játol pedig igen t a r tván , azert reá álla kórésérc. azután meg ölelé ivont, 
és kéré hogy el ne hagya. lunleit, mert én a te kérésedre ugy botsátom 
el hogy véle légy, a hajoban, taná-[26a:] tsodot kövesse. és hogy 
kivált képen valo gondod légyen reája, ezt a hirt mindenik meg mond-

63 mind azontál [elírás lehet mind azon által helyett] örüle, <e> hogy egy 
04 [Sorvégon:] sen [új sor elojén:] {s> ki 
66 tselekedet, valoságos <ts> ditséreteket 
66 ez által [á—e-ből javí tva . ] 
67 és hogy [s — megkozdott /i-ból javí tva . ] 
68 ol fordu(lván)la 
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ván lunleinek., erre egészen meg tsendesedék. elinéje. más nap a vitor-
lákat fel vonván. a jamaik szigete felé indulának. 

Lunlei pedig szabadságban lévén a maga hajojában, ót minden meg 
tartozkodás nélkül anagy keserüségnek adá magát. ugy anyira hogy a 

5 Colonelus ivon, aki mellette volt, azon igen tsudálkozék, és mint 
hogy ötet igen szerette, ós mindenkor tsak szomoru elmével látta, 
lenni a mioltátol fogvást üsméri. azert alkalmatoságot akara arra 
keresni hogy valamiképen meg tudhassa szomoruságának okát. 
ugy történék hogy tsak magánosan lévén lunleivel. mondá néki. 

10 én azon eleget nem tsudálkozhatom hogy minek utánna olyan ditsö-
séges hirt nevet. szerzettél volna magadnak. és hogy a természet. 
tégedet minden féle szépsógel fel ékesitet volna, még is mindenkor 
szomoruságban vagy, mitsoda bajod vagyon. valaki meg bántoté. 
ne kételkedgyel a hozád valo igaz köteleségemröl. amely szem pil-

15 lantásban kezdettelek látni, ugyan azonban. ugy kezdélek szeretni 
mint fiamot, a te szép tselekedeti-[26b:]dért. bátorságodért. és sze-
mórmeteségedért. oly igen betsüllek tégedet, hogy ha kivantatik. 
a véremet ki ontom éretted, szoly tehát vitéz lunlei.69 nyisd fel szive-
det. ha boszut kell állani éretted parancsoly akaromnak., ha valami-

20 ben kivánod szolgálatomot, én ollyan jó akarod vagyok. a ki hozzád 
tellyeségel köteles. hogy ha pedig titkot kivánsz. töllem, arra eskü-
szöm. néked. azt ne gondollyad hogy tsak a titkod meg tudásáért 
beszéllyek igy, nem, hanem ahozád valo igaz. és tiszta baráttság, 
és betsület kénszerit engem erre. mivel azt tudom magamrol., hogy 

20 meg enyhittik akeserüséget. a midön másokal közlik 
Lunlei halván Ivonnak. igaz szivel valo szavait. azokba nem kétel-

kedheték. mint hogy a maga sziveis tsak azt kereste, hogy ki nyilat-
koztathassa keserüségit. nagy örömel érzé magában, hogy azt közöl-
heti olyan emberel a kinek okossága minder.eknél tudva lévén semmi-

30 töl nem tarthatna, de mint hogy tarta ugyan azon okoságátol, hogy 
rosznak ne találná maga viselését. azért egy kevesé meg tartozkodék. 
a feleletre. mind azon által. eröt vévén magán., ate hozám valo jó 
akaratod mondá néki. suhajtva, anyira meg hatotta szivemet. hogy 
háláa-[27a:]datlan volnék, ha el tagadnám elötted a mit kivánsz 

3a meg tudni, igen is vitéz Ivon szükségem vagyon karodra. tanatsodra. 
és titkodra, de minék elötte ki nyilatkoztassam néked életemnek leg 
nagyob titkait, kérlek hogy mutassad azt a jó akaratodot hozám, 

68 lunlei. <[h) nyisd fel szivedet. ha 
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hogy mond nékem, valamely titkodot hogy had mondhassam meg 
hátraban azután néked az enyimet magad Irlándus vagy, nem vagy é 
pápista? noha veszedelemben forog az ollyan aki ezen avalláson 
vagyon a Cromvel szolgálattyában. felelé Ivon, de mint hogy a 

5 szükséges néked, és mint hogy azt fogadtam hogy tiéd az életem. 
te elötted el nem titkolom hogy ezen avalláson ne legyek. és más 
vallást nem tartok. 

Mint hogy ez igy vagyon mondá lunlei, meg mondhatom néked vitéz 
Ivon. hogy a férfiu nev és köntös alat, ollyan aszonyt látz, a ki evilá-

10 gon leg méltób a szánásra, Ivon ezen tsak el tsudálkozék. valo hogy 
azt tsudálhatod mondá néki. de mint hogy azt meg mondottam 
hogy ki légyek., az én szerencsétlenségemet is elödbe kel adnom, 
hogy meg menthessem valamenyire, a magam el titkolását. a melyet 
ate jó erkölcsöd rosznak találhatná. akoron elö számlálá néki a 

15 maga familiáját, dom fernandal valo szövettségit. rabságban valo 
esésit, a kerm szeretetit. hogy mitsoda szoros fogságba tartotta ötet, 
hogy mitsoda tisztelettel volt hozája. hogy mitsoda szán-[27b:]dékal 
vette fel a férfiu köntöst, remélvén hogy meg szabadulhat. jamaik 
tartományában lévén. azt is meg mondá néki. hogy mitsoda hirt 

20 hallot volna dom fernand hüségtelenségéröl, és hogy azt is fel tette 
volt magában, hogy rabságát el végezné életével együt. a midön 
atolvajokkal hartzolt, de a menyeknek70 nem tettzet hogy fegyver 
által veszek el., mind azon által most a jamaik szigetében viszá té-
rünk, szemeimel kel néznem a hazám ellen valo hartzokot. talám 

25 még azt is akarják. hogy magam is hartzollyak ellene. a melytöl 
irtoznom kellene., mindenüt a széllyeken az atyám parantsol. haszinte 
olyan idegenségel71 láttatik is hozám lenni. de alig várom hogy meg 
ölelhessem lábait, és azon kérjem. hogy valamely klastromba zárjon 
engemet. és ha szinte dom fernánd oly hálá adatlan is hozám. de 

30 kermvel továb nem maradhatok., látod vitéz Ivon. hogy vagyon 
szükségem karodra. ki engem meg segittsen. az el szökesre valo szán-
dékomban. a midön a port rojálba érkezünk. tanátsodra is vagyon 
szükségem. hogy ahoz alkalmaztassam magamot, és a titokra. a 
melyen áll boldogságom. és életem. 

35 Eleonora. még továb is beszélhetet volna, hogy Ivon félben72 nem 
hagyatta volna beszedit. anyira tsudál-[28a:]ta. tisztelte, szerette. 

70 menyek<el)nek 
71 idegensógol <t) [?] lá t ta t ik 
72 félben [&—n-ből javí tva . ] 
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szánta ötet,73 liogy nem szolhata. végtire magához térvén. mondá. 
hogy ha ugy szerettelek mint fiamot mikor lunlei voltál. mostanában 
hogy eleonora vagy ugy szeretlek mint leányomot, és ugy tisztellek, 
és tsudállak, mint az aszonyok közöt legg méltobbat. és tekéntetesse-

5 bet, de abban ne kételkedgyél. mert ki veszlek akerm keze közül. 
és a válesco kezében adlak. azt pedig nem gondolhatom dom fernánd 
ellene mondana annak az álhatatoságnak. a mely természete a spanyol 
nemzetnek. és hogy meg szegné hitit, a mely nem illenek a betsületet 
szeretö emberhez. ezekre a szokra sokat suhajtozék74 eleonora, de 

10 egészen, a Ivon tanátsát akarván követni. egy kevesé meg tsende-
sedék elméje. 

Azon a napon olyan szép idö volt. és olyan jó szél fút, hogy szeren-
csés utozásokot gondolták lenni, és éléonora azt igen reménlé. hogy 
tsak rövid idö mulva végbe viheti szándékát, de azon az éttzaka oly 

15 rettentö szélvész támada. elegyesen nagy Zápor esövel, és meny 
dörgésel. hogy az anglus hajokot. tellyeségel el szélyezté egy más-
tol. 

Ez a rettentö szélvész, két nap. és két óttzaka tarta, a harmadik 
napon az idö fel tisztulván, kerm tsak egyedül látá a maga hajoját. 

20 és azon igen meg ijede[28b:] hogy talám el veszet volna a lunlei 
hajoja. azután jelül álgyukbol lötete. és igy tselekedók. minden ora 
után. azonba közelgetet jamaik szigetéhez. az alat pedig sokan 
ahajoji köziil. ö hozájagyülekezének. de senki hirt nem tuda mondani 
a hajorol. amelyen volt lunlei, egy nehány napig szüntelen lötete 

25 álgyukbol. hogy meg tudnák hol létit. de tsak haszontalan volt., 
akoron anagy keserüségnek adván magát. ezerszer meg bánta. hogy 
maga mellöl el botsátotta volna, ebben a nagy bajban lévén, tudtára 
adák néki, hogy hajokot látnának., a melyek feléje közelgetnének. 
meg üsmervén. hogy spanyol hajok. azért a hartzhoz készüle. 

30 A mint is azok ahajok, a dom fernand parantsolattya alatt lévén, 
nem tsak boszu állásbol. de még a montros beszédiért is, aki már 
a spanyolok közi állot volt, igen ohajtá. a kermvel valo hartzot, 
gondolván, hogy véle együt talállya társát. mihent meg üsmeré a 
kerm hajoját, azonnal hozája közelgete mint egy fél álgyu lövésnire, 

35 és rettentö képen kezdének egy máshoz lödözni. atöb hajok is hasonlo 
képen tselekedének egy más közöt, hogy pediglen egy mást láthassák, 

73 szánta öte, [íráshiba. ] 
74 suhajtozék [s—h-hól javi tva . ] 
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fáklyákot gyujtának étzaka. és hajnalban ismét el kezdék [29a:] 
azon keményen a hartzot, 

Dél felé adom fernand hajojában valo árbutz fát lelövék, az anglu-
sok arra gyözedelmet kiáltának, de egy kevés idö mulva, a kerm 

5 hajojának a leg nagyobik árbutz fáját egy álgyu golyobis két darabbá 
törvén, a spanyolok is nagy örömbe valának, és közeleb menvén az 
ánglus hajohoz. oly rettentö. álgyu, és puska lövés volt hogy se egy 
mást nem láthatták. se nem halhatták. 

kerm, és dom fernánd azon igyekezének. hogy egy máshoz horgol-
10 hassák hajojokot. azt végben vivén. akor el kezdödék közöttök 

arettentö hartz, a mely méltó örökös emlékezetre. kerm tsak dom 
fernandot kereste. és dom fernánd, tsak kermvel. akart viaskodni. 
az anglusok egy nehány szor az ellenség hajojában ugrandozának. 
de mindenkor onnét ki üzetének veszedelemel. dom fernand is hasonlo 

15 képen tselekedet. az anglusok hajojában., de nem volt nagy haszonal. 
kerm sok féle sebekben esvén, sok vérit is vesztette el. de még is 
nem akara el távozni a helytöl, hogy magát bé kötesse. dom fernánd-
nak is által volt löve. atzombja, és három. vagy négy vágás is volt 
rajta, de még is tsak biztatá a vitezit. [29b:] 

20 Végtire atüz meg lassudék mind a két részröl. és anyifa meg tsen-
desedék., hogy tsak némelykor hallaték. egy nehány puska lövés. 
ez a kemény hartz. három oráig tarta. és mind egyik. mind a másik 
hajoban, tsak holt testet, és sebeseket lehete látni. a hartznak alig 
lett tellyeségel. vége, hogy látának nagy sebeségel feléjek jöni. egy 

25 hajot. a mely hajonak anglus Zászloja volt. a hajo pedig. alunlei 
hajoja volt. a ki is nagy tsudálkozásal látván. azt a szomoru dolgot., 
akét hajohoz közelgete. hogy segedelemel légyen hozájok. atöb spa-
nyol hajok látván ötet, gondolák hogy dom fernánd el veszet volna. 
a szélnek ereszték vitorlájokot. tarván attol. hogy az anglusok utan-

30 nok nemenyenek. akik is ollyan nyomorult állapotban valának. 
hogy szerentséseknek tarták magokot, hogy a spanyolok nyugoda-
lomban hagyák75 öket. 

Lunlei pedig leg elöbször is a spanyoi hajoban szálván. ót tsak 
holt testeket. és haldoklo embereket talála. de mitsoda nagy ijed-

35 ségben nem esék. amidön meg üsmeré dom fernandot a többi közöt 
fekünni. a ki eszén nem lévén. avér igen fólyt [30a:] belölle. soha a 
vitéz eleonorának. nem volt olyan nagy szüksége a bátorságra és az 

75 hagyák <öket.) öket. [Törlés tollhiba miatt.] 
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okoságra, mint azon alkalmatosagal. tsak alattomba Ivonra tekinte, 
aki is észre vévé hogy miben vagyon adolog mindgyárt a maga 
hajojában viteté dom fernandot, és bé kötözteté sebeit. azutan 
által mene akerm hajojára. akit is hasonlo. állapotban talalván. 

5 ugyan hasonlo gondgya is lett reája. 
Lunlei ezeket különös helyre tétetvén. azután dom fernandhoz 

mene. nagy70 sziv fajdalomal. amely annál is nehezeb volt. hogy el 
kelleték titkolni. a borbélyok meg álitván77 vérit, és bé kötözvén 
sebeit. azzal vigasztalák. hogy egy sebe sem volna halálos. ez egy 

10 kevesé meg tsendesitté78 elméjit. aki is mind végig nemesi modon 
akarván magát viselni. hasonlo figyelmetességel volt kermhez. a kiröl79 

is hasonlot mondának aborbélyok. 
Eleonora illyen szorgos dolgokban fáradozván, és azon kivül is 

elméje, nagy tusakodásba lévén, Ivon tarta attol hogy meg ne bete-
15 gedgyék, azon kéré igen szépen, hogy minden gondgyát bizná reája. 

és tsende-[30b:]ségbe80 lenne. mint hogy dom fernánd életbe volna, 
mivel azt látod, mondánéki. hogy az Isten rendelése olyan boldogságra. 
vezet. a melyet nem reménlhetted volna, kérlek vessed abban bizo-
dalmadot., és enged meg had munkálodgyam helyetted. mivel ez az 

20 alkalmatoság meg mutattya néked hogy mitsoda buzgoságal valo 
jó akarod vagyok, a mitsoda modot gondoltam ate dom fernándal 
valo meg szabadulásodra. szükséges hogy a lunlei nevet visellyed. és 
az anglusok ugy tekintsenek mint eddig. hanem nyughatatlanságodot 
mérsékeld meg. szivednek tusakodását titkold el. és nyugodgyál 

25 meg az én igéretemen. és Jiüségemen a melyet hittel fogadtam néked. 
Ezeket a szokot h'alván olyan embernek szájából. a kihez eleonora 

nagy tisztelettel volt. ugyan az Ivon akarattyához is alkalmaztatá 
magát, én minden kételkedés nélkül. követni fogom tanácsodot 
felelé néki eleonora ugy is tekintelek mint atyámot, kezedben vagyon 

30 minden betsületem. és boldogságom. mindent a te okoságodra, és 
jó erkölcsödre hagyok. tsak azt tud meg, hogy valamit eddig tseleked-
tem. arra tsak a gyanakodás. és a halál keresés vitt engemet, és hogy 
a dom fernánd jelen valo léte. [31a:] az én aszonyi gyengeségemben 
viszá tett, sziikséges is még egy darab ideig. hogy ne az eleonora. 

76 nágy [Ékezethiba; nagy] 
77 meg álitván [i—e'-ből javí tva . ] 
78 tsendesitté [Második e—i-ből javí tva. ] 
79 a kiröl [i—r-ből javí tva. ] 
8 0 t s ende [30b:] deségbe 
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hanem a lunlei személyét viselyem. ezen beszelgetés után elválának 
egy mástol. eleonora a sebeseket mene látogatni, és Ivon. a fel tett. 
szándékát mene végben vinni. mint hogy se dom fernánd, se kerm nem 
voltak abban az állapotban hogy szolhassanak. se hogy a szót ért-

5 hessék. lunlei látogatásokra menvén. nem mutatá meg magát nékik. 
uesbit dom fernand melléje tette volt. meg parancsolván néki. hogy 
se melölle el ne menyen. se néki valamiröl ne szollyon. a midön 
magához fóg térni, de hogy semmit se mulasson ollyat el. amit még a 
maga szemére hanyhatna. ollyan szorgalmatos gond viselésel volt 

10 kermhez. mint ha egész szeretettel lett volna hozája. 
Ivon. pedig az alat. egy hajora ülvén. mind rendre el járá az anglus 

hajokot. kik vas macskán voltanak, és kiket mind nyomorult álla-
potba találá, akoron elejekbe tévé hogy mitsoda veszedelmes dolog 
volna hogy ha fejek nem lévén. a spanyolok reájok ütnének, azért 

15 azt tanácsolá nékik. hogy tegyek fejeknek. [31b:] lunleit. a kinek 
mind vitézségit. mind okoságát üsmérik, és hogy egyedül. ö oltal-
mazhattya meg öket, ezt a tanácsot olyan embertöl halván. a kinek 
régtöl fogva üsmérték nagy eszét. és okoságát. azon kivül is lunleit 
mindnyájan szeretvén. mindnyájan reá állának, és lunleit fejeknek 

20 kiálták, Ivon hogy idöt ne veszesen. azt jovallá lunleinek, hogy a 
hajojával. menne akét ahajo mellé a kik még esze valának kaptsolva, 
a honnét Ivon. a sebbe lévö spanyolokot mind a lunlei hajojára tevé, 
és az anglus sebeseket atöb anglus hajokra. a mi gazdag portéka81 

volt azt is mind a lunlei hajojában téteté, az álgyukot, és a vegyvere-
25 ket.82 el osztá az anglus hajokra. Ivon azután azt jovallá lunleinek 

hogy az anglus hajokot mind küldene a jamaik 'szigetében. amelyen 
igen örülének az anglusok. lunlei pedig mindnyájoknak tudtára adá. 
hogy ö maga. a spanyol hajok után akarna menni, mivel a mitsoda ál-
lapotban vannak, ha ö elöl találhattya könnyen el foghattya öket. 

30 ez igy lévén. a két esze kaptsolt hajoknak, mint hogy többé hasznát 
nem veheték. el is égeték. és mindnyájan meg indulának. [32a:] 
A midön már az ánglus hajok anyira valának hogy nem lehete öket 
látni. lunlei kérdé Ivontol. hogy mi volna a szándéka. ? és hogy mi 
formában lehetne a spanyol király birodalmának széllyein ki szállani. 

3o Ivon régi. hadakozo ember lévén, és okos abban a mesterségben. 
mondá néki. hogy buenos ayres mellé kel közelgetni. olyan szin alat. 

81 porté [Iráshiba lehet portéka helyet t . ] 
82 vegy veroket [fegyvereket] 
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hogy ki szálván. a tenger széllyin lévö helyeket fel prédállyák, de 
semmire egyébre ne legyen gondgya, hanem tsak azt parantsollya 
a mit ö fog néki mondani titkon. lunlei tellyeségel reá hagyván magát. 
meg parancsolá hogy buenos aires felé tarttsanak a hajoval. azomba 

5 tudtára adák néki hogy dom fernánd egészen magához tért volna, 
és hogy akarna beszélleni a hajon lévö fö tisztel, arra keré Ivont. 
hogy menne le hozája. nem érezvén még magában anyi eröt. hogy 
eleiben mehessen. és arra is kéré. hogy visgálná meg jól minden szive 
titkát. és hogy mitsoda reménségben kel néki lenni iránta azután 

10 kerm látogatására mene. a reménség, és a félelem haborgatván elméjét. 
Ivon dom fernandot elegendö jó állapotban ta-[32b:]lálván. 

monda néki, engemet a mi Comendánsunk küldöt hozád, hogy meg 
adgya néked a tiszteletet, a melyet érdemel egy olyan vitéz ember 
mint magad. és abban is bizonyos lehetz hogy maga is el jöt volna 

15 ha attol nem tartana, hogy talám a maga jelen valo léte. alkalmat-
lanságodra volna, és maga meg mutatta volna, hogy mitsoda szána-
kodásal vagyon illyen állapotban valo létedért. gondolom, mondá 
dom fernánd. hogy a magad Commendása sintsen jób állapotban83 

mint én. és hogy nehezen vihetné azt végben amit mondasz., Ivon 
20 észre vévén hogy kermröl akarna szollani. felelé néki, az iiánt ki-

vánságod bé tellyesedet, mert kerm még sokal roszab állapotba 
vagyon náladnál. de engemet lunlei küldöt hozád. a ki is kerm helyet 
a fö. hogy hogy fel kiálta84 dom fernánd hát lunlei. el nem veszet. 
se sebbe nem eset. és ö parancsol a hajoban? mindnyájan szeren-

2o csétlenek volnánk. felelé Ivon hogy ha az a vitéz iffiu. abban az 
állapotba volna amelyben ugy tettzik kivánod. hogy volna, de uram 
nem vagy most abban az állapotban hogy a ditseretit halgassad. 
se abban hogy arra vigyáz mitsoda gondgya vagyon reád. én pediglen 
helyette. gyakrabban el fogok jö-[33a:]ni, látogatásodra85 és amidön 

30 jobban keszdesz lenni. reménlem hogy meg mutathatom azt néked, 
hogy nintsen evilágon olyan ember aki ugy meg érdemelye a Vitéz 
dom fernánd tiszteletét. és szeretetit. mint lunlei. dom fernánd ezekre 
nagyot suhajta és egy keveset gondolkodván, arra kéré Ivont. hogy 
mondaná meg néki. miben volnának adolgok. Ivon azokot mind elö 

35 beszéllé. de a beszéd közben mindenkor valamely ditséretes dolgot ele-
83 ál lapotban [Első a—á-ból javí tva az ékezet á thúzásával ; min [íiáshiba 

mint helyett .] 
84 fel kiálta {f> dom fernánd 
85 látogatásodra [Második t—<Z-ből javí tva . ] 
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gyitelunlei felöl. a te beszédedböl azt látom mondá néki dom fernánd, 
hogy én az anglusok rabja vagyok. Ivon lá tván hogy az elméje nagy 
nyughatat lanságba volna, és t a r t v á n at tol . hogy a meg ne ár tana néki, 
hozája közelitte. és mondá néki tsak lassan hogy senki meg ne halya, 

5 a te lunleihez valo barát tságod lészen dija meg szabadulásodnak. és 
ezen az árron meg nyerheted a szabadságot ha akarod. a ki is egy 
tisztet rendelt melléd. a ki ö elötte kedveségben vagyon. azért annak 
szabadosan beszélhetz. és amidön valamit akarsz izenni lunleinek. 
ö meg fogja néki mondani . akor eleibe vivé uesbit. a kire nem is 

10 tekinte dom fernánd. és Ivon lá tván. [33b:] hogy nem akarna többet 
beszélleni, el mene melölle. de elsöben mindenekre meg tan i tá uesbit. 
hogy86 mint kellesék szolni. lunleit pedig kerm mellet találá. a ki is 
még 8 7 magához nem té r t volt. Ivon mindeneket meg mondván lunlei-
nek, aki is tsudálkozék azon hogy dom fernánd miért gyülölné 

15 anyira lunleit. és ezert sok szomoru gondolatok jövének elméjiben, 
de Ivon. holmi tanácsot adván néki ameg vigasztalá. egy kevesé. és 
egy nehány napokra halasztá. hogy maga beszéllene dom fernándal, 
dom fernand pedig gondolkodván mind arrol. a miket Ivon mondot 
vala néki, szóllittá uesbit. és maga mellé ül tetvén. mondá néki. mint 

20 hogy olyan bent vagy a lunlei88 kedvében. meg nem sértvén. hozája 
valo hüségedet., nem mondhatnálé valamely olyan különös dol-
gokot. a melyek ötet tekintik. és a melyekben részes vagyok. vagyoné 
felesége. vagyoné valamely szeretöje. ángliában. és azt is szeretném 
tudni . ha jelen volté a midön az anglusok leg elöbször a jamaik szi-

25 getében ki szállottak volt. 
Mind ezekre meg felelhetek néked mondá uesbi. és meg sem sértem 

a hozája valo hüségemet lunlei még akor szolgálatban nem volt 
amidön az anglusok a szigetre ütöt tek, ö néki se felesége, se szeretöje 
ángliában nin-[34a:]tsen, noha meg érdemli a szeretetet, mind azon 

30 által mondá dom fernánd. azt mondot ták volt nékem. hogy igen sze-
retne bizonyos spanyol uri személyt. a ki is keze közöt volna, de azt 
tudom hogy te el nem89 árulod az ö t i tká t , hogy meg mutassam 
néked mondá néki uesbi. hogy ez iránt nintsen semmi t i tka . azt meg 
mondhatom. néked igazán. hogy eleonora a kinek társa nincsen 

35 szépségben. már két esztendötöl fogvást a kezinél vagyon. de semmi 

8G hogy [h—ra-ből javí tva . ] mint 
87 még magához nem tér t [még: nem: Beszúrások.] volt. 
88 lunlei <(el) kedvében. 
89 el nem <al) árulod 
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szerelemel hozája nincsen. és azt meg tudván hogy mitsoda köteleségel 
voltál ahoz a leányhoz. azért minden alkalmatoságot kereset arra 
hogy néked viszá adgya. de azt is meg hallotta egy montros nevü 
embertöl. hogy te ötet el felejtetted. és hogy egy atyafiához kötötted 

5 magadot 
Mit kell hallanom. mondá nagy suhajtásal dom fernánd, eröltetvén 

magát hogy az ágyában fel ülhessen. kövessed beszédedet nemes 
uesbi, és hozz viszá az életre. engemet. hogy én házas volnék. hogy 
én meg szegtem volna eleonorának ahitemet, oh leheté illyen gondo-

10 latot ki gondolni. eleonora még életben vagyon, és hiv. és lunlei 
ötet nem szereti. oh' boldog hartz. és kedves rabság. enékem ditsösé-
ge-[34b:]seb mint ha ezer hartzot nyertem volna. dom fernánd olyan 
nagy buzgó szivel mondá mind ezeket. hogy uesbi a ki alig titkolhatá 
el köny hullatásit. tarta attol. hogy a sebeinek meg ne ártana, 

10 uram oly örömel látom fel háborodot elmédet, hogy ezenel meg 
mondok mindeneket a fö tisztemnek. de ugy hogy magad is meg 
tsendesittsed elmédet. és mint hogy szereted eleonorát. tarsd meg 
magadot ö érette, lunlei pedig mind ezekröl. maga, többet mondhat 
néked mint én, de azt el mondhatom, és bizonyos is lehetz benne, 

20 hogy eleonora náladon kivül soha senkit sem szeretet. 
Nem lehetet volna olyan orvoságot találni, a mely oly hirtelenségel 

használhatot volna. dom fernándnak mint ezek a szavai uesbinek. 
azonnal kezdé érezni ujjulását, erejének. ós tellyeségel magához 
térvén, el álmélkodék az uesbi szavának hangján. és nagy figyel-

20 meteségel nézvén reája. mondá néki, ugy tettzik hogy üsmérlek té-
gedet, amentöl többet hallom szodot. és reád nézek. annál inkáb ugy 
tettzik hogy láttalak. kérlek azért. nehagy ebben a kéttséges álla-
potban sokáig, hanem mond meg miképpen. és kitöl tudod mind 
azokot amiket mondasz. 

30 kérlek uram én is tégedet mondá uesbi, ne kivánnyad hogy azt 
tselekedgyem a mit kivánsz töllem. [35a:] ez ollyan titok. a melyet 
tsak lunleinek kel meg mondani, mindgyárt el megyek. és meg mon-
dom néki szivednek kivánságát. és azon igyekezem hogy ide hozhas-
sam hozád. erre helyéböl fel kelvén nagy siettségel mene eleonorá-

3o hoz és Ivonhoz. akiknek elé beszéllé adolgot. ez a vitéz leány. aki 
oly nagy bátorságal. és vakmeröségel kereste anyiszor halált. tsak nem 
meg hala a uesbi beszédin, a keserüség. az öröm. a szeretet. és a szána-
kodás. oly igen tusakodának szivébe. hogy el ájulván. az Ivon. 
és a beátrix karjokra esék. tsak hamar magához térvén. eleiben adák 
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néki. hogy nem kellene magát anyira el hagyni. látod vitéz Ivor 
raondá néki, pirulva. hogy valoságal aszony vagyok. Ivon erre nem 
felele, hanem tsak arra vigyáza hogy miben szolgálhason néki. 
viszá küldé uesbit dom fernand mellé. és meg hagyá néki. hogy min-

5 deneket küldene el melölle. olyan szin alat, hogy lunleinek. nagy 
beszéde volna véle. a mely az anglusokot tekénti, uesbi ezt véghez 
vivé, és meg jelenté dom fernándnak, hogy lunlei mindgyárt. [35b:] 
oda érkezik. lunlei pedig Ivonal, a dom fernánd házában érkezvén 
mint egy reszketve, de mint hogy a hajokban lévö kis házacskák. 

10 nem világosak. azért dom fernánd is mindgyárt meg nem üsmérheté, 
ugyan öis kezdé el a beszédet mondván. vitéz lunlei. elötted látod 
azt. aki annyi tisztelettel és tsudálkozásal vagyon hozád. mint a 
menyi gyülölségel. és gyanakodasal volt. uesbi gondolom hogy roeg 
mondotta néked az okát. hanem felejsd el amiben véthettem ellened, 

15 és mond meg az én kedves eleonorámnak, miben vagyon dolga. akiért 
kész voltam meg halni, és akiért kivánom eletemet. ezekre a kezét 
nyujtá. és lunlei közeleb menvén. hozája, felelé néki. kedves dom 
fernandom. az igasságos dolog hogy viszá adgyam néked eleonorát. 
de miben legyen azö állapottya azt néked kell mondani., domfemánd 

20 könnyen meg üsmervén a szavát. és nem kételkedvén abban hogy 
nem ö volna a dom valesco leánya. a kezét meg szoritá. és fel szoval 
mondá. eleonora. kedves éléonoram. ugyan magad vagyé az akit én 
ohajtok. ezeket a szokot szaszor el mondá. és [36a:] nagy örömében, 
sirésában, soha sem tudta hogy mit mondgyon. de végtire azt akará 

25 meg tudni. hogy mitsada90 szem fény vesztésböl lehet a. hogy lunlei 
egy személy legyen eleonorával. és száz féle kérdést teszen vala tölle 
egy szers mind. 

Eleonora észre vévén. dom fernándnak minden tselekedetiböl., hozáj a 
valo nagy buzgo szeretetét., nem kételkedheték hüségében. keré is 

30 ötet nagy szeretettel. hogy tsendesitené meg magát. ne hogy valamely 
ártalmára légyen. és minek utánna Ivont bé mutatta volna neki, 
mint olyat. aki méltó volna91 betsületére. és meg üsmértette volna 
véle92 beátrixot. uesbi helyet, elé beszéllé néki minden historiáját., 
a melyért nagy szeretetben. és tsudálkozásba esék. dom fernánd is 

35 azután elé beszéllé hogy miket tselekedet azért hogy meg találhassa. 
és hogy montros a miket mondot volt nékie felölle. tsak arra valo 

90 mitsada [mitsoda helyet t . ] 
91 volna [n—«-ből javí tva a sor elején, elválasztás u tán. ] 
92 véle fj> helyett más betűt kezdett írni.] 
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volt. hogy ki vehesse belölle, hogy ha eleonora nem volnaé keze közöt, 
és mint hogy az eleonora nevére sokszor meg változtatta ábrázattyát. 
ar-[36b:]ra magyarázták. hogy ö rejtegetné. ugyan ezen okbol is 
gyülölte anyira lunleit. és kermet, de mint hogy anyi jót mondasz 

5 felölle, ketelenitetem93 betsülettel lenni hozája, és ha szinte ate jó 
erkölcsöd meg nem engedi is. hogy ugy tekintsem mint társamot, 
mind azon által ate hozád valo nagy szeretetem arra kénszerit. hogy 
tartsak olyan nagy érdemü embertöl. 

De akár mint légyen. feleló erre szerelmetesen eleonora. kermtöl 
10 nem félhetz. és noha semmiben sem akarom el mulatni a háláadoságot 

a melyel néki tartozom. de tsak rövid idö alat meg látod kedves dom 
fernándom, hogy eleonora tsak téged szerethet. és tsak tégedet is 
tud szeretni. Ivon azután dom fernand eleibe tévén adolgot a melyet 
követni kellene. dom fernand azt igen jonak találá, és meg ölelvén 

15 Ivont. ígazán valo barattságát igéré néki, Ivon azt is jovallá94 azután, 
hogy eleonora menne fel házában. ne hogy a hoszas beszélgetésért, 
mások valamely gyanoságban nevegyék. ez két szeretö el válván 
egymástol. mind tsendesebbek valának. mind inkáb is szereték egy-
mást. eleonora beatrixot Dom fernand mellet hagyá, és Ivonal 

20 együt. a maga házában mene. de az alat a hajo közelgetet buinos 
ayreshez.95 hogy pediglen el kezdgyék a [37a:] fel tett dolgot. lunlei a 
vitézit ki küldó a szélyekre. és ót fel prédalák aparaszt embereket, 
etettzék. mindeneknek., és igy tselekedtete egy nehány szor. hogy a 
vitézit ehez szoktassa, a kik is nagy dolgot gondolák tselekedni. egy 

25 szer atöbbi közöt, Ivon ki válogatá mind azokot, akiktöl96 lehete 
tartani., és el külde a szélyekre prédálni, ezek örömest ki szállának a 
hajobol., de a midön már jó távul voltanak a vas macskát.97 fel vonatá, 
ugy a vitorlákot is. és buenos áyres98 varosa felé indula. a kormányos a 
ki a hajot igazgattya. anglus lévén. és gyanakodván valamiröl, nem 

30 akara engedelmeskedni, Ivon egy pistolyt fogván. a fejiben löve. és a 
kormányt. egy irlándusnak adá. kezében, a ki ahoz igen jól tudot. és a 
többit a ki nyakaskodni akara az ánglusok közül. mind meg kötözteté. 
és spanyol Zászlot tétetvén fel. szerencsésen érkezének a buinos 

93 ketelenitetem [Első í—rc-ből javí tva . ] 
94 igéró néki, Ivon azt is jovallá <néki> azután, 
95 buinos ayreshez. [Esetleg hoz is olvasható; a t in ta ósszefutott.] 
96 akiktöl <h> lehete 
97 vas macskát . [c—s-ből javí tva . ] 
98 buenos áyres [r—s-ből? javí tva . ] 
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aires várossa melló. dom valesco. aki mindenkor tsak arra vigyázot 
mikor valamely hajó órkezet. hogy halhason valamit dom fernand 
felöl. mint hogy pedig ö vigyázot a széllye-[37b:]ken; ugyan ö is 
mene leg elöbször meg visgálni a lunlei hajoját. de mint el tsudál-

5 kozék azon, hogy mind olyan embereket láta. akiket nem üsmért. és 
akik meg öleltók lábait néki. és kivált azon. hogy egy szép iffiu köny-
ves szemekel tsokolgatná kezeit. 

Nem tudván mire vélni mind ezeket figyelmetességel tekinti vala 
fökeppen" azt az idegen szép iffiat, a kinek is tselekedetin meg eset 

10 vala a szive. a természet pedig jobban meg nyitván szemeit. és meg 
üsmérvón eleonoráfc. tsudálkozásában, és örömében nem tudá hogy 
mit tselekedgyék. meg ölelé leányát. és tsak nem egy oráig tartá 
ölelve, nem mondhatván egy szot is néki. mind azoknak. kik ót jelen 
valának. a szivek meg esvén rajta. senki sem szolhata. és minden 

15 várá mint lenne vége, ennek adolognak. végtire dom valesco magához 
térvén, mondá. eleonora kedves leányom. leheté a. hogy én tégedet 
ismét meg láttalak, ezeket a szokot halván mind azok. akik100 a 
tenger parttyára gyülekeztenek volt, az eleonora nevet mindenek 
kezdék nevezni., és mindenek köszöntésóre jövének. és mindenek 

20 részt vettek az dom valesco nagy örömében. a ki is a temérdek101 

sok nép közöt. nehezen [38a:] mehet vala eleonora után a hajojáig., 
ahol akará az attyának elé beszélleni historiáját., a melyet olyan 
nagy észel, és szemérmetességel beszéllé elé, hogy dom válesco egy 
nehányszor félbe hagyatá véle ölelgetésével. és ditseretivel, de a 

2,> midön meg mondá néki hogy viszá hozta volna dom fernándot, is. 
akor tellyes öröme lön. 

Azután szép igeretekel meg köszöné Ivonnak szép nemesi tseleke-
detit. és meg igéré azt éléonorának. hogy meg fogja nyerni afö gene-
ralistol. hogy kermet hagya meg hatalma alat. azután dom fernánd-

30 hoz viteté magát. dom fernánd. nagy örömel. és szeretettel fogadá. 
és minek utánna egy mást köszöntötték volna dom valesco. a maga 
házához viteté dom fernándot és kermet., Ivonra bizá hogy lenne 
gondgya a hajora és a sebesekre. a kik közöt meg üsmeré eleonora 
montrost. a kit is az attya házához viteté. és azt el mondhatni. hogy 

35 n a gy gyozedelemel. mene bé avárosba., a midon váleseo mindenekröl 

99 fökeppon [föképpen-ből javítva az ékezet áthúzásával. ] 
100 akik a kik 
101 tomórdek [d—k-hó\ javítva.] [...] eleonora után ^aházaig,^ a hajojáig., 
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rendeiést tett volna a maga házánál. mind ezeket a fö generalishoz 
ment meg beszélleni, mint hogy pedig dom fernand nagy te-[38b:]kin-
tetben volt spanyol országban. és hogy mindenek tudták. dom vales-
coval valo szövettségit. a kit mindenek tisztelték, a generalis ötet 

5 szerencseltetvén. igen örüle ezen az alkalmatoságon, hogy mindeni-
kének meg jutalmaztathatná. szolgálattyokot. azért, éléonorának 
nem tsak kermet adá, hatalmában, hanem még szabaddá hagyá 
mind az egész gazdagságal. mely a hajojában találkozék, 

Dom válesco viszá térvén. meg mondá éléonorának a hirt, a ki 
10 is amaga rend szerént valo köntösét fel vévén, beátrixal együt. 

ujontában kezdé ölelgetni az attyát. örömeben. az attyához valo 
köteleségit végben vivén. kerm látogatására mene, a ki is a hajobol, 
a városban vitelekor valo rázodásban magához térvén beszélleni 
kezdet. de azon igen el tsudálkozék. hogy magát szép ágyban látna 

10 fekünni, és uri palotákban, de azon még inkáb kezde tsudálkozni, 
a midön eleonorát. beátrixal látá hozája menni, a ki is az ágyához 
közelgetvén. melléje. üle. és ezeket mondá néki. 

Nem tudom hogy ha vagyé abban az állapotban hogy halgat-
hassad mind azokot. amiket tudtodra akarok [39a:] adni, és hogy 

20 ha az a nagy nemesi sziv. a melyet mindenkor mutattál hozám, 
nem változotté meg, ate dicsöségedet anyira szeretem hogy el várom 
azt az orát a melyben a te egéssóged anyira valo erött adhasson 
néked. hogy segittségedre hihassad jó erkölcsödöt, egy olyan alkal-
matoságban102 a melybe tudom hogy lészen szükséged segittségére. 

2a eleonorának ezek a beszédi. az ö köntöse. és minden valamit kerm 
látot, eszében véteték véle. hogy mi légyen az ö sorsa, akár mitsoda 
állapotban legyek felelé kerm. de meg halgatom beszédidet. nagy 
tisztelettel. mint olyan. akinek kedveseb vagy a nap világoságánál. 
és noha holmiben. által lássam is a 'magam szerencsétlenségét., mivel 

30 látom hogy a spanyolok rabja vagyok, a félelemnél a melybe voltam 
hogy talám el vesztettem volt a vitéz lunleit. nagyob az örömöm 
hogy láthatom a szép éléonorát. semmitöl nem tarthatok, és tsak 
egyedül. a te halálodon veszthetném el az okoságot. és a bátorságot. 
de mint hogy életben vagy, a nékem elég. eleonora azután nékie 

3a mindeneket eló beszélle. azt sem titkolá el elötte. hogy dom fernand 
ötet szeretné. és hogy mitsoda köteleségben [39b:] volnának együt. 
mitsoda nagy hálá adásal tartoznék Ivonnak. montros mitsoda 

' 0 2 alkalmatoságban [k^-m-hő\ javítva.] 
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részre állot volna, és mitsoda formában volna az attya házánál. azt 
látod mondá néki. hogy az én atyámnak öléböl és a mátkámnak 
karjárol ragadtál103 volt el engemet, és hogy tellyeségel lehetetlen 
volt nékem hogy szeretetednek meg felellyek. a te gondviselésidért, 

5 és tiszteletidért. hozád betsülettel. és háláadásal kel lennem. tegedet 
semmiben el nem árullak, mivel azokot jöttem keresni. a kikhez 
mind a köteleség. mind a szivem kötöt volt gyermekségemtöl fog-
vást. ez igy lévén, nemes szivü kerm. reménlem, hogy tudtodra 
adván azt hogy szabad vagy. és hogy én tsak dom fernándal lehetek 

10 szerencsés. annyira valo szereteted lészen hozám. hogy örömel meg 
fizeted szabadságodot olyan áron. a mely oka boldogságomnak 

Igen jól mondád azt az eléb felelé kerm, hogy szükségem leszen a 
bátorságra, hogy halgathassam104 mind azokat amiket mondottál 
nekem. nem gondoltam volt, hogy olyan nagy szerencsétlenségben 

15 legyek, a szabadságomnak. és a kezem alat lévö hajoknak el veszések. 
én elöttem semmik valának, mivel láttalak. de azt mondod hogy nem 
foglak ezután látni, [40a:] és az én társam szüntelen fog tégedet 
látni, hogy gondolkodhatnám erröl nagy keserüség nélkül, hogy ha 
pedig az igaz, hogy valamely betsületet nyertem volna elötted, azt 

20 nékem meg kellet volna mutatnod, nem azal a gondviselésel. a melyel 
viszá hoztad szerencsétlen életemet, hanem azal. hogy meg hagytál 
volna halni. mind azon által, dom fernándnak rabja lévén. és dom 
valesco házában feküvén, azt nem tselekedhetem. se azt nem kellene 
tselekednem, hogy meg gátollyam szerencsédet, de ha szinte mind 

25 ezek fájdalmasok legyenek is nékem. de nem lehet hogy meg ne 
köszönnyem., hogy hozám. jöttél ezeket meg mondani. és magadot 
menteni, olyan dologrol. amely nékem keserüség. 

Eleonora. látván kermnek nagy szomoruságát, maga sem türköz-
tethetvén magát. nagy szánakodásal. lön hozája. és azomba azt 

30 fogadá néki, hogy mindenkor nagy tisztelettel. és betsülettel105 

lészen hozája. és nyugodni hagyá. 
EJeonora. nem akarván leg kisebbet is el mulat-[40b:]ni a mi kedves 

lehetet dom fernand elött. montros látogatására mene. a kit is már 
dom valesco. mindenekre meg tanyitotta volt. és a ki botsánatot 

35 kére. tölle. mind arrol., a minek ö oka lehetet. de mint hogy gyo-

103 ragadtál [d—<-ből javí tva . ] 
104 halgathassam [ss—m-ből javí tva . ] 
105 betsülettel [Első e—a-ból, vagy o-ból javí tva . ] 
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gyulni kezdók. azon kéré eleonorát. hogy106 engedné meg had lehetne 
dom fernánd mellet, éléonora mindgyárt hozája vivé, és dom valesco. 
elötte meg mondá dom fernándnak, hogy mihent meg gyogyul azon-
nal. néki adgya eleonorát. 

5 Azonban. a Colonelus. Ivon. a hajoban mindeneket rendbe vévén. 
a valesco házához mene. hogy részt venne. az éléonora örömében, 
a melyre ö is segitette volna. ót pediglen ötet. nagy tisztelettel fogadák. 
montrost ót találván. egymást meg ölelek, és öriilének azon., hogy el 
hagyták volna a Cromvel szolgálattyát. Ivon meg tudván hogy kerm 

10 jobban volna. és hozája mehetnének, látogatására mene. kerm 
pedig mihent meg látá. mondá néki. hogy hogy, hát a vitéz Ivon. 
el árult engemet. noha ö benne volt leg nagyob bizodalmom. ö benne 
menyi vitézséget. és [41a:] jó erkölcsöt üsmértem. még is az ellen-
ségimhez adta magát, hogy engem el veszessen. és el vigye magával 

15 a mi én elöttem leg drágáb volt evilágon. nem uram, felelé Ivon. 
el nem árultalak tégedet, de hü lévén királyomhoz. tsak azért állottam 
Cromvel mellé. hogy olyan alkalmatoságot kereshessek a melybe 
szolgálhassam hazámot, a ki is siránkozik. annak a kegyetlennek 
törvénye alat. a ki ellensóge az oltároknak. a három országnak. és az 

20 egész nemeségnek. semmidet el nem vettem. hogy az ellenségednek 
adtam volna: az a személy akiröl szollasz. nem lehetet atiéd, mivel 
hitet adot volt másnak. minek elötte kezedhez eset volna. üsmérem 
magam jó erköltsödöt. és reménlem. hogy minek utánna. bizonyságot 
tettél volna az eleonora jó erkölcséröl. a tévelygésedböl viszá térsz. 

2o és amenyek meg hatván szivedet. te lószesz még. leg buzgóbb oltal-
mazoja. ami királyunknak: ugy tettzik mint ha ezek a szavai Ivonnak, 
jövendölések lettek volna. mivel, Cromvel halála után. monk gene-
ralis lon-[41b:]dinumban menvén. a tengeri segittségel. ugyan kerm 
volt az egyik. a ki hadi hajokal kiséró ángliában masodik károly 

30 királyt. a midön viszá tére. hogy királyi székiben üllyön. 
kerm pedig nem lévén még akor ebben a szándékba, nem is felele 

semmit is olyat. Ivonnak, a melyböl észre vehette volna. az illyen 
változást. mind azon által az egéssége minden nap jobban helyre 
jövén. valoságal kezde gondolkodni szeretetéröl. azután a dom 

35 valesco, és adom fernánd hozája107 valo szorgalmatosagok. és az 
eleonora kegyes intesi. tsak lassanként a békeséges türéshez szoktaták. 

ioe hogy <had) engednó meg had lehetne [Az alábbi bekezdésben:] keres-
hessek [A—s-ből javí tva.] 

107 hozája [Javí tva hozájok-hól.] 
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és végtire. annyira meg gyözé magát. hogy még maga sürgeté háza-
ságokot. hogy had lehetne jelen lakadalmakon el menetele elött. 

Ezen a hiren. dom valesconak az egész háza meg örülvén, dom vales-
co. hogy kedvit tölthesse. dom fernándnak. és eleonorának, még egy 

5 napig várakozék a lakadalomal. azért hogy kerm suscribálhassa a 
házaságrol valo levelet 

Dom fernánd. egészen meg gyogyulván. a lakadalomrol gondol-
kodának, a melyet dom vá-[42a:]lesco, nagy bövségel. és uri modon 
meg tsinálá. kerm pedig nem akarván részt venni agazdagságban a 

10 melyet eleonora nyert a tengeri tolvajoktol. a lakadalom után mind-
gyart108 meg akara indulni. 

A meg válás pedig nagy szomoruságal mene végben, mind egyik. 
mind amás részröl., mind azon altal annak meg kelleték lenni. kerm 
el indula fris jó egésségben. és szerencsésen az anglus hajokhoz ér-

15 kezék, Ivon pedig spanyol országban meg telepedék. és holta után. 
uri familiát hagya., montros pedig a spanyolok közöt szolgált mind 
addig valamég a valoságos királyát nem láthatá székiben. dom fer-
nánd, és a szép eleonora., nagy szép100 egyesszeretetben.töltötték el 
életeket: 

20 Ezt a historiát mindenek szépnek találák, és a hüségre valo nézve, 
a kis aszonyok mindenik eleonorához hasonlittá magát. azután ki ki 
fel kelvén helyéböl. vacsoraig a kertben sétálának. 

Kedd. 

Másnap, ebéd után, ki ki atörvény szerónt. a [42b:] kertben, a 
rendelt helyre gyülekezvén. Constantia mondá. én látom. hogy nem 

25 tsak férfiak. hanem még mi is el veszthettyük a játekot, és még mi is 
a büntetés alá vetethetünk. hanem én azt tanácsolom a kis aszonyok-
nak., hogy nyerjünk szabadságot arra, hogy mi nékünk harmunknak, 
lehesen papirosbol el olvasnunk a magunk historiáját., mivel a né-
künk leányoknak. nagy elme fáradság volna sok ideig egy dologra 

30 függeszteni elménket. a midön nagyob dolog vagyon a fejünkben. 
kivált most a mitsoda állapotban vagyunk. mondá nevetve hilária, 
azt pedig senki se kivánnya töllem. hogy én most hoszu historiát 

108 mindgyart [i—e-ből javí tva . ] meg akara 
109 szép <egy) egyes 
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mondgyak el. ha tsak nem olvasom. mivel. én most tsak arrol gondolko-
dom a mit látok. tekintvén fel szemel juliusra aki is110 ezen örömel el 
mosolyodék. a hilária szavait mindnyájan meg neveték. és a férfiak 
rea állának, hogy ha a sors ugy hoza. hogy ök111 irásból olvashassák 

5 historiájokot. 
Azutan a játékót el kezdék. a melyet a szép Constántia veszté el, 

és a zálogat octávius kezében adván. a le irt historiáját eképen mondá 
el. 

[43a:] A RÁKIMA HJSTORIÁJA 

Arra nem köteledzem magamot hogy az Amurates császár életét 
10 elé beszéllyem, mivel mindenik tudgya annak. a birodalomnak histori-

áját. hanem112 minden szándékom tsak a, hogy ennek a Császárnak 
holmi különös tselekedetit mondgyam meg, és azal együt a hires 
roxán halálának okát. a melyet talám nem mindenek tudhattyák, 
hogy pedig meg rövidittsem beszédemet, tsak azon kezdem el, a 

15 midön amurátes apersák ellen kezdé hadakozását. a szüntelen valo 
hadakozások. a mellyekbe kelleték lenni a lengyel királynak. uladis-
lausnak. a törökök ellen, ám bár mindenkor gyözedelmes volt is. 
de anyira el fogyasztotta volt. mind kintsét. mind népét. hogy kéte-
lenitették. a békeségre hajlani, a meiyet meg is113 tsinálá a portával. 

20 ugyan ebben az idöben is tekellé el magában amurates császár, hogy 
minden erejével boszut állyon a persiai királyon, azért hogy bé 
fogadta volt az országában peker basát. a ki is igen sok kintsel ment 
volt országában, és a ki a szállás adásért. kezéhez. [43b:] adta volt 
babiloniát, a mely városnak gubernátorja volt ez az áruló, a varost 

25 pedig a persiai király egy olosz nitelli nevü tisztel meg erösiteté. és 
azt meg raká jó hadal. és minden féle élésel. 

Amurátes. mind ezeket jol tudván. de nem akarván semmit is 
el mulatni hogy boszu állását jól végben vihesse, és ellenségit meg 
tsalhassa. parancsolá a fö tiszteinek, hogy azt hirdetnék. hogy az 

110 is [i—e-ből javí tva.] ezen 
111 ök <pa) irásból olvashassák historiájokot. [Űj bekezdés:] Azutan <(ja) 

a játékót 
112 hanem <(h) [?] minden 
113 meg is <(n) tsinálá 

47 

' 



ö nagy hadi keszületi olosz országot tekóntené, mivel olosz ország 
ellen akarna hadakozni. valamint tselekedet a második mahumet 
Császár. 

De apersiai királynak a portan lévö követtye igen okos lévén, 
5 ötet meg nem tsalhaták. azt igen jol tudta hogy mitsoda oka lehet 

amuratesnek, az ura ellen valo panaszra. azért által is látá szándékát, 
erre valo nézve minden késedelem nélkül tudtára adá akirálynak. 
hogy mitöl tartana. ugy hogy a király is mindenekröl rendelést tehetne. 
hogy ha ugyan ö ellene találna lenni ez a nagy készület., amint is hogy 

10 amurátes által költöztetvén atengeren az europai hadát. nagy siett-
ségel indula persia felé. 

Az ö asiai, és europai hada. közel három.[44a:] száz ezeren. tsak 
nem114 egyszers mind órkezék az eufrátes vizének partyára, amurates 
minek utánna le vágatta volna mind a persiai hadat kik ellene akara-

15 nak állani a parton, az egész hadával altal mene. és sohult meg nem 
állapodvún. egyenesen tauris városának mene. a mely régenten a per-
siai királyoknak115 rend szerént valo lako helyek volt, mindenek nagy 
rettegésben. és félelemben kezdének lenni tölle, és el pusztitván a 
köriil lévö tartományokot. kardra hányatá a lakosokat. és azután. 

20 tauris városa ellen mene. a mely oly igen kezdé magát oltalmazni, 
hogy azt nem gondolta volna. 

Hogy pedig alakosokat arra kénszerittse. hogy magokat fel adgyák. 
holmi sok igéreteket tön nékik, de mint hogy ök azt tudták hogy az 
elejeket is ugy tsalta volt meg soliman Császár. a ki is fel prédálván 

25 avárost. rabul el vivé Constancinápolyban mind alakosokot kik 
valamely mesterséget tudtanak, erre valo nézve fel tevék magokban, 
hogy minden tehettségekel amurátes ellen állanának. [44b:] és oly 
igen kezdék magokot oltalmazni, hogy a Csaszár kéttségben eset vala 
a meg vételeröl, a midön egy árulo meg mutatá nóki. a városnak leg 

30 gyengéb részit, ezt a helyt oly rettentö képen kezdé lötetni. hogy 
végtire tágas rést tsináltata. a melyen ostromra küldé ahadát. a per-
sak négy vagy ött ostromnak ellene állának nagy vitézségel. de az 
utolso rettentö léven, avárost meg vevék. és az amurátes hatalma 
alá esék. a ki is igen boszonkodván azon. hogy anyi ideig állottak 

3o volna szembe véle. kardra hányatá az embereket. aszonyokot. és a 
gyermekeket. 

114 t sak nem <(mind> egyszers mind 
115 [Sorvégen:] ki [új sor elején:] királyoknak 
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Azután avárosban lévö gazdagságot ki viteté. a sok ezüstöt. aranyat-
drága köveket, a melyekel rakva valának a sok drága paloták, de 
még ezel meg nem elégedvén. mind az egész várost el hányatá, annak 
minden házait, és kö falait., és ekével szántata a városban. azért 

5 hogy meg ijesze. atöb varosokat a melyekre igyekezet. 
A hadát egy kevesé meg nyugosztalván. rézan nevü varos ellen 

indula, oda érkezvén. avárost körül vévó hadával. a városbol ki 
ütven116 reá-[45a:]ja. a spahiák. hat rabot fogának. akik közöt talál-
kozék egy iffiu olosz kép iro. bionchiny nevü, ezt meg fosztván. a 

10 sebibe, egy nehány képet találának. de a többi közül egyet méltonak 
itélék hogy amuratesnek adgyák, a rabot is hozája vivék. 

A Császár alig veté szemeit a képre, amelyen egy igen szép aszony 
volt le irva, hogy ohajtani kezdé meg üsmérni a személyt. a kinek 
a volna aképe. erre valo nézve mindgyárt tudakozá a kép irotol 

15 annak a szép személynek nevót, és lako helyet. és hogy ha az a kép. 
valoságos képe volnaé valamely személynek. vagy tsak a maga gon-
dolattya után irta volna, 

Bionchiny nem látván semmit is olyat. ami arra kénszerithetné 
hogy el titkolya az igazságot, látván azt is hogy mitsoda változá-

20 sokot okozna az a kép az amurátes ábrázattyán. gondola hogy talám 
mind ez, az ö szabadulására szolgálhatna,. igazán meg vallá hogy az 
a kép, & szep rakima képe volna a gumer émir hugájé, a ki is mind 
avárosban [45b:] mind a tartományokban parancsolna és hogy abban 
bizonyos lehet a hatalmas Császár, hogy akár mely szépséget lasson a 

25 képben. de rakima még annál ezerszerte valo szeb., és hogy neki, lehe-
tetlen volt le irni szépségét. annak pedig az esze. tizen hat esztendös 
korában., még fellyeb haladgya szépségét. 

Amurátes. azon kívül is szerelmes természetü lévén, az illyen beszé-
deket nem halagathatá csendeségel. és noha roxánnak egész hatal-

30 mában volt is az ö szive. de nem lehete. hogy ót valami helyt ne adna 
rakimának is. ezt az uj szeretetit. meg más egyéb hasznára is akarván 
forditani. eleiben adá bionchinynak, hogy az szerencséje azon áll. 
ha igazán fog néki felelni. és parancsolá néki. hogy elö beszéllye néki 
mind azt. valami gumer emirt illeti, mitsoda elméje, és természete 

35 volna. és hogy a tartományban. mi képen vannak hozája. 
Ez az okos olosz. által látván mindgyárt. az okát, hogy miért tuda-

kozná tölle. felelé. hatalmas Császár. gumer emirnel fösvényeb ember 

116 ki ütven <(hoz) reája. 
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nem lehet. [46a:] se a ki a maga hasznát ugy keresse. mivel ö min-
dent fel áldozhat, mind az elö menetelnek. mind a gazdagságnak, 
ugyan ezen okbol is tette szegényé az egész tartományt. nem hajtván 
alakosoknak se kiáltásokra, se könyörgésekre. se sirásokra. se söt 

5 még a persa fö ministerekreis. akiknek ki adgya részeket a sok tol-
vajságábol. és abban bizonyos vagyok a labaihoz borulván a Csá-
szárnak, hogy ha a hatalmas Császár. valamely bizodalomal volna 
rabjához. bizonyos modal. hatalma alá tehetné avárost. 

Akép iró a rakimaképiretekintvén., amurátes észre vévé hogy mi 
10 volna gondolattyában. és látván. eszes. és értelmes voltát. gondolá. 

hogy néki nagy hasznát vehetné, azért mindgyárt meg is akará pro-
bálni, és mondá néki, ha te hozám hüségel akarsz lenni és a vallásodot 
meg változtatod, én tegedet oly gazdagá tészlek. hogy semmit többet 
nem kivánhatz. 

10 A olosz mint hogy tsak a kemény rabságban valo lételit117 várta 
magára a Császár igéretinek [46b:] igen meg örüle, mindenekre is 
köteledzé magát, akoron el végezék egymás közöt. hogy mihelyt bé 
estvélednék. a városban viszá menne., mondván azt hogy viszá118 

szököt volna. és keresne alkalmatos idöt az amurates paranesolattyát 
20 végben vinni. a gumer émirnél. amurátes pedig mindeneket eleiben 

ada néki hogy mit tselekedgyék. alig estveledékbé. hogy bionchiny 
olyan szerencsen119 mene viszá, hogy senki nem gyanakodék reája. 

Gumer meg halván. viszá valo térésit. maga eleiben hivatá. és 
kérdezkedék tölle, az amurátes erejéröl, az olosz olyan nagynak 

25 mondá azt lenni. hogy gumer emir el tsudálkozék rajta. azt is hozá 
tévé. hogy a táborban a volna hire. hogy amurátes ugy akarna 
bánni azal avárosal. valamint tauris városával. hogy ha fel nem akar-
ják néki adni. 

Gumer jol üsmervén az amurátes kegyetlenségit. nem félté anyira. 
30 se az eletit. se a familiaját. mint a kintsét. és igen meg kezde ijedni. 

a bionchiny szavain. ugy anyira hogy el sem titkolhatá120 elötte, 
fel háborodot elméjit, az olosz erre figyelmetesen vigyazván, látá hogy 
ugy folyna adolog a mint ki-[47a:]vánnya, kéré azon. hogy had be-
szélhetne véle különösön. mivel nagy dolgokot akarna néki mon-

35 dani. 
117lételit [e—é-ből jav í tva az ékezet áthúzásával .] 
118 viazá <sz> szököt 
119 szeroncsen [szerencsén vagy szerencsésen] 
120 t i tkol<ta>hatá 
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Az emirnek elméje. nagy nyughatatlanságba kezdvén lenni. nem 
halaszthatá továbra. hogy meg ne tudgya mitsoda dolgok vannak az 
amurátes táborán. azért a kép irot. mindgyárt a maga különös házába 
vivé, és parancsolá néki, hogy mindeneket meg beszéllene. uram, 

5 mondá néki a kép iró. atsak rajtad áll. hogy semmit ne tarts a török 
Császártol., azt tudom és abban nem kételkedhetel. hogy ez a Csaszár. 
minek utánna. a keménységnek példáját mutatta volna, tauris vá-
rosán. tsak azt keresi hogy alkalmatosága legyen kegyelmeségét meg 
mutatni. a rezen tartományba. hogy ha illendö képen folyamodnának 

10 hozája, tsak azért is mutatá meg a tauris városának lakosihoz kemény-
ségit, hogy boszut állyon ellene valo állásokért. meg fogja mutatni 
kegyeségit rezen városában. hogy ha nem akarod magadot oltalmazni, 
egy szoval uram. abban bizonyos vagyok, hogy tsak rajtad áll., 
hogy meg menthessed az ellenségednek kegyetlenségétöl. familiádot 

15 és kintsedet., mivel uram ne hizelkedgyél magadnak ab-[47b:]ban 
hogy ellene álhass, mivel addig el nem megyen innét,121 valamég 
a várost, és a tartományt fel nem égeti, és a lakosokat kardra nem 
hányattya, hogy ha tsak ezt a szándékát meg nem változtatod; 
aváros fel adásával, a mely néked annál is hasznosab lészen. hogy 

20 meg tartván kintsedet azt még meg szaporithatod. a kötésel. a melyet 
tsinálhatz amuretesel. aki is jobban szereti hogy nagy summa pénzt 
költtsön el. mint sem olyan embereket veszesen el. akik néki meg 
szükségesek lesznek ebben a hadakozásában. 

Gumer figyelmeteségel halgatván az oloszt. nagy mély gondolatokba 
25 esék beszédin. és helyesnek találván mondásit. a remérség. hogy még 

több kintset is gyüjthetne, és a félelem, arra vivék. hogy meg vallá 
az olosznak., hogy ha amurates meg halgatná kérésit. és meg tartaná 
a kötést melyet tenne véle, minden kesedelem nélkül keziben adná 
rezán városát. és a tartományban levö több eröségeket. és el hagyván 

30 tellyeségel a persia király szolgálattyát. a török Csaszárhoz kötelezné 
egészen magát. hanem már most tsak azon gondolkodik. hogy kire 
bizhassa ezt a dolgot és ki vállalná magára. 

Ezekre bionchiny mondá. hogy ha ö viszá [48a:] mehetne az amurá-
tes táborára. abban ö bizonyos. hogy ezt a dolgot végbe vihetné. az 

35 émir ezen igen meg örüle, hogy oly nagy hüséget mutatna hozája. 
és alatomba el botsátá. a ki is a táborba érkezvén, a Császár sátorá-
hoz mene. a hol is parancsolattya szerént ibrahimnak. a fö vezérnek 

121 innét, [í—e-ből javítva.] 
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bé jelentété magát. a ki is a Császárhoz vivé. akinek mindeneket 
elé beszélvén. adolog tsak hamar véghez mene. a Császár kötést 
tóvén az árulo gumerel. mindeneket meg igére néki. és nagy summa 
pénzt is ada. és ez a fösvény. az ö királya, és hazája ellenséginek 

5 kezéhez adá a várost. amelyet azö ura. a persiai király. és attya fia. 
reá bizot vala. 

Mint hogy a szép rákimára valo nézve tselekedte amurátes mind 
azt a mit tselekedék. alig mene bó avárosban. hogy minden dolgot 
ibrahim vezérre bizván. és tsak a szerelmében akarván foglalatos-

10 kodni. erre valo nézve meg izené az émirnek. hogy meg akarná látni a 
szép hugát. a ki felöl oly nagy ditseretet hallot., gumer nem tuda 
mit tsinálni örömében. erre a hirre. és abban nem kételkedvén. hogy 
ez az iffiu Császár meg ne szeresse hugát. azért. mindgyárt. nagy dol-
gokot kezde magának igérni. [48b:] és a császárt. rakimához kisérvén. 

15 örömel vevé észre hogy meg nem tsalatkozot volna gondolattyában. 
Ugyan is mihent ez a két személy meg látá egy mást, azonal tsudál-

kozni kezdének egy máson, a sultán ha szépnek tartá is lenni 
rakimát a képe szerént, de sokal szebnek találá magát. mint sem 
képit. és tsudálkozni kezdék szépségin. rákima pedig aki ugy gondol-

20 kadván amuratesröl, mint oly rettentö emberöl., a ki tsak avér 
ontást szomjuhozná. és látván ö benne igen szép termetet. és kegye-
séget, nem titkolhatá el gondolattyát. 

Egy máshoz közelgetvén. hog}'' egymást köszónttsék rákima a 
lábaihoz122 akarván borulni a császárnak meg tartoztatá nagy kegye-

25 ségel. a melyböl észre vehetók. hogy a szerelem meg gyözte volna. 
én nekem kell szép rákima. mondá a császar azon tiszteletet adnom 
néked. és a mely hajlandoságot gerjesztettél fel bennem az. amuratest 
örökösön hatalmad alá veti, ezeket a szókot azzal a kegyeségel mondá 
ki, a melyel ö igen tudta magát szeretetni. a midön akarta. rákimát 

30 pedig igen meg haták., és meg pirulván igy felele nékie akár mely 
hajlandoságal méltoztassal lenni hozám hatalmas Császár. de minden 
dicsöségemet abban tar-[49a:]tom. hogy a magamét ahoz alkalmaz-
tassam. 

Emir gumér. aki jelen volt ezen a beszélgetésen gondolá hogy 
35 amurates még továb is akarná követni beszélgetésit. a házbol ki 

mene., és ót hagyá a hugával. a ki mellet távul. rab leányok állot-
tanak. 

122a lábaihoz <b> [?] 
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Az iffiu rakima. soha még semmit sem szeretet volt. mivel ugy 
volt neveltetve, valamint szokták nevelni a leányokat azokban az 
országban, külónösón, és mint egy rabságban. ámurátes volt eisö, 
a kit szerethetet. aki is a mint már meg mondottam, leg szeb volt 

5 mind termetében. mind ábrázattyában abban az idöben. ugy anyira, 
högy mind tisztelni, mind szeretni kelletet ötet, mind azoknak. 
akik látták. 

Ennek a szép fejdelem aszonynak. nem lehete magát meg oltal-
mazni az ö elsö hajlandoságátol. a melyet ugyan azon orában kezdé 

10 érezni. a melyben123 amurátes érzó a magáét. és mint hogy abban az 
országban. szeretni. és azt meg vallani, mind egy, azért a Császár 
is tsak hamar meg tudá szerencséjit. a melyet oly nagynak tartá. 
és oly igen örüle rajta, hogy el felejté roxánt, a ki is abban ahada-
kozásban el kisérte volt ötet, és a ki könnyen meg tudhatá ezt a vál-

10 tozást, vagy ha szinte amurátes gondolkodot felölle. de tsak azért, 
mi formában oltalmazhassa meg rákimát.124 az ö irigységétól. [49b:] 
amint is hogy. amurátes látván, hogy ugy szeretnék ötet, valamint 
ö szeretné. meg kéré magának rákimát. gumertöl, aki oly könnyen 
oda adá125 néki. valamely könnyen fel adta volt avárost. amurátes 

20 pedig hogy meg hálállya neki, bé tölté ezt az árulót nagy tiszttsé-
gekel. és ajándékokal. 

De az alat a Császárné roxán. akiatáborban volt. megtudáakém-
jeitöl,. rákimához valo szeretetét. ki mondhatatlan nagy haragban 
esék. ellene. és el tekéllé magában a rakima halálát. mint olyan dolgot. 

25 a melyet tóbbször is tselekedet. ennek a Császárnénak ha mása nem 
volt szépségben. a kegyetlenségben sem volt mása. az aszonyok 
közöt., ez oly igen hatalma alá vetette volt azámurates szivét. hogy 
néki olyan rabja volt valamint a többi. és oly rettentö irigy volt. 
hogy sok olyan szép aszonyokot vesztet el., vagy fegyver. által, 

30 v a gy étetö által. akik kivántak volna tettzeni amurátesnek. 
Ez a Császárné. leveleket kezde irni amuratesnek, atáborbol. 

a melyekben mindent szemére hánya, meg fenyegetödzék is. amurates 
tartván attol. hogy jelen valo létével ne háborgatná gyönyörüségé-

123 amelyet [Nyilván íráshiba.] 
1 2 4rékimát . [m—&-ból javí tva . ] 
125 oda adá [Az odá (í-ja nyilván az adá á-jának hatására került a szövegbe, 

mert másut t Mikes az oda alakot használja. Bár figyelembe veendő a szinte 
következetesen á-val használt viszá alak.] 
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ben., azért kemény parancsolatot külde néki, hogy meg ne brobállya126 

rezánba menni, jól üsmervén irigy természetit; tarta [50a:] hatal-
mátol,127 a mely vett volt rajta. fö képpen a miolta egy fia lett tölle. 
de még inkáb féltette tölle rákimát, a kit is meg akarván oltalmazni 

5 roxantol, damaseus városában akará kiildeni, erre valo nézve Csaszár-
néhoz illendö udvart rendele melléje. és uglan nevü szerecsen gond-
viselése alá adá., akiben egész bizodahna volt és a kivel minden titkát 
közlötte. a szép rákima pedig oly128 igaz szivel kaptsolta vala magát 
hozája, hogy nagy keserüségel érté. hogy el kellene tölle távozni. 

10 és noha látá mellette valo veszedelmét. mind azon által. jobban 
szerette volna veszedelembe lenni. mint sem el távozásáért, anyi 
keserüséget szenvedni. 

Amurátesnek meg esék szive szavain, a midön arra kéré. hogy 
elne távoztassa maga mellöl. uram mondá neki, tekintvén szerelmes 

15 szemeivel reája. ahalálamot akarod meg gátolni. és te magad vezetz 
engemet arra. minden valamitöl tarthatz a roxan irigysége iránt. 
azok közöt semmi nem oly veszedelmes nékem, mint a távul valo 
lételed, a te melletted valo veszedelmem bizonytalan. de a tölled 
valo eltávozásomért. bizonyoson meg halok. oh' uram ha meg kelletik 

-° halnom [50b:] enged meg had legyen melletted halálom. és az ón 
utolso tekintetemel, had nézek az én Császáromra. 

Az illyen beszédek által verék az amurátes szivét. de mentól 
nagyob szeretetit látá. annál inkáb tarta veszedelmétöl, kedves 
rákimám. felelé néki. ate halálod el végezné az én életemet. tarsd 

25 meg magadot én érettem, ate tölled valo elválásom tsak arra valo 
hogy ollyan állapotban tehessem magamot, a melyben semmitöl 
ne tarthassak irántad. tseleked meg ezt én érettem. aki oly igen 
szeret tegedet. tsak rövid idö alat hozád fordulok. és akor meg látod 
hogy nintsen semmi drágáb amurates elött. mint a szép rákima 

30 Több illyen beszélgetések is vala egy más közöt, de végtire rakimá-
nak, akarattyára kelleték állani, és az el válásnak napja el érkezvén. 
nagy szeretettel. és keserüségel butsuzának el egymástol, a melyben 
észre vévék.. hogy mint szerették egy mást. a midön el indula. amu-
rátes viszá tére taborára. a hol roxán nem igen ditsekedheték. a mint 

35 tekintettek volna reája. egy nehány nap mulva meg indittá táborát. 
babilonia felé. meg akarván menekedni a roxán alkalmatlan sok 

120 meg (mo) ne brobállya [probállya] 
127 hatalmátol , <f) a mely vet t volt raj ta . fö képpen 
128 oly ( igen) igaz szivel 
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panaszolkodásátol, viszá küldé ötet Constancinápolyba és noha 
mindenüt. valahol el ment. nagy tisztelettel vol-[51a:]tanak is 
hozája. de szivének nagy keserüségevel mene abban a fö városban. 

Azonba a tábora. a kevély babilonia eleiben órkezvén. amurates 
3 vini kezdé129 nagy erövel, és ötven két nap mulva sok ostromok után. 

a melyekben a persák ditsöségesen viselék magokot. a várost fel 
adák. amurátes fel prédáltatá. és parancsolá hogy a lakosokat minden 
személy válogatás nélkül meg ölnék, öreget, gyermeket. aszonyt. 
ezt pedig oly kegyetlenségel vivók végben, hogy senki meg nem 

10 szabadulhata 
Ezen irtoztato kegyetlenségek után; amurates egy nehány tarto-

mányokot el pusztitta. és maga alá hodoltatá. de mint hogy tsak 
a persiai király ellen volt minden haragja. az országában bé mene 
hogy hartzra köteleze ötet, de a király nem akarván szerencséltetni 

15 országát. a nagy hegyek közi vette volt magát. a honnét a török 
ki nem vehette. mind azon által, minden uton modon tsak azon 
lévón hogy boszut álhasson rajta. meg izené néki, hogy félre tévén 
minden gyözedelmét. és mindent valamit még nyerhetne gyözhe- [51b:] 
tetlen hadával, ö kész volna végit vetni különösön valo hartzal. 

20 minden közöttök lévö veszekedésnek. 
De az okos persiai király. ugy téteté, mint ha nem tudná hogy 

vegyfere130 hitta volna ki ötet, hanem atanácsát esze gyüjtvén., azt 
végezék hogy követeket külgyenek amurátesnek. a kik a békeségröl 
végezenek véle. amurates látván hogy az egész hada el fáradot 

25 volna. és azon kivül is ohajtván rákimát meg látni, örömest a békeség-
hez foga, és ibrahim vezére bizván mindeneket, azután damascus131 

felé indula. és nagy siettségel oda érkezék. 
A kegyes rákima, ki mondhatatlan örömel fogadá. és a Császár. 

mind több szerelmet. mind nagyob szépséget találván benne, soha 
30 nem lehete nagyob szerelmet mutatni. mint a melyet mutata hozája. 

de az alat a még illyen gyönyörüségben élt. damascus városában. 
roxan Constancinápolyban, nagy kegyetlenségeket vit végben. ugy 
anyira hogy mindenek rettegtenek tölle, mint hogy senki sem szerette. 
ötet. gondolván hogy a Császár sem szereti, azért sokan örömeket 

"° elnem titkolák. roxan ezt kémjeitöl meg tudván. kegyetlenül bánek 
129 kezdé <,> 
íso vegyfere [fegyver(r)e helyet t . ] 
131 damasCus [Nagy C-vel szó belsejében; alább többször előfordul, de 

frja kis c-vel is.] 
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mind azokal kik örülének szerencsétlenségin., és anyira kezdének 
tölle tartani. hogy senki sem mére valamit ellene [52a:] mondani. 
de leg inkáb az amurátes öttsei, bajazet, orcán, és ibrahim, felhetének 
leg inkáb azö kegyetlenségitöl, ezek szoros fogságban lévén, a 'kal-

5 makán (a vicó vezér): gondviselése alat., és minden nap várhatták 
magokra a veszedelmet, mivel az a kegyetlen aszony, annak elötte 
sokal. már fel tette volt magában. el vesztéseket. azért hogy tsak 
azö fiára szálhason abirodalom : 

Meg tudá a kémjei által, hogy ez a három fejdelern azon igen 
10 örültek, mikor meg hallották. hogy ámurátesnek más felesége volna. 

ennél nem kelleték több. és halálokrol gondolkodék. hogy pediglen 
azt könnyebben véghez vihesse. a kalmakánt meg nyeré sok aján-
dékokal., és véle együt hamis leveleket tsinála. a132 melyekbe ugy 
tettzet. mint ha ezek a fejdelmek egyet értettenek volna az ellenségel, 

15 azután a diván eleibe viteté133 a dolgot. és oda adá a levelet bizony-
ságul. 

A fejdelmeket ót meg visgálták.134 a kik is meg üsmértetvén 
ártatlanságokot. és a levelnek hamiságát, ez ellen a diván semmit 
sem mondhatván. viszá küldé öket, roxán mérgiben nem tuda mit 

20 tsinálni, hogy véghez nem vihette volna tsalárdságát., és kivánván 
minden uton modon véreket ki ontani. ismét hamiságához méltó [52b:] 
más tsalárdságot gondola ki. egy hamis levelet irata. a melyben a 
volt. mint ha amurates azt parancsolná néki, hogy meg fojtassa 
bajazetet., és orcánt., ezel a hamis levelel. a fog házat meg nyitatá. 

25 a melyben ezek a fejdelmek valának., és bé mene tizen két némával. 
és más több hohérokal. és ót maga mindgyárt ki mondá a sententiát, 
bajazetre. és orcanra 

Bajazet meg akarván kérelni, mindeneket monda néki, a mivel 
meg enyhithetné kegyetlen haragját, de látván hogy tsak haszon-

30 talan., és meg kellene halni. szemére hányá minden vétkeit, és mondá 
hogy azö halálá meg mentené egy olyan irtoztato kegyetlent látni 
többé. és nyakát nyujtá. a némák meg fojták. orcan pedig látván 
hogy a kérelem haszontalan volna. oltalmazni kezdé magát. kettöt 
a hohérok közül a földre fektetvén. más kettöt halálos sebbe ejté. 

35 és nagy sebeségel az ellensége felé kezde menni, a hohérok közöt. 
de a soktol le nyomaték, és ugy. bántanak véle. mint a bátyával, 

132 a <mely> melyekbe [Törlés a sor végén.] 
183 viteté <(öket.) a dolgot. 
134 meg visgálták. [A v helyén először n vagy m be tűt kezdet t írni.] 
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Ennek a gyilkoságnak hire. tsak hamar el terjede az egész városban, 
és Constancinápolyban. nagy [53a:] zene bona támada. és mind-
nyájan kiáltani kezdék. hogy a Császár kastélyábol. ki kellene huzni 
roxánt. a ki a Császari familiának vériben ferteztette volna kezeit. 

5 és meg kellene ötet büntetni sok vétkeiért. 
Az alat amég illyen dolgok mennek vala végben Constancinápoly-

ban, amurátes. arákimahoz valo szeretetónek jeleivel. az egész damas-
eus városát bé tölti vala, a kinek terhben valo létit mindeneknek 
tudtára adván, igen nagy vendégséget tsinála. ugy anyira hogy az 

10 egész város nagy vigasságban volt. ugyan a vigasság közben is hozák 
hirit a Constancinápolyban lévö nagy zenebonának., és mint hogy 
már a persávalvalo békeség meg volt., azért a hadát el bocsátá, és 
ibrahim vezért. Constancinápolyba küldé. hogy ót mindeneket le 
tsendesittene, a vezér Constancinápolyba érkezvén., mindeneket 

15 nagy haragban talála lenni roxan ellen. nagy kegyetlenségiért. de 
az a zurzavar annál is veszedelmeseb vala. hogy azt a sultánné validé., 
az az, a császár annya inditotta volna fel. a ki is nagy135 [53b:] 
gyülölségel volt roxánhoz, mindenkor, de leg inkáb azután hogy meg 
öleté két fiát, a vezér mind ezeket látván. tudtára adá a Császárnak, 

20 hogy a maga jelen valo léte szükséges volna tellyeségel. amurátes 
látván hogy mitsoda szükséges Constancinapolyban valo menetele. 
magában el végezé indulásat. és hogy el vinné magával rákimát, 
és meg is mondá néki szándékját, bizonyos lévén hogy abban ellent 
nem tartana. ennek a fejdelem aszszonynak noha nagy esze volt. 

25 de persa lévén. a babonaságnak is igen hitt, és nem vévé ezt a hirt 
azal az örömel. a melyel a Császár varta volna. 

Rakima mellet volt egy ember. a haly nemzettségéböl valo. 
a kit a persák. nagy profétának tarttyák., és akik azt is gondollyák, 
hogy ennek minden maradéka. jövendö mondo, és azokot nevezik 

30 álmasairis, rákimának egész bizodalma lévén profétájában.136 mihent 
terhben esék. azt tudakozá tölle, hogy mi történnék véle. és mitsoda 
sorsa lenne. a méhiben lévö gyermeknek., az álma-[54a:]sairis, 
minek utánna nagy Ceremoniákal. végben vitte volna könyörgésit; 
igy kezdé el jövendölésit. hogy olyan fejdelmet hozna evilágra, a ki 

35 még török császár lehet hogy ha el kerülheti az attya fiainak kegyet-
lenségeket, és a Constancinápolyban valo lakást, a melyhez valo 

1 3 5nagy [53b:] nagy 
136 profétájában. <(minh) mihent 
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közelgetése. veszedelmire lenne. hogy ha pedig a menyek el távoz-
tattyák tölle ezeket a veszedelmeket. minden török császárokot 
felyül fog haladni. rakima pedig hogy ha a török császár kastélyában 
bé megyen. azö veszedelme bizonyos. hanem azon igyekezék. hogy 

5 amurátest tarttsa137 meg maga mellett, egész esztendeig. és ha e sze-
rént fog tselekedni. meg oltalmaza magát a veszedelemtöl. melyeket 
jövendöl, és azoktol is, a melyek fenyegetik a Császárt. az ö fö 
városában, a hol minden féle baj várja, és végtire a halál is ha viszá 
tér. az iffiu sultánné igen meg ijede ezeken a138 jövendöléseken., 

10 és fel tevé magában, hogy amuratesen valo minden hatalmát arra 
fordit-[54b:]tya hogy esztendeig ötet el hagya. és mint hogy még 
semmi szándékát nem látta volna Constancinapolyban valo igyeke-
zetéröl. azért nem is szollot néki az almasairis jövendoléséröl. 

De mihent meg hallá a vezér el menetelét. és hogy avezér sietetné 
15 a Császárt hogy viszá térjen, a ki is el akarná ötet magával vinni. 

akoron alábaihoz borulván,. sok köny hullatásal kéré hogy el ne 
hagya damascus városát, se ötet el vigye magával Constancinápoly-
ban, a hol is nagy veszedelmek vámák. mind egyikét, mind a másikát, 
amurátes valoságal szeretvén. meg esék a szive a mitsoda állapotba 

20 látá. és minek utánna meg ölelvén. fel emelte volna, kéré arra hogy 
mondaná meg, mitöl tartana, hogy se véle el nem akarna menni, 
se azt nem akarja hogy el indullyon, rákima tsak hamar meg valla 
mindeneket, és elö beszéllé az álmasairisnek jövendölésit, és azután 
ismét azon reménkedék. hogy el ne hagya ötet, és el ne vigye magával., 

25 amurates ezt tsak nevetni kezdé., és helyes okokal. meg akará néki 
mutatni, hogy mitsoda hamis jövendölések volnának azok., azt 
is eleiben adá., hogy ha szeretné valojában. el sem akarna tölle 
maradni, mivel már nekie rendelte volna a roxán helyét., a mi 
pe-[55a:]dig ötet illeti. ö néki tellyeségel viszá kel térni Constanci-

30 nápolyban. hogy mindeneket el tsendesittsen., és hogy egy szoval. 
azt fel tette hogy meg fog indulni. véle együt azért készüllyön. 

Rakima nem gondolván azt. hogy lehesen amurátesnek ellenkezöt 
tartani azö akarattyában. azon ugy meg ütközék. hogy a keserüség. 
és a félelem meg hatván szivét, a Császár karján el ájula, aki azt 

35 látván. nagyon meg haraguvék az139 almasairisra. és mindgyárt 

" ' t a r t t a meg [íráshiba tartlsa meg helyett .] 
138 a <hir) jövendölésekon., 
138 az [A z helyén í-t kozdett frni, majd z-re javi tot ta . ] 

58 



hivatá a ki midön jelen volna. rettentö haragal mondá néki a császár. 
nézed mitsoda állapotban tetted a sultánnét a te hamis jövendölé-
sidel, kerüld el tsalárd haragomot, légy azon hogy el töröllyed szivé-
böl azt a fólelmet140 melyet abban oltottál., gyogyisd meg elméjit. 

3 a melyet ate hazugságid meg vesztették. mert más képen a kapu elött 
fel nyársoltatlak. hogj' meg láthassák társaid, mitsoda büntetest vár-
hatnak magokra, a tsalardságért. az almasairis ezen semmit meg nem 
ijede, és oly nagy tsendeségel felelé néki ezeket, hogy más akárki. 
amuratesen kivül. azon meg ijedet volna. török Császár. a te fenye-

10 getésid engem meg nem rettentnek. se arra nem kénszerithetnek 
hogy viszá mondgyam [55b:] az igazságokot a melyeket ki nyüatkoz-
tattam. ate sultannédnak, emind fel vagyon irva a menyei könyvben. 
az én elöttem valonak halynak ujával. és ezel kimene a Csaszár elöl. 

A ki ugy tekinté mint bolondot. és a jövendölésit mint bolondságot. 
15 de látván hogy rakima nagy nehezen magához tert volna, és meg 

akarván egyeztetni az ország gondgyát. a rakimára valo gondgyával., 
reá álla hogy damascus városában maradna, és hogy maga meg 
indullyon nála nélkül, de mint hogy rákima mind ezek után is nagy 
nyughatatlanságba marada. a Császárt igen féltvén, a kit minden 

20 modon azon kéré. hogy töltené el az esztendöt mellette, de amurates, 
vagy nem sokat hajta a jövendölésre. vagy hogy meg unta volna 
a damascusban valo141 lakást. vagy a hogy valoságal. meg akarta 
Csendesiteni a Constancinapolyi dolgot, de lehetetlen vala. meg 
változtatni az ö szándékát. minek elötte pedig el indullyon. nagy 

25 gazdagságokot ada rakimának. meg parancsolván az oda valo basának 
hogy kivált képen valo gondgya légyen reája. és rendelést tévén 
mindenekröl. azután el bucsuzék rákimátol. akinek is nagy keserü-
séget látván. egy nehány szor meg báná hogy el hagyná ötet. de mint 
hogy meg irta volt Constancinápolyba. visza valo me-[56a:]netelét. 

30 azt nem lehete meg másolni. azért sok köny hullatásal valo bucsuzás 
után. Constancinápoly felé indula, a hol is a nagy renden lévök, a nép. 
és a hadak.142 igen. ohajtották, reménlvén. hogy a roxan kegyetlensé-
getöl. meg menekednének, és hogy meg büntetné sok gyilkoságiért. 

De meg tsalatkozának reménségekben mert ez a tsalárd sultanné. 
30 alig tudá meg az amurátes viszá valo érkezését. és rákima damas-

140 a félelmet <o> [vagy (a> ?] melyet abban oltottál . , 
141 valo lakást. [A v helyén először Z-t kezdett írni, majd v-re j av í to t ta . ] 
142 a hadak. [A nóvelő a-ja hclyén más betűt , esetleg h-t kezdett írni.] 
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cusban valo maradását. hogy minden képen fel ékesitvén szépségit, 
eleiben mene. azal a szépségével. a melynek ellene nem álhata amu-
rátes. és érezni kezdé az elöbbeni szeretetét. hozája fel gerjedni, 
a mesterséges roxan ezt észre vévén, élni akara az alkalmatoságal. 

5 nagy engedelmeségel, és kegyeségel mutatván magát hozája, eleibe 
tévé sok hizelkedö beszédekel. azö sok keserüségeit, a melyeket 
szenvedet távul valo létiért, ezt pedig oly ékes beszédekel. hogy 
a könnyen hivö amuratesnek a szivén ujjab hatalmat vett. és onnét 
ki rekeszté a szegény rakimát. 

10 Azután amurátes oly igen kezdó magát men-[56b:]tegetni, és meg 
bizonyitani hozája valo uj szeretetit, hogy roxán gondolá hogy 
mindent meg probálhatna, azért nagy okoságal eleibe kezdé adni, 
hogy a még oda volt, mitsoda nagy szolgálatot tett néki, és az öttsei 
halálokal., meg mentette mind magát a Császárt. mind az egész 

15 birodalmat, a nagy veszedelemtöl, azután olyan mesterségel adá 
eleiben az öttseinek vétkeket. és ugy fel magasztalá a birodalomhoz 
valo nagy gondgyát. hogy a gyenge amurates meltonak tartá paran-
csolni az egész világnak. olyan nagy hatalmat is ada magán néki. 
hogy mindent valamit. mondhata neki a sultánné validé aroxan 

20 kegyetlenségeiröl. és fiainak meg öletetésekröl. ö azt tsak könnyen 
el halgatá. és tsak kedvetlenül felele az annyának, mondván, hogy 
tellyeségel jol tudná öttseinek vétkeket. a kiket maga sem hagyhatta 
volna életben, hogy ha tsak magát. és a birodalmat el nem akarta 
volna veszteni, és hogy roxán semmit sem tselekedet olyat. amit 

25 ö helybe nem hagyna. 
Ugyan azon a napon. egyik a hugai közül. a lábaihoz borulván. 

panaszolkodni kezdék. roxan ellen., hogy mitsoda illetlenül bánt 
volna véle. [57a:] és hogy mitsoda irtoztato igasságtalanságot tse-
lekedet meg öletvén. akét báttyait, amurates erre ollyanná lett, 

30 mint a ki meg dühödöt. és nagy haragjában a kezében lévö buzo-
gányal. két felé hasitá a fejét ennek az ártatlan fejdelem aszonynak. 
ezen meg ijedének még aleg bátrabbak is. és minden nagy keserüsé-
gel látá hogy lehetetlen volna meg üsmértetni az igazságot a kegyetlen 
amurátesel., egy nehány nap mulva levelit vévén rakimának. a 

35 melyben tudtára adta. hogy szerencsésen egy fiat szült. a kit is 
soliman amurátesnek nevezte. de mint hogy amurates tellyeségel 
viszá tért volt a roxán fogságában. ezt a hirt is tsak imel ámal vette, 
és a sultannénak. tsak igen kedvetlen feleletet ada. a melyböl meg 
láthatá veszedelmét. azért is vigyáza minden képen magára, hogy 
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magáfc meg menthesse a roxan kegyetlenségétöl. de fö képpen143 arra 
vigyázot. hogy mindenekbe a profétája tanácsát kövesse. a mi pedig 
Constancinápolyban törtónt, azt néki mind meg irták, a sultánné 
validé. és a vezér,, azt is tudtára adák. hogy mitsoda hatalmat 

5 vet vol-[57b:]na roxán, és azt is hogy mitsoda szándékban volna 
roxan ellene, és a fia ellen. 

Nem is ók nélkül tarta roxántol., mert a midön azon volt hogy meg 
oltalmazhassa a maga. és a fia életét, a kegyetlen roxán. azon igye-
kezék. hogy azt el vegye töllök, de nem tsak azon irigységböl haragu-

10 vék rákimara. hogy amuratest féltette volna tölle. hanem leg inkáb 
attol tarta. hogy egy fia lévén, amurátes eléb ne tegye arakima 
fiát az ö fiánál. hogy pediglen meg menekedhessók ettöl anyughatat-
lanságtol., fel tévé magában. hogy mind a kettöt el veszesse, a mely 
annál is könnyeb volt, hogy amurátesnek kevés gondgya volt reájok. 

lD mint hogy pedig mindenkor valának néki ollyan szolgai. kik azö 
boszu állását végben vitték. egy néhányat azok közül. damascus 
városában küldé, mindenikét különös uton, és a kiknél hamis levél 
volt. a császár neve alat. 

Ibrahim vezér. és144 a sultánné validé. kik minden tselekedetire vi-
20 gyáztanak. ezt a dolgot meg tudák. és postát küldének damascus-

ban. éstudtára adák adolgot rákimának., és a basának parancsolatot, 
hogy ugy vigyázna azokra a gyilko-[58a:]sokra, hogy egy se szalad-
hasson el bennek. törvényt láttatna reájok, és vallatatná meg vélek 
adolgot. és nyilván145 óletetné meg öket, 

25 A basa oly nagy szorgalmatoságal vigyáztata. hogy ezeket a lat-
rokot mind meg fogatá, és meg vallák aroxán hamiságát. azután 
meg öleté öket, és atörvényt irásba a portára kiildé. avezér azt 
a Császárnak meg mutatván. iszonyu dolognak találá, de elsöben 
meg akará halgatni roxánt. ez a hamis aszony ollyan tsalárdságal 

30 tudá magát meg menteni. és oly mesterségel tudá kegyes szavait 
meg elegyiteni köny hullatásival, hogy a Császár kénszeriteték. 
nem meg büntetni. de söt meg vigasztalni. a midön látá hogy a 
császár elött jól folynának dolgai. akor a fö vezérel ugy bánék mint 
áruloval.,146 azal vádolván ötet. hogy a sultánné validéval. gondolták 

143 fö kép- [Nyilván íráshibából nem folytatta az új sor elején; vö. 99. sz. 
egyz-] 

144 és és 
145nyilván [n — javítva olvashatatlan betűből.] 
146 áruloval., (va) azal vádolván 
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volna ki ezt a dolgot. azert hogy el veszesék. és annyi sok hazug-
ságokot monda az ártatlan vezér ellen, hogy a császártol meg nyeré 
a parancsolatot, hogy meg öletethesse. a melyet mindgyárt is végben 
viteté., hogy a parancsolatot viszá ne vonnyák., a vezér halálán. [58b:] 

5 az egész Constancinápoly fel zudula. és noha senki sem meré meg 
mutatni a vezérnek ártatlanságát de mindenek szabadosan kezdének 
beszélleni, hogy oly könnyen meg öletet volna egy olyan embert. 
a ki szükséges volt a birodalomnak, a ki anyi hartzokot nyert volna. 
és a ki anyi sok szép tartományokal. szaporitotta meg a birodal-

10 mat. 
A nép, és a had attyoknak hitták. és a fö renden lévök igen szán-

ták. de mind azon által. roxán tsak gyözedelmeskedet. hogy pediglen 
jobban meg erösithesse hatalmát. a császárt arra vévé, hogy a kalma-
kánt tenné a fö vezér helyeben. a ki is egészen hozája volt kötelezve. 

15 ezt végben vivén. azt gondolá hogy már semmitöl nem félhet. de 
végtire a mennyek meg unván az ö sok vétkeit, ugyan azon ditsö-
ségében is engedé meg veszedelmét; mivel az ibrahim halálán a 
fö renden lévök. fel ébredvén. tartani kezdének magokért is. attol 
a kegyetlen aszonytol. és el végezék magok közöt. hogy nyilván 

20 szollyanak az igasságtalaneágok ellen. a melyeket követet a Császá-
ral. 

Irásban téteték. tehát mind azokot a gyil-[59a:]koságokot. a 
melyeket roxan tselekedet., és hogy mitsoda hamis okokbol tselekedte 
azokot., a muftit arra kénszeritték hogy adná bé a Császárnak. az 

25 egész birodalom nevével, ez a török fö pap alig mene bé a Császárhoz, 
ezel a veszedelmes követtségel, hogy amurátesnek az anya is bé 
mene hozája, a ki is egy szerecsent vit bé magával; a szerecsen a 
Császár lábaihoz borulván., tudtára adá néki hogy roxánnak az 
a szándéka. hogy ötet meg ölese. és a fiát tétesse helyében. a császár 

30 tudván mitsoda gyülölségel volna az anya roxánhoz. a szerecsent 
meg szidogatá. és halálal fenyegeté. de a szerecsen azon meg nem 
ijedven mondá bátran. hogy ö a147 halálal nem gondolna, mivel 
anyi ideje volt hogy tudtára adhatta ezt a nagy doigot. mondván azt 
is. hogy minek utánna a hatalmas Császárt meg öleti. az annyát. 

35 a damascusi basát. rakimát. fiastol el akarná veszteni, és azután 
nevenként mind elö mondá, hogy kik volnának roxánal egy szövet-
tségben, amurátes a szerecsen beszédit oly valoságosnak találá. hogy 

147 a [Beszúrás.] 
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magában. [59b:] kezde terni. és minek utánna egy kevés ideig gondol-
kodot volna, a muftihoz fordula. és parancsolá néki hogy mondáná 
meg követtségit. a mufti semmit sem szolván. a keziben adá az irást. 
a melybe roxánnak minden vétkei fel voltanak téve. 

0 Amurátes azt olvasni kezdé. és noha maga is természet szerént 
vér ontó volt. mind azon által nem láthata anyi kegyetlenséget 
irtozás nólkül. azért a szeretet haragra változék. és a harag gyülölségé. 
mindgyárt parancsolá hogy eleibe hinák a sultánnét. és midön jelen 
lett volna. eleibe adá maga mind azokot a vádolásokot a melyeket 

10 irásban tettek volt ellene. és parancsolá néki. hogy felelne mind 
ezekre., de nagyon bizván a Császár szeretetében. nem hogy magát 
mentegetni kezdete volna, de nagy haragal kezde átkozodni a mufti 
ellen. és a sultanné validé ellen. és azal is meré fenyegetni. hogy meg 
öletné öket, 

15 A Császár meg boszonkodván azon. hogy oly illetlen szokot merne 
elötte szollani. mondá néki, hogy it nem az a kérdés. hogy másokot 
szigy. és gyalázz, hanem hogy magadot ki mosad a vétkekböl. [60a:] 
a melyekel vádolnák, ezek a fent valo szavai a Csaszárnak, a melyek-
hez ö nem szokot volt, igen nagy méregben ejték. ugy anyira hogy 

20 olyan kevély, illetlen, és meg sértö feleletet ada nékie, hogy amurátes 
továb meg nem tartoztathatá magát. a türésben, és látván. orczáján 
sok változásokot., mind pedig szavaiban egymásal ellenkezöket, 
nagy haragal kezdé szemeire hányni minden rut tselekedeteit., de 
ez a kevély aszony. nem hogy engesztelni akarta volna. és valamiben 

25 meg mutatni hogy bánná tselekedetit. de söt még szembe álla véle. 
és szavaival olyan nagy haragra ingerlé. hogy haragjában nem birván 
magával. a hancsárját ki huzá. és a roxán melyében veré, a ki holtan 
eleiben esék. eszerent vesze el ez az sultánné. aki legg szebb és leg 
kegyetleneb volt az aszonyok közöt. huszon három esztendős korá-

30 ban. a ki is akor volt. leg nagyob szépségiben. 
A császárnak ezen tselekedetit másban nem lehetne menteni. tsak 

öbenne. se más nemzetben, de ha meg gondohyuk hogy a török mindent 
mód nélkül tselekeszik. föképpen a kegyetlenséget. és ha meg te-
ként-[60b:]tyük. ennek a Császárnak. roxánhoz mód nélkül valo 

3 szeretetét. azt a nagy hatalmat a melyet mind magára, mind másokra 
adot volt néki, és hogy mint meg tsalatkozot volt a roxannak hozája 
valo szeretetében. mind ezeket jól meg visgálván., nem tsudálkoz-
hatunk anyira azon. hogy minden hamisága meg bizonyosodván. 
és világosan meg látván az ö tsalárdságát., árulását. háláadatlan-
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ságát., és kevés szeretetit, hogy ha a harag az ö szivét meg szálván. 
a méreg"olyan dolgot tselekedtete véle. holot ö mindenkor kegyeségel. 
szeretettel., és még tisztelettel is volt az aszonyokhoz, hogy ha tsak 
tellyeségel meg nem boszontották. 

5 Egy szoval a meg volt irva. nem a mahumet ujjával. hanem a 
királyoknak királlya ujjával., hogy ez a hamis aszony olyan ember-
nek keze által halyon megakiötet leg inkáb szerette; ennek a kemény 
büntetésnek pedig alig terjede el avároson ahire. hogy mindenek 
le tsendesedének, és tsak a Császarol valo ditséretet lehete148 minden-

10 töl hallani. 
Egy kevés ideig amurates csendeségben láttaték lenni,. latván 

hogy mind a nagy urak. mind a nép. örömel hagynák helybe tseleke-
detit; de a midön minden haragja el oszlék. és gondolkodni kezdék 
tselekedetóröl [61a:] nagy mély gondolatok szállának elméjére. 

15 a szomoruság el boritá orczáját, semmi sem tettzék néki. mindent 
meg unt, a roxan képe mindenüt az az ehnéjében149 tünt. és tsak 
az egyedül valo lételt kereste 

A sultannó validé, és uglan aga, a szerecseneknek feje, mindent 
el követének hogy meg vigasztallyák. de tsak hejában volt 

20 A sultánné validé. a ki igen nagy szeretettel volt a Császárhoz. 
az ö fiához, látván hogy semmiben sem vigasztalhatnák meg. és 
féltvén igen az életit, gondolá hogy a fia a ki igen nagy szeretettel 
volt rákimához. el felejtené szomoruságát. ha meg látná ötet. azért150 

fel tevó magában hogy Constancinápolyba hozassa. postát is külde 
25 hozája. a ki által tudositá mindenekröl. és azt adá néki tanácsul. 

hogy kérje amurátest azon, had engedgye meg melléje valo jövetelét 
Ez a hir tellyeségel meg vidámittá arákima szivét, a ki is mindenkor 

nagy szeretettel volt amurateshez. és a ki mindenkor tarta roxántol. 
a halála meg bátorittá, és a kedves gondolat a melyben volt. hogy 

30 még meg láthattya a kit szeretne, mind örömet, mind reménséget 
ada néki. és el felejteté véle. egy kevés ideig. az álmasairis szomoru 
jövendölésit, mind azon [61b:] által még tudakozodni akara tölle. 
de annak az embernek. vagy volt valamely tudománya. vagy hogy 
nem akart többé ellent tartani a sultánné kivánságinak. tudtára 

1 4 8lehete [/—h-ból javí tva . ] 
149 elméjében [A második é—i-nek is olvasható.] 
150 azért [Előtte egy megkezdett hosszúszárú betű, melyet a szerző nem 

törölt .] 
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adá hogy semmi veszedelmére nem lenne. a mit kivánnak tölle, de 
meg elöre, ö azt által lá t tya, hogy az ut tyábol semmi sem lesz. 

Rakima. semmi bizonyost nem látván ebben a jóvendölesben. se 
azt a veszedelmet, a melyröl az elött szollot volt néki. azért minden 

5 késedelem nélkül a szivének indulatit követé. és eszerént ira amura-
tesnek. 

Rakima a gyözhetetlen amuratesnek. 

A gyözhetetlen Császár. el felejtette tehát a hü. és a szerelmes 
rákimát. és örökösön akarodé ötet meg fosztani at tol a szerencsétöl. 
hogy ate szemeidnek világosága világosittsa ötet . oh uram emlékezel 

10 meg szeretetedröl. igeretidröl, gondold el magadban1 5 1 mint haldoklik 
ate rabod keserüségében. tölled valo távul létiért., és minden bizonyal 
el fogod nagy siettsógel küldeni kedves parancsolatodat hogy melléd 
mennyek. és lábaidnál bizonyithassam meg a szeretotnek lángját. 
a mely te éretted egeti szivét az álhatatos rakimának. 

15 Noha amurates nagy szomoruságban vala is el [62a:] merülve, 
mind azon által . ezt a levelet nem kedvetlenül olvasá. és rakimának 
minden szépsége az elméjiben viszá térvén. ha szinte akor mindgyárt 
fel nem gerjesztéis szeretetit. de nagy ohajtásal kiváná meg látni. 
a sultánné validenak. és emir gumernek a levelet meg muta tá . és 

20 igen tsudálá szép eszit rákimának. a kinek is meg izené hogy meg 
indullyon. és parancsolatot kiilde sinánnak, a damascusi basának. 
hogy mindenekröl nag}r rendelést tenne. 

De az el volt rendelve. hogy rákima el felejtessék amuratestöl. 
mivel a parancsolattal együt. a tél is el érkezvén. u t ra nem indulhata., 

20 a tavaszt meg kelleték. várni, de azon idö alat a Capitán basa egy 
iffiu szép cserkesz leányt külde a Császár udvarában, akinek. eszét. 
szépségit. és más sok egyéb érdemit látván a sultánnó validé. gondolá 
hogy egyedül tsak e hagyathatná el amuratesel. minden szomoruságit. 
hogy pedig azt véghez vihesse. nagy barát tságba kezde lenni Zaimhoz. 

30 mivel evolt neve a leánynak és mindenekre meg tan i t t á hogy mint 
visellye magát hogy a Császár tekintetbe vegye., a ki is még többet 
vit végben, mint sem a mint gondolták. mivel alig muta ták meg 
amurátesnek, a kinek minden indulati erö szakosak [62b:] valának, 

151 magadban <(mi) mint [Törlús a sor végén.] 
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hogy azonal el felejté roxánt, rakimát . és mindent. és tsak ezen uj 
szeretet alá adá magát . amurates Zaimát sultánnénak ki hi rdeté; 
és a damascusi basának meg izené. hogy a rakima u t tyá t . sok okoka! 
el halogatná, amuratest . a Zaima mellet valo léte, ollyan nagy 

5 vigasságban hozá. hogy az udvarában. és avarosan. tsak a sok vendég-
ség és mulattság volt., arnurates joval annak elötte meg szokta volt 
a sok rosolis. és bor i talt . és egyik az árulo gumer volt., a kivel. 
ivut, a ramazánba. , a mely a törökök nagy böjttye, széltiben követ te 
nagy italit, és a bairám innepében, a mely husvét nálok, nagy vendég-

10 séget adván a fö renden lévö udvariaknak. anyi bort, és rosolist, és 
más egyéb erös italokot ivut. hogy a vére meg gyuladván. olyan 
forro hideg lelésben esék. hogy a doktoroknak. lehetetlen volt meg 
tsendesiteni. 

A betegségek. minden gyermekeiböl ki fosztották volt. és az 
lo öttseit kegyetlenül vesztette volt el., az egy ibrahimon kivül, a kiis 

Constancinápoly szélyin volt rabságban egy szerecsen gondviselése 
alat., aki is azt jovalotta volt néki. hogy ugy tétesse magát , mint 
ha esztelen volna. ugyan ezen mesterségével is menté meg életit. 
mind roxán. mind amurátes elött. a ki is vége felé érezvón magát . 

20 a Záimhoz valo szeretet benne tsak meg vala., és valamely bizony-
talan jelröl., terhesnek [63a:] gondolván ötet lenni. t a r t a attol hogy 
holta152 u t án nem a zaima gyermekét tennék Császárnok., ha ugyan 
terhes volna. és fiat szülne. hanem ibrahimot., azért egy nehány szor 
mondá hogy kivánná látni ibrahimot., de a sultánné validé, által 

25 la tván szándékát. hogy meg akarná fojtatni,, sok szines okok aiat 
meg gátolá hogy láthassa. és igy meg menté ezt az utolsó fiát. 

Amurátes lá tván hogy végben nem vihetné szándekát. és minden 
nap inkáb el nehezednék., a t a t á r hámal olyan kötést tön; hogy 
holta u tán . ö lenne császár. mind addig valamég a Zaima fia fel 

30 nöne, amurátes pedig egy nehány nap mulva meg hala. 22 february. 
1640. 34 esztendös korában. aki is 27 esztendeig uralkodot. holta 
u tán meg találák a kötést. melyet t e t t volt a ta tá r hámal, de a diván 
azt semminek itélé lenni. a sultánné validé pedig amurátes halála 
után. , mindgyárt ibrahimot mene meg szabaditani: de ibrahim 

30 mindenkor t a r tván . nem akara a fogságbol ki menni, ugy anyira 
hogy az annyának kételenitteték.153 a muftit. és divánbéli basákot 

152 holta <ne) után nem 
153 kételenitteték [n—i-ből? javítva.] 
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oda hivatni. hogy bizonyittsák neki a báttya halálát. de még ezeknek 
is ugy ada hitelt. a midön meg mutaták a báttya holt testét. [63b:] 
még akor is egy nehány szor a szájához tevé kezét. hogy ha nem 
venneé lélegzetet 

5 Más nap. ugy mint 23 february 1640 Császárnak154 kiálták. és 
mindnyájan észre vévék. hogy azö fogságban levö esztelensége. 
szán szándékal valo volt, rakima pedig a gumer leveliböl meg tudván 
amuratesnek. mind hüségtelenségit. mind halálát, ujontában kezdé 
felteni a fiát. és minek utánna sok köny hullatásokot ejtet volna az 

10 álhatatlan amurátesért, a kit mindenkor nagy kegyeségel szerette, 
noha látta tölle valo el hagyattatását. gondolkodni155 kezde a maga 
dolgárol, és eleinte mindgyárt. persiában viszá akara menni,156 annál 
is inkáb sietteté uttyát. hogy sinán basa nem akarta többé néki meg 
fizetni a jövedelmet, melyet amurátes rendelt volt. és azt is meg 

15 izente volt néki, hogy kételen volna Constancinápolyba küldeni ötet. 
mind fiastol az uj Császárhoz. erre rákima igen meg ijede. és hogy 
azt el kerülhesse; ugy téteté. mint ha fogadást. tett volna mehkhában 
menni. a mahomet koporsojához. és erre szabadságot kére sinán 
basátol. a basa nem kivánván egyebet. hanem hogy el távozzék, meg 

20 örüle hogy meg menekedhetnék tölle. [64a:] és minden segittségel 
lett hozája. rákima arabiában érkezvén., az arabiai királynak. rébá-
nak udvarához mene. a ki is nem hasonlitván a maga nemzetéhez. 
a természet minden jó erkölcsökel meg áldotta volt., nagy szál 
termetü. okos, értelmes, nemes szivü. kegyes, és adakozo volt. 

20 Mind ezek a jó erkölcsök. arra vivék. hogy a szép, és félénk rakimát. 
nagy tisztelettel fogadgya a kinek is szépsége, nagyon segitté az ö 
nemesi tselekedetit., mivel mihent meg látá rákimát. azonnal meg 
szereté., a ki is elé beszélvén néki szomoru állapottyában valo létit. 
és hogy mint volt az ö elete. erre a királynak meg esék szive, és szeren-

30 csésnek tartotta volna magát lenni. hogy ha el felejtethetné véle 
szomoruságit. rakima abban az idöben tsak 22 esztendös volt. és 
az ö szép ékes, kegyes személyit. lehetetlen volt nem szeretni. réba 
nem akará mindgyárt meg mutatni néki. hozája valo hajlandoságát, 
hanem azt sok szép szin alat el fedezé. mondván. hogy mindenekben 

35 kiván néki szolgálni. nékie157 ajánlá az egész országát., a melyben el 

1 5 4Cászárnak [!] 
155 gondolkodni [g—&-ból javí tva . ] 
156 menni, <an> annál [Tollhiba.] 
157 néki e [nékie azaz néki] 
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lakhatik. igérvén azt is. liogy ugy fog-[64b:]ja tartani az iffiu soliman 
amuratest., mint maga fiát, kérvén azon igen. hogy maradna meg 
udvarába. hol anyi hatalma lenne néki, valamint magának. azt is 
igéré, hogy annak alkalmatos idejében minden erejével azon lenne, 

5 hogy a fiát. az attya székiben helyheztesse. rakima okos lévén, 
észre vevé. hogy mind ezek az igéretek. mitöl származnának. de 
magának idöt akarván adni. hogy mindenröl gondolkodhassék. 
azért olyan feleletet ada158 rebának. a melyre mind a betsület.159 

mind a háláadás kénszeritette. 
10 És a királynak ezen igéretit. semeg nem vetvén. se el nem fogad-

ván. meg érteté véle, hogy ha azon idö alat. a melyet udváránál fog 
tölteni, eszre veszi hogy mindenkor abban ahozája valo szándékában 
fog maradni. talám továb nem megyen. más lako helyet keresni. 
ez a kis reménség oly nagy örömbe hozá rébát, hogy mint egy új 

lo ékeséget ada néki. rákimát pedig ugy kezdó szolgáltatni mint király-
nét. és akarván néki még elöre olyan tiszteletet adni, a melyre akará 
hogy lenne vágyása, semmi olyan nagy dologrol nem végeze hogy 
tölle nem kért volna elöbször160 tanácsot. és egész országának 
aszonyává tevé ötet. de még hogy jobban [65a:] meg mutathassa. 

20 hozája valo szeretetét, a melyet tsak a maga viselésével akará néki 
meg mutatni, oly kegyes szivel kezdet lenni az iffiu soliman amurátes-
hez. mint ha valoságos attya lett volna néki. 

Ugyan az illyen tselekedetekel akará a szeretet, még másodszor 
is, rákimát, a maga hatalma alá vetni. akinek is a szive, nem teként-

25 heté idegenségel a mit a király tselekedék fiáárt. és ez a kedves 
gyermek. akinek minden tselekedetéböl. ki tettzet Császári161 vére, 
oly szép hajlandoságal felelt meg a király hozája valo joságának, 
hogy az a hajlandoság az annya szivét is meg hatá. tsak hamar, 
illyen állapotban töltének el együt, egy nehány holnapokot., ame-

30 lyekbe réba. szüntelen valo tisztelettel. kedvezésel. ée szorgal-
matoságal volt hozája, de rákima hozája. tsak a nagy háláadoságot 
mutatá. reba pedig világosabban akárván magát meg értetni. egy 
szer a többi közöt. ennek a fejdelem aszszonynak házában menvén, 
aki is azál mulatá magát. hogy azt nézte, mint segitet a fia atöb 

30 leányoknak. koszorut kőtni virágbol. a gyermeknek egy koszoru [65b:] 
158 ada <[néki.) rebának. 
159 betsületet. [Nyilván íráshiba betsület. helyet t . ] 
160 elöbszór [6 — hosszúszárú J-ből javí tva . ] 
161 Császári [Először Cászári-t írt, majd beszúrt egy / betűt ; ld. a 154. jegyz.] 
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lévén a kezében, mihent a király bé ment aházban. a gyermek szokása 
szerént, hozája futot. és a fejére t e t t e azt a koronát , és azt nevetve 
mindgyárt. le vet te . és az162 annya fejére te t te . , erre rákima el tüze-
sedék. reba azt észre vévén, és akarván valora forditani ezt a gyermek 

5 játékot. mondá, oh mely szerencsés volnék. hogy ha ugy meg lá tha t tad 
volna a szivem gondolat tyát . valamint ez az iffiu fejdelem. és ha meg 
nem akarnád vetni az arabiai koronát. a melyet jelente a koszoru. 
a mely koronát lábaidhoz teszem kedves fejdelem aszony, és magais 
lábaihoz borulván. ugyan azal együt ajánlom néked azt a szeretetet 

10 a melynél nagyobbat soha tehozád nem éreztenek; botsás meg az 
én nagy szeretetemnek. hogy lia azt a halgatást . félben szakasztom, 
a melyben voltam eddig. hozád valo tiszteletemböl. és abban bizonyos 
légy. hogy annak a tiszteletnek határjábol. soha ennél töbszőr 
ki nem lépem. [66a:] 

lo Ezek beszédek alat a fejdelem aszony egy nehány szor igyekezék. 
azon. hogy fel emelhesse a királyt, de nem lehete. és lá tván hogy 
ugyan ugy is akarná meg halgatni válaszát. néki nyujtá kezét. és 
mondá,. uram rákimánál nem volna háláadat lanab személy evilágon, 
hogy ha anyi sok köteleség u tan a melyel hozád vagyon meg vetné 

20 ezt az utolso jeleit szeretetednek., e nekem nagy tiszteletemre va-
gyon és hogy ha ez a kéz a melyet néked nyujtok valoságal szeren-
csésé tehet, én a magamét abban fogom tar tan i . hogy annak urává 
tegyelek. 

Ez a szája vallása. rákimának, a inelyet a király nem merte volna 
20 tolle várni. olyan örömbe hozá., hogy az ö nagy óróméböl könnyü 

volt meg látni nagy szeretetét. nem is szolhata sokáig. hanem tsak 
a rakima kezén valo sok száz tsokokal muta tá meg szivének örö'met,163 

de ezen tselekedetekböl inkáb észre vévé azt rakima, mint a szoval 
felelt volna néki. és magais tsak nem hasonlo állapot-[66b:]ban 

30 találkozék, róba pedig nem akarván továb halasztani. szerencséjének 
végben vitelét, azonal rendelést t e t t . a Ceremoniárol. a melyel meg 
akará koronáztatni rakimát, és arabiai királynénak kiáltatá, minden-
nek nagy örömére. 

Azon idötöl fogvást az uj királyné. szüntelen valo hálákot ada 
35 a menyeknek. hogy a réba királyba, ö néki. mind férjet. mind gond-

viselöt, mind fiának a tyá t adot volna. és a király azon igyekezék. 

102 az <(anyát) annya 
103 örömet, [öiötnét-hől javí tva az ékezet áthúzásával .] 
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hogy meg tanitassa a fiát. mind arra. a mi kivántatnék. hogy tud-
hasson uralkodni. és mind hogy meg valának benne mind azok az 
érdemek a melyek szükségesek egy nagy fejdelemben.164 azért. 
tsudájára is lett mind a királynak. mind az annyának tsak hamar, 

5 és mindenek nagyon szereték, 
Reba, igen nehezen szenvedé a török birodalom alat valo létit, 

gondolá hogy az alol fel szabadulhatna. parttyát fogván az iffiu 
solimán amuratesnek. és nagy titkon szövettséget tett [67a:] ezen 
iffiu fejdelemért.165 mind azokal kik szomszédságában. leg hatal-

10 masabbak valának, hogy annak idejében., fegyvert foghassanak 
érette. a még ezen dologba fáradozék.106 

A sultánné validé. azon igyekezék. hogy meg üsmértethesse 
ibrahimal: mitöl tarthatna ez iránt, hogy réba maga mellé vette volna 
rákimát., azt jól tudta, hogy mitsoda jussa volna soliman amura-

15 tesnek a Császársághoz, és szüntelen tsak ezekröl beszelgete a fiával. 
a Császáral. a ki is a miolta a Csaszári székben ült volna., egyébben 
nem foglalatoskodot. hanem tsak a maga gyönyörüségében. és hogy 
eleget tegyen kegyetlen167 természetinek. él mulatá168 az anya taná-
tsát. azonba azö kegyetlenségiért, igasságtalanságiért. és hogy 

20 mindenek láttára a sultánné validét meg vetette. azért ötet is. mind 
a nagy urak, mind a nép., gyülölni kezdék. mindenek boszonkodva 
nézék, mitsoda háláadatlanságal bánék az anyával. aki minek utánna 
Császárságra emelte volna. és mindent169 el rendelt. és le tsendesitet 
volna, [67b:] minden hatalombol ki fosztaték. két istentelennek 

25 tanácsokbol, az egyike volt a fö vezér. selim170 achemet, és a másika 
hussain., a kit ibrahim a juhászságbol a leg nagyob tiszttségre emelte 
volt. ennek a két embernek, a Császár elméjin valo hatalmok, annyira 
mene. hogy minden féle irtoztato kegyetlenséget, és igasságtalan-
ságot követetének véle., tegyük azt ehez, hogy eppen nem volt alkal-

30 matos az igazgatásra., mind ezek tehát. arra kénszeritték a portán 
lévö nagy urakot, a kiknek fejek volt a sultánné validé, hogy ki 
nyilatkoztassák a fel támadást. a melyet ellene akarták el kezdeni. 

164 fejdelemben. [ben — javí tva hez-böl.] 
165 fejdelemórt. [j—«/-ból javí tva . ] 
100 fáradozék. <(a su ) [Üj bekezdésben:] A sultánné 
157 kegyetlen [Az n más betűből, esetleg l-bő\ javí tva . ] 
168 él m u l a ( t á ) t á [Tollhiba miat t , tá — megismételve <(tá) fölött.] 
109 mindent [mindenek-bó\ javí tva . ] 
170 selim <(cs) aehemet, 
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a jancsár aga is melléjek adta volt magát., minden fö tiszteivel együt-
a kapitán basa. a tengeri erövel. a mufti. a kadi leskerek, ugy mint 
az ország két fö birái, és a divánbéli basák., de a mi171 leg tsudá-
latosab volt. a hogy enyi sok renden lévök közöt. illyen nagy veszedel-

5 mes dologba. a titok meg maradot, a sultánné validé tudván mitsoda 
veszedelmes volna ha a titok ki tudodnék. ide elött, surgeté a muftit 
hogy az egész birodalom nevével, kénszerittse arra ibrahi-[68a:]mot. 
hogy a divánban adgyon számot tselekedetéröl, és büntesse meg 
a vezért,172 és hussain basát, erre a vegre afö pap.173 egy nehány 

10 kadileskert külde a császárhoz, a kik magokra is merék vállalni ezt 
a veszedelmes követtséget. 

Ezek a Császárhoz bé menvén. és meg mondván a dolgot. azon 
igen meg haraguvék. és parancsolá a mellette valo jancsároknak 
hogy meg ölnék a követeket. de látván hogy senki sem fogadná szavát. 

10 azon igen meg ijede. és az anyához futa, az ki is azt tanácsolá néki. 
hogy a vezért. és hussaint adná azoknak kezében kik ellene fel tamad-
tanak, a Császár arra nehezen álla, de nem lévén sok ideje a végezésre. 
reá álla. 

Ezt a két gonosz embert. mihent a nép kezében adák. azonal. 
20 darabokra el vagdalák, a házakot fel prédálák., és minden nemzet-

tségeket le vágák., a sultanné validé azt tanacsolá a fiának. hogy 
mehemet basát tenné fö vezérnek. aki arra a nagy tiszttségre igen 
érdemes volt. a Császárnak. ezt is meg kelleték cselekedni. a sultánné 
va-[68b:]lidé egészen boszut álván ezen a két emberen. azon volt. 

2J hogy le tsendesittse a támadást. de már késö volt. mivel ö maga 
gerjesztette volt fel a tüzet, és nem lehete el oltani. 

A mint is hogy a mufti. ujontában ugyan az elöbbeni követeket 
a császárhoz küldé, hogy menne a divánban, a Császár azt semminek 
tartván. elöttök el szaggatá a feftát. amely, a törvénynek valamely 

30 verse. a melyel adivánban szokták hini a császárt. 
Ezt hogy tudtára adák a divánnak. mindnyájan fel kelének., és 

a sultánné validé házahoz menének. a hová szaladot volt a Császár. 
és ki vévén ibrahimot a keze közül. azelöbbeni fogságában küldék. 

A diván. Császárnak kialtatá mahometet., azö fiát. a ki Zaimátol 
3j valo fia volt, mivel Zaimát ugyan abban a rendbe tartotta maga 

171 a mi <le> leg [Tollhiba.] 
1 7 2vezért , [Az e helyén összefolyt a t in ta . ] 
173 afö pap. [Beszúrás.] 
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mellet. mint a melyben volt amurates halálakor., ez a Csaszar heted 
fél esztendös volt, adiván pedig, Zaima kezében adá az igazgatást. 
mind addig, még a fia fel nöne. azonban. akik [69a:] fel támadtanak 
volt. eszekbe vévék. hogy mitsoda nagy vétket tselekedtenek., és 

5 tartván attol. hogy ha valami formában ibrahim viszá találna ülni 
székiben., hasonlo képpen bánnék vélek. valamint ök bántanak a 
vezerel és hussaina], fel tévék azért magokban hogy meg öllyék. 
a diván, a jancsárok, ibrahimhoz menének. és meg fojtaták. 18 aug. 
1648. a sultanné. a kit is nem nevezünk többé validénak. hanem 

10 kiosemnek, mivel ez a név, tsak az uralkodo Császárnak az anyát 
illeti. kiosem mind az által biztatá, liogy Zaima nem ártaná magát 
a dolgokban, és reája hagyná az igazgatást. de látván, hogy zaima 
el lehetne tanácsa nélkül, és hogy semmi hatalma nem volna., azon 
ugy el boszonkodék. és oly nagy gyülöség. és irigység szállá meg a 

15 szivét. hogy haragjában fel tevé,. hogy minden uton modon azon fog 
igyekezni, hogy ollyan alkalmatoságot keressen, hogy el veszesse 
zaimát. az ö fiát. a császárt. és a fö vezért kuprülit. és soliman 
amuratesröl kezde gondolkodni.174 tudván hogy az arabai király 
nagy [69b:] gondviselésel nevelné. 

20 Azért rebának ira ez iránt, tudtára adván hogy mitsoda szándékban 
volna soliman amurates felöl. a ki is egyetlen egy fia lévén amurates-
nek ötet illetné igasságal a Császárság; de az arabiai király, jol tudván 
hogy mitsoda okokbol tselekedné azt a sultanné kiosem, azt is 
látván hogy a birodalom. mind tsendeségben volna. mind pedig 

25 hadakozása nem volna szomszédgyival., azért azt irá néki viszá. 
liogy olyan nagy dolognak nem volna most ideje, és hogy a portának 
egész erejét magára forditaná: és néki anyi175 ereje nincsen hogy an-
nak ellene álhasson, lianem tsak arra kéri. hogy legyen mindenkor 
ebben a jo szándékban, a kedves fiának fiához., mind addig valamég 

30 az alkalmatoság jobban fog kedvezni. 
A réba okos tanátsi nem tettzének a sultánnénak, a ki eröszakos 

természetü lévén. látá hogy onnét semmit sem kel várni. és minden 
gondolatit. az iffiu solimánra forditá. a ki is ibrahim fia volt. májáma 
nevü sultán nétol, kiosem. közölvén véle gondolattyát. meg igéré 

35 neki1"6 hogy végben viszi. de ugy hogy kezében had-[70a:]gya mind a 
Császár neveltetésit. mind a dolgok igazgatását. 

174 gon(dol)dolkodni. [Törlés a sor végén.] 
175 anyi <erj) ereje nincsen <(ho) hogy 
17Gneki <h) hogy [Tollhiba.] 
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Majama ezen igen meg örülvén, mindent meg igére néki. de mint 
hogy ennek a nagyra vágyó fejdelem aszonynak minden szándéka 
füstben mene. azért többet erröl nem szollok. hanem ismét azon 
kezdem el. hogy kupruli vezér. mi formában kezde a kreta . vagy 

5 candia. szigetének meg vételéhez.177 

A velentzések meg ijedvén a por tának nagy késziiletin, követet 
küldének Constancinapolyban. de a császár olyan roszul fogadá. és 
oly nehéz dolgokal akará meg terhelni a velentzéseket, hogy a hada-
kozásra állának inkáb, mint sem a gyalázatos békeségre. és követeket 

10 is küldének moszkvában., persiában. és rébát sem felejték el. akinek 
nagy summa pénzt igérének. hogy ha azon igyekeznék, hogy soliman 
amuratest a Császári székben tegye. 

Az arabiai király lá tván. hogy menyi sok ellensége t ámadna a 
portának., gondolá hogy ta lám az idö alkalmatos volna arra. és a 

15 pénzt fel vevé. [70b:] alatomba kötést is tsinála a velentzésekel, a 
persiai király. a muszka czár,178 a t a t á r hám. a velentzések szövettsé-
géhez állának. 

Ebben az idöben kezde reba, és rákima egy nehány basákhoz 
küldeni, alatomba, a kiknek is el küldék. a soliman amurates képit , 

20 hogy meg láthatnák.1 7 9 mely igen hasonlitana az at tyához, és annyira 
vivék a dolgot. hogy sok nevezetes basák. köték magokat a solimán 
amurates szolgálattyára. 

Ezek közöt tsak nem elsöb volt. orcan oglu, az álepi basa, e mind 
jó hadakozo. mind hatalmas, mind pedig halálos ellensége volt 

20 küprülinek, mihent1 8 0 ez, a soliman részére álla. rakima királyné. 
a persiai udvarhoz mene. és ót meg muta tá a királynak, hogy róba 
mitsoda köteseket tsinált volna sok basékal. hogy a fiát meg segittsék. 
a persiai király is igéré, hogy tavaszal táborban fog szállani. 

Rákima onnét meg indula nagy summa [71a:] pénzel, hogy hadat 
30 gyüjtene. és arabiában érkezék, de mint hogy semmit sem akara el 

mulatni dolgában. azért maga fel járá az egész arabiát . és ethiopiát, 
és mindenüt sok hadakot gyüjte. az álepi basa meg tudván hogy menyi 
hada volna. bizonyos szemólyeket külde hozája. hogy a fiát török 
császárnak üsmerjék. noha mind ezek nagy t i tokban nem voltak. 

177 a kreta. van candia. szigetének meg vételéhez. [van — elírás vagy 
helyett ? ] 

178 csár, [fráshiba czár helyet t . ] 
1,9 meg lá thatnák. {meg) mely 
180 mihent [Az í-n nincs pont ; szokatlan Mikesnél.] 
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mind azon által küprüli abban semmit sem tudot , nem is figyelmezet 
egyóbre. hanem hogy a persaknak. muszkáknak. és a velentzéseknek, 
ellenek álhasson. 

Ez a vezér meg parancsolta volt a alepi basának. hogy harmintz 
5 ezer embere legyen készen. de a harmintz helyet., ha tvan ezeret 

állitta fel, ezek mind álep mellet valának, és meg muta tván a fö 
tiszteinek a soliman amurátes képit., oly könnyen tuda vélek mindent 
el hitetni. hogy ezek mindenre hajolának. és arra kérék. hogy hivatná 
soliman amuratest a maga táborára . hogy az egész had. üsmerje 

10 Császárjának [71b:] 
orcan oglu. lá tván hogy jól folynának adolgok, a'fö tisztek közül. 

az arabiai királyhoz kiildé. hogy azon kérnék a királyt. és a királynét. 
hogy az iffiu fejdelmet. küidenék közikben. mivel hatalmas ármáda 
várja. hogy ötet Constancinápolyba vigye, és császári székiben tegye, 

15 a követeket nagy tisztességel fogadák., de a midön meg láták. az iffiu 
solimánt, raj ta igen kezdének tsudálkozni. látván császári személyit. 

Réba parancsolatot ada ki hogy esze181 gyüjtenék a hadát , és 
Syrianak a széllyin táborban szálla. a hová egész udvarával mene 
a király., rakima nem akarván el hagyni se férjét, se fiát. jelen valo 

20 létével a tábor t meg ékesitté. és minek u tánna solimán számba vet te 
volna hadát . a mely harmintz ezer emberböl állot. meg indit tá . 
és minden akadály nélkül. az álepi basának hadával meg egyezék, 
akoron. orcan oglu az egész ármádával , császárnak kiál tatá. [72a:] 

Ez a hir tsak hamar el terjede az ásiai tar tományokban, és sok basák 
20 jövének hüségére. az uj Császárnak. a ki is oly méltó volt erre a nagy 

rendre, hogy azért mindenek kezdék szeretni. az annya, és réba, 
nagy gyönyörüségel lá ták mind ezeket 

Soliman amúrátes pedig. az egész hadát rnind ki állittá, rendbe 
vevé. és száz182 ezer embere találkozék, kincse pedig a had fizetésére. 

30 elegendö volt. 
Ez a nagy ármada. minek u tánna rendbe vet te volna magát . 

Constancinápoly felé vevé u t tyá t . a hol is már tud ták . az orcan 
oglu fel támadását , a fö vezér eleinte mindjárt. azt gondolá. hogy 
orcán oglu tsak ellene valo boszu állásbol kötöt volna fegyvert, 

3o de a midön meg hallá hogy soliman amurátest Császárnak kiál tot ták 
volna. hogy a basák közül sokan hüségére állottak volna. és hogy 

181 esze <gy) gyüjtenék ['J'örlés a sor végén.] 
182 száz (ember ) ezer embere [ernbere utolsó e-je beszúrás.] 
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a persiai hadnak is meg kellene véle egyezni, és egyenesen Constanci-
nápoly felé indulni. akoron nagy szük-[72b:]sége vala minden bátor-
ságára. a mint hogy mind ezekre a szomoru hirekre valo nézve is 
meg nem ijede. és mentöl nagyobnak látá a veszedelmet, annal 

5 nagyob erött , és bátorságót mutatá . , meg annak a nagy elméjinek, 
a melyért oly méltó volt arra a nagy méltoságra. a rébelliseket tsak 
ugy tekinté, mint olyanokot akik még nagyobra terjesztik az ö 
dicsöségét; ezt a dolgot a diván eleiben adván, jelen lévén mahomet 
Császár. és az annya. azt végezé adiván hogy a törvény szerént 

10 kellene tselekedni. amely is azt parancsollya., hogy mindenek, a kik. 
hét esztendösön felyül valok., ta r tozanak fegyvert fogni. az ország 
oltalmára. 

A fö vezérnek nemte t tzék ez a tanács . mondván hogy a meg gyalázná 
a Császár nagy hata lmát . és noha azt felelék néki erre. hogy nem 

10 volna elegendö ereje, a melyel. ellene álhasson anyi ellenségnek, 
a ki mindenünnen reája fog jöni. mind azon által . ö azal biztatá 
a Császárt, hogy talál modot abban hogy gyözedehnesé tegye a 
császárt. és még hogy a lábaihoz183 tegye azoknak fejeket. kik ellene 
mértenek fel támadni , . ezeket a beszédeket, mint [73a:] hogy ollyan 

20 embertöl hallák, akiben tellyeségel biztanak, azért mindnyájan meg 
tsendesedének, és az egész diván tanácsára álla. ez a vezér lá tván. 
hogy égeszen184 reája hagynák dolgot. és azt tselekedheti a mint leg 
jobban lá t tya lenni. olyan jó modal ada ki minden felé parancsolato-
kat . a185 hadak szaporitására. és esze gyülésekre. és oly szorgalmatosá-

2J gal vivék végbe parancsolat tyát , hogy tsak kevés idö alafc, anyi hada 
lett , hogy nem tsak oltalmazhatá magát , de még szemben is álhatot 
az ellenségel. a midön a had mind esze gyült volna, Constancinápoly-
nál a tengeren által kötözteté, és magais által mene, ót a hada t ki 
rendelvén. nyolczvan ezer embert számlálának, a kinek nagy bövséges 

30 fizetésel. sok szép igereteket is ada, hogy ha a császárt hüségesen 
fogják szolgálni. ennek a hadnak pedig. a maga fiát küprüli achmetet 
tevé generálisává. a ki is tellyeségel méltó volt ere a tiszttségre., 
és melléje adá a hires musztafa basát, a ki régi hadakozo ember lévén, 
avezér-[73b:]nek. egész bizodalma volt benne. üsmervén nagy 

30 ertelmét. 

183 a lábaihoz ( az ) tegye azoknak 
184 égeszen [Ékezethiba.] 
185 a (basak ) hadak szaporitására. és esze gyülésekre. [gyüléselcre s betűje 

£-ból javí tva.] 
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A vezér meg inditván a hadat. meg parancsolá hogy leg elsö alkal-
matoságal. az ellenségel meg ütköznék. és maga viszá tére Cons-
tancinápolyban a hol nagy szükség volt reája. mivel sokan voltak 
olyanok kik támadást akarának kezdeni a Császár ellen. de ö az 

5 ollyanokot mind mahumethez küldé a más világra, azonba a rébellisek 
bizván amagok erejekben. nem akarák meg várni. hogy a persiai 
király hadával meg egyezenek. a ki is már utban volt. azt is meg 
hallák hogy a vezér hada feléjek közelgetne. akor észre vevék, 
hogy jobb let volna meg várni a persiai hadat erre valo nézve. más 

10 feléis kezdék venni uttyokot, de achmet küpruli. azt meg tudván. 
és észre vévén szándékjokot. mondá a hadának hogy az ellenség 
már is szaladna elöttök, a kik reménlvén. mind a gyözedelmet. 
mind a jutalmat, oly nagy siettségel kezdének a rébelhsek. [74a:] 
után menni, hogy azokot bé érék, és a két tábor egy más elleniben 

15 lévén. achmet nem akara186 arra idöt adni a hadának. hogy a szive 
meg lankadgyék. az ellenséget meg ütteté. olyan nagy szerencsével. 
hogy három oráig tarto hartz után. az arabiai király. a ki a jóbb szár-
nyán volt. halálos sebbe esvén. a rébellisek azon meg ijedének. 
achmet arra. egy nehány sereg lovast állittata elé. a kik még nem 

20 hartzoltak volt. ezek egészen el széllyeszték. és le vágák. az ellenséget. 
azon a részen, achmet minden erejét a közepére forditá az ellenségnek. 
a holvolt soliman amurátes, a ki nagy vitézségel viselé magát. abban 
az orában musztafa basa. az orcan oglu hadát helyéböl ki mozditván. 
köziben elegyedék. orcan oglu látván nagy boszonkodásal hogy min-

25 denek szaladnának új lora üle, és a szaladok eleiben mene. a kiket 
szép szoval, és fenyegetésel viszá térité a hartzra. ezekel segittségére 
mene soliman amuratesnek. a ki mint egy orosz-[74b:]lány, ugy 
oltalmaza vala magát, musztafa basa a ki okos és tanult ember volt. 
jovallá achmetnek. hogy hagyatná el a hartzot, mivel ha bé estvéledik. 

30 talám a hasznára fordulna az ellenségnek., achmet. noha tellyeségel 
végit akará látni a gyözedelemnek, mind azon által meg parancsolá 
a basáknak hogy hagynák el a hartzot. és vigyáznának az ellenségre 

Hogy bé estvéledék. musztafa basa. régi jó akaroja lévén orcan 
oglunak, egy emberét kiildé hozája. és meg izené néki, hogy gratiája 

35 lenne néki. és soliman amurátesnek. ha a fegyvert le tennék. és hogy 
arra kénszeritené achmetet., hogy ez iránt fogadást tégyen nékik. 
hogy semmi bántások nem lészen. 

186 akara [a&ara-ból javí tva az ékezet áthúzásával.] 
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Ezt az igéretet soliman tellyeségel meg veté. de lá tván hogy orcan 
oglu. arra hajolna, és vévén észre minden beszédiböl. hogy el árúlták 
voina. és hogy egészen mindenek el hagynák. kételenitteték. a csalárd 
basának szavát fogadni, a követet jó válaszal botsát ták visza. de az 

5 alat [75a:] a még erröl végeztenek. a soliman satorában. réba király 
haldoklék187 a rakima ölében. réba lá tván ötet nagy siránkozásban, 
és nem látván mást maga mellet, tsak egy zinin nevü szerecsent. 
a kiben mind a ket tönek nagy bizodalmok volt. mondá. rákima 
ha ugy halok meg hqgy véghez nem vihettem a mit kivántál . leg aláb 

10 az a vigasztalásom vagyon, hogy semmit sem mula t tam el azórt. 
valamint hogy abban sem mulat tam el semmit is. hogy meg üsmór-
tetthessem veled mitsoda kedves voltál elöttem. de már ezt meg nem 
orvosolhattyuk. azt is veszem észre hogy az alepi basa minket el 
arult. de nem sokaig veszi hasznát árulásának. sokal jobban üsmerem188 

1D nálánál küprüli vezért. gondolkodgyál magadrol kedves rákimám, 
és tarsd meg magadot azért a drága zálogjiórt melyeket nálad hagyok. 
egy máshoz valo szeretetünknek ne hadd el öket, és ezután adgyad 
nékik a hozám valo szeretetedet; te pedig zinim. reád bi-[75b:]zom 
a királynét. és minden idö vesztós nólkiil szaladgy el. ne higy a török-

20 nek. egy szoval szabadisd meg ezt a királynét akár mi modon lehet. 
és vid viszá országomban 

Ezek a szavai u tán . egészen el nehezedvén. a királynét meg ölelé. 
a ki is tsak nem hasonlo állapotban vala. a királynó karján meg hala, 
el iehet itelni mitsoda nagy keserüségben marada rakima. a ki mellet 

20 zinim meg bizot embereket hagyván. maga el mene hogy meg tudná 
miben volna adolog. már hajnalodni kezdvén. mondák néki. hogy 
soliman amurates. és orcan oglu, achmetnek magokot meg adták. 
hogy a rébellisek a fegyvert le tet tók, és mindennek gratiát igértek. 
erre mindgyárt gondolá hogy el kellene szaladni minden idö vesztés 

30 nélkül. annál is inkáb, hogy egy kis idö vár ta tva azt is meg mondák 
néki hogy solimán amurátest , és orcan oglut, igen nagy örizet alat 
Constancinápoly felé küldöttók volna a nem akarván többet tudni . 
ez a hü szolgája rébának, hanem mindgyárt viszá tére. [76a:] a 
királynéhoz. a ki is nagy keserüségeben nem tuda semmiröl is gondol-

30 kodni. zinim mindeneket tud tá ra adván. néki. sok kérésivel. sietteté. 
hogy gondolkodnék magárol. Végtire férfiu köntösben öltöztetvén. 

187 haldoklok [íráshiba haldoklék helyett .] 
188 üsmerem (ná la ) nálánál [Törlés tollhiba miat t a sor elején.] 
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és lora tévén egy nehany rab leanyokal. a táborbol okosan. és szeren-
csésen ki vivé, és az u tán a maga országában érkezék. nehéz, és hoszas 
utozása u tán . 

Achmet küprüli nagy örizet alat el küldvén soliman amurátest . 
5 és orcan oglut Constancinápolyban és a rébelliseknek grat iát adván, 

a maga hada közi bé vevé öket, meg esketvén öket a császár hüségére. 
azután babilonia felé indula. a kit meg szállot volt a persiai király. 

Az achmet gyözedelmét hogy meg hallák Constancinápolyban, 
mindenek vigasságban lének., fö képpen, az ö a t tya . a vezér. a 

10 Császár. és az annya. nem gyözék eléggé meg hálálni a vezérnek, a 
ki végbe vit-[76b:]te volna ezeket a nagy dolgokot, de még az öröm 
meg nagyobodék. a midön el érkezék. solimán. a kit odá tévék rab-
ságban a hová szokták tenni a Császárok fiait, orcan oglut pedig 
vasban. egy tömlöczbe veték. 

15 Mind egyike, mind a másiká azt erösitték. hogy nékik gratiát 
igértek. és achmet nékik hitet adot . de a vezér nem haj ta arra a 
hit adásra. se az ö menttségekre. hanem arra itéltetének hogy a 
fejeket el üssek, erre valo nézve. mind a ket tö t a hipodrom nevü 
piatzra vivék, a hol soliman lá tván hogy nem volna semmi reménség. 

20 a meg szabadulásra., nagy boszonkodva kezde orcan oglu ellen lenni. 
mondván, hogy azö tsalárdsága vi t te arra hogy magát meg adgya. 
noha ditsöségesen vegezhette volna el életét. a har tzban. és nem lá t ta 
volna a hoher által valo gyalázatos halálát. 

Ennek a fejdelemnek az ö szépsége, ékesége, Császári termeíe . 
25 bátorsága. anyira meg szereteté ötet a népel, hogy mindenek szánni 

kezdék. és siratni. a midön pedig el ü ték fejit. mindenek [77a:] 
gyülölni és átkozni kezdék orcan oglut, a testét pedig a Császari török 
templomba temeték. a re t tentö sok nép a ki ót jelen volt. meg nem 
engedé hogy a hohér el üsse az orcan oglu fejét. ki ragadván kezéböl, 

30 száz darabokra szagaták. 
Ezt a szomoru hirt t sak hamar1 8 9 meg vivék rákimának és noha ö 

azt gondolhatta, hogy ollyan sorsa leszen fiának, de erre a hirre. 
minden keserüsége meg ujjula. és ez ellen190 továb nem álhata, a réba 
halála igen meg gyengi t te t te volt egésségit. a solimáné pedig kopor-

35 soban tevó. ötet . mihent a maga országában érkezék. mindgyárt 
királynak kiál tatá a rébátol valo nagyobik fiát. és abban tölté beteges 

189 hamar <(v^ meg vivék 
190 és ez ellen [és — s betűje z-ből javí tva . ] 
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életét. hogy annak szüntelen szep oktatásokot adgyon, a midön 
pedig ezt a szomoru hirt bizonyosan meg191 hallá. ugy tettzet mint 
ha tsak azt várta volna. hogy életét el végeze. a mint is igen nagy 
gyengeségben esék. és már haldokolván. és a réba. és soliman neveket 

5 emlitvén. ki mulék evilágbol. [77b:] 
Ezt a historiát az egész társaság szépnek találá. kivált octavius. 

nagy gyönyörüségel halgatá Gonstánciát. 

Szereda 

Más nap ebéd utan ki ki a szokot helyre gyülvén. a játékot el 
kezdék. a melyet válerius veszté el. és a zalogot avictoria kezében 

10 adván. igj^ kezdé el historiáját 

A PONTHIÖT FEJDELEM ASZONYNAK HISTORIÁJA 

A Galliában lévö több urak közöt. leg inkáb grof szent pol., és pon-
thiö. külömböztetik vala meg magokot abban az idöben, de mindenek 
felet grof ponthiö. a ki fejdelmi joszágot birván. ugyan annak a 
titulusát is viselte. nagy gazdagságal. és fényeségel. ez özvegy lévén. 

15 tsak egy leánya volt., a kinek is nagy eszét. és szépségit. mindenek 
tsudálták. és az attya udvara. mindenkor tele volt vitéz iffiu urakal. 

Szent polnak pedig, semmi gyermeke nem [78a:] lévén, hanem egy 
unokája. a kinek kevés öröksége lévén, tölle várhatta minden szeren-
cséjét. ez az iffiu, igen okos. és szép termetü volt. azon kivül nagy 

20 familiábol valo, hogy ha egy felöl a sok jószágal nem ditsekedheték., 
más felöl a természet minden féle jovaival meg áldotta volt ötet. 
ez az iffiu, egy szer a többi közöt igen meg külömbözteté magát. 
a vitézi játékokban, a melyek szoktak vala lenni a régi udvarokban. 
ugy anyira hogy ponthiö grof nagy kedveségiben vévén, azt kiváná 

20 hogy udvarában lenne., a ki is látván abban mind nagy elö menetelét. 
mind nagy hasznát. örömest reá álla. ponthiö is szerencsésnek tartá 
magát. hogy bé tölt volna kivánsága. 

Thibolt. akit is eszerent nevezi ahistoria., alig állapodék meg a 
ponthiö udvarában., hogy szabadosan udvarolhatván az iffiu fejdelem 

191 meg meg hallá. 
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aszonyt, annak szépségin valo tsudálkozását a szerelem követé, 
és noha az okoság az ellen akara állani, eleiben192 adván. hogy nem 
volna abban az állapotban.. hogy fel emelhesse szemeit arra a fej-
delem aszszonyra. mind azon által indulattyának engedni kelleték. 

5 de hogy valamiben meg büntesse vakmerö hajlandoságát., magát 
örökös el titkolásra itélé. [78b:] 

Ez a fejdelem aszony valoságal leg szeb személy volt abban az 
idöben, de kemény szivü nem volt. és az ö nagy esze. könnyen meg 
üsmérteté véle. az ö szépségének hatalmát. ha szinte thibolt oly 

10 igen titkolá is magát. de észre vévé hogy mitsoda nyilal lötték volna 
meg ötet, és azon magában igen örüle. hogy olyat ejtet volna rab-
ságában, a kihez szivében nem érzet semmi ellenkezöt., mind azon 
által. amely okok erölteték thiboltot hogy el titkollya magát. ugyan 
azon okokbol. a fejdelem aszony is fel tevé magában hogy el rejtené 

15 a maga indulatit. de az ö szemek el árulván öket, meg üsmérteték 
vélek. hogy egy mást szeretnék. 

Mint hogy pedig anagy urak abban az idöben. igen hatalmasok 
valának. és193 egy más ellen gyakorta hadakoztanak, mint hogy pedig 
ponthiö grofnak leg több joszága volt. azért ö reája. leg többen is 

20 irigykedtenek. de thibolt az ö vitézsége és okossága által, oly igen 
meg szaporitá az ö tartományit. hogy minden szomszedi kezdének 
tölle igen tartani. és csendeségben liagyák birni minden joszágit. 

Thiboltnak nagy hasznos szolgálati, nevelik vala a grofban hozája 
valo baráttságát. és a fejdelem asz-[79a:]szonyban, az ö titkos 

20 hajlandoságit. de mindenek felet thiboltnak egy igen szép gyözedelme, 
a melyet nyert az ellenségen, és a mely leg nagyob ditsöségére. és 
hasznára volt a grofnak. a melyért oly nagy örömel, és háláado 
szivel lett hozája. hogy az egész udvara. és az egész nóp láttára meg 
ölelé ezt a vitéz iffiat, és nagy örömében arra kéré. hogy mondaná 

30 meg mivel jutalmaztassa meg szolgálattyát. és ha felit kérné is 
tartományinak, de szerencsesnek tartaná magát., ha valamiben 
meg mutathatná hozája valo hálá adását 

Thibolt a ki mindeneket tsak azért igyekezet tselekedni. hogy méltó 
lehesen ahoz, a ki ért szive éget, ezen meg batorodván. a grof lábaihoz 

3o borula. azt meg vallá néki., hogy ö. a maga sorsával meg elégednék. 
mivel hogy olyan szerencsés volt. hogy ö érette mind hartzolt.194 

192eleiben [Második e—i-ből javí tva . ] 
193 és <hogy) egy más ellen 
194 haltzolt. fNyilván íráshiba hartzolt holyett .] 
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mind gyözedelmes lett volna. de a maga szive oly nagyra vágyó. 
hogy azt nehezeb volna meg elégitteni és ugyan az is mér tölle oly 
kegyelmet. kérni. a melyen áll néki minden boldogsága. 

AGrof kénszeriteni195kezdé hogy mondaná meg világosabban akarat-
5 tyát. és nemesi hitére esküvék néki. hogy mindent meg tselekszik. 

valami kivántatik ahoz aboldogságához. ez az igéret meg bátorittá 
thiboltot félelmében. a melybe volt kivánsá-[79b:]gáért, és mondá, 
uram arra mérlek kórni, hogy hadd lehessek vitézze a fejdelem asz-
szonynak, és abban a hivatalban. hadd szolgálhassam. és hadd tisztel-

10 hessem.. tudom uram mitsoda vak merö az en kérésem, de ha egy 
korona kell azért. hogy meg érdemelhessem. azal biztatom magamot 
hogy eza kard, a mely meg gyözte ellenségidet. a szeretettel együt 
olyan sorsra vezet, a melybe érdemes lehetek. arra a ditsöséges álla-
potra. a melyet ohajtok 

15 Ki nem lehet mondani mitsoda örömel halgatá a grof mind ezeket. 
és fel emelvén thiboltot., nagy szeretettel meg ölelé és mondá néki. 
már kedves fiam többet nem kivánhatok. hanem azon kérem az 
egeket, hogy a leányom oly kedvesen vegye kérésedet., valamitsoda 
gyönyörüsógel akarom azt bé tölteni. ezekre meg fogván kezét néki. 

20 a fejdelem aszonyhoz vivé és mondá néki, leanyom. mint hogy semmi 
nincsen dragáb elöttem mint magad, ugyan tsak teis fizetheted 
meg helyettem a mivel tartozom ennek az iffiu vitéznek, az ö hozád 
valo nagy tisztelete tsak azt kivánnya., hogy téged szolgalhasson. 
én pedig arra kérlek hogy vegyed férjül magadnak. azö nagy érdeme 

2o és szeretete meg érdemli hogy a szived arra hajollyon. a fejdelem 
aszony erre meg tüzesüle. a szemeit le fordittá. de kénszeritetvén 
a feleletre. meg vallá hogy az atya kezéböl kedvesen*'el venné. és 
liogy mindenekben akarattyát követné. thibolt ezeket meg köszöné, 
olyan szokal. a mel-[80a:]lyekböl. ki tettzók. mind nagy szeretete. 

30 mind nagy öröme. 
A grof hogy sokára ne halasza az ö kivánságoknak bé tellyese-

désit. mindgyárt parancsolatot ada ki hogy a lakadalomhoz készüllye-
nek. és egy nehány nap mulva. a lakadalom meg lén. nagy ditsöségel. 
és fényeségel. a házaság pedig. nem hogy tsendesitette volna. de 

30 söt még jóbban fel gerjeszté egy máshoz valo szereteteket. anyira, 
hogy a grof gyönyörködöt házaságokon és nem tudta meg kiilöm-
böztetni. hogy melyik a kettö közül. szeretné jobban egyik a másikát. 

195 kénkeritené kezdé [Elírás.] 
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Két esztendöt töltének egy másal illyen nagy egyességben. és 
semmi öket meg nem háborit tá, hanem esak, a, hogy nem volna 
maradékok, és noha az. az ö szereteteket meg nem gyengitet te is. 
de ugy te t tzet nókik hogy valami hejával volnának.196 

0 Az illen197 gondolatok nyughatat lanságban hozván thiboltot, fel 
tevé magában hogy spanyol országban a szent jakab Compostellájához 
menne. ugy mint szarándok. abban az idöben avitézek. nem ollyanok 
voltanak mint mostanában, az Istenhez valo buzgoságot. ugy meg 
akar ták mutatni , valamint a bátorságokot, a mely mostanában egy-

10 ügyüségnek tet tzenék. 
Azért senki nem is tsudálkozók azon. hogy vitéz [80b:] thibolt . 

Compostellában akara menni, de a fejdelem aszony nem akarván meg 
válni kedves férjétöl, maga is el akará oda kisérni, hogy véle együt 
mutassa bé imádságit. thibolt erre nagy örömel reá álla, a grof 

10 ponthiö pedig mindenekbe kedvit keresvén avejinek mindeneket 
a mi az uthoz kivántaték. el késziteté nagy czifraságal. és melJéjek 
sok kiséröket rendele. és mint reménlé a grof rövid idö mulva. viszá 
valo téréseket. azért a butsuzás is keveseb szomoruságal mene végben. 

El indulván tehát , semmi olyas dolog rajtok nem tör tént , mind 
20 addig még Compostellához egy napi járo földre nem érkezének, a hol 

thibolt meg állapodék. hogy meg nyugosztallya a fejdelem aszonyt., 
és egy vendég fogadoban meg hálának. más nap regel a fejdelem aszony, 
egy kevesé fáradton érezvén magát . thibolt minden tselédit. és kiséröit. 
elöre el küldé. hogy idöt ne vesztene. és tsak egy emberit t a r t á meg 

20 maga mellet. 
A midón meg nyugosztalták volna magokot, meg indulának. de 

meg tudván hogy az erdöben veszedelmes hellyen kellene el menni, 
az emberét. a kiséröi u tán küldé, hogy egy részit viszá téri tené, 
nehogy a fejdelem aszony198 egyedül lá tván ötet . meg ne ijedgyen, 

30 de az alat tsak hala t tanak az erdöben, és szerencsétlenségekre olyan 
ut ra talál tak. a melyet nem üsmerték. és a melyet a [81a:] tolvajok 
tsináltak volt. hogy reájok vigye az utozokot. 

Thibolt meg tsalatkozván szerencsétlenségire. ezt a veszedelmes 
u ta t vevé eleiben. gondolván hogy az emberei azon jönének viszá, 

3 de tsak hamar észre vevé hogy el tévelyedet volna, mivel nyolcz 

100 volnának. [A szó vol része van-hól javí tva . ] 
197illen [Valószínűleg íráshiba illyen helyet t . ] 
198 fejdelem [ti. aszony] [Néhány sorral lejjebb:] vegyveres [fegyveres] 
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vegyveres ember egy szers mint reá rohanának. és parancsolák 
néki hogy szállana le lovárol. thibolton fegyver nem lévén. az ö bátor 
szive sem engedé meg néki hogy engedelmeskedgyék. 

Egyik a tolvajok közül látván. hogy nem akarna szot fogadni, 
5 rajta mene a lántsájával, de thibolt a ki nem tsak a tolvajokon 

szokot volt erött venni.199 ki tekeré kezéböl a lántsát. akor már 
oltalmazhatván magát., tsak hamar a földre vere le kettöt bennek, 
de a midön a harmadikában üté a lántsát. a lántsa száz darabra 
törék kezében, az ött aki még meg marada. körü! vévék ötet, és 

10 alovát meg ölék alatta, akor nagy nehezen meg fogák ötet. meg 
foszták. és egy fához kötók. nem akarván ugy mondák. kezeket meg 
ferteztetni, oly vitéz ember vériben. 

A hartz, és athibolt draga köntöse. a melyen igen kapának. el 
felejtette volt vélek a fejdelem aszonyt. de a midön. tsak a volt 

30 ahátra. annak szépségin el álmélkodának. és annak a nyereségnek 
inkáb kezdének [81b:] örülni, a szerelem a nemes szivben, nemesi 
gondolatokot ád., de az olyanokot mint ezek valának. dühösségre 
indittya. 

Ezek az Istentelenek azon kezdének egy más közöt vetekedni. 
20 hogy melyiké lenne az a szép nyereség. és talám kardra is költenek 

volna egy másal érette. hogy ha a fejek. azt nem igérte volna nékik, 
hogy nékik is részek lészen a nyereségben, a ki ért a leg nagyob 
fejdelem sem szánta volna életét veszedelemre tenni. 

Mit kelleték látni egy férjnek. a szerencsétlen thiboltnak.200 rnint 
25 ha egy kést ütöttek volna szivében, mitsoda boszuságban nem 

volt. hogy se meg nem segitheté. se boszut nem álhata fejdelem 
aszonyaért, egyebet nem tselekedhetvén. arra kénszeritté a menyeket. 
hogy hadd halyon meg keserüségében. mint hogy meg nem halhatot 
a latrok fegyverétöl. 

30 De hogy lehesen ki mondani a fejdelem aszonynak állapottyát. 
a kikiáltani kezde. ahajattépte. kérte. és fenyegette öket. de azok a 
gonoszok meg nem változtaták szándékjokot; minden kérése és 
kiáltása haszontalan volt, az erö és a dühösség201 közt lévén. el 
kelletett volna szenvedni mindnyájoknak202 irtoztato tselekedeteket, 

i 9 9 v e n r ; <te^ ki tekeré 
200 thiboltnak. [Második t—n-ből javí tva . ] 
201 hühösség [Elírás dühösség helyet t . ] 
202 mindnyájoknak [d—n-ből, á—o-ból javí tva . ] 
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hogy ha aló dobogásra.203 és a szora, elnem kelletet volna szaladni 
ezeknek a hohéroknak [82a:] 

A rémülés. mely együt jár a gonoszságal. el hagyatá vélek prédájo-
kot. és szaladni kezdónek oly sebeségel. hogy a fejdelem aszony tsak 

5 hamar el veszté öket. de a szerencsétlenség mely rajta történt. oly 
igen fel háboritá elméjit., hogy magát leg gyalázatosabnak tartván, 
és azt is204 gondolván. hogy már az ö férje gyülölségel fogja tekinteni. 
azért ö ugy kezdé tekinteni ferjét. mint aleg kegyetleneb ellenségit. 
a ki is bizonysága volt szerencsótlenséginek,, elmójében már meg 

10 lévén háborodva azt gondolá hogy meg kellene válni attol az egy 
embertöl aki azt mind látta, mind másoknak ki hirdetheti, mind 
ezek a szomoru gondolatok anyira meg tébolyiták az elméjit. hogy 
nagy gyülölséges haragjában el merülvén. az földröl az egyik tolvaj-
nak kardgyát fel vevé és futvást mene férjéhez hogy meg öllye, 

15 de mint hogy nem igen tudot az olyan dologhoz. nem a fejére esék 
a vagás, hanem a kötélre, a melyel meg volt kötve, a ki is meg szaba-
dulván. ki vévé akardot kezéböl. 

Thibolt által látá. azö gondolatit. azert tsak kegyeségelis akará 
meg tsendesiteni. ha meg akarnád visgálni. mondá néki. azt a szivet. 

20 a mely. egészen tiéd, abban tsak a szerentsetlenségeden valo kese-
rüsé-[82b:]get, és szánakodást láthatnád. miröl vádolhatnálak én 
tégedet, miben lehetnél vétkes. én nem azon férjed vagyoké minden-
kor. a ki teged szeret., egyedül valo bizonysága vagyok szerencsét-
lenségednek. azt én el fogom rejteni az egész világ elött, és soha arra 

25 okot nem adok. a melyböl észre vehessed. hogy a nékem eszembe 
jutot., ne keressed tehat azt, hogy ki nyilatkoztassék a mi gyalá-
zatunk. a te meg átalkodot haragodal., tsendesedgyél meg, kegyes, 
és áitatos indulatbol igyekezünk azon, hogy magunkot meg tisztit-
tsuk, anem akaratal tett vétekböl. 

30 Egy illyen okos, és értelmes beszéd semmit sem foga a fejdelem 
aszony elmójin, és nem hogy ezekre felelt volna. de még azon igye-
kezék. hogy ki vehesse a205 kardot kezéböl, és meg ólye. 

Ebben az orában érkezének a thibolt emberei, akik el tévelyedtek 
volt. és az egész erdöt fel járták volt amég oda érkeztenek. ugyan azö 

3,> lovok dobogásátol is szaladtak volt el a tolvajok. 
2"3 dobogásra. [s—r-böl javí tva. Pár sorral lejjebb:] a fejdelem [ti. aszony] 
204 azt is ^golván, h) gondolván. hogy [Törlés a sor elején.] 
205 a <ka) kardot [Törlés a sor végén.] [...] az egész fel j á r ták volt [t i . 

az egész erdőt] 
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A fejdelem aszony mérgiben nem tuda mit tsinálni, hogy meg 
látá öket, azért hogy végben nem viheté szándékát. és el hagyván. 
a kardot, meg esküvék. a férjének, hogy keze által halna még meg 

Thibolt semit sem felele fenyegetésire. igen nagy keserüségben 
5 lévén a szive.. hanem az embereinek mon-[83a:]dá. hogy nyolcz tolvaj 

ü tö t t volna reája. hármát közüllök, magok is lá tnák a fóldön heverni. 
és hogy a többi el szaladot a lovok dobogására, azután köntöst vet t 
magára, a fejdelem aszonyt lora ülteté. és maga is lora üle, és Com-
postellában érkezének, de az uton nagy tsendeségben, és szomoruság-

10 ban volt, mind egyik. mind a másik. azt is észre lehete venni. hogy a 
fejdelem aszony. mint ha meg tébolyodot volna elmójibe 

Thibolt el érkezvén. a fejdelem aszonyt egy klastromba szálittá, 
és maga a templomba menvén. az oltár elótt le borula. nem azal a 
szándékal. a melyel meg indult volt. hanem hogy a menyektöl anyi 

lo eröt kérjen. hogy el viselhese kegyetlen szerencsétlenségit. 

Azután viszá tórvén. a grof nagy örömel lá tá öket, thibolt pedig 
mindenkor azon volt hogy meg mutathassa a fejdelem aszonynak 
hozája valo szeretetét de lá tván hogy mindenek haszontalanok 
volnának. azt is észre vévé hogy ét tzaka egy nagy kést dugogatna 

20 a melyel meg akarná ölni. azért különösön mene lakni. és tsak anyira 
muta tá hozája magát. a menyire gondolá hogy mások semmit észre 
nem vehetnek, annyival is méltób volt a szánásra., hogy mindenkor 
nagy szeretettel volt hozája. [83b:] 

Mind azon által a grof sajdítta valamít ebben a dologban, és 
2o el nem ti tkolhaták azt ö elötte. mivel thibolt. mindenkor. a latomban 

valo nagy keserüségben volt mindenkor; a fejdelem aszony is r i tkán 
muta tá meg magát. , a férjire. alig nézet. mindenkor halgatásban 
volt. mikor kelletet is szollani. a szókot nem rendel mondot ta ki, 
egy szoval minden tselekedetéböl ki tet tzet . , hogy vagyon valami 

30 közöttök. a grof tehát tellyeségel meg akará tudni az okát ennek 
a változásnak. thiboltol 

Thibolt sokáig nem akará meg mondani, de mint hogy olyan 
fejdelem sürgette arra, akinek mindennel tar tozot , meg beszéllé 
néki adolgot mind egészen. és semmit sem hagya el, és azutén olyan 

30 keserves szokal. tevé eleiben a fejdelem aszonyhoz valo szeretetit. 
hogy a grofnak meg esék a szive rajta. és boszonkodni kezde leányára. 

Azután szánni kezdé thiboltot.206 kit is meg vigasztalá., meg 

2°6 thiboltot . <a> kit is 
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igérvén néki. hogy fog a leányával beszélleni. az iránt, hogy meg 
változtassa maga viselésit. mivel a tiéd oly okos. és oly mértékletes. 
hogy207 nem tsudálkozhatok azon eleget., a mi engemet |l!ía:| illet. 
én azért köteleségel vagyok hozácl, és mindeneket el követek. hogy a 

5 fejdelem aszonyt a maga köteleségire, viszá hozhassam, és reménlem 
hogy meg térvén vakságábol. azon szeretettel és tisztelettel lészen 
hozád. a melyet érdemel a te nemesi magad viselésed. 

Ezekre a szokra meg ölelé ötet, és a fejdelem aszonyhoz mene. 
a kit is ülve találván. a fejét a kezére hajtotta. mint egy208 olyan 

10 személy. a ki mély gondolatokba vagyon., a leáryok körülötte 
állottanak nagy tsendeségben., a grof inté nékik hogy menyenek ki, 
és más házban menének. egj^edül maradván véle. mondá leányom 
miért nem vagy hozám nagyob bizodalomal. én aki anyiszor mutattam 
hozád. atyai szeretetemet., mindenkor ezekben a szomoru gondolatok-

15 ba lészé, a melyet az egész udvarom tsudállya, én jól tudom minden 
szerencsétlenségidet. a te méltó férjed mindeneket meg vallot nékem. 
a melyen a szivem meg eset.209 de még inkáb meg eset a thibolt maga 
viselésin. aki nem vigyázván a te meg atalkodot haragodra, mind 
hozád. mind én hozám valo tiszteletit maga elött viselte. a ki is 

20 semmiröl nem210 panaszolkodván azal meg elégedet, hogy magát meg 
oltalmaza ate [84b:] igasságtalan haragodtol. 

Ezekre a szokra a fejdelem aszony fel emelvén szemeit. nagy 
haragal a grofra., és irtoztato modon tekintvén reája. a melyért 
más akárki. az attyán kivül meg ijedet volna. tölle, mondá. hát 

25 thibolt meg mérte probálni. hogy ki nyilatkoztassa a titkot ? 
oh! leányom, más képpen beszély. egy olyan ember felöl. a ki 

tégedet mód nélkül szeret. és a ki nem tekénti igasságtalanságodot., 
se kevés okodot a haragra. szály magadban, gondold meg, mint 
szeretted férjedet, arra nem eröltettelek hogy el vegyed. és 'a te 

30 rajtad történt dolog. se szeretetit. se tiszteletit. meg nem változtatta. 
tartozolhozájalenniháláadoságbol., azon szeretettel. és bizodalomal, 
erre ugy kérlek mint egy jó akarod. és mind parancsolom. mint 
atyád. és urad, ély az alkalmatoságal. a még szánakodásal vagyok 
hozád, tarts attol. hogy haragra ne ingerely. és minek utánna ugy 

35 bántam volna. mint atyád. ugy ne bánnyam veled mint örökös urad. 
207 hogy (hogy) nem [Törlés a sor elején.] 
208 e gy [Beszúrás.] 
209 meg eset. [meg esét.-ből javít ja az ékezet áthúzásával .] 
210 nem <pas) panaszolkodván 
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Ezek a211 beszédek. nem hogy meg tsendesitették volna a fejdelem 
aszonyt. de még jobban fel ingerlék, és jobban ki te t tzék az ö meg 
tébolyodása. a grof ezt látván gondolá hogy alkalmatosab [85a:] 
idöt kell arra keresni hogy helyre hozhassa. el hagyá. de meg paran-

5 csolá hogy vigyáznának reája. és hogy senkivel ne beszólhetne. tsak 
a leányival, és ezeket mind meg beszéllé thiboltnak, ez a dolog illyen 
formában két holnapig t a r t a . és az alat agrof egy napot sem mulata 
el. hogy a leányának eszét helyre hozhassa. de tsak haszontalan volt, 
söt még az ö haragja rninden nap nagyobodék. a grof ezeket lá tván. 

10 boszonkodni kezde. ellene. és a békeséges türésit továb nem viheté. 
a midön még hallá egy hü emberétöl, hogy a fejdelem aszony azon 
igyekezik, hogy thiboltnak valamelyik tselédivel ötet meg ölesse, 
erre haragját meg nem határozhatá, és minden végezés nólkül fel 
tévé magában. hogy meg szabadit tsa a familiáját olyan aszszonytol 

lb a kit ugy tekintet mint egy tsudát . erre valo nézve. olyan szin alat 
hogy mulattassa a fejdelem aszonyt. egy kis hajoban ülteté, magával 
együt. és mikor a tengeren már jó mesze volnának, a hajosokal meg 
fogatá a leányát. és egy hordoban bé záratá, a melyet már arra el 
készitettek volt, és a tengerben vet te té . azután ki szálla a partra.2 1 2 

20 De oh tsak nem meg hala bujában thibolt . a [85b:] midön a grof 
még nagy haragjában ezeket tud tá ra adá néki, mitsoda keserüségben 
nem esék, mitsoda szokal nem adá eleiben. ennek a kegyetlen a tyának 
irtoztato tselekedetét. és azonnal a tenger par t tyára futa. hogy ha 
láthatná. szerencsétlen fejdelem aszonyát. de semmi vigasztalásra 

25 valot nem láthata . azért nagy keserüségel viszá tére. 
Ennek a fejdelem aszonynak az ö213 iffiusága. a ki is t sak husz 

esztendös volt, és annak tsudálatos szépsége. szüntelen az elméjiben 
forgot. és nyomorultnak t a r t á magát. , hogy boszut nem á lha tna 
haláláért 

30 A ponthiö grofnak is haragja el mulván. t sak hamar meg báná 
tselekedetit. és olyan nagy szomoruságban esék. hogy a szegény 
thiboltnak kelleték meg vigasztalni, ez a grof gondolá, hogy ha 
még egy szer meg házasodnék, és maradéka lenne. a meg tsendesittené 
fel háborodot elméjit, tudván azt. hogy a veje többé házaságra nem 

35 adná magát. , azért meg házasodék, és szerencséjire. esztendö mulva 
egy fiát meg látá., mind azon által, se a keserüsége .se a lelke üsmérete 

• 
211 Ezek a <szok) beszédek. 
212 par t ra . [Az első r — beszúrás.] 
213 ö [Beszúrás.] 
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azért meg nem tsendesedék. mivel a leánya mindenkor elméjiben 
volt., és azon kivül szüntelen valo buba lá tván thiboltot . emég 
nagyobitá keserüségit. [86a:] 

E szerént töltének el tsak nem kilencz esztendöt. a melyek u tán . 
5 a grof ismét özvegységre ju tván . el tekellé magában, hogy a több . 

keresztes vitézekel. a szent földre menne. vejével, és a kis fiával. 
reinénlvén. hogy ezen aitatoságával. eleget tenne vétkiért . 

Thibolt lá tván az alkalmatoságot. hogy ditsöségesen meg halhat 
a hitért . örömel kivána el menni. és mindeneket tsak hamar el készi-

10 tének az utra . és a grof. ponthiö hü emberekre bizván tar tományi t . 
el indula. és szerencsésen érkezék jérusálemben. 

A grof. és thibolt a templom szolgálattyára köteledzék esztendeig 
magokot. és ezen idö alat. elég alkalmatosság adatván. nagy ditsösé-
gel meg muta ták . buzgoságokot. és214 vitézségeket. örökös emlékezetre 

lo valo dolgokot tselekedének. és a hitetlenek gyakorta meg probálák 
karjoknak sulyát. és hiteknek buzgoságát. 

Az esztendö el telvén. és fogadásokot bé töltvén. hajora ülének, 
hogy galliában viszá terjenek. egy nehány napig igen jó szelek volt. 
de egy szers mind irtoztato szélvész t ámada a tengeren., ugy anyira. 

20 hogy a halált bizonyosnak ta r to t t ák . és nem is gondolkodának az 
életröl. a midön a ret tentö habok. afrikában a palmari szélyekre ki veté 
a hajot. azt a fóldet. a hi-[86b:]tetlenek birják. a hajot tsak hamar 
környül vévék. mind a tolvajok. mind a saracenusok. és mint hogy 
a hajo töredezö félben volt, azért senki nem is oltalmazhatá magát . 

2D A grof ponthiö. a fia. és thibolt. rabságban esének. és a tömlöczben 
tevék öket., ugy a többit is, kik keresztények valának. már vasban 
lévén. egyik veszedelemböl alig szabadulának ki, hogy a másikában 
esének., és még nagyobban. ezek a vitézek a halálhoz készülének., 
mind keresztényi, mind vitézi215 modon. 

33 A hitetlenek mind azon által. meg akarák hagyni életeket, mind 
addig a napig, a melyen. a pálmériai sultánnak születése napját 
szokták ülleni, a szokás pedig abban az országban a. hogy fel áldozák 
a keresztényeket azon az innepen. vigasságnakokáért. 

Az a nap el érkezvén. és sorsot vet tetvén a rabokal. hogy melyik 
30 halna meg elöbször. a ponthiö grofra esék a sors. de a fia. és thibolt . 

azon kezdének vetekedni. hogy ök mennének elöször a halálra, 
• 

214 és {áitatoságokot.) vitézségoket. 
215 vitézi modon. [v — megkezdett m-höl javí tva . ] 
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de a grof arra rea nem álla. hanem tsak éppen arra. hogy el kisérhetik 
ötet a helyig. a hol fog szenvedni. 

Az egész udvara a sultánnak jelen volt ezen adolgon. és maga is 
jelen volt a királynéval. a kinek szépségit mindenek tsudál ták, 

5 azokot az uri [87a:] rahokot hogy elé áli t ták. a kiralyné mint egy meg 
dobbana magában, lá tván ponthiönak fejdelmi ábrázat tyá t . és maga 
viselésit, a kit is még tsak távul lá that ta , azö tisztelendö öregségit, 
és hogy mitsoda bátran meg vetné. halálra valo menetelit. mind ezekre 
valo nézve. parancsolá hogy kózeleb vinnék hozája, és az orczáját bé 

10 fedé. mivel abban az országban az aszonyok bé fedik orczájokot az 
idegenek elött, 

De216 mihent ponthiö hozája közelgete a királyné nagy meg háboro-
dék magában. jol meg szemlélvén pedig a grofot. észre vévé annak 
titkos okát . és meg türköztetvén magát . kérdé a grofot hogy ki volna, 

lü honnét jöne, és hogy eset rabságba valo esése. 
A királyné kegyes szava. meg ha tá agrof szivét. és azonal mondá, 

hogy ö franczia volna a pontliiö grof. egyedül vagyé it kérdé a király-
né. az én szerencsétlenségemnek két társa vagyon itt királyné, felelé 
a grof. az egyik az en vejem. a második a fiam, mindenikét had hozák 

20 ide parancsolá a királyné, mivel hogy mindenik közel volt. azért 
t sak hamar elé áli t ták öket is. [87b:] 

Ez a szép királyné. mindenikct meg szemlélé nagy figyelmeteségel. 
és mikor látá hogy meg nem tsalatkoznék gondolat tyában. , nagy 
siettségel a sultán lábaihoz borulván mondá. hogy ha valaha kegyel-

20 meséget nyertem elötted. és ha szeretetedet meg akarocl hozzám 
mutatni . kérlek enged meg nekem ennek a három rabnak életeket, 
ezek az én hazámbol valok., szánakodásal vagyok hozájok, és remén-
lem, hogy hozád kötelezvén öket. a te kegyelmeségedet meg hálállyák 
érdemekel. 

30 A sultán a ki igen szerette a királynét. fel emelé. és mondá, hogy 
ha aszonya vagy az én sorsomnak. hogy ne lennél az, ezeknek az idege-
neknek. bányál ugy vélek a mint te t tzik. néked adom, és semmi közö-
möt nem ta r tom hozájok. a királyné ezt meg köszönvén, tud tá ra 
adá rabjainak ezt a jó hirt, és nem akarván jelen lenni. a több Cere-

3o moniákon, parancsolá a raboknak. hogy ötet követnék. 
Midön a maga házában volt tsak egyedül vélek, nagyon meg 

türköztetvén szivének indulatit . és magát kiralyné modra rea t a r tván , 

216 De {minh} mihent 
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mondá nékik, én meg mentettem életeteket,. és azt tudgyátok. hogy 
annak a kinek arra anyi hatalma volt, arra is lehet anyi hogy viszá 
tehet a veszedelemre. azért felellyetek [88a:] meg nékem mindenre. 
arra pedig készüllyetek reá holnapig. akarom tudni neveteket, honnét 

5 valok vagytok, nemzettségteket, és hogy mitsoda tsudálatos dolog 
vezetet titeket ide. ha igazán meg feleltek. mindent várhattok 
kegyelmeségemtöl. 

Thibolt nem mérvén reája vetni szemeit mind addig még a sultán 
elött valának., de különösön lévén véle. nagyon kezdé tekingetni. 

10 és a vékony fátyol által.217 szemiben tünék szépsége. és olyan indulato-
kat kezde szivében érezni, a melyeket nem érzet volt. a miolta el 
vesztette volt felesógit. a szerelem akarattya ellen fel gerjedvén 
szivében. és nagy tisztelettel kezdvén lenni ahoz a szép királynéhoz. 
a lábaihoz borula. és mondá. aszonyom nem a haláltol valo féltembe 

lo fogom néked elé beszélleni szerencsétlenségimet, mint hogy azok 
ollyan félék,, a melyekben én218 soha sem találhatok könnyebülést, 
azért, ha én nekem szabad volna az életemet meg róviditenem. 
mindent el követnék azért hogy el végezem. nem hogy még azt meg 
hoszabitanám. a te rajtunk valo szánakodásod meg mentette életün-

20 ket, és ha azal valamely háláadásal lehetünk hozád. hogy szerer.csét-
lenseginket néked elé beszéllyük, bizonyos lehetz a mi igaz voltunk-
ban [88b:] 

A királyné igen nehezen tartoztatá meg magát. ezekre a hathato 
szokra. de eröt vévén magán. mondá néki. kely fel, mert a te sorsod 

2o engemet inkáb illet, és abban több részt veszek mint sem gondolod., 
a király tsak hamar bó fog jöni. menyetek ki, és semmi fogyatkozástok 
nem lészen. se semmitöl ne tarttsatok, a sok faradcságtok után nyugod-
gyatok és holnap meg tudgyátok parancsolatomot. 

Ezekre szolittá egyik rab leányát. akiben egész bizodalma volt. 
30 mondá néki. saida. vezesd le öket, és tseleked meg a mit mondottam. 

arra inté nékik hogy el mehetnek, a kik is engedelmeskedének, és 
követék a rab leányt, ki mentekben pedig hallák. hogy a királyné 
nagy suhajtásokot tett. és ök is suhajtának. thibolt a kinek nehezen 
esék a királynó elöl valo ki menetele. nem álhatá meg hogy viszá ne 

3o tekintsen. és látván hogy a királyné a keszkenöivel törölné szemeit. 
ö sem türköztetheté meg magát a sirástol. 

217 [Sorvégen:] ál- [új sor elején:] által. 
218 és [íráshiba én helyett.] 
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sáida a szállásokot meg muta tá nékik, a mely közel volt a királyné 
palotáihoz. a szállások mellet egy hoszu bolt volt; a hol t a r to t t ák 
a királyné asztalára valo gyümölcsöt, saida mondá nékik, minden 
hivatalotok a lesz., hogy a gyümölcsre vigyázatok, a királyné azért 

5 tészen ebben a hivatalban. hogy közel lehessetek hozája, és szolgál-
hassátok, arra gondotok legyen, hogy min-[89a:]den nap igen szép 
rendel, az arra rendeltetet kosárban tegyetek ebböl a gyümölcsböl. 
cs azt fel vigyétek mikor eszik, illyen szin alat közel lehettek a 
királynéhoz szálva. és rabok is lésznek, kik néktek szolgálnak. és 

10 senkitöl mástol nem függetek, tsak a sultantol., és a sultánnétol. ihon 
ezeket parancsolta hogy meg mondgyam néktek. és el hagyá öket, ök 
pedig nem gyöznek vala eleget tsudálkozni mind ezeken a mit lá t tak. 

A midön tsak magok maradának. thibolt nem rejthetvén el magá-
ban, a sok féle gondolatit. a grofot nagy szeretettel meg ölelé, és 

15 mondá, mitsoda aszony, uram. mitsoda aszony ez a királyné, mit 
tselekedtünk érette hogy illyen uri gondviselésel légyen hozánk, 
oh. uram azö szanakodása meg hato t ta szivemet. és a nekem vesze-
delmes, oh kedves fejdelem aszonyom. tsak egyedül te gerjesztesz 
vala az elött, illyen indulatokot az én szivemben 

20 Én nem tudha tom. felelé a grof, hogy mire válik még a mi sorsunk, 
és mi legyen szándéka ennek a királynénak. az ö joságárol én más 
képpen gondolkodom mint magad. a ki még iffiu vagy, és a te szived-
ben meg maradot aza szerelem, a mely sok indulatokra viheti. nem 
ugy mint engemet. mind azon által azt néked. [89b:] meg vallom, 

25 hogy a szivemben atyai szeretetet érzettem hozája, és mikor hallottam 
beszélleni. ezerszer ju to t eszemben a leányom. ihon ezek azén 
gondolatim. ta'.ám en jobban ki fejtem az enyimeket, mint te . a 
tiéidet. és igen tar tok attol . kedves thiboltom. hogy duplán. el 
ne veszessed szabadságodot ebben a veszedelmes helyben., thibolt 

30 erre semmit sem felele. szoval. hanem tsak suhajtásal. és mint hogy. 
enniek. vittenek. a beszélgetést félben kelleték hagyni. 

A királyné pedig. aki azon a napon tör tént . dologért. nagy nyug-
hatatlanságban. esék, alig várá. hogy magánoson lehetne a kedves 
saidal.219 akor magát egészen a szive indulat tyinak el hagyván. 

35 az ö szép orczáját. bövséges köny hullatásokal meg áz ta tá . 
sáida lá tván nagy keserüségit. tsudálkozni kezdék rajta, és a 

lábaihoz iilvén. meg fogá kezeit. és kérdé hogy mi okozná keserüségét. 

219 saidal. [saidaval.] 
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nem ezek az idegenek hábori tot táké fel tsendes elmédet, mindenkor 
azt a kegyelmeségedet muta t t ad hozám. hogy meg hi t t szolgálod 
voltam. hát most nem tudhatomé meg okát szomoruságidnak. 

oh kedves saidám, mondá a királyné, meg tsalod magadot az én 
5 köny hullatásim iránt , mivel nem a keserüség, hanem az öröm, 

a szeretet. a természet, és a félelem. okozák köny hullatásimot, az én 
kedves férjem. akiröl beszéllettem már anyiszor néked, egyik a rabok 
közül, a kinek meg mente t tem életét, a másika az a tyám. a har-[90a:J 
madika az ötsém. irtozásal kelleték látnom, hogy az a tyámot meg 

10 akarák kinozni. olyan népnek mulat tságára. a melynek én királynéja 
vagyok. ez ugy meg ha tá szivemet, hogy azon tsudálkozom, hogy 
másodszor is az elmém meg nem haborodot. ugyan azon veszedelem-
ben lá tván a férjemet. a kinek is az ö szomorusága, az ö nagy maga 
meg alázása, a melyben volt elöttem, az ö szerelemel valotekintete . , 

15 a melyben volt az elött minden örömem. mind ezek igen meg haták 
és meg sebesitték szivemet. nem is mértem magamot meg üsmértetni 
vélek. meg akarom elsöben tudni az ö gondolattyokot, és mint hogy 
magamot oly igen kelleték. meg türköztetnem elöttök, az okozza 
amostani sirásomot. tarsd meg t i tkomot kedves saidám. és ne tégy 

20 engemet arra. hogy ismét rettegjek azoknak életekért. a kikhez220 

vagyon azén életem kötözve. 
Ne kételkedgyól aszonyom az én hüségembe felelé saida, mert a 

meg változhatatlan. , a vallásom. a hozám valo mindenkori joságod. 
és az elötted valo hitelem, holtig hozád kapcsolnak engemet. ezeket 

2o az igereteket a királyné kedvesen vévé, és együt el végezék, hogy 
miképen beszélhessen más nap [90!):] szabadságal, azokal az uri 
rabokal. 

A sultant hogy meg hallák jöni, fólben kelleték hagyni. oly nagy 
kedves dologrol valo beszélgetéseket; ebben a sultanban. tsak az a 

30 fogyatkozás volt. hogy keresztény nem volt. aki is a királynéhoz 
közelgetvén. örömel. mondá néki, királyném. kételkedelé még. hozád 
valo szeretetemben., és leheté azal hizelkedni magamnak. hogy a mit 
tselekedtem, el üzi belölled azt a szomoruságot a mely már régtöl 
fogvást nem hágy tegedet nyugodalomban. és a mely az én boldogsá-

35 gomot akadályoztat tya, mindennel tartozom neked. feleló a sultanné, 
és mindenben azon igyekezem, hogy meg wmtathassam hozád valo 
hálá adoságomot 

220 a kikhez [h—ifc-ból javí tva.] 

92 



A sultán nagyon örülvén azon, hogy kedvit ta lá lhat ta . egy kevesé 
még beszélgetvén véle. azután tud tá ra adá. hogy éppen akor ta r to t 
tanácsot. amelyben azt végezték el, hogy keményen ellene állyanak 
valamely szomszédságban lévö fejdelemnek. a ki az ö országában bé 

5 ütöt . és hogy a hadakozás bizonyos volna közöttök. erre a hire valo 
nézve. a királynénak egy gondolat ju ta elméjiben, a mely végben 
is ment . és akarván elni az alkalmatoságal, a melyben látá hogy 
a sultán semmit sem tagadna meg tölle. mondá. a221 mellyek, rend 
kivül valo kedvezést muta tnak hozám mivel modot adnak abban. 

10 hogy meg hálálhatom hozám valo222 joságodot. [91a:] 
uram, arabok közöt. a kiket nekem adtál . vagyon egy a ki leg vitézeb 

a maga országában, és bizonyos vagyok a gyözedelemben hogy ha 
néki meg engeded hogy ellenségidre mehessen, a sultán mindgyárt 
azt az akadályt találá hogy más félevalláson vagyon, és hogy a keresz-

lD ténynek igen keveset hihetni. a királyne erre hirtelen mondá. én ö 
érette felelek, és hogy bizonyosab lehess. a más két rabot meg tar -
toztatom mellettem. hogy zálogul legyenek azén fogadásomnak. 

A sultán mindent meg ada néki. és mindent reá hagya. és a házában 
mene, nem léven anyi nyughatat lansága. a hadakőzáson. mint öröme 

20 azon. hogy kedvit ta lá lhat tya, ez a szép királyne kedves nyughata t -
lanságban tölté el az ét tzakát , aszerelem ujjab223 eröt vet t szivében. 
a természet., a mely némelykor ellene fel t ámada . a midön esziben 
jutot hogy mitsoda kegyetlenül bántak volt ö véle. ujjab hatalmában 
veté, és tsak attol ta r to t hogy ha nem szeretik, nem is üsmérnek reája 

23 örömel 
A grof ponthiö. és thibolt. hasonlo nyughatat lanságban valának, 

thibolt uj szeretetet érezvén. [Slb:] magában, arrol magát meg feddé, 
és magát nem ta r tá oly vétkesnek lenni, a midön meg gondolá. hogy a 
királynénak. minden maga viselése. termete. és szava. hasonlitana 

30 az ö fejdelem aszonyához. ezt a ke t tö t . oly hasonlonak találá egy 
máshoz., hogy tsak azö hasonlatoságoknak tulajdonit tá szeretetit . 

A Grof hasonlo bajban volt. noha t ud t a hogy nem a szeretet okoza, 
abban bizonyos volt. hogy el vesztette volt a leányát, azt nem 
gondolhatá hogy valamely t suda képen. meg szabadulhatot volna. 

221 a ( m y ) mellyek, [Törlés a sor végón; 11—ra-ből javí tva.] 
222 [Sorvégen:] ho- [új sor elején:] <zád valo) zám valo 
223 ujjab [b — javí tva olvashatat lan betűből;] eröt vet t szivében. [szivében 

í'-je helyén más betűt kezdett írni;] a természet. , a mely <(nel)> némelykor 
ellene fel t ámada . a midön esziben [esziben első e-je a-ból javí tva . ] 
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mind azon által azon atyai szeretetet érzet a királynéhoz. mint a 
melyet érzet volt az elött leányához. illyen sok féle gondolatokban 
tölték el az é t tzakát . és viradtakor fel kelvén. a gyümölcsöt el készit-
ték. várván a királyne parancsolat tyát . 

5 De nem kelleték sokáig várni, mivel a hü saida hozájok mene. 
és mondá. hogy a királyné hivatná öket. és vinnék fel a gyümölcsöt. 
a parancsolatot mindgyárt végben vivén, azon kivül is a belsö indu-
lat tyok. nagyon sürgeti vala öket. 

saida bé vivé öket a királyne házában. és a gyümölcsöt. egy jáspis 
10 kö asztalra rakák, a sultánné czifra kereveten ülvón. igen224 drága 

öltözetben. a mely rakva volt sok számu gyémantokal . és az ábrá-
za t tya tsak félig volt bé fedve. a rabokra tekint-[92a:]vén. mondá 
nékik. el végeztéteké hogy mit felellyetek nekem. haszontalan volna 
elöttem valamit el titkolni. mivel jol tudom -hogy kik vagytok., 

15 felely nékem grof ponthiö muta tván reája, és mond meg nékem, mi 
ók vezetet tegedet ide. 

A grof azon el tsudálkozék hogy neviröl szolitták. és lá tván hogy 
semmit sem kellene el titkolni, meg beszéllé igazán minden historiáját. 
de a midön a leányárol kezde szollani, nagy sirása nriat. sokszor 

20 féíben kelleték hagyni beszedit. semmit el nem hagyván. azt is meg 
vallá hogy miképen ve t te t te volna a, tengerben. de oh' mely re t tentö 
keserü fajdalmakot nem szenvedtem attol a naptol fogvást., minden 
hozája valo szeretetem meg ujult szivemben. és száma nélkül kiván-
nám ez életre valo viszá jövetelét225 hogy had lá tha tná meg az én 

25 nagy fájdalmimot. azután elé beszéllé, hogy mitsoda fogadást t e t t ek 
volt a szent226 földre. el menni, ót meddig voltak. onnet mikor viszá 
akar tak térni . mitsoda szélvészbe voltak., a habok hogy ve te t ték 
öket abban az országban. hogy estek rabságban, és hogy akar ták 
öket meg ölni. 

30 Ihon királyné a mit meg akartál tudni . ezek a [82b:] mi nyomoru-
ságink. de akár mely nagyok legyenek azok. immár azokot könnyebben 
el visellyük. mint hogy lá t tyuk, hogy azokban részt méltoztatol venni. 
a mint hogy a királyné. nem is szolhatot nagy sirása miat. 

Nem titkolom el elötted mondá néki. hogy a te beszedid meg hatot-
35 t ák szivemet, és igen szánom leányodot. a ki is mint hogy még iffiu 

volt. az elméje még viszá terhetet volna néki. és azö férjének nemesi 
224 igen [g helyén először más betűt kezdett írni.] 
225 jövetelét (ha ládhán nám meg.) hogy had láthatná meg 
226 a szent <a) földre. [...] maga visélese [ékezethiba.] 
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raaga viselése, viszá tér i te t te volna hivatallyára. a mennyek meg 
büntették kegyetlenségedet már most haszontalan erröl többet szolni. 
de azt mond meg nékem. mi képpen tekintened azt a fejdelem aszonyt. 
hogy. ha valamely tsuda által el kerülte volna a halált. oh mondá a 

5 grof. ugy tekinteném. mint egy olyan atya. aki egész életét tsak arra 
forditaná. hogy ötet boldogá és szerencsésé tehesse. hát te mondá 
thiboltnak. a kinek bövségel folytak könyvei le az orczáján. szeret-
nédé meg ugyan azon feleségedet, meg botsátanádé neki esztelen 
tselekedetit. viszá adnádé néki szivedet. egy szoval szeretnédé most 

10 ugy mint az elött, királyné felelé thibolt . tsak az ö jelen valo léte. 
tehet engem boldoggá. 

Öleld meg hát ötet . mondá a királyné. magához szoritván. és fel 
fedvén egészen az orczáját. [93a:] raost lá tod szerencsétlen feleségedet. 
ez a te leányod fuiván az a t tyához. a ki ért anyi köny hullatást 

15 ejtettel,227 üsmerd meg uram ötet,- és meg üsmervén, hozaja valo 
szereteted azért meg ne kisebedgyék. 

Ki mondhatná ki örömeket ezeknek az uri személyeknek.228 az ö 
szemek akor kinyilának. és meg üsmérék ki feleségét, ki leányát , 
thibolt lábainál lévén, kezeit tsokolgatá. és köny hullatásival öntözé. 

20 a grof az ölében t a r tván . egyebet nem mondhata , leényom. édes 
ieányom, az iffiu grof a köntösét tsokolgatta, saida mind ezeket nagy 
álmelkodásal látván, nem lehete229 hogy ne sirjon. 

Végtire az álmelkodásnak. és ennek a néma beszédnek vége lévén. 
a szeretetnek, és a termeszetnek nyelve meg nyilék. a szép királyné 

25 ujontában meg ölelé thiboltot. és meg ujitá liozája valo szeretetit . 
az el végezvén az öttsét . az iffiu grofot meg ölelé és noha nem230 

üsmérte. mind azon által. nagy atyafiságos szeretetit mu ta t á hozája. 
Mind ezek egy kevesé meg tsendesedvén. akirályné mondá. már 

most ideje vagyon hogy elé beszéllyem én is az én historiámot, 
30 most a sultán., a hadakozásra231 valo készületben foglalatoskodik. 

és szabadoson [93b:] beszólgethetünk, nem ta r tha tunk at tol hogy 
háborgassanak. akor le ültetvén öket. és saida az ajton kivül álván. 
hogy vigyázna, a szép királyné ekéjípen kezdé beszédit, tekintvén 
a grof ponthiöra 

227 ejtettel , <(m) üsmerd meg 
228 [Sorvégen:] szemó [új sor elején:] ( sz) lyeknek. 
229 nem lehe [Iráshiba nem lehete helyet t . ] 
230 noha üsmérte. [A nem nyilván íráshibából marad t ki.] 
231 hadakozás(ban) ra [Törlés a sor végén.] 
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Nem akarom elötókben adni ismét halálomnak okát, se az eszem 
meg tebolyodását. mind ezek szomoru dolgok. hanem azt meg mond-
hatom, hogy észre vet tem azt azután. hogy a nagy szeretet hábori tot ta 
volt meg az elmémet. és azt gondolván hogy nem lehetek érdemes 

5 férjemhez. mindenkor ugy te t tzet mint ha szememre hánta volna 
szerencsétlenségemet.232 az elmém. mind ezekre valo nézve. anyira 
el hagyot volt. hogy halálát k ivántam. nem gondolván más képpen 
nyugodalomba valo létemet. 

Az illyen gondolatok anyira el foglalták volt elmémet. hogy 
10 mikor a halálra itélének., azt gondolám. hogy annak mind ö volna 

az oka, és anyira fel háborodot volt az elmém, hogy nem figyelmeztem 
irtoztato állapotomra. rea emlékezhetel uram arra. hogy leg kisseben 
sem oltalmazám magamot; azt nem tudha tom mely felé ta r to t az 
én veszedelmes hajom, de azt jol tudom. hogy egy szers mind. egy 

15 valóságos hajoban találám magamot. igen sok emberek közöt. a kik 
mind azon igyekezének. hogy eszemre jöjjek. de a mi leg tsudálatosab. 
leg elöbször is, az eszem. és az elmém jövének helyre. [9ía:] valamit 
tselekedtem. vagy mondot tam volt. mind eszembe ju tának. és olyan 
vétkesnek találám magamot mind hozád a tyám. mind a férjemhez. 

20 hogy iszonyu sok köny hullatásokot ejték, azután az én meg szaba-
ditoim, annyi orvoságot adának. oly nagy gondviselésel valának 
hozám. hogy ha nagy keserüségben voltam is. de az életemet nem 
félthették. 

A hajoban lévö emberek egy szép leányt te t tek volt mellém. a ki 
2o oly gondviselésel volt liozám. hogy baráttságal kezdék hozája lenni. 

és mint hogy a hajoban töb aszszony nem volt nálunknál. azért 
hozája is kelleték adni magamot. 

A midön lá tá hogy nagyob tsendeségben volnék tud tomra adá 
hogy flandriai kereskedökel volnánk. kik afrikában mennének keres-

30 kedni. mint hogy az en rend kivül valo koporsomot lá t ták a habok 
közöt, azt gondolák. hogy abban valamely gazdak portékát fognak 
találni, azt233 fel huzván hajojokban tsak el tsudálkozának rajta, 
hogy abban egy Czifrán öltöztetet aszonyt találának., eleinte mind-
gyárt azt gondolák. hogy meg holtam volt. mivel igen fel puffadot 

35 volt az egész testem. de a hordobol. ki vévén. az uj áerre, meg érzék 
a szivem dobogását. és reménlék hogy meg segithetnek. azért sok féle 

233 szerencsétlenségomet. <(ez)> az elmém. 
233 azt azt fel Imzván 
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orvoságo-[94b:]kot adának, hogy az életre viszá hozhassanak. látván 
hogy igen használna orvoságok, és valamely szépséget is sajditván 
bennem. el végezék magokban hogy el adgyanak, mint hogy nem 
találtak más gazdagságot a hordoban 

5 Ugyan ebben a szándékban is megyünk most áfrika felé. hogy 
pálmeriában érkezvén. ót a sultánnak el adgyanak tégedet, mondá 
az a szép leány. vagyon már hat holnapja hogy gallia ország szélyiröl 
el loptak engemet., ugyan azon szándékal. de aszonyom elöre el 
látom hogy a te szépséged meg ment engemet a sultán ölelgetésitöl. 

10 de mint hogy elnem kerülhetem arabságot, kérlek azon, hogy had ne 
válaszanak el engemet tölled., a palméri sultán meg fog tegedet 
venni, minden bizonyal. tselekedgyed azt., hogy had vegyen meg 
engemet is veled együt; had visellyem a rabságnak lántzát melletted. 

A szivem meg esék ennek a leánynak szavain. és az igen nagy 
15 könyebségemre lévén. hogy hazámbóli leány volna mellettem, meg 

igérém néki, hogy akár mitsodás sorsom lenne., de abban részesülne. 
mind azon által. amit nókem mondot volt, azon igen kezdék nyug-
hatatlankodni. és izenék annak a ki elsö volt a hajoban. hogy kérem. 
ne sajnálya hozám jöni. 

20 Mindgyárt azon kezdém el beszédemet, hogy meg köszöném néki 
hozám valo gondviselésit., és biztatni [95a:] akarván ötet ajutalomal. 
az igérém néki hogy több jutalmat venne. mint sem gondolná. ha 
galliának a234 széllyin ki tenne engemet, azt felelé reá. hogy nem kétel-
kedik a jutalomban. se abban hogy nagy familiábol valo nem volnék., 

25 de nem követheti ebben szándékját. eleget tévén kórésemnek, mivel 
számot kell néki adni mindenröl. a több társainak, a kik is el tekéllet-
tek magokban hogy engemet el adgyanak. a leányal együt. a pal-
mériai sultánnak, a nékik bizonyos nyereség volna, az én igéretem. 
pedig nékik bizonytalannak láttzik lenni. és nem akarván többet 

30 beszélleni velem, a többi társaihoz mene. 
Lehetetlen vala meg változtatnom szándékát. és el kelleték magamot 

hagyni arra, a mire rendeltettem volt,. mentöl inkáb kezde az elmém 
helyre jöni, annál nagyob szeretetet kezdék érezni fejdelmemhez. 
minden részeit érezvén nyomoruságomnak, mértekje nem lett volna 

3o az én keserüségemnek. az én iffiu társamnak. okos. és vigasztalo 
beszédi nélkül, a kinek akár mely nagy gondgya volt is reám, de nagy 
lankadságban esém. a melyen a kereskedök meg ijedének. tartván 

234 a (szre) széllyin 
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attol. hogy ha az ábrázatom meg változik., jó árron el ne adhassanak. 
végtire pálmériában érkezvén. nagy siettségel a sultán-[95b:]hoz 
vivének minket. a ki is már üsmervén öket, jól fogadá. és kedve szerént 
találván, a rabjokot., sokal többet fizete. saidáért.^ésérettem., mint 

5 sem reménlették volna 
Azután, a sultán haremjiben vivének minket. ahol az aszonyai 

laknak. és tsak hamar hozánk jöve magais, és oly szerencsétlen valék 
hogy236 tsak hamar meg kedvelle. és oly mód nélkül. hogy ugy tettzék. 
mint ha az a fejdelem leg nagyob boldogságának kezdé tartani hogy 

10 magát töllem szeretesse. és szomoruságimot velem el felejtesse. 
Én azt szerencsétlenségnek nevezém. a mi mást nagy szerencsésnek 

tehette volna, mivel meg kel vallanom a sultan felöl azt az igazat. 
hogy tellyes érdemel. és nemesi jó erkölcsökel, de mint hogy keresztény 
vagyok. és olyan hajlandoság volt szivemben, a mely más hajlandoság-

15 nak helyt nem adhatot, azért hozám valo nagy szorgalmatoságit 
ugy tekintettem, mint leg nagyob szerencsétlenségimet. a sultán látván 
hogy mely nagy baráttságal volnék a leányhoz. a ki velem volt, nékem 
adá, és én saidának nevezém. hogy a maga nevét el titkolyam. azután 
atöb aszonyaitol. külön tett engemet. és ugy szolgáltatot, valamint 

20 egy királynét. 
Mind ezek a nagy tiszteletek nékem nagy bajt okozának., mind 

azon által a sultánnak hozám valo[96a:]tisztelete.23? reménlteté velem. 
mint hogy erövel nem akarna maga akarattya alá vetni. talám idövel 
el felejtene, és más valamely ujhoz ragaszkodnék.238 de meg tsalám 

25 magamot, mert szeretete minden nap nevekedék. és akar mely idegen-
séget mutattam is hozája. de hozám. valo tiszteletit., minden maga 
viselésiben meg mutatá. 

Egész bizodalomal valék saidához, a kinek. elé számlálván. minden 
nyomoruságimot. és tudtára adván. hogy mitsoda nehezen venném a 

30 sultánnak. hozám valo nagy kedv keresésit, de végtire nem szenved-
hetvén továb a maga népinek zugolodását. a ki nem hagyá helybe. 
hogy oly nagy tisztelettel legyen egy keresztényhez. hogy ha tsak arra 
nem erölteti hogy a vallását meg változtassa. erre el tekéllé magába 
hogy egy kevesé keményebben bányék velem. mint addig. esztendeig 

23,fizete. (saidert) saidáért, 
236 hogy {ta^ tsak hamar 
23'tiszlete. [Elirás.] 
238ragaszkodnék. [g—k-ból javítva.] 
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vivém, hogy rainden akarattyának ellene állottam. és azt gondolá. 
hogy anyi ideig eléggé meg láthattam hozám valo tiszteletit. 

Egy szer a többi közöt. hozám jöve. és nagy keserüségben talál-
ván. mondá. szivesen bánom hogy által kel hágnom azt a tzélt a 

5 melyet fel tettem volt magamban, hogy magamhoz hajttsam szivedet. 
de reá kell arra szánnod magadot [96b:] vagy a kezemet el vegyed. 
vagy a vallásodot meg kel változtatnod. mindenek láttára, az én 
hatalmom meg nem menthet tégedet attol a törvénytöl. a mely arra 
kénszeritté azokot az aszonyokot kik az én kastélyomban vannak. bé 

10 zárva. hogy kövessék törvényinket. én tegedet szeretlek, és noha 
tartoznám azal., hogy kénszerittselek arra a változtatásra. azt fogadom 
néked, hogy arra nem erötetlek ha el veszed a koronát melyet néked 
akarok adni. az én népem. és az én udvarom el hitetik magokal hogy a 
mi vallásunkra állottál. ha férjednek akarsz el venni. és ennél nagyob 

15 bizonyságot nem kivánok, és szabad lész titokban azt a vallást követni, 
a melyet félsz el hadni. ennek nintsen más modgya hogy magadot 
meg menthessed ollyan népnek haragjátol, a ki még a fejdelmét sem 
tekinti a midön fel indul. azt akarnám. hogy inkáb a hozád valo 
szeretetem tselekedtetné meg veled ezt a dolgot. mint sem a félelem. 

20 de239 reménlem hogy idövel még azt az indulatot láthatom szivedben., 
a melyen 411 az én boldogulásom. 

A súltánnak ezekre a szavaira nem tartoztathatám240 meg magamot, 
hogy köny hullatásokot ne ejttsek mivel mind a két dolog rettentönek 
tettzék nekem. uram. felelém néki. leheté hogy annyi sok szép. szemé-

25 lyek közöt kik hatalmadban vannak, ne talály tsak egyet is közüllök., 
a ki méltób légyen nálamnál a tiszteletre. a[97a:]mellyet velem akarsz 
tenni. ha hozám nem kötötted volna magadot. a te néped semmit sem 
tudnafelöllem. gondold el uram mitsoda ditsöséges dolog volna a néked. 
ha meg gyöznéd szeretetedet. és ha azon igyekeznél hogy meg lát-

30 hassam hazámot, mitsoda boldogságban élhetsz. egy olyan aszonyal., 
a ki tsak kételen. és241 félelemböl engedelmeskedik neked, és a ki tsak az 
attyafiai, és szabadsága utan valo suhajtasban fogja tölteni életét. 

A sultán meg mosojodék. ezekre a szokra. a látni valo dolog. mondá. 
hogy nem üsmered sorsodot,.242 ugy tud meg. hogy itt örökosön vagy, 

35 a ki egy szer én hozám bé jöt, haszontalan már annak a ki menetelre 
239 de <[m) reménlem 
240 t a r toz ta tha tám [Első a—á-ból javí tva az ékezet áthúzásával . ] 
241 és (e róv) félelemböl 
242sorsodot., [r—*-ből javí tva . ] 
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valo reménség., azt fcud meg. hogy hálá adásal lehefcz hozám a tisz-
teletért. a melyet meg tartottam eddig hozád. ura lévén sorsodnak. 

Arra kérém. hogy adgyon három napot a válasz adásra. azt meg 
engedé, az imádságban töltém azt a három napot. de végtire latván 

5 hogy minden segedelem nélkül vagyok, azt sem remónlhettem hogy 
hazámot meg láthassam. a hol halálomot bizonyosnak tartották. és 
semmi modom sem volt abban hogy tudosithassalak, másként is el 
hitettem volt magamal, mint hogy halálomra igyekeztél, azért nem 
is kivántál volna többó meg látni, ugy tekintém magamot. mint olyat. 

10 aki vég képen el hagyatot mindenektöl hogy pediglen vallásomot 
követhessem titokban. azért a [97b:] sultán akarattyára állék. 

Harmad nap mulva hozám jöve. és mondám néki, hogy ha meg 
esküszik nekem243 arra. hogy nem fog vallásomban háborgatni. kész 
vagyok kezemet oda adni néki. erre az öröme igen nagy volt. és noha 

13 maga látta hogy nem tselekedhettem más képpen, mind azon által. 
meg köszöné nekem, és a maga vallására meg esküvék,244 hogy titok-
ban bizvást követhetem vallásomot, de igen el titkolyam magamot. 

Ez a hir tsak hamar el terjede pálmeriában, és mint hogy arra rendel-
tettem vot, hogy mindenkor akaratom ellen valo hüségtelenségben 

20 essem. engemet meg koronázának. és királynénak kiáltának. igen nagy 
pompával, a mely másnak tettzhetet volna, ezen Ceremonia alat a 
thibolt képe mindenkor eszembe volfc, véle beszélettem, tölle botsánatot 
kértem, mint ha jelen lett volna 

A mi pedig tegedet illet uram. tekintvén az attyára, sokszor a 
25 szemedre hánytam kegyetlenségedet. a mely a veszedelemre tett volt 

engemet; egy napot el nem mulattam kilencz esztendötöl fogvást. 
hogy igen sok köny hullatást ne ejtettem volna, és hogy felöletek 
nem emlékeztem volna a hü saidaval 

A sultán pedig meg tartotta fogadását., az egész udvara azt gondollya 
30 hogy a vallásomot el hagytam. tsak egyedül ö tudgya az igazat, az ö 

tisztelete. és kedv keresési,245 minden nap ujjab ujjab volt hozám. 
és azt magatok láttatok, hogy mitsoda hatalmom vagyon rajta. [98a:] 
a midön meg nyeróm életeteket. én titeket mihent meg láttalak mind-
gyár meg üsmértelek. és még tegnap meg üsmértettem volna magamot 

35 veletek, de elsöben meg akarám tudni. hogy ha szeretteké még enge-
met 

243 nekem [Jc—n-ből javí tva . ] 
244 esküvék, [e—v-b6l javí tva . ] 
2 4 5kedv keresési, [t'—e-ből javí tva . ] 
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Ihon ez az en szerencsétlen életem. mondá ismét a sultanné, de emég 
nem elég édes fejdelmem tekintvén thiboltra. mert hogy viszá adhas-
sam feleségedet. és szabadságodot. szükséges246 hogy az életedet uj 
veszedelemre tegyem. szóly és mond meg. ha vagyé abban a szándék-

5 ban. hogy hartzoly. és ki végy egy hatalmas társadnak kezeiközül, és 
ha ate szereteted fogó tegedet segiteni. leheté abban kételkedned. hogy 
meg ne sérts, felélé thibolt. hogy ha te éretted kel hartzolnom. senki247 

az én bátorságomot meg nem gyözheti, mivel ésküszöm. és fogadom 
azt neked fejdelem aszony, hogy soha olyan szivesen nem szerettelek 

10 mint most szeretlek., ezért tsak mond meg szándékodot.,miveltiéd a 
életem. 

A sultánné nagy örömel halgatá mind ezeket, és mint hcgy senki 
idegen nem volt jelen. meg ölelé azö férjét, azután elé beszéllé nékik, 
hogy mit mondot volna a sultánnak felölle, a nékünk tellyeségel szük-

15 séges mondá néki. hogy valamely nagy dologal kedvit találhassad. 
azért hogy a szándékom véghez mehessen. a sullán már egy nehány 
hartzot el vesztet a tisztei tudatlanságok miat, hogy ha te ö érette 
fogsz hartzolni. bizonos vagyok a gyözedelemben. a midön fegyver-
ben fog tegedet látni. akor248 tudom hogy betsülni is fog. ugyan 

20 akor is vihetem [98b:] végben, a mit fel tettem. 
A grof és thibolt, helyesnek találak a királyne tselekedetit, az iffiu 

ponthiö arra kéré a királynét. hogy had mehetne el öis thiboltal. a 
táborban, de a királyné mondá. hogy most nem kedvezhetne azö bá-
torságának, mivel meg igérte volna a sultánnak, hogy mind magát, 

25 mind az attyát. thiboltért zálogul meg tartaná. 
Minek utánna még sokáig. beszélgettenek volna egymásal. a sul-

tánné el küldé öket. nem akarván hogy a sultán vélek taláUya.249 

a mint hogy a sultán tsak hamar oda érkezék. és kérdé tölle. hogy ha a 
vitéz rabja. reá állanaé akarattyára. igen is uram felelé a sultánné. 

30 igen nehezen várja, hogy néked meg mutathassa hüségit. és meg 
halálhassa kegyelmeségidet. 

A sultán erre kéré. hogy hivatatná fel mind hármat,. a midön 
jelen voltak. a sultán a ki még jó formában reájok eem tekintet volt, 
kedvesen nézé az ö szép termeteket. a grofhoz, öregségiért, tisztelettel 

24C [Sorvégen:] szüksé- [nj sor elején:] szükséges 
2 4 ' seki [Elírás.] 
248 akor [k — javí tva más betűből.] 
2 4 9 talállya. [t — javí tva o-ból?] a mint 
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lön. az iffiu grofnak szépségit tsudálá. de thibolthoz. az ö nemesi 
ékes termetiért, és szép férfiu abrázattyáért, különösön valo betsülettel 
volt 

Es mondá nékik. a sultánné hozám valo nagy hüségóböl. és hozátok 
8 valo jó akarattyábol., mentette meg életeteket. azt is akarja hogy 

veszedelemre is tegyed azt érettem, azért készüly. hogy meg indulhass 
holnap után. az én tanácsom arra reá állot. hogy te lógy fejehadamnak. 
az én népem annyira meg unta már a sok hartz vesztést. hogy nem250 

[99a:] fogja illetlen dolognak tartani ha én rend kivül valo modot 
10 keresek arra. hogy helyre állithassam dolgomot. és ha szinte keresztény 

vagy is. de az én hadam örömel fog néked engedelmeskedni. ha a te 
vitézséged meg egyezik. az ö remónségekel. 

Thibolt mindenekre ajánlá magát a sultánnak, mind nagy szorgal-
matoságára. mind nagy hüségére. azután a sultán eleiben ada néki 

15 mindeneket. hogy mit tsekedgyék, és a maga házában mene, 
A ki is alig mene ki a házbol. hogy a királyné thibolthoz fordulván. 

mondá néki. a hitetlenek ellen mégy hartzolni, emeg egyezik a mi val-
lásunkal. de édes thiboltom egyeztesd meg csendeségemet bátorságo-
dal, hartzoly a gyözedelemért. és nem azért hogy meg haly. ne kiméllyed 

20 ellensegedet, de kiméllyed életedet, mivel tudod hogy attol fiig az 
enyimnek minden boldogsága. és azt tud meg. hogy azert szerencsél-
tetem életedet hogy jobban meg szabadithassalak, thibolt ezeket a 
kedves szavait szivesén meg köszönvén. meg igéré nóki. hogy tsak azért 
fog hartzolni. hogy mindenkor véle lehessen 

25 Mint hogy már ideje volt, azórt mindnyájan a szállásokra menének., 
oda érkezvén. thibolt ót talála egy uri köntöst. és egy drága kardot, 
a melyeket a sultán küldötte néki. ajándékban. mindgyárt fel is vévé. 
a köntöst, ós a kardot fel köté. és a sultán udvarlására mene., a ki 
ked- [99b:] vesen látá ötet. azután sokat beszélgetének együt. a hadako-

30 zásrol. és a sultán látván ahadakozásra valo nagy értelmét. tsak nem 
bizonyos lett a gyözedelemben, azon napot, és a másodikát. a hadak 
készületiben tölték. mint hogy pedig thiboltnak meg kelleték indulni., 
saidát a király néhoz küldé. hogy had butsuzhasson el tölle magánosan, 
a király nó251 aki ezt ugy ohajtotta valamint ö. maga. éttzakára 

35 halasztá a butsuzást. azért a midön mindenek nagy tsendeségben 
valának saida a sultánné házába vivé thiboltot. 

250 nem [99a:] nem 
251 a király nó ^ezt) aki ezt 
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Abban a szerencsés orában kezdék ezek a házasok egy máshoz valo 
szereteteket meg ujitani. és egy masnak sok fogadásal valo szereteteket 
meg bizonyitani. és el felejtvén mindeneket. tsak az egymásal valo 
gyönyörüsógben valának és nem vigyázván az idöre, a nap együt 

5 találta volna öket. hogy ha tsak saida tudtokra nem adta volna. hogy 
ideje egy mástol meg válni., a sultánné sok köny hullatásokot ejte. 
és thibolt252 nagy sziv fajdalomba volt, de az okoság mindenikét meg 
erösitvén. meg ölelék egy mást. és el butsuzának egy mástol. könyö-
rögvén azon. hogy egy mást meg láthassák. thibolt titkoson viszá 

10 tóre szállására. és senki észre nem vette hol valo létit. 
Más nap thibolt. igen sietteté el indulását, gondolván. hogy hamaréb 

viszá térhet. és meg ölelvén a grofot. és a fiát, el butsuzék töllök.. és 
kóró hogy sultánnéra vigyázna. azután a sultánhoz mene hogy paran-
csolattyát venné. és nagy reménségel meg indula 

15 A még thibolt oda volt. addig a sultánnó253 alatom- [100a:] ban soka-
kot hodita maga mellé. akik készek valának ö érette mindent tsele-
kedni. a grof is sokaknak szolgála, a sultán elöt. mivel anyira meg sze-
rette volt ötet. hogy nem lehete nála nélkül. mint hogy a grof vadász 
volt, és a sultán is azt igen szerette. azért a grof mindenkor véle volt. 

20 a sok hir a melyet vettek egyikét a másik után. a thibolt gyözedelmi-
röl. igen okozá, hogy a sultán. nagyob tekintettel kezde lenni az uri 
rabjához. 

Illyen formában tóltének el három holnapot., a mely alat a királyné 
igen munkálodot. alatomban hogy meg szabadulhasson, a sultán 

25 pedig várta dolgainak ki menetelét. de mitsoda örömmel hallá. a 
midön érkezék a hire. hogy thibolt meg harczolt volna az ellenségel., 
egész gyözedelmet vett. rajtok, a fejdelmeket maga vágta volna le. és 
ahada, egészen el veszet volna és még annak a fejdelemnek a tartomá-
nyát is meg hodoltatta a sultán hüségére. 

30 Ezt a gyözedelmet palmeria városában nagy vigasságal tisztelék. és 
mindenek nagy ditseretet adnak vala. a gyözhetetlen rabnak 

Thibolt pedig látván hogy már semmi ellenség nem maradot volna. 
a nyert eröségekben hadakot tett, és azokban jó gubernatorokot., és 
nagy ditsöségel. [100b:] viszá tére pálmeriában. a sultán ugy fogadá 

35 ötet. mint gond viselö istenét. 

262 thibolt [i—e-ből javí tva . ] 
2 5 3sul tánné [é—l-hől javí tva . ] 
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A királyné amit rueg iövendölt volt magában254 a. meg történék. 
mivel a sultán thiboltot fel szabadittá és arra sürgeté. hogy az ország-
ban lévö elsö255 tiszttséget venné fel. meg változtatván vallását. 
de thibolt nagy alázatoságal meg köszöné, és meg érteté véle. hogy azt a 

5 hozája valo kegyelmeségit ö el nem vehetné, de arra ajánlya magát. 
hogy mind addig maradna udvarában. a még öreája szüksége lenne. a 
sultán nem hogy ezt nehezen vette volna tölle. de még inkáb betsüllé. 
de ollyan nagy betsületben volt thibolt. asultán udvaránál. hogy min-
den tsak az ö tanátsa szerént ment végbe. 

10 A királyné látván hogy mindenek kivánsága szerént mennének 
végben, egészen el akará végezni szándékát. ugy téteté mint ha terhes 
volna. és hogy a palmeriai áer néki nem jó volna, egy hite szeget dok-
tor a kit már a kiralyné meg nyerte volt. asultánnak azt tanácsolá. 
hogy a királyné ha meg nem változtattya az áert. az élete veszedelembe 

15 forog. a sultán ezen meg ijedvén. maga kéré arra a Doktort. hogy válasz-
tana olyan helyt az ö joszágiban. a hová a királyné el mehessen 

A királyné maga neveze néki egy helyet,256 a mely atenger parton 
volt, de szárazon nem lehetet oda menni. [101a:] a sultán mindgyárt 
egy gályát készitete néki. a királyné pedig mind olyan embereket 

20 tétete a gályában, a kik hüségel valának hozája 
A midön már minden készen volna, arra kéré a sultánt. hogy 

engedné meg, had kisérje el ötet thibolt. és had vigyázon reája. a 
grofot. és afiát.nem kelletet kérni. mivel övéi valának azon kivül is. 
a sultán mindent meg engede néki. a királyné a gályában az attyával, az 

25 öttsével,257 a ferjével. és a sultántol valo. két esztendös fiával. és a hü 
saidával, egy kis csecs szopo leánykáját. pedig a sultánnak hagyá. 

A menyek segittséget adván azö szándékának. alig menének jól 
bé a tengeren. hogy a mi vitezink258 a királyné embereivel arra kén-
szeritték a rabokot. hogy olosz ország felé259 vonnyák a gályát. az idö 

80 igen kedvezvén. szerencsésen Civita vechia városában érkezének a 
hol a fejdelem aszony fel szabaditá a keresztény rabokot., és hellye-
tek sok sarracénus rabokot véve, a kiket a gályával viszá küldé. meg 
parancsolván. hogy a sultánnak keziben adnák a következendö levelet 

254 magában [6—?i-ből javí tva . ] 
255 elsö [Beszúrás.] 
2 5 ehelyet , [Masodik e—a-ból javí tva . ] 
257 öttsével, «(és) a ferjével. és 
268 vitezink [Első t— e-ből javí tva . ] 
259volé [íráshiba, felé helyet t . ] 
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A ponthiö fejdelem aszony a pálmériai sultannak260 [101b:] 
Hogy ha tsak. ate nemesi jó erkölcsöd ellen kelletet volna viaskod-

nom. tudtodra adtam volna el szaladásomnak261 okát, gondolván 
hogy te azt még inkáb siettetted volna. mint sem meg gátoltad volna, 

5 de ate szereteted. és a te vallásod. igen nagy akadályok lévén. szuk-
séges volt hogy tsalárdságal éllyek, hogy ki mehessek az országodbol. 
nem alhatatlanságbol hadlak el. tégedet. mivel én a ferjemet. atyá-
mot. és az ötsémet követem, akik is azok a három rabok a kiket 
nekem adtál volt. az én férjem veszedelemre tévén életét éretted. 

10 és országodért. eleget tett érettem. mind azokért a köteleségekért. 
a melyekel néked tartozom. és keresztény lévén. és fejdelem 
aszony. még annak elötte minek elötte tiéd lettem volna. azért 
látod hogy az én rendem. és hitem mire kötelez engem. soha 
el nem felejtem a tiszteletet a melyel voltál hozám, és hozád valo 

15 háláadásom holtig valo lészen. a leanyomot neked hagyom, a kit 
kételen voltam kicsinysége miat el hagynom. tekinttsed atyai szeretet-
tel ötet. minden féle boldogsagot kivánok néked. és kérem szivesen a 
menyet hogy azokot az Tsteni világoságokot adgya meg néked a 
melyek szükségesek a te jó erkölcseidhez 

20 A ponthiö fejdelem Aszszony. [102a:] 

A sultánnak a gályálya. viszá érkezvén. a fejdelem aszony levelét 
vevé. erre a hirre valo nézve., ki mondhatatlan nagy keserüségben esék. 
de az ö elméje. és okossága. mindeneket meg gyözvén., vigasztalását 
keresé kis leánykájában. 

25 Azonban a mi uri szabadult rabjaink. romában érkezvén. a pápa 
nagy tisztelettel fogadá öket. és minek utánna. viszá vette volna a 
fejdelem aszonyt. és saidát. a keresztényi hitre, onnét sok ajándékokal 
meg indulának. és ponthiöban érkezének. ahol ezt az uri társaságot 
oly örömel láták. hogy nem lehet ki mondani. 

30 kevés idö mulva a grof ponthiö meg halván. minden tartományi a 
fiára szálla., de ez az iffiu fejdelem. keveset élvén. a fejdelemségit262 a 
nénnyinek hagyá. a ki is a ferjinek adván. nagy ditsöségben, és 
egyeségben éltenek mind holtig, a sultántol valo fia a fejdelem aszony-
nak, egy igen. gazdag és nagy familiábol valo leányt vett el. 

35 valérius el végezvén historiáját. az egész társaság szépnek találá. 

260 sul tank 
261 el szaladásom<[ot.)nak okát . 
862 fejdelemségit [l—s-ből javí tva . ] 
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[102b:] Tsötörtök. 

Más nap ebéd után ki ki a szokot helyre gyülvén, a játékot el kezdék. 
a melyet a szép victoria veszté el a ki is mondá. éppen szerencsémre 
ma találtam egy historiára. a melyet jó hogy mindgyárt le irtam. és a 
zálagot valérius kezében adván. e szerónt olvasá el historiáját 

A DONA ELVIR DE ZÜÁRÉ HISTORIÁJA 

5 Minek utánna. az álbiai hertzeg a spanyol korona alá hodoltatta 
volna portugalliát. a második philep. azon volt. hogy ötet mind sze-
ressók, mind tölle féllyenek a portugalliában lévö nagy familiák, a 
kiket már közöttök. leg hatalmasabnak gondolta lenni, és a kik igen 
nehezen adták magokot alája. némelyek azok közül. azért engedelmes-

10 kedének. mert263 nem lehetet más képpen. és némelyek. tsak az elö 
menetelért. ezek közöt leg nevezeteseb volt, dom baltazár de láma. 
ez az iffiu ur. mind szép termetü. mind vitéz lévén. az ö elei. minden 
jószágokot. a portugalliai királynak szolgálattyában költötték volt 
el. [103a:] 

15 Ennek az iffiu urnak szerencséje. nem egyezet meg az ö nagyra vá-
gyó kivánságival. és örömel tekinté ezt a változást. a melyben gondolá 
hogy helyre hozhatná házát, hogy pedig azt el érhesse, mindeneket el 
követe. hogy a spanyol királynak. éa a nagy uraknak kedvében lehes-
sen. a mely buzgoságot. ós hiiseget mutata ehez a királyhoz. azért264 

20 nagy betsületben esók az albiai hertzeg elött, a ki is oly jó emlékezetel 
volt felölle. a királynál. hogy eza fejdelem nagy tiszttségekben tevé. 
a melyekben hasznosan el járt. 

Dom baltazár. mihent abban anagy uraságban látá magát., a melyet 
oly igen suhajtotta, mindgyárt azon gondolkodék. hogy szerencsójit 

25 állandová tehesse. valamely jó házaság által. mint hogy pedig tsak a 
nagyra vágyás uralkodot szivében. és hogy a szeretetnek semmi része 
nem volt az ö házaságra valo szándékjában. azért. elegendö idöt is 
ada arra magának., hogy olyat választhasson a ki bé tölthesse265 

nagyra valo vágyásit. 

263 mert <leh) nem lehetet 
264 azért <oly> nagy 
264 bé tölthesse <v> nagyra valo vágyásit. 
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Erre valo266nózve. mint hogy dona elvir de [103b:] zuarét, portugal-
liában aleg nagyob familiának minden joszági illeték, és a kinek ritka 
szépsége267 meg haladá gazdagságit. azért dom baltazár is. tsak ö reája 
tzóloza, dona elvir tizen nyolcz esztendös leány volt. és apja mikor 

5 meg. holt. a maga öttsinek. dom pedre. de zuare tutorsága alá hagyta 
volt., és mint hogy ennek semmi gyermeke nem volt dona elvirt igen 

. szerette. a kit is igen nagy szorgalmatoságal nevelte volt fel. 
Mint dona elvirnél az országban nem volt gazdagab leány, azért 

dom pedre mellet. szüntelen tsak a sok kérö vólt. a kik közül egyet 
10 meg külömböztették. nem tsak azért. hogy annak az iffiu urnak mása 

nem volt érdemre, hanem azért. is. hogy az elvir annya ötet válasz-
totta volt. még mikor gyermek volt., a ki is nagy szeretettel volt a dom 
sebastien de suza annyához. ugyan ez a neve annak az iffiu urnak., és 
ez268 a két anya. az ö férjeknek engedelmekböl. a gyermekeket abban 

15 aremónségben nevelték. hogy még esze adgyák öket, 
Ez a kót gyermek alig tudtak szolni, hogy már egy mást szerették. 

de mint hogy ezek igen iffiak valának az midön a dona elvir attya. és 
annya meg holtanak. [104a:] azert esze nem adhaták öket. mind azon 
által. dom pedre hasonlo szeretettel. és szándékal lön dom sebastien-

20 hez, etsak két esztendövel volt idöseb dona elvirnél. de mindenek 
tsudálták az ö szópségeket. és jó erkölcsöket. az ö szeretetek együt 
nött vélek. és nagy ohajtásal. várák, hogy esze adgyák öket. 

A mint is hogy a házaságra valo napot. már el is végezte volt. dom 
pedre a sebástien anyával., a midön. a nagyra vágyo dom baltazár. 

2a akadályt tön közöttök. tudván azt hogy mitsoda egyeségben élnek 
egymásal. ez a kót szemóly. és hogy dom pedre. esze akarná öket adni: 
de igen bizván a spanyol udvarnál lévö betsületiben. könnyen el 
hitetó magával. hogy ö még dona elvirt meg nyerheti. azért mindgyárt 
udvarlani kezdé dona elvirt, és nagy szorgalmatoságal. látogatá dom 

30 pedret, hogy269 néki a spanyol udvarnál nagy betsületivolt és azon 
kivül is nagy familiábol valo. azert dom pedre. mindenkor nagy betsü-
lettel volt hozája. minek utánna dom baltazár. egy nehány napok alat. 
nagy baráttságát mutatta volna. dom pedrehez. nem akará továb 
halasztani szándékát. 

35 Erre. valo nézve. dom pedret. valamely kertbe sétálásra ki vivé. és 

206 Erre valo (nz) nézve. 
2"szépse [Elírás.] 
268 ez a [e—a-ból javítva.] 
^ h o g y <ho> nóki 
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mikor egyedül lettenek volna, nagy bizodalomal mondá néki. uram,270 

azal biztatom maga-[104b:] mot. hogy a kérésemet meg nem fogod 
vetni, amitsoda hasznodra válik még a. gondolom hogy örömel el271 

fogadod. én elvirt szeretem., és ötet kérem. azt tudod hogy oly szeren-
5 csés vagyok. hogy kedviben estem a spanyol királynak, az ö jó téte-

menyei. és a melyek móg hátra vannak, olyan valoságos bizonysági a 
hozam valo joságának, mind azért a melyet tselekedtem érette. itéld 
el abbol hogy mit tselekedhetem, de a még a té hasznodra válik.,hogy 
mi egyesek legyünk., portugalliában, a mi familiánk leg elöb valo. 

10 ezen szövettség által, a mely el hiteti philep királyal. hogy a te hozája 
valo hüséged hasonlo az enyimhez, mi annyi tiszteletet. és jószágot 
szerezhetünk familiáinknak, hogy anélkül. ezeket el nem nyerhetnék. 

Nem lehet ki mondani. mitsoda bajba esék. dom pedre. ezekre a 
beszédékre. az okoság azt hozta magával., hogy semmit olyat ne-

15 mondgyon a mely meg bánthatná. olyan embert., a kinek boszu állásá-
tol lehetet tartani. a betsület meg arra kénszeritette ötet, hogy meg 
tarttsa fogadását dom sebástiennek, ez a két nagy dolog egy kevés 
ideig agondolkodásban veté; és látván hogy dom baltazár, várná 
válaszát., mondá. uram mi igen szerencsétlenek vragyunk, elvir és én. 

20 hogy az uri dom baltazár. eléb tudtunkra nem adta szándékát. abban 
[105a:] bizonyos lehet. hogy mindeneknél elöb el nyerte volna de uram 
most már nincsen ideje annak. Elvir magát. dom sebastienhez köte-
lezte. én is már oda igértem. és azt tudod. hogy az olyanok közöt. 
mint mi. a fogadást meg kell tartani. Elvir. és Sebastien. egy másnak 

25 rendeltettek. 
Még gyermekségektól fogvást ebben a reménségben neveltettek fel. 

ugyan azon idötöl fogvást is szeretik egy mást. a te nemesi elméd. 
meg nem engedné néked, hogy272 el kivánnyad valasztani. azt a két 
egyes szivet egy mástol. mind azon által uram. ha ebben a szándékban 

30 lettel volna ennek elötte egy nehány esztendövel. a midön még semmi 
igéretet nem tettem volt dom sebastiennek., minden erömel azon 
lettem volna., és arra kénszeritettem volna Elvirt hogy akezit néked 
adgya, de mostanában a dolog máskent vagyon azt tudom magad 
sem kivánod hogy a betsületnek törvénye ellen tselekedgyem. és 

35 viszá vonnyam igéretemet 

270 uram, <(g) azal 
271 el <(veszed.) fogadod. [Törlés a sor vógén.] 
2 ,2 hogy <azt) el k ivánnyad [Törlés a sor elején; el — <azt) elé írva a 

margóra. ] 
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Az én szándékom sem a felelé dom baltazár. mérges mosolygásal. 
dé dom pedre lehet abban modot találnunk. hogy semmit se hánnya-
nak szemünkre.273 és midön, a fellyeb valo parancsolatnak kételen 
valaki [105b:] engedelmeskedni. akor nem tartozik fogadását meg 

5 tartani, gondolom hogy érted mit akarok mondani. és nem szükséges 
hogy erröl többet mondgyak., és hogy arra kénszerittselek. hogy 
addig Elvirt. férhez ne ad. valamég a király arra neked szabadságot 
nem ád, azután el válának egymástol. és ki ki274 a maga házához mene. 

Dom pedré aházahoz érkezvén. nagy örömbe találá. együt. Elvirt. 
10 és dom sebastient., akik minden orán várták. egy másal valo házasá-

gokot. dom pedre látván az ö örömöket. a nagy szomoruság meg hatá 
az ö szivét. ugy anyira. hogy még az ábrázattyán meg tettzet néki, 
és ez akét személy azon meg ijedének. és kérni kezdék hogy mondaná 
meg okát szomoruságának, mint hogy azt nékik meg kelletet mondani. 

10 vagy egyszer.275 vagy mászor. azért. meg276 mondá nékik. egészen, a 
dom baltazáral valo beszélgetésit. dom sebástient., noha Elvir. nagy 
szerelemel kezdé is vigasztalni. de ö erre, igen nagy keserüségben esék. 
és elöre el látá minden szerencsétlenségit., nem kételkedvén abban 
hogy dom baltazár. nálánál nyerteseb ne légyen., mivel az udvarnál. 

20 néki nagyob hitele volna., azért. más modot. nem látot abban hogy 
ezt el kerülhesse, hanem azt. hogy dom baltazárt. [106a:] meg öllye, 
erre., a gyülölség, a szeretet. és a féltés. a szivét el hatván. tegyük 
ezekhez. az iffiuságnak hamar valo fel indulását. az ö nagy familiábol 
valo letit. és nagy bátor szivét, mind ezek anyira fel gerjeszték. hogy 

25 mindgyárt. dom baltazárhoz akara menni. hogy tölle meg kérdgye az 
okát. a bestelenségnek. a melyet rajta akar tenni. 

Dom pédre minden képen azon volt. hogy meg tsendesittse haragját. 
és a szerelmes Elvir nélkül, az a nap bizonysága lett volna. a dom 
baltazár. vagy a dom sebastien halálának. de ez a szép leány, látván. 

30 hogy meg nem tartoztathattya. dom pedre ötet. azért az ajto közi 
álla, és mondá nagy bátorságal. ki ne meny dom sebastien, és mint 
hogy a dom pedre okos szavai meg nem tartoztathatnak tégedet., 
tudd meg az én szándékomot. és ha olyan vak merö vagy. hogy dom 
baltazára meny, hogy277 veszedelemre tegyed életedet és az én melto-

2.3 szemünkre. [Szóvégi e — javítva olvashatatlan botűből.] 
2.4 ki ki (na) a maga 
s'Segyszer. [g—sz-bő\ javítva.] 
276 meg [Beszúrás.] 
2 " h o g y <(szeren) veszedelemre 
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ságomot., olyan egy másal valo verekedésel., amelyet mind az okoság. 
mind a dolognak ki menetele tilttyák. de mind ezekre ha még is nem 
hajtasz. ésküszöm. néked. hogy Elviröl ne is gondolkodgyál többé. 
[106b:] 

5 Hogy hogy aszonyom. fel kialta. dom sebástien. hát a dom baltazár. 
élete már is olyan kedves elötted. hogy engemet a halálra itély, ha 
ötet meg ölhetem ? 

Én gyülölöm Dom baltazárt. felelé Elvir, de tégedet még is inkáb 
szeretlek mint ötet gyülölöm, az ö halála. meg nem vigasztalna enge-

10 met a halálodon.,278 akár gyözedelmes légy. akár meg gyözetet. de a te 
veszedelmed bizonyos., ezt mind tsendeseb, mind bizonyosab modal 
lehet meg orvosolni., én nekem kel azt végben vinnem. és te néked 
kel. nékem engedelmeskedned. abban az egy dologban. a melyben 
meg mutathatod hogy vagyon hatalmom rajtad. mit kellesék hát 

15 tselekednem felelé erre keservesen dom sebastien. és mit parancsolsz 
nékem. ? 

Azt, mondá néki Elvir. szerelemel tekintvén reája. hogy engemet 
szeres. és várj dom pedrétöl. és fö képen az én hüségemtöl. azt pedig 
tellyeségel meg tiltom néked, hogy semmit ne várj a fegyveredtöl. 

20 olyan állapotban vagyunk egy másal. a mely nem engedi hogy el 
titkolyam279 hajlandoságimot, az szüléimtöl vettem azt a parancsola-
tot hogy tégedet szereselek., és hogy abban vessem minden boldog-
ságomot. domsebás-[107a:]tien. nyujtván néki kezét. senkié nem lé-
szek tsak tiéd, ez az igéret tsendesittse meg haragodot. üze el félelmidet. 

25 és tégyen arra alkalmatosá. hogy együt. olyan modot találhassunk a 
mely el szélesze, ezt a fel indult szélvészt. 

Ennél nem kelleték280 több. a szerelmes dom sebástiennek. és azt 
követé a mit kivántanak tölle. és az elvir lábaihoz borulván, szászor 
kére botsánatot. tölle, és meg anyiszor fel fogattatá véle. hogy másé 

30 nem lészen. tsak az övé. 
Dom pedre. . a ki mind ezeket látta. a szive nagy keserüségben 

volt rajtok. azt igeré nékik. hogy minden tehettségével. azon lenne. 
hogy dom baltazár szándéka véghez ne mehetne, erre valo nézve. 
hárman tanátsot tartának, és azt végezék el. hogy a két részröl valo 

35 atyafiakot mind esze gyüttsék. és akiknek elejekben adgyák, hogy 

2,8 a halá<d)lodon., [Törlés a sor elején, elválasztás után.] 
279 el titkolyam <ind) hajlandoságimot, [Törlés a sor végén.] 
28»kelletéb [íráshiba.] 
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mitsoda akadályt akarna tenni dom baltazár. az ö házaságokban, és 
hogy minden erejekel. annak ellene kel állani. 

Mint hogy ez a két familia. magában foglalta. mind azt. a mi leg 
nevezeteseb volt az országban., azért kön-[107b:]nyen ellehet itélni. 

5 hogy ha együt fogják adolgot hogy nyertesek is lesznek egy olyan 
emberen, a ki noha nagy familiábol valo. de a ki minden elö menete-
lét. az ország szerencsétlenséginek tulaldonithattya. dom pedre, hogy 
idöt ne veszesen. más nap a két részröl valo atyafiakot esze gyüjté 

Az atyafiak281 mind együt lévén, dom sebástien elejekben terjeszt-
10 vén a maga dolgát. olyan nemesi bátorságal. és okoságal beszélle 

nekik., hogy mindenek az ö részére állának., a zuáre familia. az az 
az Elvir atyafiai. mindnyájan meg esküvének hogy ellene allanak a 
dom baltazár szándékának és hogy mindnyájan. a spanyol. király 
lábaihoz282 fognak borulni. és azon kérik. hogy meg ne gátohya. az 

15 elvir. dom sebastiennel283 valo házaságát. 
Mind ezeket hogy el végezték volna. azt jonak találák. hogy a 

dolgot mind addig titokban tartanak, valamég látnák. hogy dom 
baltazár. mint fog a dologhoz: dona Catherina, a dom sebastien 
anya pedig azon volt. hogy továbra ne halaszák,284 ha nem mindgyárt 

20 tsinállyák meg a házaságot., és azután dom baltazárnak semmi modgya 
nem lesz az artásra. de erre nem állának reá. az Elvir atyafiai, mond-
ván. hogy dom baltázár, akirály nevét emlegette [108a:] volna a dom 
pedrével valo beszélgetésiben. azért az okoság hoza magával. hogy 
semmit ne hirtelenkedgyenek. de söt még. nagy készülettel kellene 

25 lenni alakadalomhoz. azért hogy had láthassák meg mindenek, hogy 
annak elötte már jóval el volt végezve a hazaság. és hogy semmitöl 
sem tartanak, minek elötte el bomlanék ez a gyülés, mindenik arra 
igéré magat. hogy a végezés mellöl el nem állanának. 

Az alat pediglen. dom baltazár. a maga dolgaiba igen fáradozot, és 
30 mint hogy látta volt a dom pedre feleletiböl hogy semmit sem reménl-

hetne tölle, azért mindgyárt ugyan azon285 napon meg indult., és a spa-
nyol udvarhoz ment., a hol oly jol tudta folytatni dolgát hogy a király 
nem tsak jová hagyá. az elvirel valo házaságát, de még indiában vicé 

281 atyafiak [t—/-ből javí tva.] 
282 labaihoz [z •— javí tva.] 
283 sebastiennel [Második s-—n-ből javí tva . ] 
284 hogy továbra ne halaszák, (hogy) ha nem 
286 ugyan azon <(a) napon [azon — <a) fölé írva. ] 
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királyá tevé. és goa városának gubernatorává,286 ezel a nagy titulu-
sal. lisbonában viszá érkezék., és a fö présidensnek. parancsolatot is 
vit. hogy kenszerittse dom pedrét az engedelmeségre. 

dom baltazár lisbonában érkezvén. jneg tuda hogy mitsoda nagy 
3 készülettel volnának az elvir [108b:] és dom sebastien lakadalmá-

hoz. igen kezdé sürgetni a fö presidenst. a ki is mihent vévé a király 
parancsolattyát. azonal hivatá dom pedrét. és eleiben adá a király 
parancsolattyát. hogy elvirt. dom baltazámak adgya. és hogy minden 
tett igéretit vegye viszá. 

10 dom pedre. mindeneket eleiben tén aprésidensnek. atöbbi közöt. 
hogy az a dolog neki bestelenségire válnék, hogy az a két személy 
egy mást mint szeretné, és hogy már a lakadalomnak is meg kellene 
lenni. de mind ezekre neki tsak azt felelék. hogy engedelmeskedni 
kell aparancsolatnak., dom pedrónek meg esék a szive. ezen az eröszak 

16 tételen. és mint hogy nem akart semmit is el mulatni., akét részröl 
valo familiát. ismét esze akará gyüjteni. adom sebastien atyafiai 
hozája el menének. de a maga atyafiai közül. tsak kevesen menének 
hozája. a kik oda mentenek is. azt mondák néki. hogy ök dom balta-
zár ellen igérték volt hogy állanak. de nem a király parancsolattya 

20 ellen., és hogy a familiának abban nagy haszna vagyon, hogy dom 
pedre elvirt. dom baltazárnak adgya., a ki vicé királya indiának, es 
goa várasának gubernátorja.. [109a:] 

Akor dom pedre látván. hogy a maga attyafiai arra itélnék ötet. 
hogy meg szegje fogadását., a dom sebastien panaszira egyebet nem 

25 felelt. hanem tsak a király parancsolattyát mutatta néki. el lehet itólni. 
hogy mitsoda nagy keserüségben volt az a két szemóly. az egészváros 
szánta öket, de senki nem mérte meg akadályoztatni. a szép Elvir. 
igen szomoru állapotban volt, kételen volt el szenvedni. hogy dom 
baltazár hozája járjon, és dom sebástien tölle el rekesztessék. szüntelen 

30 tsak arrol gondolkodék. hogy miformában távoztathatná el azt a 
házaságot.287 a melyet ugy tekintette mint halálát 

Dom pedre. meg nyerte volt a fö presidenstöl hogy nyolcz napig. 
halaszák el a lakadalmat, olyan szin alat, hogy288 azon idö alat. azon 
igyekezik hogy Elvirt rea vehesse arra a házaságra, de valojában,289 

3o tsak arra valo volt hogy idöt adhasson néki. hogy az alat. valamely 
286 gubernatorává, [g—&-ből? javí tva . ] 
287 hézaségot. [a—á-ból jav í tva az ékezet áthúzásával . ] 
288 hogy <[addig.) azon idö alat . 
289 [Sorvégen:] va lo(ba) [új sor elején:] jában, 
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akadályt találhasson. amint is hogy Elvir mindent elkövetet. hogy 
dom baltazáral290 szándékát le tétethesse. a ki is, mentöl inkáb látá 
hogy eleiben adnák nagy vétkes tselekedetit. azért hogy két. olyan 
személyt a kik291 egy mást szeretnék. elakarja választani egy mástol. 

5 ö még annál hami-[109b:]sab örömel igyekezet rajta. 
Dom sebastien. pedig el tekéllé magában. hogy inkáb meg hal. 

mint sem. azt a bestelenseget el szenvedgye. de ezt a szándékát. nagy 
figyelmeteségel. igyekezék eltitkolni Elvir elött,292 a kihez is tsak olyan 
idöben ment. a mikor gondolta hogy ót nem talállya dom baltazárt., 

10 Elvir látván tsendes maga viselésit. nem kezde annyira tartani, és 
végben akará vinni, amit fel tett volt293 magában, gondolván azt. 
hogy lehetetlen volna. egy betsület szeretö embernek olyan leányt 
elvenni, a ki maga meg vallaná hogy mást szeretne., azért el végezte 
volt magában. hogy mindent félre tészen. és el nem titkolya dom balta-

15 zár elöt. szive hajlandoságát. Elvir erre nehezen adá magát., de lát-
ván. hogy a mások szovára semmit sem hajtana, gondolá. hogy ha 
ugyan magátol meg tudná hogy miben vagyon a dolog,. akor betsüle-
tesen szándékát nem követhetné; erre valo nézve. hogy dom baltazár. 
hozája ment volna. és mások nem lóven a házban tsak a leányi. dom 

20 baltazár pedig sürgetvén. hogy mondaná meg szándékát. mivel a nyolc 
napnak tsak el kellene telni. erre Elvir mondá. uram örökös ditséretre 
valo dolgot tselekednél. hogy ha örökösön el halasztanád szándékodot, 
mivel azt tudhatod: [110a:] hogy ón másnak rendeltettem az én 
szüléim választásokbol. és a magam hajlandoságábol., ha szinte ugy 

25 tétednéd is magadot hogy ezt nem tudod, de a keserüség a melyben 
vagyok tudtodra adgya, az egész lisbona tudgya, miért titkolnám azt 
el elötted, tud meg azt azén számbol urám. mondá pirulva,294 hogy én 
szeretek, és engemet szeretnek, és senki más, dom sebástienen kivül 
az én szivemet nem birhattya, ez olyan hajlandoság a mely velem 

30 születet, és holtig meg is tartom. mitsoda ditsöséget. és gyönyörüséget 
fogsz találni.295 az olyan házaságban, a mely eröszakosan menyen 
végben és a mely olyan feleséget ád elödben,296 a kinek minden idegen-

290 [Sorvégen:] ba l tazá( r ) [új sor elejón:] ral [amásodik a—á-ból javí tva . ] 
291 a kik [A szóvégi k — utólag beszúrva.] 
292 elött , <és> a kihez 
293 volt [Beszúrás.] 
294 pirulva, <gy> hogy 
295 fogsz találni. <(a mely erosza) az olyan házaságban, [Törlés a sor végén.] 
296 elödben, a<(mely)kinek 
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sége. tegedet fog tekinteni. és minden. szerelmes gondolati, a te társa-
dot., és aki az erövel valo tiszteletivel., szüntelen a szemedre hannya 
hogy te vagy oka. szerencsétlen életének. 

oh! uram kérlek. visgáld meg. hogy mitsoda irtoztato az illyen 
5 kötél. mentsd meg magadot annak gyalázattyátol. gondold el. hogy297 

az egész világ azt meg tudgya. hogy tégedet nem szeretlek, hogy tége-
det soha sem szerethetlek. és hogy az én szeretetem holtig valo lesz. 
a te társadhoz. ezek uram az én szi-[110b:] vemnek titkai. nem akarom 
azokot el titkolni elötted, ne hogy ezeket a szememre hánnyad akor., 

10 a midön már le nem teheted azt a veszedelmes kötelet. hadd el hát 
szándékodot, üsmérd meg annak igasságtalanságát. és ne kénszerits 
engemet olyan dolgokot. tselekednem. a mely idövel, inkáb meg 
sértené a te betsületedet mint sem az enyimet. 

Akár me!y jó gondolattal volt is maga felöl dom baltazár. de lehe-
15 tetlen vala neki. ezekre a beszédekre. el titkolni a maga neheztelésit; 

ö ezekre. meg tüzesedet, el haloványodot. és szászor félben akará 
hagyatni a beszédet., de nem tuda mit mondani, és azon mód nélkül 
tsudálkozék.298 hogy egy olyan iffiu leány mint Elvir., a kinek még a 
szemérmetessége nagyob volt a szépséginél. ki mérje299 nyilatkoztatni 

20 szivének titkát. olyan embernek. a ki el akarná venni. 
De mint hogy ö természet szerént kevély. volt,300 és nagyot állitot 

maga felöl., azért haragal isakarafelelni. de meg gondolván. hogy nem 
volna még annak ideje. hogy ugy beszéllyen néki mint férje. azért el 
titkolá magát. hogy észre ne venné gondolattyát., és kedvetlenségel 

25 tekintvén [111a:] Elvire. mondánéki.aszonyom.akár ki más tarthatna. 
attol. hogy mi követheti házaságát., ate titkod nieg vallására301 valo 
nézve, de •mint hogy üsmérem jó erkölcsödöt, azért semmitöl sem 
tarthatok. még igen iffiu vagy, magadot nem üsmérheted, te azt 
szeretetnek gondoltad lenni, a mit302 engedelmeségböl tselekedtél. dom 

30 sebastiánért. te néked azt parancsolták volt hogy ötet szeresed, és azt 
köteleség alat vitted végben, mostanában pedig azt parancsollyák 
néked. hogy néki mondgy ellene. és légy az enyim,303 ugyan azon 

297 hogy <avilág^> az egész világ 
298 tsudálkozék. [o—ó-ból javí tva az ékezet áthúzásával. ] 
299 ki mérje <(s) nyi la tkoztatni szivének 
300 volt, [Beszúrás.] 
301 vallására [Szóvégi a — jav í tva ; ] valo nézve, [v—ra-ből javí tva . ] 
302 a mit <eg> engedolmeségból 
303 e n y j m > ^ a ) ugyan azon 
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köteleség viszen erre. és fog arra is kénszeritteni. hogy azon szeretettel 
légy hozám. mint a melyet gondolod hogy érszetz304 hozája. 

Meg vallom, örülök annak. hogy mitsoda álhatatoságal. akarod 
végben vinni szüléidnek akarattyokot, mert abbol el itélhetem. hogy 

5 mitsoda szorgalmatossagal tartod meg. a jó erkölcsü aszszonynak 
hirét. és nevét. nem hogy házaságunkban valamely ellenkezöt látnék. 
betsületemel. de söt abban. tsak boldogságot. és szerentsét lá-| 11 lb: | 
tok, ne keres hátt heában valo okot. arra, hogy meg változtassam 
szándékomot., mentöl kedveseb vagy dom sebastien elött, annál305 

10 inkáb annak tartalak lenni, fel kelvén helyéböl Mondá, nem hogy 
szándékomot meg változtatnám. de aszszonyom ne bánnyad, ha mind-
gyárt el megyek, és sürgetni fogom,306 azt az szerencsés orát a melyben 
birhassalak, ezekre a szokra. nagy terdet hajtván néki, ki mene aház-
bol., és nagy keserüségben hagyá elvirt. aki is valamely keserves 

15 állapotra fokadot volna, hogy ha tsak szerencsejire307 ot r.em találko-
zot volna lenni. az aszszony aki néki dajkája volt, 

Elvir mind azon által. magában szálván. és valoságos nemesi szive 
lévén néki. fel tevé magában308 hogy inkáb egy klastromban menne. 
mint sem dom baltazárhoz, akinek tsufolo beszédit meg gondolván, 

20 tsak szerencsétlen sorsot ígérhete magának olyan természetü emberel, 
azért semmi idöt nem akarván el veszteni. mondá a dajkájának. 
eleonora szükséges hogy hozám segittségel légy, az atyám fiai mind el 
hagytak engemet, mutassuk meg nékik hogy mint kellet volna tsele-
kedni. és ne legyünk soha másé, hogy ha nem lehetünk, a szeren-

25 [112a:]tsétlen dom sebástiáné. 
Erre, arra kénszeritté eleonorát, hogy segittse306 ötet. hogy had 

szökhessék abban a klastromban., a melyben eleonorának volt egy 
attyafia. meg hagyván néki. hogy senkinek meg ne mondgya hól letit, 
még dom sebastien se tudgya. azért hogy mások is had lássák, hogy 

30 semmi része nincsen el szökésében. dom pedre is ezt látván. munkálod 
hatik jó akarojival., akik pedig parttyát fogják dom baltazárnak. 
ebböl észre vehetik, hogy mitsoda gyülölségel vagyok hozája, 

304 érszetz [érzesz helyet t . ] 
005 annál [l—k-hól j av í tva ; ] inkáb ( a n n a k ) annak [annak — (annaky 

föló írva.] 
306 fogom. [Második o—3-ből javí tva . ] 
307 [Sorvégen:] szerencse<tlen)jire [jire — <tlen) fölé irvaj új sor elején:] 

<ségi)re [(ségiy — a margóra í rva.] 
308 magában [magábán-ból javí tva az ékezet á thúzéséval . ] 
3 0 9hogy sogittse <ho) ötet. hogy [Törlés a sor végén.] 
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Eleonora minden képen azon kezde lenni. hogy meg változtassa 
szándékát. de látván. hogy semmit sem nyerhetne, fel fogadá néki, 
hogy meg tartaná titkát, mint hogy a nyolcz napbol, tsak kettö volt 
még hátra. el végezók magokban, hogy más nap estve lenne az el 

5 szaladás. 
Eleonora mindeneket tudtára adván, az attya fiának, ez az apátza 

pedig mindeneket meg igére éléonorának. hogy ugy el rejtené elvirt. 
hogy senki semmit nem fogna rolla tudni. 

Mindenek el lévén rendelve. más nap estve. a midön mindenek alun-
10 nának, Elvir, éléonorával együt [112b:] egy titkos gráditson a kert-

ben lemene., amelynek egy kis ajtaja igen félre valo helyre nyilék. ót 
elvir egy székben üle, és el butsuzék eleonoratol, a kinek is a 310 ház-
nál kelleték maradni. és ugy tétetni, mint ha semmit nem tudna 
adologban. 

15 Ezt a szép személyt. egy székben, kót ember a klastromba vivék. 
minden szerencsétlenség nőlkül. éléonora pedig viszá menvén a házhoz, 
a kert ajtaját nyitva hagyá. és az elvir házában valo ablakra egy 
lepedöt köte,311 mint ha azon ereszkedet volna le. és a maga házában 
menvén, várta az orát. a melyben elvir fel szokot kelni. hogy akor 

20 tudtára adgya mindennek el szökésit. 
A szegény Elvir. mihent a klastromba volt. mindgyárt egy312 

levelet ira. a fö presensnek. és az apátza magára vállalá. hogy olyan 
alkalmatoságal adattya meg alevelet.. hogy a titok ki nem nyilatko-
zodik. 

25 Azomba pedig dom baltazár. és dom sebástien. nem voltanak nyugo-
dalomban., dom baltazár a dona Elvirel valo beszélgetése után. 
akit igen meg szerette. a fö presidenshez ment., és kérte. hogy minden 
halogatás nélkül a király parancsolattyát vigye végben, és tegyen. 
napot a lakadalomra, ezt néki mind [113a:] meg igérék. és azután. 

30 tsak azon volt313 hogy mi képpen kereshesse kedveket az Elvir attya 
fiainak. akik is hizelkedö baráttságal kezdének hozája lenni. 

Hogy pediglen meg mutassa hozájok valo jó akarattyát, nagy 
örömel meg köszöné dom antoniusnak, hogy meg akarná ötet ven-
dégelni. a vendégségnek pedig más nap kelletet meg lenni. valamely 

35 joszágában lisbonátol két mély földnire. dom sebastien pedig végire 
310 a kinok is a <ke> háznél kelleték [Tórlés a sor elején.] 
311 köte , <h> mint ha 
312 egy [g—í-ből, vagy 6-ből jav í tva . ] 
313 volt <h> hogy 
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menvén mindeneknek, hogy314 mi formában lenne az a vendégség. 
véghez akará vinni annak elötte valo fel tett szándékját: 

Ugyan azon anapon, a melyen volt a vendégség. a fö presidens az 
asztalán. talalá az Elvir. levelét. de nem tudhatá meg ki tette volna 

5 oda. fel nyitván a levelet. ezeket a szokot talalá benne. 

Uram, az igasságtalan valo eröszak tótel, a melyet akarnak ten ni 
az én hajlandoságomon, eröltetvén engemet arra. hogy azt a hit et 
adgyam dom baltazárnak. a melyet mindenek tudtára. meg igérte m 
dom sebastiennek, ugyan ekénszerit engemet arra. hogy vég képen el 

10 hagyam avilágot, minden féle utot meg probáltam. minek. elötte. 
erre adgyam magamot., de mint hogy semmi [113b:] sem engesz-
telheti meg. az én üldözöimet. és azt akarják, hogy meg szegjem. 
mind az Isteni, mind az emberi törvényt. meg másolván. szent igé-
retimet. azért én is alábaihoz borulok annak, akiért. egyedül. azo-

15 kot által hághatom. kérlek. arra, hogy az én el szaladásomot. ne 
tulajdonittsad senkinek is.315 mivel azt nékem el kelletet rejtenem, 
hogy meg ne gátollyák. az én rejtékemnek helyét. tsak akor tudgy ák. 
meg, a midön szabaddá hagynak engemet. vagy a mikor halálomnak 
hirét hallyák. 

20 dona Elvir de Suaré. 

A midön a fö presidens olvasta ezt a levelet. az eleonora házánáb 
igen nagy sibomgás volt, mivel éléonora a töb leányokkal az Elvir 
házába menvén hogy fel öltöztessék. nagyot sikota. hogy nem találá, 
és a többi. észre vévén a lepedöt. az ablakra kötve. még inkáb kez-

25 dének sikotani. dom pedre meg halván az ö sikotásokot. hozájok 
mene, és igen tsudálkozék adolgon., eleonora pedig oly jol tuda magat 
el szinelni. hogy dom pedre. el hiteté magával. hogy semmit sem tudna. 
az elvir el szökésében. 

Ez a hir. a dom pedre házátol. tsak hamar el terjede az egész város-
30 ra, és a nagy urak. mindnyájan, a dom pedre házahoz gyülének, és 

ót ki ki. [114a:] meg mondván a maga gondolattyát., azt hiteték el 
magokal. hogy dom sebastien lopta volna el Elvirt. dom pedre mind-
gyárt futa a házához, de tsak az annyát. dona Catherinát találá, aki is 

314 hogy <Jf) mi formában 
315 is. <h) mivel 
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meg esküvék néki. hogy azon az ét tzaka a fia sohult nem volt., ha-
nem jó réggel, tsak maga ment ki lovon. 

Erre a hire valo nézve. mindenek bizonyosnak tar ták . hogy ö rej-
t e t t e volna el. némelyek keresöjében indulának. azert. hogy kedvit 

5 talállyák dom baltazárnak. némelyek pedig hogy meg segittsék dom 
sebastient, ezekel, dom pedre is el mene. gondolván, hogy ha ötet 
meg talállya. meg tudgya azt is. hogy hol volna Elvir. 

De a szerentsétlen dom sebastien, éppen nem gondolta azt. hogy 
olyan itéletben legyenek felölle. de boszut akarván állani, azt tud ta . 

10 hogy mitsoda orában kelletet menni dom baltazárnak, a dom antonius 
házahoz, azért ment volt ki hogy várja u t tyában , és el veszesse vagy 
az ö életet vagy a magáét , nem is várakozék sokáig mivel tsak kevesed 
magával látá jöni feléje dom baltazárt . , a kinek eleiben menvén, hara-
gosan köszönté, és mondá néki, dom baltazár. én neked nagy dol-

15 [114b:]göt akarnék. mondani. vagyé abban a szándékban hogy meg 
halgaas. ? abban is vagyok. hogy neked meg felellyek. mondá dom 
baltazár, a ki is la tván hogy miben volna adolog. mondá az embereinek 
hogy ne mennének u tánna . ezek mind a ket ten nyargalvást menének egy 
völgyben a hol senki nem lá tha t ta öket, ót. szembe menvén egy másal. 

20 a pistolyokat egy máshoz ki lövék. de tsak alovokot találák. a kikröl 
leugordván. kardot rantának. és nagy méregel kezdének egy másal 
hartzolni. mindenik. iffiu, erös, és bátor léven. a nyereségért sokáik 
viaskodának. leg elöbször dom baltazár esék sebben., de mint hogy 
dom sebastien keveset vigyázot magára, ö is sebbe esék, de véreket 

25 lá tván. még annál nagyob sebeségel. voltak egy másra, ugyan meg is 
ölték volna egy mást, hogy ha dom antónius, aki avendégivel együt 
ment dom baltazár eleiben. és a ki a tseléditöl meg tudvan a dolgot, 
nagy hamarságal. nem ment volna hozájok, gondolván. hogy dom 
sebastienel verekednék. 

30 A midön a helyre érkezének. éppen akor vagdaltak egy máshoz 
leg keményeben., doni antonius nagy sebesen közikben316 nyargala. 
és el választá öket. [115a:] 
Ugyán abban.az 'orában . dom pedre. is oda érkezék. mind azokal. a 
kikel kereste.dom sebastient. és igen tsudálkozni kezdének a sebeseken, 

35 a dom sebástien: jó akaroi körül fogák ötet317 a dom baltazáré is hason-
lot tselekedének. dé. dom pedre. és dom antonius. olyan okoságal 

316 közikben [k — javítva, talán 6-ből?] 
317 ötet (d) a dom baltazáró 
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vivék végben adolgot. hogy ez a két rész. semmit nem kezde egy más 
ellen., az egyik. rész viszá vivé lisbonában dom baltazárt, a másik 
rész318 is hasonlot tselekedék. dom sebastienel. 

Dom pedre. nem kerülheté el. hogy dom baltazárt ne köszönttse. 
J és egy szers mind meg ne üsmértesse véle. hogy mint bánná atörtént 

dolgot, tudtára is adá néki. az Elvir. el menetelét., a ki is erre nagy 
haragban esvén. alig ada idöt arra aborbélynak hogy bé kösse sebét. 
nagy siettségel ment igasságot kérni. vádolván dom sebastient azal., 
hogy ö rejtette volna el elvirt. 

10 Azonba, dom pedre jó akarojival. dom sebástient mene segitteni, és 
meg tudván hogy nem volna halálos a sebe., mondá néki nagy keserü-
ségel: dom sebastien. nem szolhatok az ellen semmit is a mit tseleked-
tél, mi-[115b:]vel319 ugy tettzik hogy a betsület kénszeritet arra, de 
azt a szép tselekedetet., nem kelletet volna meg homályosittani. az 

10 Elvir el rejtésivel, a meg kisebitette az ö betsületit. a melyet meg nem 
engedhetek néked, hogy ha tsak viszá nem adod még ma ötet, 

Én rejtettem el Elvirt. fel kiálta erre dom sebastien. ah. uram 
mit hallok tölled, és mitsoda vétekel mersz engem vádolni, akoron 
mások is bizonyiták néki. az elvir el menetelét. ö ezen igen tsudalkozni 

20 kezdék. ugy anyira, hogy akik ót voltak el hiteték magokal. hogy nem 
ö rejtette volna el Elvirt. 

Mihent lisbonában érkezének, dom sebástient a házához vivék. 
a kit is az annya. dona Catherina. nagy keseriiségel fogadá. elöre el 
látván, hogy az Elvir el szaladása, és a dom baltazáral valo meg 

25 verekedése a fiát nagy veszedelemben hozná. dom baltazár is mihent 
lisbonában viszá érkezet. mindgyárt a fö presensnek panaszt tet. és 
olyan formában tévé eleiben ezt a dolgot, hogy ez a minister.320 kén-
szeriteték. ugyan azon napon meg fogatni dom sebastient. aki noha 
ártatlan volt de erös fogságban tevék. 

30 Mint hogy mindenek szerették, azért mindnyájan is a nagy urak 
igyekezének meg szabadulásán. magais dom pedre., mindeneket el kö-
vetet azért, [116a:] mind azért. is. hogy meg tudhassa az elvir hol létit. 

De az alat. a még az egész lisbona városa.. illyen zenebonába volna. 
a 8zerencsétlen Elvir. mindeneket meg tuda eleonorátol, és ki mond-

35 hatatlán keserüségben volt, azt is tsak hamar meg érté. hogy a dom 
sebastien verekedésit, gyilkoságnak tartanák, hogy azal is vádolnák. 

318rész<t> ia [Följebb:] ez a két. sernmit [ti. két rész.] 
313mi-[115b:]<m>vel 
320 minister. [A második i—s-ből javí tva.] 
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hogy ö lopta volna el ötet, és hogy azt is beszéllenek felölle, hogy még a 
fejét is el vesztheti. ezekre valo nézveElvir gondolá. hogy ha ki nyilat-
koztatná magát a dom sebastien ártatlanságát azal meg bizonyitaná. 
azért tudtára adá a fö presensnek, dom pedrenek, és az atyafiainak, 

6 ezek az utolsok. mindgyárt hozája menének. és meg mondván nékik 
okát. el szaladásának. arra kéré öket. hogy szabadittsák meg dom 
sebastient. 

De mint hogy a ministereknek meg volt parancsolva hogy mentöl 
hamaréb valo igasságot tegyenek. és mint hogy adom sebastien ellensó-

10 ginek minden igyekezetek tsak a volt hogy el veszesék ötet, azért. tsak 
azal vádolták. hogy ö lopta volt el elvirt. és az ö verekedése gyilkoság 
volt. noha elvir mindenek elöt meg vallotta. hogy semmit sem tudot 
volt el szökésiben. és noha minden atyafiai. és jo akaroi. érette 
munkálodtanak., de kivált az annya, aki köny hullatási-[116b:]val 

15 öntözte lábokat. a biráknak. de már egyéb nem volt hátra, hanem 
hogy a halálos sententiát mondgyák ki reája, dona Elvir látván. hogy 
nem volna reménség meg szabaditani azt az életet, a mely ö elötte 
oly drága volna, és minek utánna sokat küszködöt volna. a szerelem 
közöt. a melyel volt hozája, és a félelem közöt. amelyel volt haláláért, 

20 és el tekéllé magában. hogy magát fel áldoza, tsak ötet meg szabadit-
hassa, mint hogy az idö szorgos volt., és a dom sebastien halálának 
orája közelgetet, azért meg maradván ezen szándéka mellet. dom 
baltazárhoz külde, kéretvén. hogy menne hozája. 

oda menvén, meg esék a szive a mitsoda állapotban találá. az ábrá-
25 zattya halovány volt. a szemei veresek a sok sirás miat. de még is 

olyan szép. hogy nem lehetet látni. ötet. és nem szeretni. és mihent 
meg látá mondá. uram. már most nem az a kevély. és bátor Elvir. 
szól hozád, aki az elött, arra akart kénszeriteni. hogy ne szeresed ötet. 
hanem, az engedelmes. és haldoklo Elvir kér kegyelmet. egy uri sze-

30 rentsétlennek. és aki,321 annak élete meg tartásáért. néked ajánlya 
szivét, és hitét, igen is uram, mondá nagy suhajtva, szabadisd meg a 
dom sebastien életét, és azt fogadom. hogy tsak tiéd le-[117a:]szek, 
hogy ha az igaz hogy tsak a szeretet kerestet engemet veled, bizo-
nyisd meg azt nékem ezen tselekedeteddel. a mely oly igasságos, arra 

35 hatalmod vagyon. abirák. tsak te általad. és tsak éretted tselekesznek 
végy gyözedelmet haragodon. ha szerentsédnek tartod gyözedelmet ven-
niszivemen., amit mostanábantselekeszem,netulajdonittsad. annyira 

321 és aki, (az ö elet) annak élete 
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a dom sebastienhez valo szeretetemnek, mint322 a hozád valo tisztele-
temnek, ezt az utolso jelit akarom hozája mutatni. szerentsétlen 
szeretetemnek, és ezt az elsöt merem kivánni a te szeretetednek. egy 
szoval. uram mivel kénszerithesselek arra inkáb, mint azal, hogy meg 

5 lássad. dona elvirt. meg ölelni térdeidet köny hullatásimal. 
Ah! aszonyom fel kiálta dom baltazár. és fel emelvén ötet. mit kel 

látni egy olyan embernek aki tégedet szeret; mitsoda ditsöséges adom 
sebástien sorsa., és mitsoda keserves az enyim, hogy tsak ollyan élet-
nek árráért birhassalak. amely talám szerentsétlenné tészi az enyimet. 

10 de mit tselekedgyem mivel ellene nem álhatok. és a mit323 igérsz, az 
el felejtet mindeneket velem., majd lehetetlen dolgot probálok hogy 
kedvedet tölttsem, hád ne tsaladkozam meg [117b:] az én várásom-
ban. és a te várásodot., siettségel el megyek bé tölteni. 

Megnem tsalatkozol uram. felelé néki., akezétnyujtván, amenyek bi-
15 zonysági. azén igazánvaloszavaimnak., ezekre. a szokra dom baltazár. 

nagy örömel meg tsokolá kezét. és el mene. hogy munkálodgyék olyan 
szorgos dologban. alig mene ki a házbol. hogy dona Elvir. aki magán 
nagy eröt vett volt. az, aszivét anyira el fogta, hogy az éléonora 
karján el ájula, mindenek segittségére futának, és két ora mulva. 

20 nagy nehezen hozhaták helyre. 
Az ájulás után, nagy forro hideg lelésben esék. de nem akara az 

ágyban le fekünni. azért hogy dom baltazár azt ne gondollya. hogy 
azért teszi magát betegé, hogy fogadását bé ne tölttse. dom pedre, 
nagy változást látván ábrázattyán, igen meg ijede. de annak okát 

25 meg értvén, azon meg örüle. és igen meg ditséré szándékát, és vigyázna 
egésségére. és életére, 

En tsak azután. vigyázok a magam életére. felelé néki, a midön bizo-
nyos leszek a dom sebástien életében. és mindeneknek meg hagyá., 
hogy el titkolnák az ö betegségit. azért tsak titkon is kelleték véle 

30 orvoságot vétetni. 
Azonba. dom baltazár, a ki magában tudta [118a:] a dom sebas-

tien ártatlanságát. azon lén hogy meg szabadithassa. mihent pedig 
láták aministerek hogy szorgalmatoságal. akarná meg menteni életét. 
a dolgok meg változának. és azoknak más szint adának, már nem 

35 szollának324 az elvir el lopatásárol. se a gyilkoságrol, és a halálra valo 
322 mint <ho) a hozád valo 
323 a mit (igesz) igérsz, 
324 már szollának [A kéziratban a nem kimaradt.] [A következő sorban:] 

kegyetlen sentia. [sententia helyett.] 
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kegyetlen sentia. a melyet már ki akarták reája mondani, meg vál-
tozék, és meg paranceolák, hogy dom sebastient el botsásák, de mint 
egy arestumban. valamely joszágában menyen lakni, 

De ezt aparantsolatot, a dom baltazár kérésire titokban tarták. 
mind addig még az ö házasága meg nem lett, hogy pediglen. meg 
mutassa elvirnek. hogy már nincsen mitöl félni, arra kéré a fö presenst, 
hogy mutattatná meg ezt a parancsolatot325 dona Catherinának. meg 
izenvén. néki, hogy azt tsak akor fogják ki hirdetni. a midön a balta-
zár elvirel valo házasága végben megyen. ez az uri aszony. meg látván 

10 ebböl. hogy a fia életét tsak annak köszönye, hogy elvir fel áldozta 
volna magát érette, atitkot maga is jó-[118b:]nak találá lenni. azért 
hogy dom sebástien meg ne tudhassa szerencsétlenségit. maga is 
helyre hagya., hogy addig meg ne szabadulyon a fogságbol., valamég a 
lakadalom ceremoniája végben nem megyen. hogy ne okozhasson 

10 leg kiseb. zenebonát is. 
Dona Catherina nagy háláado szivel lévén Elvirhez mindgyárt maga 

mene hozája. meg mondani néki ezt a hirt, és hogy nagy szerelemel 
meg köszönnye. néki azt a nagy dolgot. amelyet az egész nemzettségé-
nek, Elvir, a kit már dom baltazár mindenekröl tudositot volt, tsak 

20 azt várta hogy még dona Catherinátol is meg halhassa ennek a 
dolognak bizonyitását. a kit is mihent meg látá, igen nagyon el kesere-
dék szászor is meg ölelék egy mást. az egyik mindenkor leányának 
nevezte. a másik azt felelte rea, hogy már. nem lehet az avigasztalása. 
hogy annyának nevezhesse. 

2o Nem nem, kedves Elvirem. feleló néki dona326 Catharina. a menyek 
olyan igasságosok., hogy nem fosztnak engemet ilyen kedves jómtól. 
meg áldgyák életedet. és meg jutalmaztattyák. és ha azt rendelték. 
hogy tsak a fiamal legy szerencsés. meg egyesitnek véle. 

[119a:j Már ezután. nem szabad nekem, hogy illyen reménségem 
30 legyen. felelé elvir. a kemény köteleség ellene fog állani, az én leg 

artatlanab gondolatimnak is. emár aszonyom meg vagyon. dom sebás-
tien. élni fog. de mi már egy mást meg nem láttyuk. 

Ezekre a szokra le tsordulának köny vei szemeiböl és nem is szolhata 
dona Catharina. minden képen kezdé327 vigasztalni. de látván. hogy 

325 pa<p)rancsolatot [Törlés clválasztás után, új sor elején.] 
326 dona <ch) Catharina. a menyek olyan igasságosok., hogy meg <m> 

nem [Törlósek a sor elejón.] 
327 kez<(de)dé [Törlés új eor elején, tollhiba miat t . ] 
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mind jelen valo léte, mind beszedi nagyobitanák keseriiségit. el válek 
tölle, és utollyára meg ölelvén ötet, mondá. Isten hozád drága Elvirem. 
méltó vagy hogy szerentséseb sorsod légyen, azért azt remelheted is, 
arra nem kénszeritlek. hogy rollunk meg emlékezél, azt néked tilttya 

5 jó erkölcsöd, de a miénk nekünk azt parancsollya., hogy néked azt 
fogadgyuk hogy soha téged el nem felejtünk. 

Aszonyom, felelé Elvir. ate hozám valo szeretetednek jelei, én nálam 
minden koron drágák lésznek. és soha azokot el nem felejtem. hanem 
arra az egy dologra kénszeritlek, hogy légy minden modon azon., 

10 hogy a szerencsétlen dom sebastien engem el felejttsen, és kénszerit-
tsed arra, hogy tarttsa meg. [119b:] azt az életet, a melyért. én fel 
áldoztam az enyimet. 

Ezekre egy mástol meg válának nem vihetvén már továb, keserves 
beszélgetéseket. dom baltazár is dom pedrevel, és más urakal. tsak 

lD hamar oda érkezék, és ezen szomoru házaságrol valo levelet ugyan 
azon a napon meg irák., és más nap a nagy pompával valo lakadalom 
is véghcz mene, a szomoru Elvirt az oltár eleiben vivék. és onnét. a 
férje hazához, mind ezen Cérémoniák alat valo szomorusága. meg 
mutatá. szivének állapottyát. 

20 Azomba pedig dom sebastien. aki továb tiz napnál. hogy ezek adol-
gok történtenek. semmi hirt nem halhatot. és aki egy nehany vallatási 
után. halálát tsak közel valonak gondolta, eleget nem tsudálkozhaték 
azon, hogy az ellenségi, söt még ajó akaroi is anyira el felejtették volna, 
az egész rabsága alat, minden nyughatatlansága tsak avolt. hogy 

2D elvir hová lett el. és nem kételkedvén abban., hogy tsak a hozája valo 
hüségiért rejtette volna el magát, de ha nem tudta is hol létit, leg 
azal vigasztalta magát, hogy atársáé sem lészen. azután tsudálta az ö 
hüségit. alhatatoságát, és tselekedetit. és ugy beszéllet hozája. mint ha 
jelen lett volna. és szászor is meg köszönte néki [120a:] napjában. 

30 hozája valo szeretetit. 
De a midön látá, hogy az idö telnék. és se halálárol, se szabadulásá-

rol. nem gondolkodnának. akor nagy nyughutatlanságban kezde esni, 
és igen nagy kivánságal. ohajtá meg tudni hogy miben vannak adol-
gok. erre valo nézve, azon igyekezék. hogy valamelyiket az örzöi 

3o közül. meg nyerhesse. és a mellette lévö egy szolgáját ki küldhesse., 
de a parancsolat oly nagy volt., és az örzök azt oly keményen véghez 
vitték, hogy lehetetlen volt egyiket is meg nyerni, 

Illyen keserves állapotban volt, mind addig valamég egy éttzaka. 
rabságának huszadik napján, és az Elvir házaságának elsö napján, a 
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háza ajtait hallotta meg nyittani, mint hogy azö nyughatatlansági 
nem engedték hogy az álomnak adgya magát, azért mindgyárt fel 
költ, és arra ment. a. honnét azörgést hallotta, egy szers mind az 
annyát, dona catherinát látta a hazában bé menni. fáklyákal, és egy 

5 nehány attyafiaival. 
Fiam mondá néki dona Cathaiina, akezit nyujtván néki. a király 

tudgya ártatlanságodot., és szabaddá tészen, jövel utannám. másut 
többet mondok néked. [120b:] dom sebástien semmit sem monda, 
hanem engedelmeskedék. de igen nagy keserüségben volt. az anyával, a 

10 hintoban üle, észre vévén pedig, hogy olyan utra vinnék, a mely a 
városbol ki vinné, kérdé, aszonyom hová visz engemet. ? nem leheté 
meg tudnom, hogy dona Elvir. hol vagyon, és dom pedre. miért 
nintsen veled, tudgyáké hová megyünk, vagy ót talállyuké a hová 
megyünk. dom sebastien, sokat akarsz. egy szers328 mind meg tudni, 

15 meg nem felelhetek néked addig. valamég dom lajosnak házánál nem 
leszünk. a hová most viszlek tégedet. most pedig elégedgyél meg azal, 
hogy Elvir lisbonában vagyon. és hogy egyedül. néki köszönnyed 
életedet. igen nagy okok. a melyeket tsak hamar meg tudod, kénszerit-
nek arra, hogy lisbonábol ki meny, és oda viszá ne meny, hanem tsak 

20 bizonyos idö mulva, most többet ennél nem mondhatok. hanem légy 
tsendeségben. és ne háborittsad. örömemet. amelyet érzek, a veszede-
lemböl valo meg szabadulásodért. 

Ezek a beszédek igen nagy nyughatatlanságba veték dom sebas-
tient.minden képen azon volt, hogy még többet vehesen ki, de az annya 

25 tellyeségel nem akara többet mondani. elsöben jó helyre akará vinni. 
és azután meg mondani. hogy miben vagyon dolga. mint hogy a dom 
lajos háza tsak egy mély földnire. [121a:] volt a várostol., tsak addig 
valasztotta volt ezt., a még a fia rendelést tenne dolgairol. annál a 
háznál pedig tsak négy napig engedték hogy maradgyon. azt is hogy 

30 lisbonában ne mennyen. és négy nap mulva, a távul lévö joszágában 
menne. 

Mint hogy a hinto erösen ment., azért tsak hamar is adom lajos 
házához érkezének. a ki is mindeneket el készitvén. várta öket sok 
vendégivel. akik is mind attyafiai, vagy jó akaroi valának dom sebás-

85 tiennek. hogy oda érkezenek, alkalmas idö telék abban a még egy mást 
köszönték. egy másnak örömöket meg mutaták. és üdvezlék szerentsés 

328 e gy e ^ 8 z r ^ s z mind [Elirás.] 
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meg szabadulásárol. dom lajos. aki tiszteletes öreg ember329 volt. és 
aki nevelte volt fel. dom sebastient. különös házban vivé ötet dona 
Catherinával. és minek utánna meg ölelte volna ötet. dom sebastien 
mondá néki. mind eddig oly jól viselted magad elött, familiádnak 

5 ditsöségit. reménlem hogy az ellen soha semmit nem tselekeszel. abe-
tsületért valo tselekedeted. tsak nem el vesztetó veled életedet. egy 
bátor tselekedetnek, meg kel. azt néked tartani, valo hogy nagy sebet 
ejtek sziveden. de a mentöl nehezeb. annál nagyob batorságal kell 
venned. Elvir már nem a tiéd, a te életednek árráért,330 hitét másnak 

10 [121b:] adta, ö minden nyugodalmát, boldogságát. életedért adta, 
egy szoval. más képpen meg nem szabadithatot. hanem dom balta-
zárhoz kelletet menni. immár azö felesége. 

Azt nem mondom. néked, hogy el kell oltani a remónség nélkül valo 
tüzet, hogy a szeretet akár mely helyes és igasságos legyen is. de vétkes 

15 lészen. hogy ha annak határt nem vetnek, eszerént beszélnek rend 
szerént, az én idöm béli emberek az olyan iffiaknak mint magad, de 
én más utat követek, és leg nagyob haláadatlannak tartanálak, ha 
Elvirt nem szeretnéd, holot mit tselekedet éretted. szeressed, de okos, 
tiszteletes és háláado szeretettel., szeressed. dom sebastien, és tarsd 

20 meg azt az életet, a melyet331 ö oly drágán fizette meg. 
Dom sebastien alig halhatá ezeket az utolso szokot,. hogy el halová-

nyodék, és fól holtán esék a dom lajos karjára., azután le fekteték, és 
más nap késön tére magához. azután olyan szánakodo és keserves 
szokot monda. hogy a kik mellette voltanak. sirtanak, 

25 Dona Catharina. mellette ült, és sok szép kegyes beszédivel vigasz-
talta, mind azok a kik körülötte voltanak ki egyel. ki másal kivánta 
volna [122a:] vigasztalni. de a neki még nehezeb volt. azért mindeneket 
kére, hogy hagynák. egyedül, tsak egyedül egy meg hit alvaré nevü 
szolgájat hagyá maga mellet. a kiben egész hitele volt. 

30 A midön egyedül marada. mondá. alvaré én fel tettem azt magamban 
hogy meg halyak, de azt akarom, hogy a kegyetlen Elvir bizonysága 
légyen halálomnak. én viszá akarok menni lisbonában. ha valoságos 
hüségel vagy hozám. keres nékem modot abban. alvaré. ezen igen meg 
ijede. és mindent meg monda néki valamit az okoság az elméjire ada, 

35 hogy szándékáról332 el fordithassa. de dom sebastien fel ülvén nagy 

329 embert [íráshiba, ember helyet t . ] 
330 árráért , <mag> hitét másnak 
331 a melyet <^nóki> ö [et — beszúrás.] 
332 szándékáról [i—-6-b51 javí tva . ] 
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haragal. meg esküvék, hogy magát meg öli. ha abban333 neki nem 
szolgál, alváré meg ijedvén. rea álla de azután a volt a kérdés, hogy 
mennek ki a házbol, hogy meg ne lássák, és lovakot hol talállyanak, 
tudván azt, hogy dom lajosnál nem adnának, álvárénak kelleték 

5 tehát kettöt valahol szerezni. és az is szükséges volt., hogy dom sebas-
tien, az egész napot. néki adgya arra. hogy mindent el készithessen. a 
dolog pedig vegben mene, valamint ök azt magok közöt el végezték 
volt. és mint hogy Elvirt reménlette meg latni. azért a többet is hasz-
[122b:]nála mint akár mely orvoság 

10 Ebéd után sokal jobban érezvén magát. fel kele, és fel öltözék,334 azu-
tán az anyához mene, és mondá. aszonyom, botsánatot jövök tölled 
kérni. a tegnapi dologért, az én nagy szeretetem, és a kár amelyet 
vallottam meg menthetnek engemet; nagy keserüségben vagyok, de 
már el szántam magamot. és kérlek azon: hogy mond meg nékem. 

15 egészen miben vagyon szerencsétlenségem, és hogy mit keilesék tse-
lekednem. 

Eini kell. fiam mondá dona Catharina, Elvir ezt neked parancsollya, 
és abetsület azt hagya. azután mindeneket meg beszélle néki. és hogy 
mi okra valo nézve nyerte volna meg. mind a szabadságot. mind az 

20 életet. mind ezek a beszédek igen meg haták az ö szivét. de azt el 
titkola, hogy el titkolhassa szándékát is., és mondá hogy kész volna 
engedelmeskedni. azután az anya mondá, hogy még két napot kellene 
várni. hogy az egéssége335 jolhelyre jöjön. mivel a joszága. a hová kel 
menni igen mesze vagyon, dom sebastien külsö képen mindeneket reá 

25 hagya. azért. hogy szabadá hagyák, mivel azt meg sejditette volt, 
hogy igen vigyáznak reája 

A mint is hogy, dom lajos, látván tsendeségben valo letit, nem 
kezde anyira attol. hogy valamit ne tselekednék. dom baltazár ellen., 
meg is kelleték néki in-[123a:]dulni igen jó regel a harmadik napon: 

30 de336 álváré két lovat tartván készen. éttzaka a háztol nagy titkon ki 
menének. és lora ülvén, meg viratta elött lisbonában érkezének, és 
álvárénak egy attyafiához szállának., ahol dom sebástien igen el 
rejté magát. az ö hiv szolgája pedig el mene hogy valami modon 
beszélhesen éléonorával. 

333 abban <(nekk) noki 
331 és fel öltözék, <(és) azután 
335 egésségo [ge — beszúrás.] 
336 de <(éttzaka.^ álváré két lovat t a r tván készen. é t tzaka 
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A dorn lajos házánál pedig az el indulásnak ideje lévén. dona 
catharina.337 meg izené a fiának. hogy már ideje volna meg indulni. és 
tsak ötet várják. de mint meg ijede azon., a midon akit hozája küldöt 
volt egy levelet ád neki kezében. a mely az asztalon volt. nagy siet-

5 tségel fel nyittá és ezeket talála benne. 

Aszonyom. 
Mint hogy szám ki vetésben küldöttek engemet. arra nem kel 

vigyázni hogy én mely felé veszem utamot. minden féle föld egy 
aránsu egy bujdosonak, az én földem. közél vagyon ahoz. a338 kiért 

10 kesergek., és még meszeb megyek, hogy el végezem azt az életet; a 
melyet tsak azért tartották meg, hogy azt nagyob gyötrödésel tölt-
tsem. 

Dom Sebastien339 de Suza. 

[123b:] Dona catharina mindgyárt meg mutatá ezt a levelet dom 
15 lajosnak. és az atyafiaknak. mindgyárt tanácsot tartának. és azt vége-

zék. hogy el kellene. ezt a dolgot titkolni, akár lisbonában ment volna 
dom sebástien, akar az országbol ki ment volna. ne hogy gyanakodás-
ban vegyék dolgát. és ismét meg ne fogják. a mely meg történnék. ha 
meg találnák. hanem azt kell hirdetni. hogy a parancsolat szerént ajo-

20 szágában ment, dona catharina pedig magais arra felé indulna., és az 
utyában késedelmeskednék. azért, hogy ök néki tudtára adhassák, lia 
valamit halhatnak dom sebastien felöl. akit titokban kerestetni fogják. 

Ezt az okos tanacsot mindnyájan jová hagyák, dona catharina340 

mondá mindenek elött. hogy a fia elöre el ment volna. és ö is utánna 
25 menne. a mint is tsak hamar. nevetve a hintoban üle. noha a szive 

nagy nyughatatlanságban volt. és meg indula, dom lajos. atöb 
atyafiakal. viszá tére avárosban. hogy alatomban tudakozodgyanak. 

Azonban pedig álváré. sokat keringe a dom baltazár háza körül. 
hogy beszélhetne eleonorával. nem mervén senkitöl is kérdezni, vég-

30 tire az ablakban meg látá ötet arostélyon által, és integetni kezde 
néki, de eleonora nem tudván mire inte-[124a:]getnek néki. nem 
üsmervén meg mindgyárt. a legényt, közeleb mene az ablakhoz. akor 

337 catharina. [Az első a — megkezdett A-ból javí tva . ] 
338 a<(kihez)kiért 
339 Sebatien [íráshiba Sebastien helyet t . ] 
340 dom catharina [dom — íráshiba dona helyet t . ] 
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meg. üsmeré, és intó nóki hogy mindgyárt. viszá térne, és el mene az 
ablaktol. egy kevés idö mulva. egy papirosat vete lenéki, a melybe evolt 
irva. eredgy, várj meg engemet a szent ursula templomában. álváró 
nagy siettségel. és fólelemel. el mene attol a helytöl. és oda mene, a 

5 hová mondották hogy menyen. alig várakozék ót egy oráig, hogy látá 
eleonorát a templomba bó menni, ót elö beszéllé neki hogy miórt kül-
detet volna. hogy az ura mitsoda nagy keseriiségben volna, aki 
tellyeségel fel tette magában. hogy az elvir lábaihoz borullyon. okos 
eleonora. mondá nóki. én abban bizonyos vagyok., hogy ha szemben 

10 lehetne vóle, meg is változtatná veszedelmes szándékit. kénszeritlek 
arra. hogy juttasd szembe véle, a mitsoda veszedelemre tette magát. 
hogy lisbonában viszá tórt. én azért rettegek. ki sem megyen innét 
addig amég nem láttya dona Elvirt. és azt tudom. hogy minden féle 
veszedelemre341 veti magát. ha ezt meg nem engedik néki. 

15 j j Eleonora erre igen nagy gondolkodásban esék. nem tudván mit 
felelni, mivel azt jol tudta. hogy az [124b:] aszonya soha. azt meg nem 
engedi. ha kérik tölle. ugy kelletet hát dom sebastient342 hozája vinni, 
hogy ne tudgya, és a meg nem lehetet nagy veszedelem nólkül, mind 
ezeket hogy mitöl tartana. meg mondá álvárénak. és azt jovallá néki, 

20 hogy verje le az ura elméjit az illyen nehéz dologrol. de álváré tudván. 
hogy mint szereti az urát. addig reménkedék néki. hogy végtire eleo-
nora reá álla., és mondá néki. hogy két naptol fogvást. az aszonya az 
ágyban fekünnék. és mint hogy dom báltazár. véle nem fekszik. hogy 
néki ne alkalmatlankodgyék. azórt abban könnyeb mód is lehet hogy 

20 bé vigye dom sebástient hozája, hanem mihent jól bé estvéledik. hoza 
el magával. és a kert ajtaját nyitva talályák. és ót a lugos alat vonnyák 
meg magokot. a többit bizák reája. 

Alváró nagy siettségel vivé ezt ahirt az urának aki is nagy nyug-
hatatatlanságal varta, és mindeneket meg beszélle néki. és az esvéig 

30 valo idöt abban tölté. hogy miket mondgyon Elvirnek. 
Elvir pedig két napot, és kót éttzakát nagy nyughatatlanságban 

töltvén el. azutan könnyebben érzé magát. és egy nehany oráig alut. 
az alat pedig dom baltazár egy nehány szor volt nála, hogy lássa 
mint vagyon. eleonorának pedig dom sebastien lévén az elméjiben. el 

35 [125a:] felejtette volt az aszonyának meg mondani hogy dom balta-
zár egy nehany szor volt látogatásán a még alut de a több leányok meg 

341 veszedelem [veszedelemre helyet t . ] 
342 dom sebastient [d—f-ből javí tva . ] 
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mondották. és elvir tudtára adatá a férjinek hogy nem alunék. aki is 
mindgyárt hozája mene. dom pedrevel. és töb jó akaroival. és ót 
marada setét estig. eleonorának pedig, addig dolga nem lévén az 
aszszonya mellet, ahoz adologhoz láta. a melyet el végezet volt 

5 álváréval. 
Dona Elvir pediglen. egyedül343 akarván maradni. igen nagy nyug-

hatatlanságot kezde érezni. nem tudhatván annak az okát. ugy anyira 
hogy mások is észre vévék, erre valo nézve mindenek fel kelének, és 
ki menének, dom baltazár. magais mint hogy igen késön volt. el 

10 butsuzék344 tölle, mondván hogy nyugodni hagya. és tsak más nap 
regel. jöne látogatására. reménlvén. hogy egésségben fogja találni.345 

a midön el ment. eleonora aki igen félt azon hogy elvir házában ne 
hályon. Elvir melló mene. és monda, aszonyom, igen kedvesé lett 
elötted Dom baltazár.346 mivel a neked nehéz. ha egy kis ideig el 

15 távozik is tölled. 
Ej, felelé néki. azt akarnám hogy az igy volna, nem is volnék abban 

az állapotban a melyben vagyok, de eleonora miórt hanyod azt nékem 
szememre. [125b:] a mit teneked kellene nékem jovallani, nem neked 
kelleneé engemet köteleségemben segitened. oh! uram fel kiálta. 

20 egyedül vagyok. a ki dom baltazárt akarom szeretni, látom eléonora. 
hogy felölle kedvetlenül beszélsz. hol voltál az eléb mikor nálam volt. 
és miért nem mondottad meg nékem., egy szoval. mit tselekedtem. 
hogy nem akarod. hogy én tsendes napokot szerezek magamnak. ? 

Éléonora, aki, amég Dom baltazár a feleségivel volt., dom sebas-
25 tient addig a maga házában bé vitte volt vétkesnek érezvén magát. 

és nagy bajba lévén az iránt is. hogy mi formában vigye az aszonya 
házában. egy kevés ideig nem tuda mit felelni. az ö halgatása, piru-
lása, és félelme. a melyet könnyü vala észre venni. igen fel haboritták 
elvirt. a ki is mint ha347 elöre érzet volna valamit magában. kérdé 

30 tölle. Eleonora mi lelt tégedet, mond meg. semmit ne titkoly el. 
Eleonora. erre, meg bátoritván magát mondá. Aszonyom. én 

nagy dolgot akarok néked mondani. de enged meg had küldgyem ki 
parancsolatodbol mind a szolgáloidot, had zárjam348 bé házadot, hogy 

343 egyedül <a) akarván [Tollhiba.] 
341 el butsuzék [s(f)—z-ből javí tva . ] 
3 4 S találni . <az) a midön 
346 Dom baltazár. [D—&-ből javí tva . ] 
3 4 7mint ha <valamit) elöre érzet volna valamit 
348 szárzam bé [íráshiba zárjam bé helyet t . ] 
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senki se bé ne jöhessen. se ne halgathasson ezeket véghez vivén. elvir 
melló térdepele.349 

[126a:] A ki is mind ezeket látván nem tuda mit gondolni, és 
meg ijede magában. éppen nem is gondolkodot arrol hogy oly közel 

5 volna dom sebástienhez. eleonora térden lévén mellette mondá. 
aszonyom tudom hogy haragodban esem. de lehetetlen volt más képpen 
tselekednem. és meg kelleték álvárénak igérnem, hogy hozád hozom, az 
életiben jár az urának, szükséges hogy veled beszéllyen., és másnak 
meg nem mondhattya titkát tsak néked, én már a házamban bé hoz-

10 tam., tsak a parantsolatodot várja. 
Oh! Istenem. fel kiálta Elvir. álváré.! lisbonában vagyon álváré. 

de söt még a házam mellet el rejtve. esztelen eleonora mitsoda álla-
potra tész engemet. 

Elvir erre nem mondhata többet. és a sok sirás a szovát meg állitá. 
15 a dajkája. látván. hogy nem aharag, hanem a keserüség okozná sirá-

sát. élvén az alkalmatoságal. eleiben. adá hogy mitsoda nagy kegyet-
lenség volna szembe nem lenni. véle, mivel semmitöl nem tarthatna,350 

és hogy mindeneket ugy vit végben hogy senki arrol semmit nem tud-
hatna, egy szoval ollyan hathatos szokal beszélló reá. hogy a keserves 

20 Elvir nem tudván mit tenni; mon-[126b:]dá néki. segitts had kellyek 
fel az ágybol mivel az ágyban nem beszélhetek azal az embere). de had 
jöjjön szaporán. és had menyen el szaporán. mond meg neki, hogy 
levelet nekem ne adgyon mert el nem veszem., ezt mondván. egy karos 
székben üle. és várá hogy eleonora hozája vigye a tsalárd álvárét. 

25 Dom Sebastien.351 hasonlo nyughatatlanságban volt a ki is akertból. 
az eleonora házában menvén. egy szot nem szolhatot. ugy tettzet 
eleonorának hogy nem egy élö embert. hanem egy halált viszen a 
házában. és azt sem tudta hogy mit tsinál. a midön az elvir házábán 
vivék, 

30 A kit is nagy keserüségben látván. aszive azon meg esék. és a földre 
esvén. a térdeit meg ölelé. és a sok suhajtási miat. nem szolhata. 

Dona Elvir pedig, aki egy keszkenöt tartot a szeme elött. azt gondolá 
hogy álváré. tiszteletböl. és szomoruságábol tselekedné aztot. mondá, 
álváré, a mitsoda állapotban látz. a beszél helyettem. mond meg azt 

35 annak a ki küldöt, hogy ha a meg vigasztalhattya ötet. de semmit352 

"'térdepele. [d—p-b6l javitva.] 
360 [Sorvégen:] tarthat [új sor elején:] <ha.)na, [na, — <ha.) fölé írva.] 
3Í1 Sebastien.<t.) 
362 semmit nekem [s—n-ből javítva.] 
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nekem olyat nemondgy a mi meg sérthetné kötelesegemet., mivel 
azon kivül is már az ellen vétettem. azal. hogy elömbe botsátottalak. 

[127a:] Nem álváréhoz. mutatod ezt a kegyelmeségedet mondá 
dom sebástien. hanem olyanhoz aki leg szerencsétleneb avilágon. és 

5 azki ezt a kegyelmeségedet tsak arra fordittya. hogy meg halyon 
szemeid elött. 

Oh' hol vagyok. kérdé elvir. tekintvén reája. oh Istenem kit látok, 
oh' tsalárd eleonora. és vak merö dom sebastien. akor el taszitván 
magátol. és fel akarván kelni helyéböl, mondá. dom sebástien. mint 

10 hogy azt végben vittem. hogy fel áldoztam nyugodalmamot te éretted, 
hiddel. véghez viszem azt is, hogy az életemet inkáb353 el vesztem. tsak 
meg tarthassam ditsöségemet, te engemet gyalász. el vesztesz, más 
féle hálá adásnak jelit vártam volna tölled, kegyetlen. felelé dom 
sebastien.354 meg tartoztatván helyeben. és aki ezekre ígen fel indult 

15 volt. mitsoda hálá adásal lehetek, meg gátoltad halálomot. azért hogy 
magad öly meg engemet. ha az ellenségim öltenek volna meg, azal 
meg nem elégedhettél355 volna, hanem ugy elégszel meg, ha kezed 
által halok meg, háláadatlan. miert nem356 engedted hogy fejemet 
fegyék. leg-[127b:]aláb abban a gondolatban lettem volna halálomkor 

20 hogy hü vagy hozám. holot tsak azért hagytad meg életemet. hogy a 
más birtokában láthassalak. én azt az életet a melyet meg tartottál 
szerencsére vetem. azért hogy egy szem pillantásig láthassalak. és 
panaszolkodhasam szerencsétlenségemen. te pedig engemet gyülöl-
ségel tekintesz. és a nagy pirongatásal vagy hozám. én tégedet, mondod. 

25 gyalázlak.357 és bestelenittelek. Éj aszonyom. fel emelvén tüzes sze-
meit. meg kel néked mutatnom hálá adásomot. mint hogy annak jelit 
kivánod. viszá adom néked azt az életet. a melyet meg szabaditottál. 
és azt annak szerencséjére áldozom., akit nálamnál nagyobra betsültél 

Ezeket el végezvén. a dákosát ki huza. és akezét fel emelé. hogy 
30 magában verje. és azt véghez is vitte volna. ha a keserves Elvir hir-

telen rea nem ugrot volna. és ha, eleonora segittségével ki nem fatsarta 
volna kezéböl a dákost. a szeretet és az ijedség erött adot volt 
neki.358 

368 inkáb [Beszúrás.] 
354 dom baltazár. [Elírás dom sebastien helyett .] 
855 elégedhettél [Első e—^-ből javí tva az ékezet áthúzásával . ] 
366 nem [Beszúrés.] engedted hogy fejemet fegyék. [ !] 
3 6 7gyalázlak. [z—Z-ből javí tva; ] és bestelenittelek. [első l—«-ből jav í tva . ] 
358 adot volt neki. [t—w-ből? javí tva . ] 
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Dom Sebástien. szégyenelvén hogy meg fosztották volna fegyveré-
töl. mondá. tekintvén szomoruán Elvire. mit vársz., és miért nem 
sietz halálomal. dom sébastien. mondá elvir. könyves szemekel. a 
mitso-[128a:]da állapotban látlak, az, az én más félelmimet el üzi. a 

5 te nagy keserüséged.359 én nekem nehezeb pirongatásidnál, mert a te 
keserüséged eszemben juttattya. hogy mitsoda jót vesztettem. el. ate 
pirongatásodot pedig nem érdemlein. de még is azt meg tselekszem, 
hogy eröt veszek magamon óretted; egy kis ideig el akarom felejteni, 
hogy ki légyek. és hogy mivel tartozom magamnak, és elödben ter-

10 jesztem szivemet., tudom doin sebastien, hogy hitelt adcz beszédem-
nek. mivel szeretz. és ate nagy haragodban is. bizonyos vagyok. hogy 
belsö képpen igasságal itélsz felöllem. és nem kételkedel ártatlanságom-
ban. mind azon által. mint hogy magamnak kel. arrol bizonyságot 
tennem., arra is reá állok. de az én igazán valo meg vallásomért. 

u két dolgot kivánok tetölled. az elsö a, hogy a magad halálára ne igye-
kezél. életedet tarsd meg, visgáld meg hogy mit akarál tselekedni. 
a mely tselekedet nem illik. egy nemes szivhez. és egy olyan emberhez. 
a kinek engedelmeskedni kell. az Isten rendelésének. a második a, 
hogy tsendeségel halgasd meg beszédimet és hogy énnekem szerete-

20 tedröl semmit ne szóly. mivel már most ón azt meg nem halgathatom. 
[128b:] ha ezt a két dolgot meg tartod., én sem titkolom el elötted, a 
mi a szivemben vagyon, és most utollyára ugy tekintvén tégedet., 
mint olyat a ki énnekem leg drágáb a világon. annak minden titkát 
elödbe teszem. felely erre dom sebástien. rea állaszé erre a mit kivánok 

23 töüed. 
Elvir ezeket a szokot oly ékeségel. igazságal mondá ki, hogy a sze-

rentsétlen dom sebestien. a ki a szemeit rolla le nem vette., tsudálko-
zásal halgatá. és egy kevés ideig nem felelhetvén. minden haragja el 
mulék. a lábaihoz esék. és mondá. érzem hogy nem érdemlem az éle-

30 tet., de oh! mitsoda okosságot kivánhatz egy olyan embertöl. aki örö-
kösön el veszt tégedet., mind azon által. látom az én igasságtalan 
pirogatásimot. és azt: hogy mitsoda engedelmeségel kel a te akaratod-
nak engedelmeskednem igen is360 aszonyom. mondá nagy suhajtva. 
fogadom hogy azt tselekeszem amit parancsolsz nékem. akar mi legyen 

3ö a. és az idöre, a szeretetre. és a keserüsógre hagyom el végezni azt az 
életet., a melyet ujontában néked ajánlom. 

359 kesüréséged. [ íráshiba.] [Alább nóhány sorral:] hitelt adcz ^sz^ beszé-
demnek. 

360 is [Későbbi beszúrás a két szó közé.] 
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Akor a szép dona Elvir maga mellé ültetvén. egy kis gondolkodás 
után mondá. dom sebastien, a mit néked akarok mondani. a nehéz a 
jó erkölcsömnek. de könnyü a szivemnek, mivel meg szogtam361 volt 
[129a:] tégedet szeretni.; természet szerént valo dolog azt néked362 

5 meg mondanom. de nem szabad már azt meg vallanom. mind azon 
által arra eröltetz. és hogy másodszor is meg menttsem életedet., 
azért vallom ezt meg utollyára néked. és vég képpen. igen is. dom 
sebastien. ollyan kedves vagy ma nékem. mint a mely voltál. a midön 
parancsolták hogy szereselek. és a menyek az én bizonyságim. hogy ha 

10 az életedet meg szabadithattam volna. életeme!., sokal keveseb 
keserüségel választottam volna a halált., mint azt az állapotot a 
melyben vagyok.363 

De még többet is mondok. mert én sürgettem magam házaságomot., 
mivel attol tartottam. hogy mentöl továbra halad. anrál hamaréb 

15 vége lesz életednek, és mentöl inkáb siettettem szerenesétlenségemet. 
annál bizonyosabnak gondoltam lenni életedet. egy szoval. magamot 
el felejtettem. és tsak rollad gondolkodtam. a dolog ugy kivánta. 
hogy én magamot fel aldozam. azért. hogy ate életedet fel ne áldozák. 
azegészlisbonatudgya ezt az igazságot. lehetetlen hogy te ne tudgyad. 

20 [129b:] A szeretetem vezérlet engem. a hüségem meg nem változot. 
és az artatlanságom. meg364 ment engem. és bizonyságot teszen rolam. 
illyen vallásim után., nem kételkedhetel. kegyetlen állapottyárol 
szivemnek. de mint hogy nem tudod az én végsö szándékomot., ha 
tsak tudodra365 nem adom. tud meg tehát azt. hogy mentöl kedveseb 

25 voltál nekem. annál inkáb igyekezem azon hogy ki rekeszthesselek. 
emlékezetemböl. erre mind anyugodalmom. betsületem , köteleségem. 
kénszerit. azt ne tudakozad, hogy ha végben vihetemé366 azt? ezt a 
titkot tsak nekem kel tudni, hanem azt tud meg. hogy szükséges azt 
végben vinnem, söt még ate tiszteletedet sem érdemleném meg, ha 

30 más képen tselekedném. már énnekem se a nem szabad hogy lássalak, 
se ahogy halgassalak, és arra nem koteletzhetz, hogy hagyalázatomot 
nem kivánod. ha engemet szerettél. vagy ha engemet még szeretz. a 
betsületemnek olyan drágának kell néked lenni. valamint magamnak. 

361 meg szogtam volt [meg szoktam] 
3 6 2néked [d—m-ből javí tva . ] 
363 vagyok. [k—n-ből javí tva . ] 
364 meg (nem val> ment engem. 
3 6 5 tudodra [fráshiba? tudtodra helyet t . ] . 
366 vihetemé <én) azt ? 
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meg ne homályosidtsad tehát azt. haszontalan tselekedetidel. igyekezél 
azon, hogy gyözd meg szeretetedet. és abbol meg látom hogy szerettel 
engemet, de megintlen. az ón igyekezetem hogy tégedet el felejthesse-
lek., az én jó erkölcsömet bizonyittsa meg neked, és nem hüségtelen-

5 ségemetjély. és hadd [130a:] legyen az a vigasztalásom szerentsétlen-
ségemben. hogy én mentettelek meg ahaláltol, egy szoval. tarsd meg 
azt az életet, a mely nékem oly drágában telik., és ne ted veszedelemre. 
abban a helyben ahol vagy. hadd el367 azt örökösön; vagy pediglen 
tsak akor jöj viszá. a midön a szerentsétlen elvir el végezi életét,. akor 

10 meg engedem hogy eszedben jussak., hogy szeretetemel magadnak 
hizelkedgyél. és hogy magadot meg vigasztallyad halálom után. 
eredgy, mondá néki sebes köny hullatásival. meny el innét368 siettségel. 
és el távozásodal. viddel rettegésimet.,369 én nekem ne felely. mert én 
azt magamnak mind meg mondom. a mit akarnál nekem mondani., 

lo mind tudom amit gondolsz., és a meg hatotta szivemet. tekinsd meg 
szivemet hogy mitsoda állapotban vagyon. valamint én meg tekintem 
a tiédet. és az én rajtad valo hatalmomnak.370 adgyad azt az utolso 
jelót. hogy engedelmeskedgyél nekem. és többet nem szolhata. dom 
sebastien pedig, nagy szeretettel. és keseriisegel. fel emeló szemeit., 

20 és a tórdeihez borula, a kezét meg fogván. meg tsokolá. és a köny 
hullatásival ásztatá. és ugy tettzék. mint ha mind a kettö halálán 
volna. de a jó erkölcsü Elvir. inte éléonorának, a melyet [130b:] dom 
sebastien. észre vévén. fel kele. és keserüségében nem szolhatván, 
éléönora után mene.371 a ki szerencsésen ki vivé a kertböl. és ugyan 

25 szerencsésen is érkezék szállására álváré pedig nagy halgatásal kisére. 
Mikor a szállásra372 érkeztenek. Dom sebastien. nagy keserüségében 

sokáig setált a házban. egyet sem szollot. álváré pedig mellette volt. 
végtire meg állapodék. és mondá. ennek igy kell lenni, Elvir azt 
akarja. engedelmeskednem kel néki, mint ha álváré hallotta volna az 

30 ö beszelgetóseket., álváró élnem kell. nem azért hogy el felejttsem. 
hanem azért. hogy szeresem. és tisztellyem mind holtig. 

Ez a hü szolga meg örülvén ezeken a szokon és észre vévón hogy mi 

367 el [Beszúrás.] [A 129b végón:] migintlen [g—n-ből javí tva, de az * ja-
ví ta t lan maradt . ] 

368 menyel el innét 
369 rettegésimet., [A második e—ó-ből javí tva az ékezet áthúzásával . ] 
370 ha ta lmomnak. [n—&-ból jav i tva . ] 
371 mene. <[és) a ki 
372szállásra [szállásanból javi tva . ] 
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mondattya vóle, ejól vagyon uram mondá néki, de ki kel lisbonábol 
menni., és a veszedelmet el kel kerülni. ha elvimek akarsz engedelmes-
kedni. 

Kedves álvárém. felelé néki. tselekedgyed azt amit akarsz. töllem 
5 tanátsot ne kórj. azt sem tudom mi vagyok., mit mondok. sem azt 

hogy hová kel mennem, read hagyom magamot, meg hagyom életemet, 
azt meg igértem. többet ne kivány töllem. 

[131a:] Alvaré ennél többet nem kivánt, hanem mindgyárt. minde-
neket el készite.373 és tudtára adván néki, a lora ülteté, maga. és az 

10 attyafia hasonlo képen lora ülének, dom sebastien semmiröl nem tuda-
kozodot tsak reájok hagyta. a városbol ki menvén. a leg elsö faluban. 
alváre a lovakot viszá adván a2 attyafiának. az urat posta lora 
ülteté. és hamarságal a joszágában érkezék a hová dona catharina 
tsak három napal érkezék azután. nem gondolván azt. hogy oda. olyan 

15 örömre érkezék. • 
Elvir pediglen. mihent dom sebástient aveszedelemen kivül láta 

lenni. azon nagy könyebséget érze magaban. hogy ki nyilatkoztat-
hatta volna szive titkát. azt is gondolá magában. hogy kevesebet nem 
tselekedhetet. egy olyan emberért. akit sok ideig ugy tekintette., 

20 mind jövendö béli férjét. erre valo nézve. éléonorának is meg botsáta. 
de ugy hogy,, többé abban avétekben ne essék. azon az éttzaka sokat 
beszélgetének egy másal. és elvir. tsendes szivel. léven. le feküvék. 
és tsendesen nyugodot 

Más nap pedig már késön volt. mikor óléonora fel költé. és mondá 
25 néki, hogy dom baltazár egy nehány szor volt nála. de mindenkor 

aluva találta. azt is hirdetnék a háznál. hogy dom baltazárnak. 
parantsolattya jöt volna ud-[131b:]vartól. elvir mindgyárt tudtára 
adatá hogy kivánná látni 

Dom baltazár. mindgyárt hozája mene, és tudtára adá hogy paran-
30 csolatot vett volnaudvartol. amely parancsolatban avolt., hogy mentöl 

hamareb. indiában, avicó királyságában menyen, és a hajok már 
készen várnák. mondván azt. is. hogy arra nem sürgeti hogy véle el 
menyen. hanem a midön az egéssége jó lészen., akor utánna mehet, 
ezeket a szokot pedig ollyan idegenségel. mondá ki., hogy Elvir azon 

35 meg haborodék. és nagy kegyeségel felelvén néki. azon kóré hogy 
vinnó el magával. mivel ö véghez viheti azt az utat. és ha az áert. 
változtattya. még annál jóbb egessége lészen. 

373 készite. [i—e-ből javí tva . ] 
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dom baltazár pedig mindenkor tsak a betegségit hozván elé, meg 
nem halgatá kérésit. és el hagyá. mondván. hogy az uttyárol kell 
rendelést tenni, ezen az idegenségin. igen tsudálkozék Elvir. és mint 
hogy azt tudta bizonyoson. hogy a dom sebastienel valo szembe létit. 

5 nem tudhattya, azért nem is tudá mire vélni. eléonora. a ki gyülölte 
dom baltazárt. által látá az okát változásának, dom baltazár. monda 
az Elvirnek. tsak azert akart férjed lenni. hogy magat jó rendbe 
tehesse. a te sok joszágodot. szintén anyira kivánta ö. valamint ate 
szepségedet. és az indiai vicé királyságot., tsak a veled valo házaságá-

10 ért adták meg néki. mindent el-[132a:]követet. hogy azt véghez vi-
hesse. és meg nyerhesse, már mostanában hogy véghez vitte a mit 
kivánt, a nagyra valo vagyása. ismét uralkodni kezd benne. és a szere-
tet meg gyengül, 

Ezeket a beszédeket igen helyesnek találá Elvir. semmi. felelé erre. 
15 suhajtva. szeresen. ne szeresen. a magam köteleségit követem. az alat. 

a még ez a szép aszszony. illyen nemesi szándékal volt. dom baltázár. 
nagy nyughatatlanságal várta hogy uralkodhassék. és tsak a nagy 
készületben foglalatoskodék. az egész lisbona városa.374 elmene ötet 
köszönteni. hasonlo tiszteletet adának dona Elvirnek, akiben nem 

20 lévén anyi nagyra vágyodás mint a férjében. nagyob méltoságal is 
fogada mindeneket 

Éléonora valoságal ki találta volt. a dom baltazár természetét. 
aki is látván mitsoda nehezen juthatna375 dona Elvirhez., a szeretetet, 
az ö nagyra vagyó kivánságihoz kaptsolta volt,378 de a mikor látá hogy 

25 ohajtási bé tellyesedtenek., a feleségit ugy tekinté mint más egyebe-
ket, és az ö uj méltoságában. nem gondolá szükségesnek. hogy magával 
olyan társat hordozon., a kivel szükséges. [132b:] hogy külsö képen 
magát okosan visellye. a mely nem igen egyeznek meg. a gyönyörüségel. 
a melyre. hajlando volt az ö iffiusága. 

30 El hitetvén azt is magával, látván Elvirnek titkos szomorkodását. 
és egésséginek meg bomlását. hogy mindenkor hajlandoságal lészen 
dom sebastienhez. és meg elégedvén azal. hogy dom sebastient. mesze 
földre el küldhette. élni akart ahasznokal. melyeket házasága szerzet 
néki, nem akarván. azokot közölni Elvirel. akitöl vette volt. erre valo 

35 nézve. lehetetlen is vala Elvirnek. végben vinni hogy el vigye magával. 
noha se kérésit. se köny hullatásit. ázért el nem mulatá 

3 7 4városo. [Nyilván elirás vároaa. helyet t . ] 
3 7 5 ju tha tna <dol) dona Elvirhez., 
370 valt , [Talán először vala-t akar t i rni?] 
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Dom baltazár tellyeségel nem engede kérésinek. és meg akarván 
mutatni elvirnek. rajta valo hatalmát. parancsolá. néki hogy az ö 
kastélyában menne. amely lisbonátol. egy nehány mély földnire volt. 
el vévén mellölle a régi szollgáloit. tsak eleonorát hagyá meg. és ollyan 

5 öreg aszonyokot ada melléje, kik reája vigyáznának, dona elvirnek 
meg esék aszive az illyen tselekedetin., de álhatatos lévén köteleségében. 
az el rendeltetet sorsa alá veté magát., nem mutatván leg kiseb 
boszonkodást. se azért leg kiseb panaszt nem tett. igasságtalan férjé-
nek, a ki is harmad napal meg indittá maga elött, és a mikor meg tudá 

10 hogy a kastélyba [133a:] volna el zárkozva. a hajora üle. tele lévén 
elméje a nagy méltoságal. és hejabanvaloságal. 

Indiában, goa városában érkezvén, ót a gubernátorságot kezéhez 
vévé, és a maga377 tiszttségét. oly fent és kevélyen kezdé viselni. hogy 
nem kezdének jó szivel lenni hozája. kevés idö mulva hogy oda. 

15 érkezék. az Áson királynak egy öttse, és huga. goa városában menének. 
hogy el szaladgyanak a báttyok elött. és a portugaliai királynak 
oltalma alá adák magokot., a kiket dom baltazár378 nagy betsülettel 
fogadá; annális379 jób szivel, hogy ez a fejdelem aszony. tsak hamar a 
maga rabsága alá veté. ez az indiai leány. akit beliznek hitták. igen szép. 

20 volt. szerelmes ábrázattya fekete380 égö. szeme a szivet meg hatották. 
dom baltazár is érzé magában. hogy addig soha semmit sem szeretet 

Az ö sebes szeretete. nem marada sokáig titokban az elött, a ki azt 
fel gerjesztette volt., mint hogy ö szép termetü. és bator volt. és behza. 
se vak., se hideg természetü nem volt. azért tsak hamar meg adák ina-

25 gokot., és tellyeségel a szerelemnek adván. magokot, azt nem is kiván-
ták el titkolni. 

A szerelemnek, vagyon mindenkor valamely tzéllya, a beliza tzéllya 
avolt. hogy keresztényé legyen. és [133b:] el vétesse magát dom balta-
záral. ezel sokáig hizelkedék magának. senki nem mértenéki meg mon-

30 dani., hogy azt nem reménlheti, deegyszernagyszerelmében.arrakén-
szerité dom baltazárt., hogy ugyan valojában mutatná meg hozája valo 
szeretetét. erre dom baltázar: továb nem titkolhatá el. hogy mitsoda 
nagy akadálya volna azö meg egyesüléseknek. erre a hire. beliza oly 

377 maga [A szóvégi a utólagos beszúrás. ] 
378 baltazár [6—d-ből javí tva . ] 
379 annális [is— későbbi beírás, szorosan a szó mellé.] 
380 fekete [te — beszúrás a sorvégi margóra, világosabb t in tával ; ] égö 

szeme [szeme — kereszttel jelőlt beszúrás a sorelőtti margóra, világosabb 
t intával . ] 
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nagy keserüséget mutata. hogy a hitit meg tagado dom baltazár, meg 
igéró néki hogy minden kópen azon leszen. hogy azt a kötelet el sza-
kasza a mely ellenkezik azö381 meg egyesülésekel. 

Ez az indiai leány. eröszakos. mérges. és irigy lóvén. egy nehány 
5 féle hamis modot ada dom baltazár eleiben. hogy azt véghez vihesse, 

de ö, vagy a betsületböl, vagy hogy alkalmatosága nem volt,. idöt 
kére tölle arra. hogy kedvit tölttse, holtig valo szeretetit fogadván 
néki. 

A tnég ezek a dolgok igy mennek vala végbe goa városában. és 
10 mindenek zugolodnak vala dom baltazár ellen. addig a szomoru elvir 

igen magános életet él vala, és tsak a természet urának lábainál kereste 
minden vigasztalását. a kinek szüntelen ajánlotta szenvedésit. dom 
baltazár alkalmas ideig el nem mulatta nekie irni,. a382 melyekre ö 
mindenkor meg felelt, ós min-[134a:]denkor azon kérte. hogy had 

lo mehessen utánna, de idövel tellyeségel nem vévén semmi tudositását, 
azon valojában meg ijede, azt is gondolá. hogy köteleségiben járna. 
hogy azt meg tudna hogy mit tsinálna férje. vagy ha valami nem tör-
tónté. rajta. dom baltazár. pedig oly erösen meg hagyta volt 
mind383 azoknak kik mellette voltanak hogy senkit hozája ne botsá-

20 sanak, hogy a kastélyban még aleg közeleb valo384 attyafiait sem 
botsátották. ez is okozá. hogy semmit meg nem tudhatot. mind azon 
által. joságával, és kegyeségivel. magához hoditotta volt mind azokot 
akik örzöttók. meg is szánták, hogy egy ollyan385 iffiu és szép aszszony. 
olyan óletet elne., a mely meg nem egyeznék. se rendével. se jó 

23 erköltsével. azért mindenekben jó szivel kezdének lenni. hozája, és 
mindenekben kezdének néki tettzeni. azon az egyen kivül. hogy senkit 
sem botsátottak a kastélyban. de egyebben. azon igyekeztek hogy 
mulathassák magok közöt. és a közönséges hireket meg kezdék néki 
mondani, 

30 Egyik a többi közül, aki néki leg több hirt vit. ós aki leg inkáb 
kiváná kedvit keresni. és akiben ólóonorának is töb hitele volt. tudtára 
adá. hogy lisbonábol jött emberektöl hallotta volna. hogy ót az a hire. 
[134b:] hogy az indiai vicó király. egy fejdelem aszonyt venne el. 

381 azö <og) meg egyesülésekel. 
382 a ( k i ) melyekre 
383 mind [Beszúi'ás a sorvógi margóra;] azoknak kik mellette vol tanak 

[voltanak — t betűje n-ből javí tva . ] hogy <fel) senkit 
384 valo [Beszúrás.] 
388 ollyan [Beszúrás.] 
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mint hogy a meszenün jöt hir. sok kézen forog. azért azt vagy meg 
szaporittyák. vagy meg kissebitik. a dom baltazár. szeretete. lisbonáig 
mar enyire szaporodot volt. 

Dom baltazárnak pedig eza tselédgye. aki ezta hirt hallotta. 
5 teUyesegel el is hitte. látván hogy elvirt el hagyta az ura. azért nagy 

keserüségel is kéré éléonorát hogy mondaná meg az aszszonyának 
ezt a hirt. hogy had visellyen gondot magárol. fogadván azt. hogy 
eletót veszedelemre. teszi. tsak valamiben szolgálhason néki. 

Eleonora meg, köszöné jó akarattyát. és arra inté. hogy lenne min-
10 denkor ebben a szándékban. és mindgyárt elvirhez mene. hogy meg 

mondaná néki ezt a hirt. remenlvén. hogy ha az aszszonya szabad lesz 
magával. meg is menekedik annyi sok386 nyughatatlanságtol. 

De ez a hir, mind ellenkezö dolgot okoza. mint sem ö gondolá. 
mivel Elvir figyelmeteségel halgatván ezt a hirt. mondá a dajkájának. 

15 Eleonora, én jobban által látom ezt a dolgot mint sem gondolod. én 
azt jól tudom hogy dom baltazár el nem ronthattya a mi házaságun-
kot. attol nem tartok, de abban nem kell kételkedni. hogy ez a387 hir. 
olyan dologtol ne eredne amelyben részt nem kellene vennem. az én 
köteleségem azt hoza magával. hogy azt elne halgassam. hanem a 

20 fér-[135a:]jemhez mennyek. és néki meg mutassam, hogy gondom 
vagyon reája. 

Én el akarok indulni. goa városában akarok menni, és abban sem-
mit sem mulatok el. hogy hozám valo szeretetét. viszá ne hozam. hogy 
hogy aszonyom. mondá eleonora tsudálkozva, te ötet nem szereted. ö 

2o tégedet el hagyot. és még is utánna akarszé menni ? 
Nem nem eleonora. felelé erre Elvir. én ötet nem szeretem. de a 

köteleségem arra viszen hogy magamot szeretessem. és betsültessem. 
mindent el kel követni azért. hogy egy álhatatlan férjet viszá hozhas-
sunk. és nem akarván többet halgatni, parancsolá néki, hogy hiná 

30 hozája aki magát anyira igérte néki. a pedig mint egy gondviselö volt 
a kastéllyban. a tselédek mind tölle függöttek. 

Eleonora nem mervón többet mondani. oda hivá azt az embert. 
akinek neve volt felix. és az aszonya házában vivé. dona Elvir elé 
beszélteté véle mind azt a mit adajkájának mondot volt., és látván 

30 azokbol., hogy szándékát véghez kellene vinni. meg esküté a maga 
hüségére. és azután meg mondá néki szándékját. 

888 sok (hy nyughatatlanságtol. 
887 ez a (dolo) hir. olyan dologtol 
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Hogy jobban még magához köteleze. egy szép gyémántos gyüríivel 
meg ajándékozá, és arra kéré. hogy segitené ötet [135b:] had mehessen 
ki a kastélybol. és had ülhessen olyan hajora. a mely goa városában 
megyen. parancsolván eleonorának hogy adna neki elegendö pénzt. 

5 a melyel mindent el készithessen mentöl hamaréb. ez az ember mind 
az ajándékért, mind pedig valojában akarván nékie szolgálni,388 

meg igéré nékie. hogy a második éttzaka lisbonában viszi. és ót 
hajora ülteti. 

Meg is tartá igéretit. ugyan azon a napon esze gyüjté mind a tse-
10 lédeket. és mondá nékik nagy titkoson., hogy á vicé király olyan 

parancsolatot küldöt néki. hogy Elvirt. egy bizonyos klastromba 
vinné. a vicé király akarattya pedig a. hogy ö kivülötte. a ts'elédek 

. mind ugy tétessék. mint ha semmit sem tudnának adologban. és 
nyolcz napig semmit se szollyanak, de azután azt hirdessék. hogy 

15 utánna ment volna. azért hogy senki meg ne tudhassa, hogy a 
klastromba vagyon. és hogy az ö hüségekért mindeniknek jó ajándékot 
adna. a tselédek mindnyájan szánakodának elviren.de az ajándékért. 
mindent felixre hagyának. 

A második éttzaka pedig felix., Elvirt éléönorával a hintoban 
20 iilteté. és maga kotsis lön. lisbonában vivé szerencsésen,. Elvir 

ennek a gondviselönek. házánál. a hintobol ki szálla. és ót marada 
mind addig valamég a hajo389 készen nem volt. harmad nap. [13Ga:] 
mulva a hajo készen lévén. Elvir eleonorával a hajoban üle, és a 
midön a tengeren mesze volnának. Elvir a hajos kapitánnak tudtára 

25 adá hogy ki legyen. mondván hogy tsak titkon akarna aférje után 
menni. erre mind a kapitány, mind mindenek nagy tisztelettel valának 
hozája, 

Az alat amég Elvirnek minden tselekedetit aköteleség vezérelé, 
a szerentsétlen dom sebastiennek minden lépésit a szerelem igazgatá; 

30 azt már meg mondottam volt. hogy az annya elött. három napal 
érkezet volt a joszágában, könnyü el hinni hogy mint el tsudálkozék. 
és mint meg örüle a midön meg látá a fiát. holot gondolattyában 
sem volt. hogy ót talállya, aki is mindent elé beszólle az annyának, 
az annya390 jóvá nem hagyá tselekedetit, de azután száná, és szép 

35 oktatásokal vigasztalá. 
. - . . : ' . . ' . . • ' . : 

388 szolgálni, <h> [?vagy<k>] meg igéré 
3 8 9haja [íráshiba hajo helyet t . ] 
390 annya [A masodik n—y-ból javí tva . ] 
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De az öszomorkodása. anyira nevekedek, liogy igen kezdék feiteni. 
hogy az, az életet meg ne rövidittse, azonba pedig ö is meg hallá 
hogy dom baltazár. mitsoda leányt szeretne. és hogy elvir el indult 
volna indiában. annyin mentenek hozája látogatására lisbonábol., 

5 hogy tsak hamar meg tudta volt a dom baltazár el391 indu-[136b:]lását, 
és azt is. hogy Elvirt egy kastélyban hagyta volt. 

Dom Sebastien. száma nélkül meg akara indulni. hogy goa városá-
ban. és meg verekedgyék dom baltazáral. el is indult volna, ha az 
annya meg nem tartoztatta volna. eleiben adván szépen. hogy ha 

10 azt tselekeszi. örökösön el veszti Elvirt, mivel Elvir soha sem menne 
azö férjének gyilkosához. aki is mentöl szerentsétleneb, annál inkáb 
cl hiheti hogy gondolkodik felölle.392 és ha dom baltazárnak halála 
történnék. semmi meg nem akadályoztatná szerencséjit. az illyen 
helyes beszédekel. tartoztatá meg egy nehány szor a fiát. de a mikor 

15 dom Sebastien meg hallá a dom baltazár álhatatlanságát. és az dona 
elvir el indulását., akor lehetetlen volt el halasztani meg indulását. 

Abban a gondolatban volt. hogy egy olyan ember, a ki, érdemes. 
és méltó feleségit el árulhattya. arra is alkalmatos leszen, hogy 
valamely rosz tselekedetet mivelyen. és elöre érezvón magában 

20 valamely szerencsétlenséget, mód nélkül kezdé félteni az Elvir életót. 
és veszedelemben gondolá ötet lenni. egy olyan országban. és udvarnál. 
a hol a dom baltazár akarattyát követik. azért mind addig nem is 
nyugovék valamég dona catharinát arra nem vevé. hogy szabadságot 
adna néki az el menetelre. ezen [137a:] mindgyárt meg ijede az 

25 annj'a.393 nem gondolhatván azt, hogy a fia el kerülhesse a dom balta-
zár boszu állását. a midön meg fogja látni. hogy indiában is utánna 
ment a feleséginek. söt még olyan országban ahol ö parancsolna. erre 
valo nézve mindeneket el követe hogy ki verje a fiának394 ezt a vak 
merö, es veszedelmes szándékját. 

30 De dom Sebastien., éjjel napal. tsak a szomoru gondolatokban 
lévén. el nem hagyá kerésit. hanem mondá az annyának. ne félts 
engemet. aszonyom., én nem igyekezem a dom baltazár halálára. tsak 
az Elvir életét akarom meg menteni, azon is leszek hogy minden 
tselekedetére vigyázhassak az ö férjének, ugy el fogom magamot tit-

35 kolni. hogy se egyik, se a másik meg nem fog üsmérni, az életemet 

391 el <d> indulását, 
392felólle. [ö—e-b51 javí tva . ] 
393 annya. [Második n—y-hól javí tva.] 
394 a fiának (e l ) ezt [Törlés a sor végén.] 
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veszedelemre nem teszem., de azon leszek, hogy meg oltalmazhassam 
az Elvir életet. mivel azt a szép személyt, akár imettem. akár álmom-
ban, ugy látom., mint ha a kést vernének belé. vagy mint ha étetöt 
adnának innya. egy szoval aszonyom, meg ölelvén az annya tórdeit. 

5 halálomot kivánod., ha el menetelemet nem akarod. semmit nem 
mondván néked. el szökhettem volna másod3zor is mellölled, de a 
hozád valo tiszteletem. szeretetem. és a nyughatatlanságot a melyet 
néked okoznék arra kénszeritnek hogy ezt néked meg [137b;] mond-
gyam. ebböl meg láthatod. hogy nem fogom a veszedelmet keresni. a 

10 melyet még el kerülöm, és meg fogsz még engemet látni, ha szinte 
nem ugy is a mint ohajtom, leg aláb tsendeseb elmével. 

Dona Catharina. egy kevés ideig halogatá az engedelmet, de látván 
hogy ugyan szem látomást. kezdene veszni, rea. álla kérésére,. dom 
sebastien erre igen meg öriile, és az annya. ezt a395 jelt. szerencsés 

15 uttyára magyarázá. azután el butsuzának. sokkönyhullatásalegymás-
tol. és annya, a hü álváré gondviselése alá bizá. el válván egy mástol. 
dom Sebastien titkon lisbonában érkezék. és hajora üle, két hét 
mulva.306 elvir el indulása után, 

Elvir pedig három holnapig érkezék indiában. és a vicé király 
20 udvarában érkezvén, mindenek nagy örömbe valának. dom baltazár 

pedig ezen a hiren igen meg ijede. és meg szomorkodék. mind azon 
által el titkolá. az udvara elött. és nem tselekedhetvén más képpen. 
eleiben mene minden udvarával. dona Elvir pedig nagy tzifrán fel 
volt öltözve. hogy annál inkáb tessék férjének. a mint is hogy, min-

25 denek tsudálák az ö ékeségét, és szépséget 
Dona Elvir pedig nemesi szemérmeteségel menvén a férje eleiben. 

mondá néki. uram meg botsás. ha elödben [138a:] merek jöni, paran-
csolatod nélkül, nem álhattam ellene az utánnad valo397 ohajtásim-
nak. az erötelenség a melyben voltam mindenkor. el jöveteledtöl fog-

30 vást, reménlteti velem. hogy a mely aerrel élsz, ugyan azon. nékem 
is hasznomra fordul. 

Nem láttzik aszszonyom. felelé néki dom baltazár kedvetlenül. 
hogy az én távul valo létem nagy kárt tett volna egésségedben. söt398 

még azt gondolom. hogy a nyugodalom. és a magános élet, néked 

396 a [Beszúrés.] 
396 mulva. <(hogy) elvir 
397 valo ( s u h ) ohajtásimnak. az erötelensóg [az — er-ből javí tva . ] 
398 söt <azt> még azt 
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szükségeseb volt, mint sem az én jelen létem. ezek a boszontó szok 
igen meg sérték a vicé királynét. de azt el titkolá és a férje a kezit 
nyujtván néki bé vivé a maga házaban 

ót tsak magok lévén. elvir nem tartozkodhatá továb magát nagy 
5 sirásra fokada. el keseredvén azon hogy a férje mint fogadta. esziben 

jutának, az el mult szomorusági. és hogy még mit várhat. azért 
folyni hagyá könyveit. végtire mondá. hogy hagytál volt el uram 
engemet. miképpen fogadtál. meg érdemlettemé ezeket, és ezeket 
fogadtad volté nekem, nem azért jöttem ide hogy valamit a szemedre 

10 hánnyak. hanem azért jöttem, hogy eszedbe juttassam hogy engemet 
szerettél. hogy betsülete-[138b:]det. meg érdemlem. és hogy elödben 
adgyam azt, hogy betsületedben jár, hogy egy olyan kevés esztendöjü 
aszszony mint én vagyok, ne legyen ollyan sokára el válva olyan 
férjétöl mint magad vagy. 

15 Meg vallom aszonyom. felelé néki dom baltazár, hogy tsudalkoz-
hatom az illyen szorgalmatoságodon. vagy igen meg változtál, vagy 
igen jol tudod magadot el titkolni, de én azt nem keresem hogy mi 
vagyon szivedben, te se visgállyad az enyimet, sokal jobban tseleked-
ted volna ha az országban maradtál volna, mivel a volt azén akaratom: 

20 de onnét ki jöttél parancsolatom eUen, és hogy azt véghez vihessed, 
szükséges. volt. hogy azokot meg csallyad. akikre biztalak volt,. 
az illyen tselekedet. nem olyan ditséretes amint gondolod. és helyes 
gyanakodásra indithatna engemet, 

Mind azon által hogy azt el kerüllyed. légy itt engedelmeseb nékem, 
25 hogy ha haborgás nélkül akarsz élni azokal. atiszteletekel., a melye-

ket itt igéred magadnak. ezekre. a szokra ki mene a házbol. még reá 
sem tekinte. se feleletit meg nem várá. 

Semmi nem boszszonthattya ugy egy olyan aszonyt aki mindent 
fel áldoz köteleségének, és a kinek a jó er-[139a:]kölcs igazgattya 

30 minden tselekedetit., mint ha láttya. hogy azokot ugyan a tarttya 
vétkeseknek. akiért azokot tselekeszi. a szerencsétlen Elvir érzé abban 
az orában hogy nagy szüksége volna egész bátorságára hogy meg 
gyözhesse boszonkodását, és hogy ne fordittsa ollyanra gondolatit. 
aki jobban meg érdemlené. az ö hüségit, mint sem az ö hitit meg 

35 szegö férje. de kivetvén az elméjiböl minden boszszonkodásra valo 
gondolatokot., el tekellé magában hogy minden igyekezetit arra for-
dittsa. hogy a férjit magához viszá térittse. hogy magát szeretesse, 
és magais szeresse ha lehet. és hogy ezeket el kezdgye., üsmerettséget 
akara tenni az indiai fejdelem aszonyal., 
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A399 még illyen ártatlau gondolatokban foglalatoskodék. addig az 
irigy indiai leány nagy nyughatatlanságban kezde lenni el érkezésiért. 
fö képpen szépségiért. dom baltazár. el hagyván elvirt. beliza házában 
mene, akit nagy sirásban találá, dom baltazár. azt látván. nem tuda 

0 mit tsinálni. szánakodásában. és ez az ember. akinek a szive meg 
nem eset. egy igen szép aszonynak. okos. és helyes keseriiségin, ugy 
tettzék néki. mint ha a szivét altal verték volna. hogy keserüségit 
látá. olyan szeretö-[139b:]jének. a ki eröszakos. és mérges volt. és 
akinek szeretete rendeletlen. valo volt. 

10 Dom baltazár. lábaihoz borulván meg öleló térdeit és mondá. 
szeretetre méltó beliza. mitsoda szerentsétlenség törtónt rajtad, hogy 
a40o természetnek oly szép munkaját kesergeted. kitsoda szomoritot 
meg tégedet. kész vagyok boszut állani éretted. ha kivántatik. arra 
esküszöm hogy életemet is fel áldozom éretted, 

u Beliza ezekre a szokra. ugy téteté mint ha meg tsendesedet volna, 
de mint hogy a szive ollyan hamis. volt, valamitsoda szép volt szemó-
lyiben, és nem akarván adom baltazár szivet másal meg osztani. 
azért minden modon azon. volt. hogy arra kónszerittse,401 hogy 
mentené meg ötet Elvirtöl. erre valo nézve. a szeretethez foglalván 

20 mesterségel a haragot, mondá néki szerelmes tekintetekel., tsak 
épen rajtad kel egyedül boszut áUanom. tsak te egyedül gyalász 
engemet. és tsak egyedül. te tettél abban az állapotban a melyben 
vagyok, az én társam ide402 érkezet. ö itt abban a szerencsés állapot-
ban lészen, a mely engemet illet, már te tsak ötet fogod tekinteni. 

2o és azon idö alat. amelyben mindenkor tsak véle lészesz. az én napjaim. 
a sirásban. és a szomoruságban telnek el. és tsak a halál. veti403 

végit kinaimnak. a melyet nekem készitesz404 oh [140a:] kegyetlen. 
ne gondollyad azt. hogy én tsendeségel tekinttsem az ö gyözedelmét. 
ez a hancsár., mutatván azt a melyet az öviben hordozot. meg ment 

30 engemet attol, és az a vigasztalásom lészen, hogy meg halván. nem 
lészek bizonysága hálá adatlanságodnak, ezekre a szokra ugy téteté 
magát. mint ha ki akarná magát vonni kezeiközül, hogy véghez vigye 
a mit mondot: a lágy dom baltazár ezen igen meg ijede. és el veszté 

.199 A <illyen> még illyen 
100 a <sze> természetnek oly szóp 
401 kénszerittse, <ötet,> hogy mentené meg ötet 
402 ide <ke> érkezet. 
403 veti [i — javí tva olvashatat lan betűből.] 
404 készitesz [i—e-ből javí tva . ] 
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egészen okoságát. és meg kapván ötet. meg ölelgeté. és azt fogadá 
nélii, hogy elvirt gyülölné, és az ö jelen valo405 léte. néki is nehéz 
volna. és hogy ezt oly nyilván meg fogja nékie mutatni. hogy abban 
nem kótelkedhetik. mivel ö mást nem szeretne. és tsak ö érette 

5 akar ólni. hanem tsak arra kéri hogy néze meg hogy mint fog elvirel 
banni. és arra esküszik, hogy ha. azal meg nem. elégszik. ugy bánik 
vóle.406 valamint ö akarja., erre az fogadásra beliza meg tsendesedék. 
fel tévén magában. hogy tsak hamar véghez is viteti, addig is azt 
kiváná töllé. hogy ö ne lássa a vicé királynét. és hogy annak semmi 

10 szabadsága ne légyen udvaránál. 
Dom baltazár. erre semmit nem felele. de mindgyárt engedelmes-

kedék. és hivatván egy tisztit. meg parancsolá néki, hogy Elvirt 
távul szállittaná az ö házá-[140b:]tol. akinek is meg volt parancsolva. 
hogy soha a házábol ki ne mennyen engedelem nélkül, de mint hogy 

15 leányokot kelletók melléje adni. meg engedé. hogy beliza maga 
adgyon ötöt a rableányi közül mellóje, ugy hogy ö mindent meg tud-
hasson azoktol. 

Ez igy lóvén. a szerencsótlen elvir. üsméretlen léanyokot láta 
maga köriil. a kiket még nem is órthette. jol, ezt a rendelóst pedig 

20 nagy keményen vivék végben. de söt még 407 attol avigasztalástol is 
meg foszták. hogy óleonorával lehesen. mivel dom baltazár meg 
izente néki, hogy mennyen ki az udvartol, és a leg fövebik rab leány 
legyen helyette. eleonora tsak408 nem meg hala keserüségeben. és 
az elvirtöl valo meg válása igen keserves volt de kételen volt enegedel-

25 meskedni. 
A vice királyné rabságban volt a maga udvaraban. ollyan emberek409 

és leányok. szolgálták és örizték. a kikben egész hitele volt belizának. 
ez a jó erkölcsü aszony békeséges türésel szenvedé mind ezeket. 
nem akarván. hogy azt mondhassak, hogy leg kisseb panaszt is 

30 tett volna a férje ellen. de söt még azon igyekezék. hogy a kegyeségel 
hozhassa viszá. erre valo nézve. meg érteté. a leg föveb rab leányal, 
hogy az irás nem volna meg tiltva azért keri hogy adgya meg levelót 

406 valo <ne) léte. néki 
406 véle. [é—a-ból javí tva . ] {m) valamint 
407 még. <hogy) at tol 
408 tsak <[meg) nem meg hala 
409 emberek <(szolgálták.) és leányok. szolgálták és órizték. a kikbeii 

[a kikben — második Jc—6-ből javí tva . ] egész hitele volt belizának. ez a jó 
(aszszony) erkölesü aszony 
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a vicé ki-[141a:]rálynak. ezt a leányt thamárnak hitták, és ha rab 
leány volt is. de sokal nemeseb természet volt benne. mint sem beli-
zában. noha fejdelem aszony volt. 

Az Elvir szépsége, kegyesége. és szomorusága anyira meg hatotta 
5 volt szivét. hogy igen meg szerette. és hozája kivánta magat kötelezni. 

de megintlen. üsmervén jol. a beliza természetit. igen el kelleték néki 
titkolni az Elvirhez valo hajlandoságát. mivel még az is meg volt 
néki hagyva hogy durván bánnyék a vice királynéval. semmi szabad-
ságot nem adván néki. élete el vesztése alat. azért az elvir kérésire 

10 nem tuda mit felelni. mind azon által. kedvit akarván tölteni veszede-
lem nélkül. mondá néki. hogy410 arra szabadságot kérne. belizátol. 
mivel anélkül. a levelet el nem viheti. erre Elvir nagyot suhajta, és 
thamar belizához411 mene. akinek tudtára adá hogy mit kivánna tölle 
a vice királyné. én aszszonyom mondá néki. el nem vettem a levelet. 

15 elsöben a te parancsolatodtol vártam. de még azt is tudtodra adom. 
hogy mit gondolok ón ez iránt. én nekem ugy tettzik hogy néked 
igen szükséges meg tudnod hogy mi lesz a levelben. az én tanátsom a. 
ha jová hagyod. hogy had irjon. és minek elötte meg adgyam a vicé 
kiralynak. elsöben néked meg mutatom., hasonlo-[141b:]képen 

20 bánom a válaszal is. és azokbol meg láthatod mit kel tselekedni. 
Ezt a tanácsot beliza igen jová hagyá. és igen kiváná látni. az elvir 

levelét, azért parancsolá thamárnak. hogy soha egy levelet se adgyon 
meg Dom baltazarnak.412 minek elötte ö hozá nem vitte volna, de 
mindenek. felet elvir meg ne tudgya. hogy ö a leveleit el olvassa. 

25 arab leány mindeneket meg igére neki, de olyan szándékal. hogy 
• meg ne tarttsa igéretit, és elvirhez menvén. de a választ tsak akor 

mondá meg. mikor le feküt volna, mert olyankor tsak egyedül 
volt véle. és nem akará hogy a többi meg halyák. mikor atöbbi 
fekünni mentenek, ö az elvir agya mellé térdepelvén, mondá, minden-

30 nek másnak aszszonyom. meg esnék a szive belizánon. és a vicé 
királyon kivül. a te állapotodon, ezek szabadok, és nagy nagy fami-
liábol valok. de igasságtalanok és kegyetlenek, én pedig rab lévén. 
a szivem szánakodo, a te szerentsétlenségedben én részt veszek, de 
ide okoság kivántatik. és igen nagy vigyázásal kel el titkolni ahüséget 

35 a melyel akarlak szolgalni, azutan mind elé beszéllé néki. hogy mit 
vógeztek volna el belizával. a levelei iránt. 

410 hogy <hogy) arra [Törlés a sor végén.] 
411 belizához [o—o-ból? javí tva . ] 
412 Dom baltazarnak. [D—6-ből javí tva . ] 
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Mit art a tenéked. ha beliza láttya leveleidet tsak a vicé király 
olvassa el. soha belizárol emlékezetet [142a:] ne tégy, semmirol 
egyébröl ne panaszolkodgyál. tsak rollam. és az én durva tselekedetim-
röl. de söt még. kérjed, hogy vegyenek el engemet mellölled. és annál 

5 inkáb itt hagynak. és inkáb meg mutathatom hozád valo hüségemet. 
ha a leveledet el vettem volna a beliza hire nélkül. mindgyárt azt 
gondolta volna hogy kedvedet akarom keresni. engemet meg büntetet. 
és el üzöt volna mellölled, de igy hitelt nyertem magamnak elötte, 
és nagyob dolgokban is szolgálhatok neked. 

10 thamár ha még továb beszélt volna is, de elvir félben nem hagyatta 
volna. véle, mint hogy nem várhatta ezt a vigasztalást, azért anyira 
el tsudálkozék rajta, hogy sokáig.413 kelleték. halgatni. szemlélni 
is kezdé a rab leányt, hogy ha nem láthatnaó valamit olyat az ö 
szemeiben414 ha az a külsö jóság. nem fedezneé el valamely árulást. 

15 de mint hogy a rab leány mind iffiu, mind rendes ábrázatu volt. és 
hogy vidám orczával beszéllet néki. nem ugy mint rend szerént. 
azért nem annyira kételkedek benne. 

Mind azon által mondá néki. talám probalni akarsz engemet, 
olyan nehezen hihetem el. hogy belizának. egy kedves szolgáloja. 

20 valamely reszt vegyen az én szomoruságimban, valamely nehezen 
hihetem el a mit mondasz., valo hogy semmit olyat nem látok benned. 
a miért gyanakodhatnám, de a mi-fl42b:]tsoda állapotban vagy. 
beliza mellet, ameg nem egyezik beszédidel. és nem tsuda. ha abban 
kételkedem. de akar mely szándékban légy. az én szándékom nem 

25 a hogy beszéllyek rolla levelemben. azért oda adom néked levelemet. 
akár hová vid azután nem bánom, tsak a férjem kezihez jusson. 

Aszonyom, felelé erre thamár. én azt jol tudtam hogy illyen hihe-
tetlenségel lész hozám. én nekem vagyon abban modom. hogy azt 
el hagyassam veled. és tsak akor hidgy beszédimnek, a midön meg 

30 látod. hogy azt tselekeszem, a mit mondok, de mindenek felet irj 
a mint mondottam., erre fel kele mellölle. és le feküvék, a szép 
vicé királyné. pedig a háláadásban tölté el egy részit az éttzáka-
nak., hogy nyomoruságában. az a segittsége lett néki. és azon is 
gondolkodék. hogy mit irjon hit nélkül valo férjének. 

35 A midön fel ebrede. thamár mindent vive néki. a mi kivántatot 
hogy irhasson. és mondá. irj addig a még tsak magunk vagyunk. 

413 sokáig. <halgatni) kelleték. halgatni. 
414szemeiben <hogy) ha [Törlée a sor elején.] 
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mivel tsak hamar belizához kell mennem, Elvir meg irá a férjének 
igen kegyes szokal. hogy igen bánnya hogy kedvetlenségiben eset 
azért. hogy melléje jöt. kérvén botsása meg azt néki. mivel azért 
tselekedte. hogy semmi hirit nem halhatta arra is415 kéri hogy legyen 

5 szembe vele. mivel a néki leg nehezeb. és ugy könnyebben is el szen-
vedi athamár illetlen-416[143a:]ségeit. kéri mind azon által. hogy 
azt visgálya meg. hogy ollyan familiábol valo. a melyért. olyan 
illetlensógekct. 'nem kellene néki szenvedni. el végezvén levelit 
azt fogadá néki, hogy akár mint bánnyék véle. de ö soha azt el nem 

10 mulattya. amivel nóki tartozik. 
A levelet bó petsételvón, oda adá417 thamárnak. a ki is mindgyárt 

vivé belizának. ez a fejdelem aszszony nem látván semmit is olyat 
alevélben. maga meg adá dom baltazárnak, és azon öriile, hogy tha-
már. oly jól vóghez vinné parancsolatit, dom baltazár. pedig alig 

15 olvasá el alevelet. hogy viszá adá belizának. mondván, én nekem. 
minden szeretetem, gyönyörüségem tsak te benned vagyon. azután 
meg tiltá thamárnak hogy többe levelet neki ne vigyen. 

Ez a kevóly fejdelem aszony. igen öriilt magában hogy kivánsága 
szerént valo állapotban láttya a dom baltazár szivét. az udvarnál 

20 pedig tsak418 a sok táncz, és vendégség volt azt pedig tsak azö tiszte-
letire tselekedték. világosságra tévén mind egyike, mind a másika 
vétkes szereteteket; semmit el nem titkoltanak az udvar, és a nép 
elött. azonban pedig a vicó királynó suhajtozot a rabságában. nem 
lévén mas vigasztalása. hanem tsak a melyet thamár adot néki. 

25 a kinek is mások elöt,. keinényen [143b:] kelletet magát hozája 
viselni. 

Egy holnapja volt már. hogy Elvir oda érkezet,419 és rabságban 
volt. de az alat semmi képen a férjit meg nem nyerheté. se az ö 
szeretetének leg kisseb jelét nem látá. azonban pedig. az irigy beliza 

30 látván. hogy békeségel szenvedné nyomoruságát. és hogy annak 
élete. meg akadályoztatná az ö kivánságát. el tekéllé magában. 
hogy azt az életet is el venné tölle. minden uton modon. 

• . • • • ••. 

415 is [Sorkózi beszúrás.] 
416illetlenségeit. [Első l—n-ből javí tva . ] 
417 odá [Elírás oda adá helyett , vö. a 125. sz. jegyz.] 
418 t sak [t—o-ból javí tva.J a sok táncz, és vendégség volt azt pedig ( m ) 

t sak azö tiszteletire tse 'okedték. világosságra tévén mind <mi) egyike, 
mind 

419 érkezet, <(volt.) és rabságban volt. [Törlés a sor végén. ] 

148 



A hit nélkül valo420 dom baltazár. szintén ollyan unalomal lévén. 
az elvirel valo házaságában., tsak éppen az emberi tekintetért. 
ne álla421 azokra a modokra. a melyeket beliza minden nap eleiben 
adgya vala néki. hogy attol meg szabadulhason, mondván. hogy 

5 veszedelemben forogna. ha meg találnák tudni. hogy halálát okozta. 
beliza pedig ezeket igen gyenge menttségeknek találván, azon gondol-
kodék. hogy mi formában ronthassa el ezeket is. erre valo nézve. 
ollyan szomorunak tevé magát. hogy a mulattság a melyet dom balta-
zár szerzet néki. nem hogy azt el üzte volna, de még meg nagyobitotta. 

10 dom baltazár. ezen igen meg ijedvén. szüntelen422 azon sürgeté. hogy 
mondaná meg néki az okát szomoruságának. bizonyságul hiván. a 
menyet. és a földet, az ö hozája valo. hü szeretetiröl. mind ezekre 
az álnok beliza. tsak a sok köny hullatásokal felele, kénszeritvén 
ar-[144a:]ra. hogy szeresse ötet. egy szoval. az ö beszélgetések. 

15 egyiknek. tsak a sirásábol állot. és a másikának esküvéséböl. beliza 
látván hogy mitsoda nagy keserüségben volna érette, ugy téteté 
magát. mint ha már a nyavalya eröt vett volna rajta., az ágyra. 
döle, mínt ha mindgyárt meg hálna. dom baltazár azt látván. resz-
ketve mellóje fut. minden mai nagy dolgait el hadgyá és sok illyen 

20 illetlen423 tselekedetekel. a melyek meg nem egyeztenek rendével,424 

akará néki meg bizonyitani. hogy az ö élete együt jár az övével, akor 
beliza mint egy haldoklo formára. néki nyujtá kezét. és mondá. 
nem uram. nem. én nekem kel meg halni egyedül. hogy eleget tegyek 
avétekért. a melyben az én kevélységem ejtet engemet., méltonak 

25 gondolván magamot szeretetedre. dona Elvir arra méltob nálamnál. 
mivel ö él, ennekem pedig meg kel halnom. de ha méltob is. nem 
azért hogy tégedet inkáb szeretet volna. mivel azt nekem meg vallot-
tad. hogy soha sem szeretet, oh! monda néki. egy nehány köny 
hullatásal ki szerethetne ugy tégedet. mint a szerentsétlen beliza. 

30 ugyan eza nagy szeretet is tészen engemet a koporsoban., te egészen 
enyim nem425 lehetz. és én nem élhetek. ha tied nem leszek. az Elvir 
halála szükséges hogy belizának adhas-[144b:]sad magadot. a beliza 

120 valo [v—6-ből javí tva . ] dom baltazár. 
421 ne álla [nem álla helyet t . ] 
422 [Sorvégen:] szün [új sor elején nem folytatja; a. m. szüntélen vagy szün-

telenűl] 
423 illetlen [len — beszúrás.] 
424rendóvel, [v—Z-ből javí tva.] 
426 enyim nem nem lehetz. 
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halála is szükséges. hogy viszá térhes Elvirhez. az igasságos dolog. 
uram. hogy én áldoztassam fel. boldog volnék, hogy ha az én halá-
lomal szerentséssó lehetnél, 

Mitsoda szok valának ezek egy olyan embernek. a kit gyöttröt 
5 a szerelme. ugyan ezek meg is haták dom baltazárt. valamint a 

kegyetlen beliza azt ohajtotta, ah! már esok aszszonyom, fel kiálta 
dom baltazár. ha azal meg lehet menteni eletedet., hogy néked ál-
dozam az elvirét. akezedben adom. vid végben akaratodot. parancsoly. 
minden inkáb veszen el. mint sem az én fejdelem aszonyom. mely 

10 kedves elöttem ez a fel indulatod. mondá beliza. ós emeg hoszabit-
hatná napjaimot, ha olyan igazán valo volna. mint a mely szerelemel 
valonak láttzik lenni, mit kell hát tselekednem kérdé dom baltazár, 
hogy meg bizonyittsam néked, a kell. felelé beliza. hogy had ream 
elvirt. hagyad jová szándókomot. segits annak végben vitelében., és 

15 ^ g y szerenesésé engemet. engemet el vévén. dom baltazár. olyan vak 
szeretettel volt ehez a fejdelem aszonyhoz. és az ö szeretete olyan 
ellenkezö volt az okoságal. hogy mást nem tekintvén. tsak azt hogy 
kedvit kereshese. és szeretetit meg bizonyithassa. mindenre rea álla. 
ujontában meg esküvén néki. hogy jová hagya tseleke-[145a:]detit. 

20 és segiteni is fogja ha kivántatik, a kegyetlen beliza. örömel. és 
hizelkedö szokal meg köszöné néki. és a sok. helytelen ölelgetésivel. 
anyira vivé. ötet, hogy dom baltazár az elvir halálárol. oly könnyen 
beszélt véle, mint ha valamely játékrol beszéllet volna 

De az alat. amég arra bizonyos utat modot keresnek vala hogy el 
25 veszesék elvirt, magok veszedelmek nélkül, a menyek. akik néki 

gondgyát viselték, segittségire vivék azt, a ki426 vigyázot az ö éle-
tére. mivel dom sebastien. a ki ö utánna ült volt hajora, jó szele 
lévén, tsak hamar elvir után érkezet427 goa varosaban. aki is álváréval. 
egy üsmeretes sidohoz szálla, aki rabokal is kereskedet.,428 dom 

30 sebástien tudván hogy az olyan embereknél az haszon keresés leg 
elöl jár, azért az aranyait kezdé elötte villogtatni. és azután böv 
ajándékal. arra kénszeritteni. hogy el rejtené ötet házánál, mind 
addig még meg látnák hogy mit kellene tselekedni. 

A sido látván hogy mitsoda hasznos volna neki a vendége. valosá-
3o gal hozája adá magát. és meg igéré hogy mindenekben szolgál néki, 

mint hogy a sidó drága kövekel is kereskedet, és azért. mind a vice 
426 a ki ( m ) vigyázot 
427 érkezet ^vol t) goa varosaban. 
4 2 8kereskedet., <(tud) dom sebastien tudván 
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királyhoz. mind belizahoz gyakran járt, azért dom sebastien.429 arra 
kéré. hogy [145b:] tudná meg mind azt valami történt volna dom 
baltazárnál. a vicé királyné el jövetelétöl fogvást, és hogy mi képpen 
elnek egymásal. ezórt nem volt430 szükséges hogy a sido ki mennyen 

5 házátol. mivel ha azt az egész város tudta. ö néki inkáb kelletet tudni. 
mivel gyakorolta. a vicé király udvarát. azert mindgyárt is elé beszóllé 
néki. hogy fogadta a vicé király dona elvirt, és hogy bánt véle,431 

elé beszéllé fogságát, hogy mitsoda személlyeket tett melléje, azt sem 
felejté el. hogy a dajkáját is ki üzték. az tidvarbol. 

10 Dom432 sebastien mind ezeket irtozva halgatá. de mint hogy azt 
el vegezte volna magában. hogy semmit olyat nem tselekeszik433 

a mi veszedelemre tehetné elvirt. azert meg tsendesedék. és kérdé a 
sidotol. hogy ha nem találhatnáé fel azt az aszonyt. akit udvartol 
ki üztenek. a sidó felelé. hogy a néki könyü volna. mivel az az asz-

15 szony nála kereset volt. szállást. de mint hogy a nem lehetet. égy 
üsmeröjihez ment lakni. dom sebástien erre mindgyárt kéré asidót, 
hogy estvé. hiná hozája azt az aszonyt, a sido mindgyárt el mene. 
és mondá eleonorának., hogy valamely nagy dolgot akarna néki 
mondani. azért kéri hogy jöne hozzája. éléonora reménlvén. hogy 

20 valamely vigasztalásra valot mondana néki, el mene véle., akit 
is a sido a [146a:] dom434 sebastien házában vivé., dom sebastien 
mihent meg látá hozája futa. és meg ölelé. eleonora ezen el tsudálkozék 
magában, de fel fedvén orczáját. és reája vetvón szemeit ö is ölelgetni 
kezdé. és bövséges köny hullatásokot ejte örömében. ah! uram. 

25 mitsoda tsuda által veszem a menyböl ezt a váratlan vigasztalást, 
oh' kedves éléonoram felelé dom435 sebastien. én neked igen keveset 
adhatok, söt még azért jöttem, hogy tölled várjam avigasztalást. 
eleonorának ezekre, esziben jutván az Elvir sok szerentsétlenségi. 
tsak köny hullatásival felele. a sidonak esze lévén gondolá hogy 

30 mind ezekben lehet valami titok el rejtve. és hogy dom sebastien436 

valamely nagy okbol kiványa magát el rejteni, és talám. a vicé 
im sebastien. [a—e-ből javí tva . ] arra kéré. hogy [145b:] hogy 
430 nem volt <ho) szükséges hogy 
431 bánt véle, [b—t>-ből javí tva . ] 
432 Dom (ba l tazár ) sobastien [sebastien — (ba l t azá r ) alá írva.] 
433 tselek [fráshiba.] 
434 dom (baltazáry sebastien [sébastien — ^bal tazár) föló í rva;] házában 

vivé., dom (ba l tazár ) sebastien [sébastien — (ba l t azá r ) fölé írva.] 
435 dom (ba l t azá r ) sebastien. [sebastien — ^bal tazár) fölé írva.] 
436 sebastien [Első s—6-böl, első e—a-ból javí tva . ] 
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királynét is tekintené; azért. látván hogy együt akarnának beszéV 
getni, szabadságban hagyá öket. alig mene ki, hogy eleonora kérde 
dom sebastientöl. hogy mit keresne. olyan helyt. ahol veszedelemben 
volna. 

5 Ez a hü szeretöje Elvirnek mindeneket igazan meg monda neki,: 
és a többi közöt. hogy mitsoda rettegésben volna. az Elvir élete 
felöl. meg valván néki azt., hogy az ö szándéka a volna, hogy valami-
képpen be szinelye magát a [146b:] vicé király udvarában, hogy 
Elvirt meg segithesse. vagy hogy ötet ki vegye a fogságbol. ha lehetne, 

10 eleonora ennek egy részit jová hagyá. de azt nem jóvallá437 hogy a vicé 
király udvarában menyen. nem az ö udvarában lehetz hasznára 
Elvirnek, ót semmit nem tudnál meg. amit meg kellene tudni., és 
még talám reád is üsmernének., és mint hogy minden szándékod tsak 
hogy a vicé királyné életére vigyáz, az én tanácsom a volna. hogy 

15 valami formában ály a beliza szoigálattyára, minden tanácsok, 
végezések. ö nála mennek végben, ugyan azö parancsolattyábol 
viszik is azokat végben. nagyob része a beliza rabjainak, Elvir mellet 
vannak. ezek minden nap hozája mennek. és számot adnak néki 
mindenröl. és ezeknek parancsollya. hogy mint bánnyanak véle. 

20 a lágy dom baltazár. tsak az ö akarattyán jár. a sidó isák. a kinél 
vagy szálva. sokat szolgálhat néked. ö igen bé jár belizához. aki 
sok titkos dolgokot is biz reája.438 ót nem lévén üsmeretes. reád 
sem üsmérnek. mindent is ki tanulhatz. üsmerettséget vetvén a rab 
leányokal. kik elvir mellet vannak. és akik jönek s'mennek. a vicé 

25 király udvarábol. a fejdelem aszony udvarában. de mindenek felet. 
azt jovallom hogy baráttságot tégy439 abeliza kedves rab leányával., 
és akit thamárnak nevezik., ez Elvir mellet vagyon. és feje a többinek. 
de még gondolom hogy a könnyü lészen. mivel már egynehány 
szor elöl talalván. mikor senki sem láttya. nekem mindenkor integet. 

30 de én. [147a:] láttatlanná tettem. féltem hogy el ne árullyon, de már 
melléje megyek. mihent meg látom. 

Dom sebastien. igen helyesnek találván. az eleonora tanáttsát.440 

azon kezde gondolkodni hogy mi modon mehetne abelizaudvarában., 
azt találák fel. hogy erröl. a sidotol kellene tanátsot kérni. és'bé 

437 jovallá [j—r-ből javí tva . ] 
4 S 8reája. [á—jr-ből javí tva . ] 
4 a 9 tégy [Beszúras;] abeliza kedves rab leányával. , [leányával., — első 1 

betűje j-hől javl tva . ] 
440 t aná t t sá t . [a—y-hól javí tva . ] 
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is szollitták. akinek dom sebastien igy szolla. haszontalan volna 
elötted el titkolnom. hogy igen nagy okok visznek engemet arra. 
hogy jól végire menyek. a vicé király. és a beliza szereteteknek. hogy 
pediglen azt jobban ki tanulhassam. és veszedelem nélkül azt magam 

5 meg láthassam. a te segittsegedhez folyamodom. hogy engemet 
abeliza szolgálattyára tégy. és tégy néki olyan ditséretet felöllem. 
hogy én mind hasznos. mind szükséges lehetek néki. sok dolgokban 
de ugy el akarnám. magamot változtatni ha lehetne. hogy egy lis-
bonai portugallus se üsmérhetne meg engemet,. ha nekem ezt a441 

10 szolgálatot végben vihetet. ]égy bizonyos holtig valo hálá adásomban. 
a sidó mint hogy már meg probálta volt. adom sebástien böv kezü-
ségit. azért nem kételkedék igéretiben., a442 sido, mind hüségére, mind 
titka meg tartására igérvén magát. monda hogy a mit kiván. a könyü 
dolog, mivel. azon atartományban. olyan fü terem, a melynek a leve, 

15 a fejér bört. feketére festi. és oly igen meg változtattya az ábrázatot. 
hogy még álváré sem üsmerné ötet meg, ha nem tudná. és ülyen 
formában. belizához. viszi, mínt olyan443 rabot. ki néki sokat szol-
gálhat. 

[147b:] Dom sebástien ennek igen meg örüle, annál is inkáb hogy 
20 az indiai nyelvet jol tudta. mivel nagy famaliabol lévén, azollyanok 

meg tanittyák. avégre. hogy ha nagy tiszttségekre talállyák öket 
el küldeni indiaban. hogy ne legyen szükségek a tolmácsra, 

Nem akará tehát továb halasztani azt a titkos változást,. a mely-
röl444 a sidó szollot neki. azt mindenek tudgyák. hogy indiában böv 

25 az ollyan fü, a melynek aleve oly igen meg hattya a bört. hogy a ter-
mészet szerént valo szinét el veszi, és feketévé teszi, illyen tsalárd-
ságal. igen élnek az oda valo kereskedök, kik rabokal kereskednek, 
mivel ót a ki legg feketéb. a legg szebb, éléonora pedig azon kezde 
törödni. hogy lehetne dom sebastient azután ismét fejéré tenni. 

30 de a sidó erre mondá. hogy volna néki ollyan vize, amely az orczát 
ismét meg fejéritti. a mikor akarja. emeg vigasztalá eleonorát. 

A sidó azonnal hoza olyan füvet. azt meg töré. kifacsará, és a levi-
vel meg kené dom sebastient. a ki is a leg fejéreb emberböl leg feketéb 
szerecsenné lön. ez annyira is meg változtatá ötet. hogy se eleonora. 

35 se álváré semmiképen nem félték, és ez a hü szolga semmi némü álla-
441 ezt azt [ íráshiba ezt a helyet t . ] szolgálatot végben vihetet [!] 
442 a <mi) sido, mind [Törlés a sor elején.] 
1 4 3olyan [n—í-ből javí tva . ] 
444 a mélyröl [Az e fölötti ékezet bizonytalan.] 
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pottyában az urának. nem akarván tölle meg valni. ö is meg festeté 
magát, hogy véle lehessen. imár tsak a volt a kérdés hogy menyenek be-
[148a:]lizához.445 a melyet még igéré nékik más naprá a sidó, azután. 
dom sebastien és eleonora. magok közöt el végezék, hogy egy másnak. 

5 mindent tudtára adgyanak, és a sidó házához gyüllyenek esze, azután 
meg válának egy mástol. 

Noha mind ezek nem láttzottanak is valamely nagy dologra menni, 
mind azon által dom sebastien igen nagy örömben volt, látván hogy 
közeleb lehet Elvirhez. és minden orában halhat valamit felölle., 

10 olyan nagy reménség is szállá meg azö szivét. hogy annak446 ambár 
okát nem tudhatta is. de a néki tettzet. 

A valoságos szeretet hamar meg ijed. és magának könnyen hizel-
kedik. egy semmi kéttségben ejti. és egy semmi meg vigasztallya. 
dom sebastien is örömel gondolkodot azon, hogy valamit akor tsele-

lo keszik. azt mind Elvirért tselekeszi. és noha azö tselekedete masnak 
ok nólkül valonak tettzet volna is. de ö néki a szükségesnek láttzot 
lenni. Eleonorának hasonlo gondolati valának, és ugy tettzet néki. 
hogy már nem félthetné Elvirt. mivel dom sebastien goa városában 
volna. azért nagy tsendeséget is érze szivében. hanem tsak a volt 

20 az elméjiben., hogy mi képpen beszélhessen thamáral. hogy meg 
láthassa miért [148b:] integetet néki. eza jó rab leány pedig vévón 
észre. hogy Elvir nem volna tellyes bizodalomal hozája. ö pediglen 
azt egészen meg akarván nyerni, azt tette volt fel magaban hogy 
eleonorával. beszéllyen. és irason vóle az aszonyának. a kinek az had 

25 légyen valamely kevés vigasztalására. ugyan ezen okbol is integetet 
eleonorának, de látván hogy nem felene447 néki. azon igen meg szomo-
rodék. ugy anyira hogy még elvir is észre vette szomoruságát. 

Elvir pedig azt nem magyarázá448 ugy a mint kellet volna, hanem 
annak más okát adá. ós még inkáb meg tartoztatá magát thamártol. 

30 ennek a leánynak pedig igen óles elméje lévón, által látá az Elvir 
gondolattyát, és meg akarván nyerni hitelét. tellyesógel. feltévé magá-
ban. hogy minden uton modon tsak fog eleonorával beszálleni,44 

M 4be-[148a:]zához. [Iráshiba belizához helyet t ; ] a melyet még igéré nékik 
[még — íráshiba lehet meg helyet t ; nékik szóvégi Jc betűje </-ből jav í tva . ] 

446 annak <(al) ambár 
1 4 ' felene [felelne helyet t . ] 
4 4 8 magyázá [Elirás.] 
449 beszelléni, [Ékezethiba; a második e fölött vessző volt, de á thúzta , 

tóvesen.] 
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más nap. éppen azon a napon. amelyen dom sebastient belizához 
vitték. és a városra mene. hogy eleonorát valahol elöl talállya. 

Mint hogy450 eleonorának is. hasonlo szándékja vala. öis ki mene az 
udvar felé hogy láthassa thamárt. mint egy egy mást keresék. tsak 

5 hamar meg is találák, és egy máshoz közelgetvén. eleonora mondá. 
ugy tettzik mint ha akartál volna velem451 beszélleni nem tsaltamé 
meg magamat, vagy lehetéké valami hasznodra? igen is le-[149a:]hetz 
felelé thamár. hogy meg bizonyithassam a vicé királynénak. hogy 
olyan hii vagyok hozája mint magad. az ö nyomorusági meg hatoták 

10 szivemet; belizát tsak kételenségböl szolgálom. az ö szeretetit. utá-
latoságal tekintem. és akár mely veszedelmes légyen. szivemben 
ilyen gondolatot tartanom, de azt el nem tagadom elötted, és hasz-
nodban jár., hogy azt el titkollyad. én mindenekben kivannék szolgálni 
Elvirnek. de mit tsinállyak azért., hogy ha nem tudhatom a szive 

15 titkát, és hogy tudhatom azt meg, ha nagyob bizodalomal nem lesz 
hozám., tenéked kel hát okos eleonora bizonyságot tenni néki az én 
hozája valo hüségemrol. tselekedgyed had legyen az a vigasztalása. hogy 
vehesse leveledet., irj néki. ad ide leveledet és válasz452 hozok reája. 
akor mindenitek meg fogja látni. hogy hihettek a hü thamárnak., 

20 ha szinte igazságal nem beszélsz is hozám mondá éléonora. de meg 
tselekeszem a mit kivánsz. mivel a termeszet szerént valodolog. hogy 
meg irjam annak, a kit fel neveltem. hogy mitsoda keserüséget szen-
vedek tölle valo távul létemért. és hogy már többet nem tselekedhet-
nek velem. a mit tsele-[149b:]kedtek. de hol talállyalak. hogy a 

25 levelet oda adgyam ? thamár gondolkodván egy kevésé. felelé. 
keresd fel453 az sidot isákot. ötet mindenek üsmerik. ad oda néki, 
beszéllek én véle. az iránt. Isten hozád. továb nem beszélhetünk 
egymásal, ne hogy valaki egy másal kapjon. és el válának egy mástol. 
eleonora örüle azon hogy a sidot isákot nevezte volna néki. és a szállá-

30 sára mene hogy irjon Elvirnek, thamár a beliza udvarában érkezvén. 
ót találá isakot. a két rab legényel, aki várta hogy belizához mehessen., 
thamárnak pedig meg akada a szeme454 a rabokon. és jól meg tekintvén 
öket. mondá a sidonak. tsak lassan. e mindenik szép két szerecsen. 

450 hogy [Beszúrás.] 
451 velém [Hibás ékezós lehet.] 
462 válasz hozok [Mikesnél szokatlan az efféle ragtalan tárgy. A í íráshibából 

maradhato t t el.] 
453 fel [Beszúrás.] az <^a) sidot isákot. [!] 
451 a szemé^n.) a rabokon. [Az é ékezetét nem tórólte; helyesen: szemé\ 
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hol vetted öket. és mit keresnek it. isák, hogy még455 thamárt jobban 
hozájok hajoltassa. monda néki. szep thamár. e mindenik érdemes 
legény, ezek. a musikát tudgyák. sok nyelveken beszéllenek, és leg 
iffiabik igen jol tud. serbet. és a csokoládé tsináláshoz. mint hogy 

5 tudom hogy a fejdelem aszony az ilyenekre igen reá vágy. azért 
jöttem volt. hogy segits magad is. had vegye el öket töllem. ezért 
az ajándékert. egyebet nem kérek. hanem hogy szollyon mellettem 
a vicé kiralynak, hogy fogja [150a:] pártomot a kereskedésemben. 
igen oltson adod öket felelé erre thamár. nevetve. ugy tettzik nenv 

10 lesz szükséges hogy szollyak mellettek. az ö szép termetek.. szollanak 
mellettek. de isák. ha azt akarod hogy én is szollyak mellettek. szol-
gály nékem is egy dologban., egy személynek akarnék irni gyakorta. 
és válaszát venni,. tselekedgyed azt. hogy ved el az ö leveiét és ad 
ide nekem, de titkon. te már hozá szoktál. az illyén szolgálathoz. 

15 és nem tsudálod. ha hékemis vagyon valamely titkos dolgom. isák 
mindgyárt fogadá néki,. gondolván. hogy öis fog szolgálni a két 
titkos szerecsennek., azonnal tudtára adák hogy bé lehetne menni 
a fejdelem aszonyhoz. thamár egyedül bé mene, és minek utánna 
sokat beszéllet volna néki Elviröl.. igen kezdé ditsérni. hogy mitsoda 

20 ajándékot akarna néki adni a sido. ez a kegyetlen fejdelem aszony. 
mindgyárt azt gondola. hogy az két uj rab. hasznos lehetne. az ö 
szándékára. parancsola hogy hinák eleiben; mihent meg látá öket. 
mindgyárt meg tettzék mindenik neki. és mondá a sidonak. hogy 
mindenikét bé veszi szolgálattyában. dom sebástien. már a fejdelem 

25 aszony szolgálattyában lévén. olyan szolgálatban. hogy néki csoko-
ládet készittsen. [150b:] a sidó pedig minek elötte el hagyá öket. 
elejekben adá hogy mi képpen kellene thamárnak kedvit keresni. 
de azö lettzkéje nem volt szükséges. mivel. a természet jób lettzkét 
ada erre álvárénak, hogy kedvit talállya, mivel alig látta meg.456 

30 ezt az iffiu rab leányt. hogy rabjává lön néki. és hasonlo szeretettel 
kezde lenni hozája, mint a melyel volt dom sebastien elvirhez. thamár 
is hasonlo hajlandoságot kezde hozája érezni., noha annak elötte, 
inkáb szerette. a fejéreket. mint sem a feketeket. de el nem kerül-
heté azt. a kinek rendeltetet volt., de mint hogy igen okos volt. nem 

35 akará magát mindgyárt meg gyozetni. és elsöben. meg akará üsmerni 
azt a két szerecsent. dom sebastien. kedvit kezdé keresni. és arra 

455 még (jo> thamárt jobban 
456 látta meg. ezt [m—e-ből javítva.] 
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kéré hogy oktatná meg ötet. mind arra. miben kedvit találhattya 
a fejdelem aszonynak., thamár ezt meg igéré, és elvirhez mene. 
a kinek elé beszéllé az eleonorával valo beszélgetésit., és hogy minden 
nap hirét fogja néki hallani. minden veszedelem nélkiil. aszonyom 

0 ezt a modot gondoltam ki arra, hogy hozám valo hiteledet meg 
nyerhesem. és ha arra alkalmatoságot találok. hogy veled szembe 
juttassam. azt sem mulatom el. 

[151a:] Elvir igen kedvesen vevé thamárnak kedv keresósit. aki 
is más nap meg adá néki az eleonora levelét. és ezel meg mutatá 

10 hozája valo hüségit amint is hogy Elvir nem kételkedhetvén azután 
hüségében. és igazságában. olyan baráttságában vevé ötet. hogy 
az eleonora leveleit meg mutatá néki. és idövel minden szerentsétlen-
ségit meg mondá neki. a jó szivü thamár ezeket nem halgathatá köny 
hullatas nélkül. és azö szánakodásáért oly kedves lön a vicó királyné 

u elöt. hogy minden gyönyörüsége tsak a volt azután, hogy minden 
titkait néki ki mondhatta. thamárnak nagy kedve lévén keresztényé 
lenni,, és remenlvén. hogy az elvir attyafiai meg halván lisbonában. 
högy mit szenvedne. azon fognak igyekezni hogy ki vegyék a vesze-
delemböl. azért. még elöre arra kéré elvirt. hogy had mehetne el 

20 véle. mikor el hagyná goa városát. dona elvir örülvén aleány szóp 
indulattyának. meg igéré neki. noha nem látta. mi formában lehetne 
a meg. . . 

Azonban. pedig eleonora minden nap irt a vicé királynénak. és 
válaszát is Tvette. asidó által, dom sebastien pedig igen457 meg hagyta 

25 volt néki. hogy semmi emlékezetet ne tegyen felölle a levelében. 
azért nem is irt felölle, ez a két uj rab. anyira meg szereteték magokot 
a beliza tselédivel. [151b:] hogy mindenik nagy baráttsagot mutatá-
nak hozájok. thamár. pedig. aki gyakorta beszéllet. vélek. nem 
lehete néki el kerühii. hogy nagy tisztelettel ne lenne dom sebastien-

30 hez458 de álváróval nem tartoztatá meg anyira magát. és az ö vig 
természetiért, nagyob baráttságban esék. mint hogy pedig thamár 
tsak azon igyekezet. hogy vicó királynénak459 kedvit találhassa, és 
hogy beliza igen ditsérte. a csokoladét. a melyet dom sebastien fözöt 
neki, esziben jutot. hogy meg kostoltassa. Elvirel. egy szer atöbbi 

35 közöt. magánoson lévén álváréval. mondá néki. nevetve. ate társad-
nak olyan fejdelmi ábrázattya vagyon. hogy nem mérek véle szollani 

467 igen meg hagyta [n—m-ből javítva.] 
458 sebastienhez [i—e-ből javítva.] 
459 királynénak [királynak-hól javítva.] 
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mikor akarnék. azért tégedet kérlek, hogy szoly néki, had tsinályou 
olyan Csokoládét mint a fejdelem aszonynak, a vicé király udvará-
ban vagyon egy jó akarom. azt akarnám meg vendégleni véle, arra 
nincsen szükséged. szép thamár. feleló álváré hogy az én társamot 

5 másal kéresed arra, mivel ö azt nagyob gyönyörüségel meg tselekeszi 
éretted. mint sem gondolod. de engemet is, mondá néki. miért nem 
forditasz valamely szolgálatodra. ? nem volnókó én hozád ollyan 
hüségel mint a sidó isák, thamár el hüle ezekre a beszédekre., hogy 
hogy, felelé néki. isák engemet el árult? nem felelé álváré, és mint 

10 hogy meg kel néked. [152a:] mondanom atitkomot. én tégedet400 

tisztellek., és reád nem nézhettem szerelem nélkül, se nem szerethet-
lek. hogy ne félttselek. én azt meg sajditottam hogy isák néked levelet 
hordozot. én néki ez iránt szollottam. ö üsmervén engemet461 meg 
vallotta hogy ki levelei azok., én nekem könnyeb mint önéki. hogy 

15 neked meg adgyam a leveleket., éléonora, magais meg irja neked. 
hogy egész hitellel lehetz az én társamhoz. és hozám, olyan dologrol 
beszélsz. felelé462 erre thamár. és ugy elegyitted aközi szeretetedet. 
hogy nem mutathatom meg néked haragamot. arra pedig akor fogok 
néked meg felelni. amidön meg mutatad nékem,463 hogy meg felel-

20 hetek. minden tartalék nélkül. ezekre el hagyá ötet. és elvirhez 
menvén. tudtára adá néki hogy éléonora. üsmerettségben volna. 
a beliza uj rab legényivel. és álváré meg jelenté dom sebástiennek. 
a thamáral valo beszélgetésit. 

IUyen állapotban valának adolgok. amidön. amint meg mondám 
25 beliza el végezte volt hogy dona Elvirt el veszesse. és a vicé királyt 

is arra kénszeritette volt hogy rea állyon. egy nehány napal az elött. 
hogy el végezték volt miképpen veszessék el, eleonora meg irta volt 
a vicé királynénak. a dom sebastien akarattyábol,. hogy a sido isák. 
hozája hüsé-[152b:]gel volna. és a két szerecsent, azért tette volna 

30 beliza mellé, hogy segittsék athamár jó szándékit, és ne kételkedgyék 
benne. ez a rab leány észre vévón. hogy a beliza betegsége.464 tsak 
tsalárdság volna. és gyanakodván hogy azon hogy valamely nagy 
dolgot akarna véghez vinni.465 meg jelenté álvárénak. hogy mitöl tar-

4 6 0 tégedet [d—g-ből javí tva . ] 
461 engemot ( v ) mog val lot ta<m) hogy 
462feleló erre [/—e-ből javí tva . ] 
463 nékem, [m—d-ből javí tva ; u t ána megkezdett , de félbenmaradt betű. ] 
464 betegsége. [6—n-ből jav í tva . ] 
465 vinni. <azt) meg jelenté 
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tana, dom sebastien pedig annál nagyob szorgalmatoságat466 mutatá 
belizához. hogy valamit meg sejdithessen szándékaban ez a szorgalma-
toság anyira meg tettzék belizának. hogy ötet választá. annak végben 
vitelire. és el végezvén dom baltazaral. hogy meg étessék elvirt, azt 

5 gondolá, hogy a jobban meg nem lehetne mint a csokoládéban, 
mivel467 beliza minden nap ivut csokoládét. hogy ha pedig ugy talalna 
történi. hogy valamit észre vennének. könyü lesz néki a rab legényt 
fel áldozni. és tsak ötet vádolni azal, mint hogy tsak ö fözné egyedül 
a csokoládét. az okoság nem követi rendszerént avétket. és ugy 

10 tettzik mint ha. az Isten rendelése. meg homályosittaná azoknak 
gondolatit. kik azt követik. azért hogy meg468 ne láthassák. okos-
kodásoknak fogyatkozását. 

Beliza. nagy türhetetlenségel várván. az Elvir veszedelmét. magá-
nak nem ada anyi idöt. hogy mindeneket jol meg visgálna, és tsak 

15 a maga gondolattyát tekintvón. hivatá dom469 sebastient, és különös 
házban vivén. mondá néki. Zelim, ate hozam valo jó szolgálatodért. 
egesz hitellel vagyok hozád, ate szerencséd bizonyos. hogy ha en-
ge-[153a:]delmeségel viszed végben akaratomot. és ha a titkot meg 
tartod. esküdgyél meg Zélim nekem. elsöben. minek elötte meg 

20 mondgyam szándékomot. dom sebástien vévén mindgyárt észre470 

hogy miben volna a dolog. fel fogadá néki. hogy mindenekben fog 
néki engedelmeskedni. beliza ezen meg örülvén, mondá néki. ihon 
végy ebböl a porbol, a keziben adván. egy kis arany skatulyát. és 
vessed a csokoládéban holnap. és magad elviszed oda, ahová thamár 

25 fog tégedet vezetni. mindenek felet. vigyaz hogy bé vegye az, akihez 
küldelek, mind ezeket tarttsad titokban. és légy bizonyos. igen nagy 
jutalomban. 

Dom sebastien el hitetvén magával. hogy thamár. egy értelemben 
vagyon belizával, és hogy a vicé király néhoz fogják ötet vinni. 

30 azért mindgyárt is magára vállalá ezt a rettentö dolgot. azért hogy 
azt meg gátolhassa. és minden471 igérvén a fejdelem aszonynak. a 
skatulyát kezéböl el vevé. és nagy örömbe hagyá. alig mene onnét ki. 

406 szorgalmatoságat [Első g—n-ből javítva;] mutatá [az u más betfiből 
javítva.] 

467 mivel {elvir) beliza [beliza — (elvir) fölé írva.] 
468 meg [Beszúrés.] 
469 dom (baltazart) sebastient, 
470 vévén mindgyárt észre [észre — beszúrás. ] 
471 minden [fráshiba? mindent helyett.] 
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hogy a sidohoz szalada. ós mindgyárt hivatá óléonorát. a kinek min-
deneket meg beszélle. és mondá néki, hogy mindgyárt irna Elvirnek. 
és adná néki tudtára mitsoda veszedelemben forog. és hogy ne innék 
a csokoládéból, a melyet thamár adatna néki a belizá rab legényivel, 

5 eleonora ezeket [153b:] irtozva halgatá., és hamarságal ira, áldván 
a menyet., a ki goa városaban vitte volna dom sebastient. isák vevé 
alevelet és thamárnak vivé, a ki is mindgyárt dom sebastien után. 
ment volt bó a fejdelem aszonyhoz. azért kelleték várokozni a sidonak. 
mihent beliza meg latá thamárt. nem titkolhatá el néki örömét. 

10 és meg ölelvén mondá. kedves thamárom., a te fejdelem aszonyod 
holnap. kivant örömében lészen. azután parancsolá néki, hogy vinné 
zelimet dona elvirhez. hogy csokoládót adgyon néki, ezekre a szokra 
tsak nem el hala thamár. és mint hogy beliza. többet nem monda. 
néki, azt gondolá hogy talám zelim nem tudná egészen. hogy mit 

lo biztanak reája. ö is örömet kezde mutatni a fejdelem aszony elöt. 
de alig mene ki a házábol., hogy a sidó alevelet oda adá472 néki. 

thamár hogy dom sebastienel beszélhesen473 mindgyárt a sidóhoz 
mene, meg örüle hogy ót találá óléonorával egyut, de nagy keserü 
halgatásban találván öket, gondolá. hogy ök is azon nyughatatlanság-

20 ban volnának valamint ö. de a zelimet amitsoda állapotban látá, 
azon anyira el tsudálkozék hogy meg állapodék egy kevés ideig 
az ajtoban., az ajto pedig nyitva lévén. thamár. azon bé mehetet. 
hogy ök. meg nem hallották, dom sebastien a kereveten ült, a fejét 
akezére hajtotta, és ugy hullatta könyveit. éleonora pedig által 

2o elleniben [154a:] ült: a szemeit474 bé fedte egy keszkenövel. thamár 
ezt látván. sokféle gondolatok jövének az elméjiben. és mentöl inkáb 
szemlólné zelimet, annál keveseb475 rab abrázatot láta rajta. és hogy 
az ö orczája. nem olyan volt. mint a szerecsenekó szokot lenni. ezt 
ö annak elötte is észre vette volt. de akor jobban meg visgálván. 

30 gyanakodásban esék. és mint hogy eleven természetü volt dom sebás-
tienhez közelgete. a ki is mint az álombol fel serkenvén. reája veté 
szemeit. 

Akor hirtelen fel kele, ugy eleonorais. és mondá szép thamár. 
mitsoda szándókban jöttel ide. és mitöl vagyon. hogy isák tudtunkra 

35 nem adta, én hamaréb jöttem ide mint ö felelé thamár. és azt kérdem 
172 oda néki. [oda adá helyet t . ] 
473 beszólhesen (a)> mindgyár t a sidóhoz 
474 szemeit [í—n-ből javí tva . ] 
476 keveset [ íráshiba keveseb helyet t . ] 
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tölled hogy476 mitsoda szándékal akarja. beliza. hogy holnap. csokolá-
dét vigy a vicé királynénak., és mit parancsolt néked ez iránt. azért 
hogy had adgyam tudtodra a veszedelmet a melytöl félek. és a melyet 
gondoltam hogy talám nem tudod. de én vagy igen meg tsalom 

5 magamot. vagy az Elvir élete elötted olyan drága valamint én elöt-
tem, ne titkold el elöttem., az a szerencsétlen uri aszony. ennekem 
minden szerenesétlen-[154b:]ségit elö beszélette. azért en gyanakodom 
azon. hogy te477 annak az embernek képibe vagy itt. akit ö el nem 
felejthet, ha az ugy vagyon igyekezünk mindnyájan azon hogy tart-

10 tsuk meg életét, de mindenek. felet semmit el ne végy a beliza kezóböl, 
se semit ugy elvirnek478 ne adgy. hogy elsöben meg ne probállyad, 
egy szoval. hogy ha azon fekete ábrázat alat nem te vagy dom sebas-
tien. valamint arrol gyanakodhatom. látván uri természetedet., 
leg aláb legy annak szándékában. és szabadisd. azt a leg drágáb, 

1D és leg szerencsétleneb személyt. 
Dom sebastien halván ezeket. egészen hitelt ada néki, és gondolván 

hogy nem kellene titkolodni olyan leány elött, aki néki oly szükséges 
volna. mindeneket meg valla néki. és elé beszellé néki a beliza paran-
csolattyát. a port melyet adot néki. és hogy azal mit kellene tselekedni. 

20 thamár viszá adá eleonorának479 a levelit. mondván. hogy irjon más 
formában felölle a vicé királynénak mivel nincsen ö nálánál senki 
hiveb hozája. 

Azonban pedig egyenlö akaratbol el végezék hogy egészen a beliza 
parancsolattyát kellene követni,. és hogy had lehesen dom sebastien-

25 nek az a vigasztalása, hogy láthassa a vice királynét; de olyan formá-
ban. hogy ne [155a:] tudgya. hogy ö volna dom sebastien. és hogy 
elvirt. arra is kellene kénszeritteni. hogy a mérget meg probalván. 
cs abban bizonyos lévőn.480 azután dom baltazártol meg vállyék. 

. és az udvartol igasságot kórjen,481 azért. a mitsoda roszul bánnak véle, 
30 és minek utánna mindenek elvégeztek volna magok közöt. elválának 

egy mástol. 
thamár pedig azon igen kezde örülni hogy a kihez titkos szeretettel 

vagyon a keresztény volna. és hogy a hü álvárérol. elvir nékie sokat 

4 ,*hogy <hogy) mitsoda 
4" te <itt vagy) annak az embernek képibe vagy i t t . [Törlés a sor elején. ] 
478 elvir- ne adgy. [A -nek rag elmaradt a sor elejéről. ] 
479 eleonorának [Masodik n—í-ből javí tva . ] 
480 lévén. <[hogy) azután 
481 kérjen, [Beszúrás.] 

11 Mikcs Kelemen összes Mttvei III. 161 



emlékezet., meg adván az eleonora levelét elvimek. arra kére. hogy 
mentöl hamaréb olvasná el. ezek valának benne irva. 

Ugy tettzik mint ha az Isten rendelése. tsak azért hozta volna 
evilagra ate ellenségednek uj rabját. hogy meg menttsen a haláltol. 

5 a melyet el sem kerülted volna. ha másra bizta volna szándékát. 
kövessed aszonyom. a thamar, és zélim szerecsennek. tanácsokot. 

Erre Elvir mondá thamárnak. hogy magyarázná meg néki ezt a 
levelet, erre ö mindeneket elé beszéUe, nagyon is kezdé néki dicsérni 
a szerecsent.482 annak hozája valo hüségit. azt hiddel aszonyom hogy 

10 ha meg nem tartoztattuk volna azt szerecsent. kész lett vol-[155b:]na 
meg ölni férjedet, nem gondolván a maga halálával. tsak tégedet meg 
szabadithasson 

Dona elvir erre köny hullatásokot ejte, halván hogy azö férje mint 
igyekeznék halálára. mind azon által kételkedék.483 hogy a férje 

15 abban részes volna. és thamáral azt akará el hitetni. hogy egyedül 
tsak a beliza dolga volna. ez a szép leány. nem verheté ki az elméjiböl. 
ezt a férjihez valo jó gondolatot. akit is mentegetni kezdé. mind azon 
által meg igéré thamárnak. hogy bé nem venné amit néki akarnának 
adni. és hogy azt a mérget másra fordittya, nem arra a melyre beliza 

20 reménli., azon nap, tsak a nagy nyughatatlanságban telék el. beliza 
látván valamely szomoruságot a vicé király abrázattyán. nem akará 
néki tudtára adni. hogy a holnapi nap. utolso napja lenne elvirnek. 
tartván attol hogy meg ne másollya igeretit. dom baltázár is érezvén 
valamely nehézséget a szivén, azért. hogy olyan dologra reá állot 

25 volna. ö sem hozá azt elé. hogy esziben ne juttassa. gondolván. hogy 
idövel. ki verné az elméjiböl és hamaréb is el484 mene belizátol. mint 
sem rend szerént. az elméje nagy hankodásban esék, nem tudhatván 
annak okát. éttzaka sem nyughaték. sok szászor. [156a:] fel kelleték 
ébredni. és mikor el alut is. ijesztö dolgokot látot álmában, a melyböl 

30 észre vevé, hogy a vétek ijesztö dolgokal szokot járni. és továb nem 
maradhatván az ágyban. fel kele még viradta elött. olyan szándékban. 
hogy belizát arra vegye. hogy elégedgyék azal. a485 mint eddig bánt 
a vicé királynéval. és ne igyekezék halálán. 

Az alat. a még dom baltazár. a betsulettel. szeretettel. és a szána-
35 kodásal viaskodék. az orája annak el. érkezék hogy dom sebástient 

482 szerecsent. [sz—cs-ből javí tva . ] 
483 kételkedék. <abban> hogy a férje abban 
484 el <be> mene belizátol. 
486a<mit> mint [Törlés a sor végén.] 
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elvirhez vigyék. de minek elötte oda menyen. beliza hivatá., és meg 
hagyá néki hogy végben vigye. a mit nékie fogadot; ujontában meg 
igére néki. és elvirhez mene. thamár jelen lévén, avicé királyné 
az ágyában volt,486 mint hogy az ágyban is szokta volt meg inya 

5 a csokoládet. és a szokás szerént akarának tselekedni, azért hogy 
mások semmiben ne kételkedgyenek 

Dom sebástien. olyan közel látván. magát ahoz. a ki ért egyedül 
kivánta életét. érzé magában hogy minden teste reszketne. és alig 
álhatot az ágy meliet, elvir észre vévén, gondolá. hogy az mit reája 

10 [156b:] biztak. az inditaná benne azt reszketést. mondá néki, tsak 
lassan. hogy mások meg ne halyák ne fély semmit. mert487 akár 
éllyek. akár halyak, meg oltalmazlak. a veszedelemtöl. a melyre 
teszed magadot érettem. nem félek aszonyom a haláltol. felelé néki. 
rosz portugallus nyelven. hanem atiédet akarom meg gátolni. azután 

15 azt a rettentö italt kezdé el készitteni. elvir pedig thamáral elöre már 
mindent el végezet volt. és minek utánna csokoládéval meg töltöt 
volna egy nagy488 fincsát. avicé királyné mondá néki, belizának. 
mindenkor tekészitted a csokoládét, mind azok akik körülöttem 
vannak. az ö hivei. gyanoságban kel vennem mind azt valami az ö 

20 udvarábol jö. azért meg akarom ezt is probálni., vevé a fincsát. és 
egy kis kutyával meg itatá. aki is mindgyárt meg döglék. akik ezt 
láták. nagy halgatasban valának. tamár, és zelim ugy téteték Eflint 
ha azon tsudálkoznának. tsak egyedül elvir volt tsendeségben és 
szollani akara, amidön nagy zaj hallaték akülsö házakban. és egy 

25 szersmind avicé király a házában érkezék. sokad magával. el lehet 
itélni hogy ezen mint meg ijede elvir, de lehetetlen ki mondani hogy 
mitsoda állapotban volt dom baltazár. 

Dom baltazár a mint már meg mondottam nem lévén nyugodalom-
ban a lelke üsmérete miat. idején belizához [157a:] ment volt. hogy 

30 le verje szándékárol. mint hogy már thamar. és zelim annak elötte 
el vitték volt a csokoládét. beliza gondolá. hogy már végben ment 
volna szándéka. azért mihent avicé királyt látá a házában be menni. 
mindgyárt mondá néki. nagy örömel, immár uram nem lész másé 
tsak az enyim. a mostani ora meg szabadit minket attol. akit gyülöl-

35 tünk. ezekre a szokra dom baltazár olyanná lön mint aholt. és az ö 

486 az agyában volt, <(a) [vagy <m) ?] mint hogy az agyban [ékezethiba. J 
487 mert (mind ) akár [Törlés a sor végén. ] 
4 8 8nagy <cs) fincsát. [Alább:] egy szermind ^ l ^ [!] 
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szivit sok gondolati meg változtatván. irtozva hallá a beliza szavait. 
és nagy siettségel ki menvén a beliza udvarábol. futva ment a maga 
udvarában és mindgyárt elvirhez489 érkezék abban a szempillan-
tásban a melyben meg probálta volna a csokoládét. 

5 A midön elvirhez érkezék. látván hogy mindenek. félelemben. és 
halgatásban volnának. a kutya dögölve a ház közepin. afincsamellette. 
mind ezek olyan rettentö állapotban hozák. hogy az egész teste resz-
ketni kezde. és továb nem490 birván magát. egy székre üle mondván. 
oh Istenem. mit látok, és mit tselekedtem. 

10 Dona Elvir magához térvén. mondá. botsásd meg uram ha meg nem 
akartam halni. tudván azt hogy nem ate parancsolatodbol491 let volna 
halálom, azért oltalmaztam meg [157b:] életemet, hogy abbol egyedül 
tsak te parancsoly. nem áldozhatom fel életemet. a kegyetlen belizá-
nak. de te nóked kész vagyok fel áldozni, ha sziikséges néked. szoly 

15 uram. mivel a veszedelmes492italban. amelyet beliza készitetet nekem, 
vagyon még anyira valo, hogy meg mutathatom néked, hogy ditsö-
ségemet abban tartom. hogy néked engedelmeskedgyem 

Dom baltazár Elviröl. a szemeit el nem forditván, sokáig nem 
felelhete néki, végtire eröt vévén magán hogy meg gyözhesse. keserü-

20 ségit. mely köny hullatásit okozá, mondá, mind azoknak kik aházban 
valának. menyetek ki. thamárt, és Zelimet meg marasztá. és mikor 
tsak négyen maradtak volna a házban mondá a vicé királynénak, 
aszonyom. haszontalan volna. nekem menttséget keresnem. mivel 
semmi meg nem mentheti vétkemot, én tégedet. nagyon meg gyaláz-

25 talak, eleget kel nékem tenni mindenek láttára, mind azokért., 
a melyekel meg bántottalak tégedet., igen akarnám, ha boszut álhat-
nék éretted, de tegyed az eddig valo bókeséges türésedhez a botsána-
tot. a melyel meg botsás. annak a fejdelem aszonynak a ki eléggé meg 
büntetödik. reménségének. elvesztésével, de ö helyette. fel áldozom 

so néked. ezeket a két rabjait, hogy had tanulyák meg mások hogy olyan 
dolgot magokra ne válallyanak. én pediglen érzem. hogy a meny. 
meg boszonkodot a nyomoruságokért, melyeket [158a:] neked okoz-
tam, idöt arra nem ád. hogy azokot helyre hozam és az én halalom 
lészen egyedül az a boldogság. a melyet néked. fogok szerzeni. 

489 élvirhez <ment) érkezék 
490 nem [n—m-ből, e—a-ból javítva.] 
491 parancsolatodbol (volt) let volna [lcl volna — (volt) föló írva.] 
49í veszedelmes (ital. am) italban. amelyet 
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Ezek a szok493 igen meg haták. az Elvir szivét. és gyönyörü kegyes 
tekintettel tekintvén reája mondá, oh! uram, ha életemet akarod, 
kivány élni is velem együt. nem tsak meg botsátok belizának. de azt 
fogadom hogy soha meg sem emlékezem. ate eltávozásodrol. a mi 

5 ezeket a rabokot illeti. mutatván, thamára. és zelimre. ezek mentettek 
meg a haláltol, ezek ártatlanok kérlek is arra, hogy oltalmazd. meg 
öket. a beliza haragjátol. erre inté thamárnak. hogy mondáná meg 
a vicé királynak hogy beliza mi formában akarta ötet meg étetetni 
Zélimel. thamár azt elé beszellé nagy okoságal. dom baltazár. azt 

10 figyelmeteségel halgatá. és a mikor annak vége volt. mondá a vicé 
királynénak. had maradgyanak tehat melletted. és a mitsoda rende-
lést teszek felölled, ök is bátorságban lehettnek melletted. 

Ezekre dom baltazár ki mene aházbol. és thamár. nyughatatlan 
lévén dom494 sebástien iránt. a kiröl Elvir leg kisebet sem gyanakodék. 

15 hogy ki volna. arra kéré elvirt. hogy engedné meg, had maradhatna 
isáknál [158b:] mivel,495 ót tsendesen lehetne. ezt meg engedé elvir. 
és meg parancsolá néki. hogy goa városábol ki ne menyen hire nélkül. 
dom sebástien erre meg hajtván magát. felelet nélkül ki mene a ház-
bol. és a sidóhoz mene. ahol. alváré, és eleonora igen várták ötet. 

20 azután mindeneket elé beszélle nékik, de a dom baltazárnak elvirhez 
valo viszá térése nagy nyughatatlanságban veté szivét. 

Azonban pedig dom baltazár. mihent elvirtöl kiment. mindgyárt. 
örizöket rendele. beliza mellé. ollyan szin alat. hogy a portugallusok 
tudván hogy meg akarta volna étetni a vicé királynét. hogy valamely 

25 gyalázattal ne legyenek hozája. és egy szers mind azt is meg izené 
elvirnek hogy szabad volna udvarában. és parancsolhatna akaraüya 
szerént. azokot a házakot foglallya el magának. a melyek. tettzenek, 
és hogy hivassa496 viszá maga mellé eleonorát. akit is mindgyárt maga 
mellé hivatá. a vicé királyné élvén a szabadságal. a melyet a férje 

30 ada néki, mindgyárt hozája mene, akit éppen497 akor tették volt az 
ágyban, mivel. az ö fel háborodási. igen kemény hideg lelést okozá-
nak néki. dona. Elvir. valoságos szánakodásal lévén hozája. igen 
meg ijede. és mindenkor mellette volt. dom baltazár ezt látván. nagy 
háláadásal volt azért hozája. és meg szánván vétkit. szüntelen botsá-

^szök [Elirás.] 
494 dom (ba l tazér ) sebástien [sébástien — (ba l t azá r ) fölé írva.] 
495 mivel, <mivel> ót 
486 hivassa viszá [//— /z-ből javi tva . ] 
497 éppen ( a z agy) akor t e t t ék volt az ágyban, [Törlés a sor elején.] 
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natot kért tölle. kérvén ar-[159a:]rais, hogy ne legyen gyülölségel 
hozája. az illyen beszédek igen meg haták dona elvirt. és ha a szere-
tetre. ellenkezöt érze is magában, de a köteleségit. szeretettel vivó 
végben negyedik napján pedig betegségenek annyira nevekedék 

5 nyavalyálya. hogy maga érzé, hogy nem vihetné sokáig. a498 doktorok. 
ezt meg jelentették volt Elvirnek. aki is az ágya mellet szüntelen valo 
sirásban volt. thamár és eleonora szüntelen mellette lévén. szolgálták 
amiben kivántatot szomoru szivel. 

A vicé király vóvén észre az ö sirásokrol., és a maga nyavalyályárol. 
10 hogy semmi reménsége nem lehetne kéré hogy eleonora had499 közel-

getne az ágyához. hogy had halya mind azt, a mit akarna néki mon-
dani., eleonora az ágyhoz közelitvén. az vicó király mondá Elvirnek 
Aszonyom. ebben akis ládában, mely az asztalon volt. meg találod. 
az ón utolso akaratomot, de kérlek. hogy azt tsak lisbonában nyissad 

15 meg. ahová kérlek hogy sies el menni, mihent az idö meg engedi. 
hogy hajora ülhes, ón ezt a ládácskát eleonorára bizom. parancsolván 
néki. hogy kezedben addig ne adgya, hanem dom pedre, dom sebastien 
és töb jó akaroid elött. akor parancsolá eleonorának hogy [159b:] 
venné kezéhez a ládácskát. annak pedig kólttsát a vicé királynénak 

20 adá. meg fogod aszonyom abban látni az én hozád valo tiszteletemet; 
reménlem, és magamnak azal hizelkedem. hogy az én utolso oráim., 
meg nem engedik.500 hogy az emlékezetemhez. gyülölségel légy. ezeket 
a szokot alig mondhatá ki. hogy el nehezedék. és többet nem szolhata. 
és egy kevós idö mulva senkit nem üsmervén. az elvir karján meg 

25 hala 
Elvirt mellölle elvivék. thamár és eleonora aházában vivók. aki is501 

olyan nagy keserüségben volt mint ha azt vesztette volna el. ami leg 
dragábja a világon. de mint hogy a férjében, olyan embertöl vált 
volna meg. aki oka volt minden nyomoruságinak, amidön el mulá-

30 nak az elsö szomoruságok., a melyeket a szánakodás okozá. és a mely 
oly természet szerent valo. egy jó szivünek., akor elvirnek nagy oka 
volt a maga meg vigasztalására. nem is kelleték arra sok idö. az alat 
a még dom baltazár beteg volt, beliza egy nehány szor irt néki. 
kórvén502 arra. hogy had lehesen szembe véle. de thamár. és eleonora 

498 a <(dokrok> doktorok. 
499 had <kos> közelgetne 
6oo engedik. [g—eí-ből javí tva . ] 
8 0 1 is [Beszúrés a két szó közé.] 
502 kérvén <ah> arra . hogy had lehesen 
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nem engedék meg. hogy a követtye eleiben menyen. mint hogy maga 
is nem tett semmi emlékezetet felölle. azért nem akarák esziben is 
juttatni. ez a mérges fejdelem aszony látván adom baltazár. változá-
sát.503 és meg értvén halálát, egy nehány szor meg akará magát ölni. 

5 és tsak nagy nehezen oltalmazták meg. Elvirnek nemes szive lévén, 
meg halván nagy keserüségit. meg izené néki. hogy szabad volna goa 
[160a:] városában, valamint annak elötte. 

Ez a szép özvegy. nagy pompával temeteté el a férjét. és a midön 
mind ezeknek vége volt. az elindulásárol gondolkodék. és mindent 

10 el is készitete. de el nem felejtvén. hogy mitsoda nagy hüségel volt 
hozája a szerecsen zelim. parancsolá thamárnak. hogy keresné fel. 
és hozná eleiben. az igen könnyü volt. mivel dom sebastien mindenkor 
a sidónál volt és mind ezen a dolgok alat. hol. thamár. hol. eleonora 
ment hozája. és mindeneket tudtára adtanak. álváré, és thamár azt 

15 kezdék neki jovallani. hogy már most kivánsága szerént valo állapot-
ban lévén. üsmértesse meg magát elvirel. de jol üsmervén az elvir 
természetit. és látván hogy a nem volna helyes. sok okokra valo 
nézve. azért. arra az idöre hagyá. a midön portugalliában lésznek. 
hogy semmiben meg ne sertödgyék a vicé királyné betsülete, de söt 

20 még fogadást tétete. thamáral is hogy el titkolná ötet. 
Dom sebastien a királyné eleiben menvón. de mint hogy elöbször 

olyan állapottyában látta. hogy meg nem visgálhatta. azért igen kez-
dé ötet szemlélni. noha ugy tekintette ötet mint olyan embert. aki meg 
mentette volna a haláltol, de tsudálkozni kezdék rajta, és ha fekete volt 

25 i s . d e az orczája formáján valamit üsmert rajta. addig tekinté, és 
szemlélé. hogy dom sebastien juta eszében, és arra meg tüzesedék. az 
[160b:] alat pedig dom sebastien sem vette el szemeit rolla. és a fekete 
köntösben504 is olyan szépnek tettzók neki. hogy egy nehányszor505 

meg akará magát üsmértetni. de még is meg tartoztatá506 magát. 
30 elvirnek a dom sebastienröl valo gondolat anyira el foglalta volt 

elméjit. hogy sok ideig halgatásban volt. ugy anyira hogy thamár. 
melléje közelitvén. mint ha álmábol. akarná fel serkenteni mondá, 
aszonyom. zelim itt várja aparancsolatodot. jól látom felelé néki nagy 
suhajtva. zelim mondá ismét neki., néked köszönöm életemet. háláa-

35 datlan nem vagyok, jövel el velem lisbonában, és ót szerencsésé tész-

603 változását. <meg) és meg értvén 
504 kötösben [Iráshiba kbntösben, helyett.] 
506 egy nehányszor [szor — beszúrás halványabb tintával.] 
606 meg tartoztatá [o—a-ból javitva.] 
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lek, és hogy még elöreis meg mutassam hozád valo hálá adoságomot. 
veddel ezt a gyemántos gyürüt, a melyet az ujárol huzá le. és elégyen. 
bizonysága igéretemnek, zélim nagy tisztelettel el vévén a gyürüt. 
nagyon meg hajtá magát. és ki mene elölle. 

8 Elvir mindenkor örömmel látván ötet, nem titkolhatá el. thamár és 
eleonora elöt. hogy mitsoda nagy hasonlatoságot látna. zelim. és 
dom507 sebastien közöt. 

Én nem szollok néktek. az ö meg indulásának idejéröl, se az ö 
uttyarol, hanem tsak azt mondom meg. hogy hajora ülvén szeren-

10 csésen lisbonában érkezének, a hol az508 udvar. meg tudván avicé 
király rendeletlenségit. és a feleségével valo roszul bánását, a kinek is 
[161a:] az attyafiai. boszut akartak állani. és a király viszá akarta 
eppen akor hivatni. a midön elvir meg vivé halálának hirét, 

Az egész lisbona városa eleiben ment nagy örömel. és mindenek 
16 köszönték. azután a maga házához kisérék, és leg elöbször is dona 

catharina jöve köszöntésére. remélvén, hogy valamit halhatna a fiárol. 
akiröl semmit sem tudhatot. el menetelétöl fogvást. dom pedre. ós 
dona catharina olyan nagy szeretettel valo örömet mutatának a vicé 
királynénak. és anyi köny hullatásokot509 ejtének mind az el mult 

20 sok nyomoruságiért, mind510 azokbol valo meg szabadulásáért. hogy 
a vicé kiralyné örömel latá.511 mitsoda kedves volna elöttök 

Dona catharina nem akarván mindgyárt a fia felöl tudakozodni 
semmit arrol nem szolla, dona elvir. gondolván hogy a kötelesége 
arra kénszeriti. hogy rolla ne tudakozodgyék. azért. csak a nevét sem 

25 meró emliteni. eleonora pedig nagy nyughatatlanságal várván. 
hogy mind ezeknek a sok féle dolgoknak vége legyen egy szer. esziben 
juttatá Elvirnek mind azok elött kik jelen valának dom baltazámak 
az utolso szavait. eleiben adván hogy siettségel kellene azt végben 
vinni. mivel512 mind azok a személyek jelen volnának a kik elött. 

30 fel kel nyittani a ládácskát., dona elvir egy ne-[161b:]hány napokra 
akará még azt el halasztani., de az attyafiai, és jo akaroi oly igen 
kivának azt meg tudni, hogy továbrá nem halaszthatá. és kedveket 
kelleték tölteni., meg nyitták tehát. a ládacskát. és a vicé királynák. 

507 dom <[balt) sebastien 
608 az <király> udvar. [z — utólag beszúrva.] 
509 hullatásokot [o—á-ból, á—o-ból javítva.] 
610 mind (az att) azokbol 
511 latá. [Beszúrés.] 
512 mivel [Beszúrás.] 
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a leg drágáb. köveivel együt. a maga keze irását is ót találák, amelyben 
fel teszi hogy azokot adrága köveket513 Elvirnek hagya. akinekis 
jó erkölcseiröl bizonyságot teszen, vétkesnek valván magát a véle 
valo házaságának. szándékáért, adom sebastien ellen valo tselekedeti-

5 ért, és a belizához valo szeretetiért. amelyekért514 botsánatot kér 
elvirtöl. dom sebastientöl. és dom pedrétöl. kénszeritvén arra az özve-
gyét. hogy ne várja a gyászolás idejének végit, hanem adgya hitét 
dom sebastiennek., mihent lisbonában érkezik. azért hogy az ö emlé-
kezete ne légyen oly gyülölséges. azok elött, akiket meg bántot. 

10 Ez az irás meg hatá a sziveket mind azoknak akik jelen valának. 
Elvir nem halhatá sirás nélkül, dona catharina nem titkolá el amagáét, 
és mindenik ellene monda a gyülölségnek. a melyel volt dom balta-
zárhoz. dona. catharina515 gondolá hogy már ideje volna tudakozodni a 
fiárol. és nagy keserüséget516 mutata. nem tudván hová lett volna a 

15 fia. a mioltátol fogvást. goa városában indult. meg mondván dona 
elvirnek mindenek hallottára, hogy mi okbol indult volt el a fia. 

Ez a hir igen nagy nyughatatlanságban veté a [162a:] vicé királynét. 
a szerecsen zelim aki meg517 mentette volt azö életét. annak. ábrá-
zattya. de mindenek felet. ahoz valo hajlandosága el hiteték vele, 

20 hogy valamely titok volna mind ebben. erre parancsolá hogy mindgyárt 
hinak Zelimet., ennek a parancsolatnak okát másoknak meg nem 
mondván. dona Catharina ezen felhaborodék., zelim pedig mindgyárt 
ót termet az attyafiai. és jó akaroi közöt. és az annya elött. de senki 
ötet meg nem iismeré; mint hogy pedig fel tette volt magában. hogy 

25 továb magát el ne titkolya. le tevé minden félénkségit. a melyel addig 
meg akarta tsalni Elvirt. és elö vévén azö természet szerént valo 
elöbbeni maga viselésit. mindenek kezdék tsudálni a szerecsent. 

Dona elvir igen fel háborodva mondá neki, Zelim amit érettem 
tselekedtél., abbol el gondolhatom hogy azt a szép tselekedetedet 

30 el nem rontod, és el nem titkolod. hogy mitsoda ók vit tégedet arra. 
tudom hogy egyedül a szánakodás vihetet arra. de olyan dolgokot 
is láttam hogy tselekedtél. a melyekböl észre vettem hogy más ók 

513 kóve<t)ket [ket — beszúrés.] 
514 [Sorvégen:] amelye [új sor elején:] <lyért)kért [kért — <lyért) fölé írva.] 
516 catharina [Első o—^-ból jav í tva ; szóvégi a—-ó-ból javí tva az ékezet 

áthúzésával. ] 
Í ,G keserüséget [Els6 s—r-ből, második s—<-ből javí tva; ] muta . [íráshiba 

mutata helyet t . ] 
t l 7 m e g mente t te [meg — beszúrás.] 
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is vit arra. mond meg igazán. a betsületemben jár. Aszonyom felelé 
néki. a lábaihoz borulván. az én elöttem olyan drága hogy azórt éle-
temet sem szánom [162b:] még többet is akart volna mondani, de a 
szova, a melyet el nem titkolá. meg hatá a szivét. Elvirnek, és dona 

5 Catharinának ugy hogy mindenik fel kiálta egy szers mind. oh Iste-
nem. edom sebástien., 

Igen is518 ö felelé erre, a ki az életét neked köszönvén. azt tsak arra 
akarta forditani, hogy a tiédet meg tarthassa, a kik jelen voltanak. 
ezen519 mind tsudálkozni kezdónek és nem hagyák szollani. hanem 

10 mindenik ölelgetni kezdó. nagy örömel, az alat pedig thamár. és ele-
onora dona Catharinának. mindeneket elö beszóllének. ugy elvirnek 
is, a ki ezen igen tsudalkozván. érzé magában a hozája valo szereteté-
nek nagyobodását., el gondolván magában. hogy mitsoda tisztelettel 
volt hozája. nem akarván magát meg üsmértetni véle., azért hogy 

15 mások azt ne gondolhasák hogy egyet értenek. ollyan nagy dolognak is 
tettzék ez Elvirnek. hogy kegyes hálá ado szokal meg köszöné nékie. 

Vegtire hogy sok idöt töltöttek volna a sok kérdezésben. és felelet-
ben. hivaták álvárét,520 a kinól volt a viz mely meg fejérittse öket. 
dom sebástien meg mosta az orczáját véle, és olyaná lett mint521 

20 annak elötte volt dona Catharina. és dom pedre. sürgetni kezdék. 
elvirt. hogy vinné végben a dom baltazár akarattyát. de ez a jó er-
kölcsii aszony a ki a maga köteleségit mindennél e!éb tette., nem [163a:] 
akara reá allani. és arra kóré dom sebástient hogy ne zugolodnék. 
ha még el halasztaná. azonba az udvar meg tudván mind ezeket. fel 

25 szabaditá dom sebastient, és parancsolá a szép és jó erkolcsü Elvirnek. 
hogy ne várná vegit a gyaszának.. azórt522 eza hazaság meg lön. min-
deneknek örömére, thamár pedig keresztényé lett. és az ö hüségit 
igen meg jutalmaztaták mind Elvir. mind dom sebastien. és álvaré-
val523 esze adák. 

30 És a szép Elvir a dom sebástienel valo házaságában meg üsmeré. 
hogy,524 ha a köteleséget tsak egyedül a jo erkölcs vezeti. a nagy tisz-

518 is [Beszúrás a két szó közó.] 
5 1 9ezen [n—&-ból? javí tva . ] 
520 álvárét, <is.> a kinél volt a viz <meg> mely meg fejérittse öket. [fejé-

ritlse — j betűje r-ből javí tva . ] 
621 mint [í—o"-ből javí tva . ] 
522 azért [o—e-ből javí tva . ] 
623 álvaróval <me> esze adák. [Űj bekezdésben:] És a szép Elvir [o — 

beszúrás.] 
5 2 4hogy, <ha> ha <mely> a [o — beszúrás.] 
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teletet ád. de a mely köteleséget a szeretet vezeti. a kut feje avalosá-
gos gyönyörüségnek. 

Victoria el végezvén a historiáját. azt mindenek szépnek találák, 
dé kivált valérius nagy sohajtva mondá. hogy mind szeretné ha dom 

5 sebastien helyet lehetne. erre felelé victoria nevetve, légy hát olyan 
hüségel victoriához. mint ö volt Elvirhez. 

Péntek. 

Más nap az egész uri társaság a szokot helyre gyülekezvén. a játé-
kot el kezdék. a melyet. julius veszté. el. és a zálagot hiláriának adá. 
aki is mondá. [163b:] fogadom hogy soha sem lész dom sebástien. 

10 julius erre meg mosolyodván. igy kezdé el historiáját. 

AZ ÁNGLIAI KIRÁLYNAK. E T E L R E D N E K HISTORIAJA 

Anglia annyi változásban volt a sok hadakozások, és egyenetlenségek 
miat. amioltátol fogvást a saxok azt hét országra osztották volt., 
azt el mondhatni, hogy tsak a tizedik saeculumnak. a kezdetén. 
ádelstán király alat kezde meg ujulni. ós tsendes békeségben élni., 

15 ez nagy hadakozo. és nagy elméjü király lévén. a hét országbol. egyet 
tsinala, és mint hogy azon igen igyekezet. hogy a gallia szellyiröl valo 
népeket amaga országában vonhassa. akiknek is földet osztogata. 
azért kevés idö mulva az országában akereskedést fel állitta. és gaz-
dagá tevó. 

20 Ez az ország meg marada ebben a boldogságában. mind addig 
amég eza király uralkodék., akinek is helyében holta után. Etelred 
kö.vetkezék. 1004. esztendöben. ezt a fejdelmet a menyek meg ál-
dották volt minden féle királyi jó erkölcsökel. és boldogab lett volna 
más királyoknál. hogy525 ha a szeretetre valo hajlandoságát meg 

23 gyözhette volna. vagy ha az állandoság526 követte volna szivében a 
szerelmet, 

Ezt a fejdelmet egy Egrád nevü attya fia nevelte volt fel, a kinek 
bölcs, és okos tanácsi. meg tartoztatták527 [164a:] minden indulatiban. 

526 [Sorvégen:] hogy [új sor olején:] hogy ha 
826 állandoság [a—á-ból javítva.] 
527 meg tartoztatták [164a:] <[ozt a fejdelmet) minden indulatiban. 
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égrád azt gondolá hogy az ételred jó hajlandosági meg nem változnak 
Ételred már olyan idöbe528 kezde lenni. a melyben akülsö gyönyö-

rüségek. már kedvesek kezdenek lenni: ée a korona reá szálván. a 
nép örömel látá. hogy529 husz esztendös korában arra igen méltó 

5 volna. amint is. az igasságot, és a kegyességet igen szerette.de söt 
még jó akarokot is értelemel tudot530 választani. és a többi közül 
olyat valaszta egyet. akiben egész bizodalomal volt. ezt az iffiu urat 
korknak531 hitták. és énnek a sorsát. annál is inkáb nem irigyelék. 
hogy azt meg érdemlette 

10 Égrad. akihez a király mindenkor valoságos baráttságát meg tar-
totta, és akinek tanácsát ugy vitte végben mint a még király nem volt. 
örült magában ö maga viselésin. mind eddig ételred semmi máshoz 
valo ragaszkodását nem mutatá.. noha azö udvara tele volt nagy uri 
aszonyokal, és fejdelem aszonyokal akik tsak azt keresték hogy tettz-

15 hessenek 
De az ö szabadsága elvesztésének. ideje el érkezék, és532 londinum 

városában volt el rejtve az a személy. a ki tölle azt el vívé tsudálatosan 
egy szer atöbbi közöt. ez a fejdelem, lovon533 avároson menvén által az 
udvarával, az uttzára valo ablakok tele valának népel, kik nézték el 

20 me-[164b:]netelét.534 akirály abban gyönyörködöt, hogy a népe, azt a 
szeretit535 mutat hozája. és olyankor lassabban is léptette lovát. hogy 
jobban láthassák. maga is tekéngetet az ablakokra. és egy közönséges 
háznak az ablakán. oly szép személyt láta hogy azon tsak el álmél-
kodék. és annál lassabban menvén., a szemeit el nem veheté rolla, és a 

25 szemei rabságban ejték a szivét. 
A leány pedig vévén észre hogy akirály igen tekingetné. meg tiize-

sedék. és a királynak annál szebnek tettzék, és a mikor továb kelleték 
is menni. egy nehány szor hátra néze. és örömel látá. hogy a leány is 
hajolt volna az ablakon hogy továb láthassa ötet, végtire ki kelleték 

30 menni avárosbol. és a mezö, a hová magát ment volt mulatni. tsak536 

szomoruságot, és unadalmat okoza néki. mindenkor tsak esziben 
828 idöbe [be —• beszúrás.] 
529 hogy <sz) husz 
5 3 0 t u d o t [Szóvégi t—d-ből javí tva . ] 
681 korknak [Középső k — javi tva a-ból, vagy d-ből?] 
532 és <a) londinum 
533 lovon [Beszúrás.] avároson menvén által az udvarával , ^mint ) az 
634 me [164b: margóra:] netelét. 
538 azt a szeretit m u t a t [!] hozája. 
S 3 6 t sak [í—c-ből? javí tva . ] 
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lévén a mit látot volt. azon kezde gondolkodni hogy miképen láthatná 
még meg. azért semmi gyönyörüséget nem találván a mezön., sokal 
nagyob siettségel tére viszá a városban mint a melyel ki ment volt 
igen kezdé keresni szemeivel mind a házat, mind az ablakot a honnét a 

5 szivit meg lötték volt. ugyan azon nép meg mutatá magát az abla-
kokon, a lovát tsak lassan léptetó. minden felé tekintet. és végtire 
meg üsmérvén a lako helyét annak a szép szemelynek. sokat tekingete 
az ablakra de senkit nem láthata. és tsak egyedül annak. ahaznak 
ablakja volt. üres, atöbbi mind [165a:] tele voltak. 

10 Ételred ezen igen meg keseredék, és azt el nem titkolhatá, az ábrá-
zattya meg változék. azt nagy szomorusag boritá el. és kork. aki 
reája fígyelmezet azt észre vevé, és közeleb menvén hozája. kérdé 
ha nincsené roszul. a király mint ha mély álombol serkent volna fel. 
reája tekinte. es mondá. 

15 Ha haza órkezűnk kork. akor meg mondom néked. erre a király 
alovát szaporábban kezdé léptetni, kork pedig könnyen észre vévé 
ezekböl aszokbol. hogy valamely rend. kivül valo dolog volna az étel-
red elméjin. és mint hogy kimentekkor észre vette volt hogy mint 
tekingette azt a szép leányt. a kit ö is meg nézte. és hogy az oltátol 

20 fogvást tsak gondolkodásban láttya. azórt gyanakodék valamiben. 
A király alig érkezék az udvarában., hogy amaga házában mene. 

kork is utánna, a király le ülvén. egy keves ideig halgata. azután 
korkra vetvén szemeit mondá néki, bizhatomé hüségedben, és a 
különös hozád valo joságomért. vagyő olyan hüségel hozá<n, hogy 

20 énnekem537 szolgály egy nagy dologban. 
felséges király felelé kork, terdre esvén elötte. a hozád valo hüsége-

met nagyon meg sérted, ha abban kétel-[165b:]kedel, szolgálatom, 
faradeságom. vérem, életem. a tied. mind ezekböl parancsolhatz, 
mit kellesék tselekednem. mond azt uram nékem. és had ne legyek 

30 sokáig ebben a nyughatatlanságban. látván.. hogy mitsoda állapotban 
vagy 

oh' feleló a király. ez énnekem olyan új dolog. hogy azon nem tsudál-
kozom. ha észre vetted. és mint hogy ahoz nem szoktam, azért el sem 
titkolhattam. kork. én szeretek. de olyan de olyan538 nagy szeretettel., 

3o hogy annak mása nincsen. de szerencsétlenségemre. nem tudom, kit 
537 én{nek)nekem \nelcem — <[nek) föló írva.] 
838 de olyan de olyan nagy szeretettel., [Az egyik sorvégen, a másik sor 

elején. Nem dönthető el kétségtelenül: az ismétlós íráshiba, vagy érzelmi 
nyomósitás-e ? ] 
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szeretek., azután elö beszélle neki mindeneket. és hogy mitsoda kese-
rüségben volt. hogy ismét nem láthatta azt a személyt. mikor háza 
elött el ment. néked kel hát. kedves korkom azt fel keresni, fel találni. 
és nekem meg mondani. hogy ha az a szép személy, az országom bélié, 

5 ha a városban lakiké. egy szoval. neked kel arra modot találni. hogy 
láthassam. néki meg mondgyam szeretetemet, és hogy szeretessem 
magamot tölle. 

kork meg tsendesedék, látván hogy a kiraly szomoruságát. az uj 
szeretet okozná. minden képen vigasztalni kezdé. és reménséget ada 

10 néki.539 mondván. felséged abban bizonyos lehet hogy azért minde-
neket végben viszek. hogy kedvedet tölttsem, és talám még estvéig 
is540 meg tudhatod a mit akarsz tudni; de uram légy tsendeségben. 
és azt visgáld meg, hogy senki ugy meg [166a:] nem érdemli a szere-
tetet mint Ételred. és aki a szepség mellet olyan rendben. vagyon, 

15 akinék. a világon lévö szépek. ditsöségeknek tarttyák engedelmeskedni. 
A király erre. nem felele. hanem tsak meg mosolyodék. de hogy 

valamely bizonyost tudhason a maga sorsárol. kezdé sürgetni korkot 
hogy menne el a dolgában fáradozni. és meg hagyá néki. mind a titkot. 
mind a szorgalmatosságot. kork mind a kettöt meg igérvén. az udvar-

20 bol ki mene. fel tévén magában. hogy addig viszá nem térne, a még 
végire nem menne mind541 annak a mit meg akarnak tudni. 

kork olyan szorgalmatoságal. mene mindenektöl végire. hogy sokára 
meg tudá. hogy az a személyt, a ki oly nagy szeretetet gerjesztet a 
király szivében Ételgivának nevezik. anya nincsen. az apja mester 

25 ember lévén. egy klastromban neveltette volt fel. tizen ött esztendös 
koráig. és hogy valamit nyert. mestersége után., azt mind a leányára 
költötte. hogy jol neveltethesse. de meg szegényedvén, ót továb 
nem tarthatta, és két esztendötöl fogvást. a klastrombol ki hozván. a 
háznál. igen magános óletet élne. és magát. tsak az áitatos. és a háznál 

30 lévö [166b:] doigokban foglallya, más mulattsága nintsen, hanem 
egy leány attyafia. aki szép, és okos lévén. igen szép egyeségben élne 
véle. 

kork ezekre végire menvén. az Etelgíva üsmeröitöl. gondolá hogy 
már az is szükséges, hogy az mester ember házához menyen, és hogy 

35 maga is meg lássa. amit mondottak volna felölle. kork oda menvén 

639 néki. <f> mondván. felséged 
540 is [i—m-ből javítva.] meg tudhatod 
541 mind (addi) annak 
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hozája. olyan szin. alat hogy valamit dolgoztasson véle, beszédben 
erede véle. és tudakozodni kezdék, tselédiröl. és munkájárol. a mester 
ember látván. hogy Czifra köntösben volna., szemérmetességböl. tsak 
egy nehány szoval felele néki. kork azt észre vévén. beszéltetni akará. 

5 és mondá néki. tudom hogy emberséges ember vagy., és hogy szegény-
ségben vagy. ne titkoly semmit el elöttem. azt mondgyék hogy egy 
leányod vagyon. és egy atyád fia mellette. akiket jol nevelted; de 
a tehettséged nem engedi. hogy jól el helyheztessed öket. ha ez igy 
vagyon, azért kéttségben ne esél. mivel olyan királyunk vagyon 

10 a ki a népit szánnya, ha tudná ate szegénységedet tégedet meg segite-
ne. anyival hogy jól férhez adhatnád leányodot 

Ah' uram., sok dolgok volna akirályoknak, ha boldogoká akarnának 
tenni mindeneket., akár mely szánakodo legyen a miénk. de hogy 
reménlhetném én azt. hogy [167a:] kivenne a szegénységböl. mivel 

15 én néki soha semmi szolgálatot nem tettem. leg aláb valo lévén az 
országában. a leányom. és az onokám valo hogy elég szépek. de okosok. 
és nem akarnak senkivel is üsmerkedni 

Mind azon által. mondá kork. én akarnám öket látni. énnekem elég 
üsmerettségem vagyon udvarnál., és én öket valamely nagy uri 

20 aszony mellé tehetném, a kinél ajó erkölcsöt gyakorolhatnák. hogy 
pedig meg mutassam néked, ki huzván egy erszényt tele aranyal. 
hogy szolgálni akarok néked. veddel el az erszényt.542 és segittsed 
magadot, addig a még én öket el helyheztetem. 

A kork kérésin. és az ö nagy ajándekján. el hüle a mester ember. és 
25 sokáig nem tudá hogy mi tévö lenne. kork azt látván. mondá néki. 

ne fély. nem azért jöttem ide. hogy a leányidot meg tsallyam. én 
elötted akarok vélek beszélleni. amit tselekeszem veled, tsak a szána-
kodás viszen arra. 

Ez a beszéd meg bátorittá az öreg embert. és látván korknak okos 
30 ábrázattyát. és szép beszédit., hitelt ada szavainak. és minek utánná 

nagyon meg köszönte volna ajándékját. égy kis parasztos házban 
vivé ötet. ahol találá Etel-[167b:]givát, és a társát,543 kik a varrásban 
foglalatoskodtanak. Etelgiva ha igen közönségesen volt is öltözve, 
de az ö szépsége. a kork szemeiben tüdöklék. és soha annál szeb544 

35 személyt nem látot volt., és a kis fejér és piros abrázattyával. kék és 

542 azt erszényt. [ íráshiba.] 
M3 a társát , <^a)kik a varrásban 
H 4 szeb [6—jo-ből javí tva.] 
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fényes szemeivel. uri és magas545 termetével. felyül haladta mind azo-
kot kiket annak elötte látot volt., és annyira kezdé ötet tsudálni 
kork. hogy nem szolhata. és a szép Etelgiva fel kelvén elötte. meg 
pirula. látván. hogy mint tsudálkoznék szépségin. 

5 A kork ábrázattya nem volt tellyeségel üsmóretlen elötte,, mivel. 
titkos okokbol. az elméjiben tartotta mind azoknak képeket, kik a 
király mellet valának. és mint hogy ugyan azon köntösben. is volt 
azon a napon, azórt könnyen reája emlékezheték. mind azon által546 

nem tudván hogy ki volna. ugy tekinté ötet. mint a király udvarában 
10 valót: 

Ha kork tsudálkozot az ö szépségin. ez a szóp leány nem aláb valo 
képen tsudálkozék az ö547 látogatásán., és egy kevesé fel háborodék 
rajta. az attyára is tekinte. hogy meg kerdgye. tölle. ki hozta volna 
ötet hozája. kork ezt észre vévén és nem bánhatván véle ugy mint egy 

15 mester ember leányával, és közeleb menvén hozája. olyan tisztelettel. 
mint ha egy királyné lett volna. mondá né-[168a:]ki. botsásd meg 
aszonyom, az én vakmeröségemet, mint hogy igazán ki szoktam 
mondani adolgot, azért el sem titkolom hogy azt akartam meg látni. 
ha az a mit felölled mondottanak ugy vagyoné. de már látom hogy 

20 sokal fellyeb valo a te szépséged annál. a mit ennekem arrol mondot-
tanak. én ezt meg viszem a királynak., és abban bizonyos lehetz, 
hogy a jó erkölcsöt annyira szereti., hogy azt szerencsésebbé is teszi. 

Uram. felelő erre Etelgiva szemórmetes maga reá tartásával. mi 
igen alá valok lévén azt nem érdemelyük. hogy a király, és azok kik 

25 mellette vannak., tsak reánk is tekinttsenek: mind eddig a menyek 
el nem hagytanak minket. a szegénység meg nem ijeszt bennünket. 
talám még a szükséges is a mi okoságunkra. és ha merném, mondá 
néki pirulva. jutalmát kérni tölled annak az engedelmeségnek. a 
melyel azatyám volt hozád. tsak azt kérném, hogy a királynak semmi-

30 röl ne szóly, és többé had ne legyen aza szerencsénk. hogy it lássunk. 
A te parancsolatidhoz feleló kork. mindenkor nagy engedelmeségel 

leszek. de a lehetetlen hogy meg ne mondgyam a királynak a mit 
láttam, és kótelen vagyok az ö parancsolattyábol. mászoris néked 
alkalmatlankodnom. [168b:] de oly nagy tisztelettel lészen a. hogy 

3o reménlem, hogy keveseb tartásod. és több bátorságal lesz. 
545 magas [s—u-ből? javí tva . ] 
M 8 á l t a l [El8Ő l—í-ből, <—a-ból jav í tva ; ] nem tudván hogy ki volna. \igy 

tekinté ötet . mint [ötet ö-je w-ből javí tva . ] 
547 az ö <sz) látogatésán., 
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Ezekre548 a szokra nagyon meg hajtá néki magát. és a gazdával. 
le menének. a ki is mikor a mihelyében voltanak. viszá akará néki 
adni az erszényt, de kork olyan szokot monda nóki. hogy ketelen vala 
el tenni. az erszényt. azonban pedig a szerelmes Etelred nagy nyug-

5 hatatlanságal várja vala korkot. és soha egy nap sem tettzet néki 
oly hoszunak, már bé is kezdő549 est véledni. a mikor meg láta. a ked-
ves korkot a kinek az ábrázattyárol meg üsmeré. hogy nem járt volna 
tellyeségel hejában. 

Mihent magánoson lehete vele. a maga házában hivá ötet. és ót 
10 nagy siettségel kérdé tölle. hogy mit vit volna végben. kork. valoságal. 

szépnek tartván azt aleányt, egészen eleiben adá annak szépségit. 
azután meg mondá mint ment hozája. mit550 tselekedet. és hogy mi-
tsoda beszélgetése volt. Etelgivával. 

A még ezeket beszéllé. kork. adig551 Etelred nem tuda mit tsinálni. 
15 örömében. és szerelmében. Etelgivanak pedig alaeson rende. és 

szegénysége. tsak nem bizonyos reménséget adván néki. a korknak 
tet szemérmes feleletire is tsak anyiban552 vigyáza. hogy tsudálá az 
ö eszét [169a:] azután tanácsot kére korktól hogy miformában lát-
hatná meg azt a leányt, azt találák fel magok közöt. hogy a lehetetlen 

20 volna azoknak a szegény embereknek házánál; hanem más helyre 
kellene öket tenni., a hová a király járását, az udvar meg ne tudhassa. 

Ételred. a kinek a szerelem meg frisitette volt elméjit. reá emléke-
zék, hogy a városhoz közel lévö erdö mellet látot volna egy szép 
házat, a melynek igen szép kerttye is volna. mindgyárt parancsolá 

25 korknak, hogy azt venné meg. és a házakot fel ékesitetné illendö 
kepen. kork nagy szorgalmatoságal. egy hét alat. mindeneket végben 
vive. és mindeneket el készitete., akirály azután vadászni mene. és 
tsak egyedül korkal. a házhoz mene ót mindenekröl rendelést tet. 
nagy örömel. meg gondolván hogy kiért tselekeszi. 

30 Az alat a még akirály ezekben fáradozék. a szép etelgiva. nyugha-
tatlanság nélkül nem volt, a midön korkot meg látá. az ö sziviben. 
meg ujjulának azok az indulatok. a melyeket azö okossága. és jo 
erkölcse. meg akarák gyözni. ennek elötte egy darab idövel, az 
Etelgiva [169b:] apja. el vitte volt ötet magával. hogy meg mutassa 

M8 Ezekre [Szóvógi e—a-ból? javí tva; a javí tás helyén a t i n t a összefolyt.] 
548 kezdé <s) est véledni. 
M 0 m i t ( m o ) tselekedet. 
451 adig [d — javí tva olvashatat lan bettiből.] 
552 anyiban [b—r-ből javí tva . ] 
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néki. akirályt. és mint hogy a valamely nevezetes nap volt. azért 
Etelgiva akirályt egész fényeségében láta. és a szivét meg sértve 
érzé. a képe anyira el foglalá elméjit, hogy tsak etelred volt esziben, 
tsak rolla beszéllet,553 és gondolkodot. abban az idö sokal554 iffiab 

5 lévén., nem figyelmezet arra hogy gyönyörüségel gondolkodnók a 
királyrol. de az ö attyafia Édita. egy kevesé idöseb lévén nálánál. 
anyiszor kezdé boszontani a királyal. hogy észre vévó555 magát. és 
meg üsmeré szomoruságal. hogy hajlandoság volna szivében. 

Azután magára sokszor meg haraguvék nagy kevélységiért, a mély, 
10 az ö királyára merné véle emeltetni szemeit. de akár mely keményen 

bánt is magával. de azt tsak érzé magában. hogy a szive. fellyeb valo 
rendénél. és az Etelredhez valo hajlandosága. még nevekednék. 
látván maga is helytelen hajlandoságát. nem lehete hogy azt ki ne 
nyilatkoztassa Editanak. kérvén arra ötet, hogy azt verje ki az el-

15 méjiböl. és mondá néki. én ezt soha sem vallottam volna meg neked, 
hogy ha te fellyeb valo rendü emberekhez járhatnál, mint mi vagyunk., 
és ha jól üsmérem is hozám valo baráttságodot. de meg nem mondot-
tam volna néked esztelenségemet. [170a:] de mint hogy tsak egyedül 
vagyok. gyámol. és jó akarok. nélkül. és tudom hogy szeretz engemet, 

20 azért reménlem hogy meg szánod esztelenségemet., és okos beszédidel. 
el hagyatod hajlandoságomot 

A szép Etelgiva. eszerént beszélget vala gyakorta, az attyafiával, 
a ki is minden modon azon igyekezék. hogy azt ki verje az elméjiböl. 
amint hogy már azt gondolta volt mindenik. hogy azt végben vit-

25 ték. a mint hogy már emlékezetet sem tettek egy más közöt a király-
rol. Etelgiva már a nevét sem emlitette., a mikor, az ablaka alat el 
ment. a mint már meg mondottam. de a sok ló dobogásra. a nagy 
zajra. hogy hallotta, az ablakra futot. és el ijede, hogy meg látá Etel-
redet. a ki is sokal szebnek tettzet néki. mint annak elötte tettzet 

30 volt; az ablakot nem meré bé zárni. vagy is inkáb. arra anyi ereje nem 
volt. és556 abban az orában a király hogy igen kezdé szemlélni ötet. 
azért mind el felejté azt, amit fel tett volt magában. 

Az ablakban maradván. a királyt kiséré szemeivel. és szivével, 
mind addig amég láthatá. és azt is észre vette. hogy a557 király egy 

553 beszóllet, [6—v-ből javí tva . ] •'.•/;.-:" 
^ s o k a l iffiab [í— 6-ből javí tva . ] 
656 észre vévé(n) magát . 
656 és <b) abban 
567 a [Utólagos sorközi beszúrás.] 
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nehány szor viszá tekin-[170b:]tet volna feléje. aki is mesze lévén. 
a szomoru Etelgiva, az ablakot bé zárá. könyves szemekel, Edita, 
fel kialtá. kedves Editam, hová leszék én. ? kedves Etelgivám felelé 
néki. várjad az idötöl és ajó erkölcsödtöl a gyogyulást. a mely oly 

5 szükséges nyugodalmodra. és szüntelen a legyen elmédben. hogy az a 
szép ábrázatu, és szép termetü Etelred, a leg nagyob fejdelmek közül 
valo. mi pedig az ö népe közöt. leg aláb valo vagyunk és hogy az a 
fejdelem. fejdelem aszonyoknak rendeltetet. 

Ezt én mind igen jol tudom. felelé erre Etelgiva. és az én szeretete-
10 met se reménség. se kivánság nem követi. és ha az a király. a ki elöt-

tem oly kedves. anyira találna szeretni., mint én szeretem ötet, azal 
szerencséseb nem lenne. soha. és az ö nagysága. hatalma. és a magam 
szeretete. el nem felejtetik velem. a maga betsületit. nem akarom 
hogy szeresen, és én sem akarom továb szeretni. az elsöt könyen meg 

15 gátolhatom, de a másikát talám véghez nem vihetem. de semmi. 
kedves Editam. ne beszéllyünk többet felölle. és ha meg nem gyöz-
hetem hajlandoságomot, leg aláb ne ketsegtessük, tellyeségel. [171a:] 
el kerülöm az alkalmatoságot, hogy558 láthassam azt á fejdelmet, 
avárosban viszá fog térni. de azt hitesd el magadal. hogy nem leszek 

20 azok közöt. kik ötet fogják nézni. 
Ezt Etelgiva véghez is vivé. és mikor hallá hogy a király viszá 

térne. még a hazában is el rejtezék, hogy a kisértet meg ne gyöze. 
ugyan ezen okbol. nem láthatá ötet akirály viszá tértiben. azt is 
gondolá. hogy taiám egészen el is felejtheti akirályt. és magát meg 

26 gyözheti; ebben a remenségben lévén. kork éppen akor mene eleiben. 
A kit is hogy meg látá el hüle magában. annak beszédit jól által 

látá, és azon meg haborodék. esziben jutván hogy a király mitsoda 
figyelmeteségel tekingette ötet, azért abban nem is kéteikedék., 
hogy a kork látogatásában valamely el rejtet dolog ne volna. mind 

30 azon által, meg tudván magát gyözni, igen nagy okoságal felele 
korknak. a ki is alig ment el a háztol. hogy az attya meg mutatá néki 
annak az urnak ajándékát. 

Ételgiva ezt látván. annál inkáb meg erösödek gondolattyában, hogy 
a mind ötet tekintené. és tisztelettel az attya eleiben adá hogy nem 

35 kelletet volna el venni559 [171b:] a pénzt. és mondá néki. az udvari 
embereknek ajándékok mérges. és meg sértik tiszteletiben. és betsü-

558 hogy <h> láthassam 
M 9 e l ven-[171b:] a pénzt. 

12* 179 



letiben azokot, kik azt el veszik. ha leányok vagyon. a kiknek sze-
génységek, tsak a betsületek kárával orvosoltatik meg. mit nem fog-
nak mondani. a midön meg tudgyák. hogy egy udvari urtol pénzt 
vettél, és hozánk hoztad. a nevét nem tudom., se azt hogy mitsoda 

5 rendben vagyon. de azt tudom, hogy ö volt egyik. a ki leg közeleb 
volt akirályhoz, mikor a mezöre ment. ebböl el lehet itélni hogy betsü-
letben vagyon elötte,, az ollyan látogatás gyalázatunkra vagyon. 
mert tsak bestelenségunkre valo oka lehet annak, mint hogy igen 
alacson renden valok vagyunk azért nem is keresnek minket illendö 

10 képen. 
Ez a gondolat könyhullatásra indittá a szóp Etelgivát, de azattya, 

akiben nem volt ülyen nemesi gondolat. mondá. hogy ö nem tartaná 
azt szükségesnek hogy mindenkor a nagy szegénységben maradgyon. 
azórt. hogy mások ne beszéllyenek felölle. anagy renden lévökhöz 

15 illik meg segiteni a kitsideket, a kik pedig rolla fognak beszélleni, 
azt irigységböl tselekeszik. anem példa nélkül valo dolog. hogy lássunk 
olyan szánakodo urakot kik meg segittsék a szegény leányokot. de 
azal bestelenségekre nem igyekeznek. az az ur is ö néki semmit olyat 
nem [172a:] mondot hogy rosz szándékban volna. egy szoval ö élni 

20 akar. annak. mind jó akarattyával. mind segittségével. 
Etelgiva látván hogy arrol nem tehetne. nem felele néki. de a midön 

egyedül marada editával, meg mondá néki, mind azt a mitöl tartana. 
edita is hasonlo gondolatban volt., és nem kételkedék abban. hogy 
azaz ur nem az ö szépségiért jött volna hozájok. vagy magáért. vagy 

25 a király parancsolattyábol. mert ugyan is. azt láttam hogy az a fejde-
lem. nagy figyelmeteségel tekingete reád. és minden bizonyal. azon 
vagyon500 hogy tegedet jobban meg üsmérhessen. azt az urat561 pedig 
nem láttam hogy leg kisseb szerelmet mutatot volna., és a mint akirály-
rol. beszólle. könyen el hihetni. hogy parancsolattyábol562 jött 

30 volt 
oh! ugyan ettöl is félek én. felelé erre Etelgiva. de mitsoda gondo-

lattya lehet a királynak., mit akar. ? egyebet abban nem látok. hanem 
hogy gyalázatomra igyekezik. hiszedé kedves Editam. hogy eza gondo-
lat meg kisebitti hozája valo szeretetemet, Etelred nem szerethet 

35 egy olyan leányt mint ón, hogy azt betsülhesse is. az ö szeretete, 
660 vagyon ^vagyon) hogy 
661 urat [wáí-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
662 parancso(latra) [vagy: <latbol> ?] lattyábol [a tinta szétfolyása miatt 

nem olvashatók ki pontosan a törölt betűk.] 
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amely563 igen dicsöséges volna egy olyan személynek a ki hozája564 

hasonlo volna, az énnekem565 gyalázatos, én tudom ki vagyok. tó-
[172b:] váb nem nézek tsak a mint kell. de ha szinte alatson renden 
valo vagyok is,566 mind azon által az én gondolatim annyira567 felyül 

5 haladgyák állapotomot., hogy tsak ugy tekintem mint a semmit. 
az olyan nagyságot., a melyben nem részesülhetek igasság szerént. 
Etelred király lévén. nem lehet az én férjem. de soha Etelgiva azö 
szerete sem leszen 

Illyen beszelgetésekben tölté el a nyolcz napot ez a szép leány., a 
10 melyek alat mint hogy nem látá korkot. azt reménlé. hogy el is felej-

tették volna, de a kilenczedik napon. az apjával együt látá bé menni 
hozája korkot leányom mondá a mester ember. akirály parancsolat-
tyára el kel hagynunk568 hazunkot., ez az ur hozta a parancsolatot. 
és azt még ma kell végben vinnünk, készüly és engedelmeskedgyél. 

15 Ételgiva erre tsak el hüle, és semmit nem mondhata, kork ezt észre 
vévén mondá. aszonyom ne fély, a király parancsolattyán meg nem 
ijedhetz. ö néked569 jodot keresi, a mitsoda lako helyt rendelt néked. 
a tiéd. ennekem parancsolta hogy oda vezeselek., az atyád veled 
lószen. ugy a szép Edita is. és ezután egyébre nem leszen gondod 

20 hanem hogy vigyáz arra az életre, amelyet a király szerencsésé akarja 
tenni. 

Etelgiva egy kevesé magához tervón mondá. uram. meg vallom 
hogy nehéz nem tsudálkoznom ezen adolgon. [173a:] mi nem érde-
melyük a király kegyelmeségit., és olyan alá valok vagyunk. hogy ha 

25 az ábrázatodrol nem latnok hogy egyenes szavu570 vagy. nem adhat-
nánk hitelt beszédidnek., mind azon által látom hogy engedelmeskedni 
kell, én uram kész vagyok az apámot követni. ahová akarod ötet 
vinni 

kork vigyázván aleányra. észre véve hogy a leány. által látta hogy 
30 mi végre. tselekeszik mind ezeket ö érette. de azt is észre vette. hogy 

563 a<ki)mely \mely — •(ki) fölé írva.] 
^hozája </) [azaz <s)] hasonlo 
568 én énnekem [Elirás.] 
666 is, <de) mind azon által 
567 [Sorvégen:] annyi- [új sor elején:] felyül haladgyák [a -ra rag íráshibából 

elmaradt.] 
668 el kel hagynunk [h — javítva más betfiből.] 
" 'nóked [néki-h6l javítva; e—t'-ből javitva, d — beszúrás halványabb 

tintával. ] 
570 egyenes szavu^vu) vagy 
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a leánynak azért töb keserüsége volna mint öröme. és anyira ki 
tettzet belölle a jó erkölcs, hogy még elöre által látá, hogy ehez a 
nyereséghez. nagy bajjal jutna a király. ugyan ezért nagyobra is 
betsülló Etelgivát, és fel tevé magában. hogy mindenekben fogja 

5 segiteni tanacsával., azonban pedig meg jelentó néki. hogy estve 
kellene meg indulni, azután különösön vévé amester embert. akinek 
is. ismét egy erszény aranyat ada, meg hagyván nóki. hogy végeze 
el a városon minden dolgát. ugy hogy nekellesék. viszá jöni. mivel 
akirály parancsolattya. a, hogy többé a mesterségit ne üze. a571 

10 mester ember ennek a kedves parantsolatnak ellene nem álla. és azt 
fogadá hogy mindenbé bé tölti a király paransolattyát. azért tsak 
hamar572 él is rende-[173b:]lé kevés dolgait. kork pedig el hagyá ötet. 

A meg indulásnak ideje eljövén. a mester ember, abban az uttzában 
vivó a leányát. és editát. ahová kork mondotta volt573 néki. ót egy 

15 hintot találának. és beló ülteték öket. mint hogy az út hoszu nem volt, 
azért tsak hamar is el erkezének, és a sok gyerttya világnál. leg 
elöbször is korkot üsmeré meg Etelgiva. a ki is a hinto melló menvén. 
a kezét nyujtá Etelgivának. Etelgiva pedig szépen a kezit adván 
néki. mondá. uram. haazt akarod hogy nyughatatlanság nélkül 

20 vegyem a betsületet melyet velem tselekeszel. mond meg azt nekem. 
ha egyedül vagyé itt. ? kork észre vévén hogy mit tennónek ezek a 
kevés szók. és a néki rendeltetet házban vivén ötet., mondá néki, 
itt már aszonya vagy ennek a háznak., én itt tsak azért vagyok hogy 
meg mutassam néked az házakot senki én velem nincsen. és az. aki 

^5 nyughatatlanságal varja itt lenni. tsak olyankor fog ide jöni. amidön 
semmitöl nem tarthatz. uram felelé néki keményen méltoztassál 
gondviselöm lenni a mellet. tudom hogy mitsoda tisztelettel tartozom 
néki. a szükséges hogy meg tudgya. hogy ha. király is. tisztelettel 
tartozik az ártatlanságnak. 

30 tiszteletre móltó Etelgiva. felelé neki kork, akirály tégedet igen 
szeret. tsak holnap látod meg ötet, ö [174a:] néki is kell néked meg 
mondani szándékát, de azal által nem hágom parancsolattyát. ha 
azt mondom néked. hogy574 magának nintsen anyihatalma magán. 
mint neked vagyon rajta., és hogy tsak rajtad 411. hogy magadot 

35 tiszteltessed véle. 
571 a <(m]> mester ember [ember r betűje ?í-ből javí tva.] 
572 hamar [Második a—c-ből javí tva . ] 
573 volt [i—n-ből javí tva . ] 
574 hogy <maga) magának 
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Azután oda szolitván az apját. és editát. mondá. nékik. ez a ház. 
es a mi benne vagyon Etelgiváó. it fel találhattya mind magának. 
mind néktek. a mit kivánhat. a mely aszonyokot itt fog találni. azok 
szolgái. és atöbbiröl olyan rendelést tegyen. amint néki tettzik. 

5 Ezekre575 a szokra el butsuzék töllök, és szabadságban hagyá öket. 
hogy gondolkodhassanak szerencsejek változásán. alig mene ki a 
házbol. hogy Edita arra kéré Etelgivát hogy néznék meg aházakot; 
Etelgiva rea álla. és a midön a házakot kezdék járni. feles tselédeket 
találának. akik mindenüt576 el hordozák öket. a ház nem volt nagy, 

10 de igen alkalmatos. és drága öltözetekel577 volt fel ékesitve; 
Etelgiva a maga hazában találá az aszonyokot., és a melyik azok 

közöt elsöb volt, az Etelgivát olyan kis házban vivé. a hol578 sokféle 
köntösököt, és vég matériákot [174b:] mutata néki. más ezeknek 
örülhetet volna, de Ételgiva ugy tekinté mind ezeket. mint olyan 

15 kelepczéket, a melyekben akarják579 ejteni azö jó erkölcsét. 
Edita noha igen okos volt., mind azon által nem gondolkodot olyan 

formában. és mint hogy soha életében oUyan nagy alkalmatoságban 
nem volt mint akor, azért örülni kezde. és mondá. mitsoda szép dolog 
akirályság., aki illyen Czifra dolgokot tselekedhetik. a ki anyomorul-

20 takot meg segitheti. a ki a szegényt gazdagá teheti. 
Ha mind ezek az ajándékok feleló Etelgiva. más szándékbol vol-

nának,580 valo hogy szerencsések volnánk. de kedves Editám. a szere-
tet annak kezdöje. és az el törli minden érdemit,. edita látván hogy 
tsendeseb elmevel volna, kérdé tölle. hogy miért volt mind addig 

25 olyan nagy halgatásban. Etelgiva felelé erre.581 mert mindenkor attol 
tartot hogy tsak azon igyekeznek hogy a király kezében adgyák. és 
ha oda érkezósekkor. a királyt ót találta volna. már azt fel tette volt 
magában hogy ettzaka valamely klastromba szökjék, fö képpen, 
ha582 látta volna. hogy valamely illetlen dolgot kivánt volna 

30 tölle. 
576 Ezekre [JS — javí tva egy másik megkezdett nagybetűből , új bekezdés-

ben. ] 
670 mindunüt [Elírás.] 
677 öltözetekel <(fe) volt fel ékesitve; [ékesüve; — k betűje s-ből javí tva; ] 

<Etelg) [új bekezdés:] Etelgiva 
578 a hol (féle^ sokféle [sokféle — kereszttel jelölt beszúrás a lap alján.] 
579 akarják <meg) ejteni 
580 felelé Etelgiva. más szándékbol volnának, ^felelé Etelgiva.) valo 
581 erre. <(mind) mert mindenkor [Törlés a sor végén.] 
582 ha<g) [a—o-ból javí tva;] l á t t a volna. hogy 
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Nem ugy bánik velünk felelé erreEdita., hogy azt gondollyuk hogy 
ö illetlen dolgot tselekedhessék. azt könnyü látni. hogy tsak a jó 
akarattyával akar, tégedet meg nyerni, és azt gondold meg. hogy 
talám [175a:] az eletét is el vesztené az apád. ha el szöknél. mindgyárt 

5 ótet kezdenék vádolni, én azt hallottam hogy a mely szeretet haragra 
változik. attol inkáb félhetni, mint sem agyulölségtöl. 

Ugyan ezis tartoztat meg engemet monda Etelgiva. és ha azt meg 
erhetem. hogy a király több betsülettel legyen hozám. mint sem szere-
tettel.. azt el hihetedhogy esztelen583 nem vagyok hogy meg gátollyam 

10 nemzettségem szerencséit. a midön azt betsületem kára nélkül 
meg szerezhetem. de azt is tud meg. hogy meg tudom vetni584 azt a 
szerenesét, hakárával kellene lenni annak abetsületnek. amelyet én 
nagyohra betsüllem. avilág birodalminál. 

A!ig vegezé el beszédit. hogy tudtára adák hogy az asztalon volna 
15 az étek. ez a vatsora. pedig olyan külömbözö volt attol. amelyhez585 

ök szoktak volt. hogy más Etelgiván kivül. nem tudta volna mint 
viselni magát, de oly nemesi szivel születet volt. hogy ugy tettzet, 
mint ha. abban abövségben neveltetet volt 

Az alat amég Etelgiva., akar mere fordullyon mindenüt tsak a 
20 király hozája valo szorgalmatoságának. [175b:] jelit láttya, ez a király 

elé beszélteté korkal. hogy mint lett volna a házhoz valo érkezése 
Etelgivának, ez az okos ur, leg kisseb dolgot is elé beszélle néki. és 
semmit olyat el nem felejte., a minékimeg bizonyithatná, hogy annak 
a leánynak vagyon anyi esze, mint szépsége: Etelred, akinek hová 

25 továb nagyobodék szeretete. nagy nyughatatlanságban tölté el az 
éttzakát. és ha tudta volna. az Etelgiva gondolatit.586 nem lett volna 
talám oly nagy nyughatatlanságban 

Mas nap Etelred el végezvén a587 külsö dolgait a szerelmiröl gondol-
kodék, és a vadászatnak ideje588 el jövén. nagy örömel meg indula, 

30 és amidön gondolá az erdöben. hogy az udvara észre nem venné 
korkal egyut el távozék tóllök, és az Ételgiva háza kerttyének kapuja 
felé tarta. 

Ételgiva pedig az apjával és Editával. sétálván akértben. tudták 

588 esztelen [eszten-böl javí tva . ] 
" ' v e t n i [í—£-ből, n—í-ből javí tva . ] 
" ' a m e l y h e z [h—6-ből? javí tva . ] 
686 gondolatit . <még nagyobba) nem 
587 a [Későbbi beszúrás a két szó közé.] 
588 ideje [je — beszúrás.] 
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hogy a királynak oda kellene érkezni. és mesze látván két lovast, 
gondolák hogy a király és kork volnák.589 amint hogy ugy is volt. és a 
király látván hogy eleiben590 jönének, sietve le szálla a lorol. hogy meg 
elözze Etelgivát. aki is nem akarván királyának meg vetni kegyelmesé-

5 [176a:]git. a Czifra köntösökböl vett volt magára. és az anyira fel. 
ékesité az ö szépségit, hogy nehez volt ötet latni. s' nem szeretni. 
Etelred. azt tsudálni kezdé, és vévén észre hogy Ételgiva alabaihoz 
akarna borulni meg elözé ötet. és maga borula azö lábaihoz. 

És tsak egyedül az Etelgiva apjának engedé meg. hogy lábaihoz591 

10 borullyon. akihez is kegyeségit mutatá. azután kezit adván Etelgivá-
nak a ház felé indula véle. és mondá néki, látod szép Etelgiva azt a 
fejdelmet. akinek minden sorsa egészen terajtad áll. ugy tettzik nem 
szükséges azt tudtodra adnom hogy mint szeretlek. mindent valamit 
tselekedtem. meg mutathatta néked szeretetemet. és nem találok 

15 olyan szót a melyel elödben tehesem nagy szeretetemet.,592 tevagy 
az elsö. aki fel gerjesztetted bennem ezt a nagy szeretetet, ugyan 
teis vagy egyedül arra méltó. 

felséges király. felelé néki Etelgiva. méltatlan volnék arra hogy a 
nap engem világosittson, ha szivesen nem venném a felséged kegyel-

20 meségit, olyan kevés idö alat, annyi sok jó téteményiért. mindenkoron 
nagy hálá593 adásal. és tisztelettel leszek felségedhez de felséges uram. 
alábai-[176b:]hoz akarván borulni, és a melyet meg nem engedé 
néki., botsás meg azártatlanEtelgivának. ha nagyobra meri betsülleni 
abetsületét., a felséged minden ajándékinál., a szeretet, a melyet fel-

25 séged igér nekem., az örököson594 meg homályosittya., a jó erkólcs, 
egyedül valo jó. amelyet vettem a mennyektöl. ugyan abban is áll az 
én születesem. és rendem, és ha más. fejdelem, a felséges Eteheden 
kivül,595 a kinek nagy tisztelettel tartozom. a szerelemröl beszélt 
volna nekem, egyebet a meg vetésnél. nem nyert volna töllem. 

30 Nagy keserüségel látom, hogy az én állapotomnak meg változásáért, 
mitsoda gondolattal lesznek felölem. nem hogy én abban kevélyked-
ném. de én abban. tsak gyalázatra, és meg alázásra valot látok., 

6 8 9volnák. [ íráshiba lehet volnának helyet t ; k—n-ből javi tva . ] 
480 eleiben (mennének. ) jönének, 
681 lábaihoz [i—6-ből, á—o-ból javí tva . ] borullyon. 
^ s z e r e t e t e m e t . , <va> tevagy az elsö. aki <be) fel gerjesztetted bennem 
" ' b a l á l á adásal. [Elírás.] 
594 örököson [on — beszúrás.] 
MS kivül, <nek> a kinek 
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mentöl aláb valo vagyok, annál többefc fognak rolam roszat mondani. 
ne gondollya azt felséged., hogy én arra töb okot adgyak; Etelgivátol, 
ne is várjon egyebet. hanem azt a tiszteletet, engedelmeséget. amelye-
kel minden tartozik az ö királyához. ezeknél kedvesebet felséged nem 

5 nyér fáradsági után. amitsodásnak ma tettzik néked Etelgiva, 
olyan lészen ezután is. és ha felségednek valamely más szándéka 
vagyon irántam. kérem hogy vegye viszá ajándékit, és hagya meg 
ártatlanságomot. Etelred oly igen el tsudalkozék ilyen beszé-[177a:] 
din egy olyan leánynak mint Efcelgiva. hogy nem lehefce félben ha-

10 gyatni véle beszédit, és azö szemérmetes. ábrázattya. el hiteté véle 
mind azt. amiket mondot néki. és596 azö okoságal valo jó erkölcsiért. 
anyira597 kezdé ötet betsülleni. valamenyire szereté. egy kevés ideig 
tsak reája nézet. nem felelhetvén néki. vegtire mondá. tsudálatra 
melto Etelgiva. egy olyan erös szeretet. mint az enyim. nem veszi 

15 mindenkor kalauzul az okoságot meg vallom, hogy azokbol az érde-
midböl. amelyeket benned szeretek. azt ki vettem volt, a mi ellenire 
lehetefc volna szerencsémnek, noha atészi a többit is betsesebbé. 
azért nem hogy el távoznám szándékomtol. de még inkáb meg erö-
sittem,598 az a jó erkölcs. a melynek akarod áldozni az én jó tétemé-

20 nyimet,599 ugyan az is tölt bé tégedet azokal, és oly igen vigyazván 
ate difcsöségedre, valamint a magaméra. és olyan figyelmeteségel. 
szorgalmatoságal. és tisztelettel. akarom a szivedet meg nyerni. 
mint a melyet várhatnál akár kitöl mástol., egyebet nem kivánok 
tölled, hanem hogy azokot ugy vegyed. nem ugy mint királyodtól. 

25 hanem minfc olyan embertöl. aki anyira szereti jó erkölcsödöt. mint 
szépségedet 

[177b:] Enged meg had tölttsem bé azt a kedvemet hogy had 
tegyelek szerencsésé tégedefc, had lassalak, szereselek, és hadd ad-
hassam minden orában jelit szeretefcemnek. ennél egyeb jutalmat nem 

30 várok. 
Ah! felséges király.600 felelé Etelgiva, aki is nagyon meg türköz-

teté magát. hogy el titkolhasa szive indulattyát., nem volna evilágon 
hozám hasonlo szerencsés. hogy ha illyen szándékid volnának. de 
nem illik én hozám az én királyomnak akarattya ellen tusakodnom. 

596 [Sorvégon:] és [új sor elején:] és 
597 anyira [anyirá-hól javí tva az ékezet áthúzásával. ] 
698 meg erösit tem, <ugyan) az [(ugyari) — sor fölötti beírás.] 
599 jó té teményimet , [Második t—m-ből javí tva . ] 
«»« király. <fel kiál ta) felelé 
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felséged szabad magával. és reménlem. hogy az idö meg üsmértetvén 
veled szivemet, el is olttya benned azt a szerelmet. a melynek gyakor-
lása igen kevés kedv töltésire lészen akirálynak ezekre a szokra apa-
lota ajtajához érkezvén, be menének. a hol is fejdelmi Collatiot 

0 talalván. az Etelrednek igen tettzék. és azt akará hogy kork. edita. 
és az Etelgiva apja asztalhoz ülnének. 

Az illyen mulattságot a királyok is szeretik. és szabadságban lévén. 
meg tartozkodás nélkül, meg mutattyák hogy ha anagy hatalomban 
vannak is601 öltöztetve. de tsak emberek. és Etelrednek is olyan mulatt-

10 ságára volt az az ora, hogy azt anyira hoszabitá a menyire lehete. 
A kedves Ételgiva noha szüntelen vigyázot is magára, hogy ki ne 

nyilatkoztassa ami a szivón vagyon. de minden tselekedetében, anyi 
kedvet. és eszt mutata. hogy a [178a:] király nehezen válhaték meg 
tölle, de végtire tartván attol. hogy ne keresnék. és ót ne találnák. 

la el butsuzék Etelgivátol, kérvén arra. hogy engedné meg. had jöhetne 
gyakorta hozája. érre ö, szemérmetesége szerént felele., és rea nem 
álván kerésére, meg értetó véle. hogy hejában ellenzené ö azt, 
mivel az a király akarattyán áll. azután kegyes szokal szolla Editá-
hoz., és látván hogy Ételgiva nagy szeretettel volna hozája. arra kéré 

20 ötet. hogy gyakorta beszéllene felölle Ételgivának, edita erre okosan 
felelvén. a királyt ki kisérék, aki is lovára fel üle. anyi tsudálkozásal. 
amenyi szeretettel. ős nem gyöze eleget beszélleni. korknak az Etel-
giva szépségéröl. és eszéröl. a király pedig az udvarához érkezvén, 
senki nem meré kérdezni hogy hol járt volna. és azután avárosban 

2o viszá mene. fel tévén magában. hogy más nap ismét Etelgivához 
menne. 

Etelgiva pedig mihent egyedül lehete. Editával. elé beszéllé néki 
minden szavait akirálynak. és azt is hogy mint meg türköztette magát. 
hogy akirály észre ne vegye szive indulattyát. oh ! mitsoda mél-[178b:] 

30 tó az a király a szeretetre mondá ismét. miért ö király. vagy miért 
vagyok én egy semmi. 

Mitsoda történet az. amely oly igen meg egyezteti akét szivet. a602 

kik egy mást nem birhattyák. és mitsoda haszna. lesz. enyi sok szor-
galmatoságnak, és szeretetnek. ? 

35 De mint hogy, felelé erre edita, akirály egyebet nem kiván. hanem 
hogy tegedet szerethessen, miért magad is hasonlo gyönyörüséget 

601 is [Beszúrás.] 
602 a<(melyek) kik [kik — (melyek) fölé írva.] 
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nem tsinált z abbol magadnak lehetzé mindenkor ebben atürköztetés-
ben., gondolodé azt hogy ha meg vallanád néki szeretetedet, hogy 
az inkáb el ragadná szeretetiben ? 

Minden bizonyal azt gondolom felelé Etelgiva. ha azt észre találná 
6 venni hogy szeretem, mindgyárt azal. hizelkednék magának. hogy603 

gyözdelmet vehet gyengeségemen. és tsak azon igyekeznék. hogy azt 
el érhesse, azt hid el Edita., hogy azt soha meg nem vallom néki, ha 
meg kellene is halnom. és ugy fogom magamot viselni. hogy soha 
meg nem tudgya aszivem titkát; hát mit várhatz, ezért a kemeny-

10 ségedert. kerdé tölle Edita. azt, felelé néki Etelgiva. hogy magában 
szallyon, én töllem el tavozék. és adgya másnak azt a szeretetet,604 

a melyet se elnem vehetek, se el nem kell. vennem 
A királynak pedig minden nyughatatlansága tsak [179a:] avolt, 

hogy miképpen titkolhassa el szeretit605 az udvara elött. de fö keppen 
15 Egrad elött. a kinek okos tanácsi. nem kezdének anyira tettzeni 

néki, és606 noha Ételred betsülettel volt hozája. de igen tartot tölle. 
az Etelgivához valo szeretetiért. hogy ha azt meg találná tudni. 

Erre valo féltiben igen vigyázot magára és noha gyakorta ment 
vadászni. és tsak nem minden nap látta azt a szép leányt. de olyan 

20 formában igazgatta dolgát., hogy azt sokáig észrenem vették., azonba 
pedig igen kevés hasznát latván minden szorgalmatoságának. nem 
tuda mit gondolni. gondolván azt is. hogy akár mely jó erkölcsü 
legyen egy személy, de nem keménykedhetik sokáig egy607 olyan 
ellen. a kit szeretne. ö pediglen. nem hogy azt el erhetné., de keserü-

25 ségel láttya hogy leg kiseb elömenetit608 sem láttya kivánságának. 
Mivel Etelgiva mindenkor. okos, szemérmetes. és magát el titkolo 

lévén. tsak háláadoságot, és tiszteletet mutatot. a nagy szorgal-
matosága. nyughatatlansága. sok drága ajándéki. Etelrednek még 
addig semmi hasznára nem voltanak, és azt is gondolá hogy talám 

30 Etelgiva mást valakit szeretne., és attol jöne. ahozája valo idegensége., 
Egy szer a többi közöt Etelred, minek utánna min-[179b:]deneket 

mondot volna néki, a mi a szeretetre indithatnák. és látván hogy 

603 hogy (meg) gyózdelmet 
6 0 4szeretet , [Elírás.] 
6 0 6szereti t [Rövid alak vagy elirás; vö. 535. sz. jegyz. is. Alább:] szere-

tetiért . 
606 és [«—n-ből javí tva . ] 
607 e gy ^0llen> olyan ellen. [<ollen> o-ja e-ből javí tva . ] 
608 elömenetit [Elirás? első í— Z-ből javí tva . ] 
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még a szovát, is nehezen halgatná: mondá néki. e már sok. látom 
már most honnét jö szerencsétlenségem. és haragos szemekel tekint-
vén reája. Etelgiva te szerettz., de nem Etelredet. erre a váratlan 
vádolasra. Etelgiva. el haloványodék. meg pirosula, szép szemei meg 

5 nedvesedének,609 ós fel emelvén szemeit mondá. oh Istenem., nem voltó 
az elég. illyen nagy prohára vetni jó erkölcsömet, hanem még gyana-
kodni is felöllem. olyan méltatlan dologal Etélred látván halgatását. 
és az orczáján610 valo fel háborodását. oly igen meg esék aszive611 

rajta, hogy botsánatot akarván tölle kérni. a lábaihoz esék és mondá 
10 Kedves Etelgivam. az én gyanakodásomot. a mely meg sértet, 

netulajdonittsad másnak tsak anagy szeretetemnek. de nem szeret-
hettélé valakit. minek elötte engemet üsmertél volna. talám olyantol 
választottalak el. aki szerencséseb nálamnál. mert ugyan is minek 
tulajdonittsam másnak idegenségedet 

10 Felséges király felelé Etelgiva engemet tsak magamtol választottál 
el, az én szivem612 soha senkihez azt nem érzette. a mivel vádolsz. 
és soha még ollyan vakmeröt nem láttam. aki szeretetéröl szollot 
volna nékem. a meny hihetö. nekem tartotta volt meg azt a keser-
[180a:] ves ditsöséget hogy fel gerjeszem szeretetedet, de az ameny, 

20 ollyan nemes szivet is adot nekem, hogy meg vetem az olyan nyere-
séget, a mely aláb valo náladnál; az én rendem. meg nem egyezteti sze-
retetedet jó erkölcsömel, egy szoval felséges király,613 meg ölelvén néki 
térdeit. határozd meg a magam baját. és a magadét. azt nem kérem 
hogy vegyed viszá jó téteményidet. azokra szükségem vagyon., hanem 

25 tsak arra kórlek. hogy segits had mehessek valamely klastromban., 
és mutasd meg ezel az utolso tselekedetedel. a szerencsétlen Etel-
givának. hogy valoságal szeretted. 

Én,! felkiáltá a király. ijedtében, hogy meg vállyam tölled, hogy 
nálad nélkül élyek. oh kegyetlen Etelgiva meg gondoltadé jól azt. 

30 amit kivánsz töllem. és leheté hogy az én életemet oly semminek 
tarttsad. hogy annak oly tsendeségel lássad végit, felséges uram 
felelé erre sok köny hullatásokal. örömel el vesztem életemet tsak 
meg tarthassam életedet., de a betsületemet fel nem áldozom. 

" * m e g nedvesodének, [s—d-ből javí tva . ] 
610 orczáján [j—n-ből javi tva . ] 
611 aszive <hj> raj ta, hogy [...] a lábaihoz ések [Ékezethiba.] 
•1 2szivem <hogy> soha 
*13 [Sorvégen:] ki- [új sor elején, a margóra:] rály, meg ölelvén [meg 

ölélvériből javi tva az ékezet áthúzásával . ] 
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Hát eddig feleló akirály. mit kivántam tölled olyat ami azal ellen-
kezet volna. ? bántamé veled kegyetlenségel. az én nagy szeretetem. 
tselekedtetetté valamely eröszakos dolgot velem, mitsoda haragbol. 
vagy614 mitsoda igasságtalanságért érdemlettem meg hogy el kivány 

5 hagyni. és töllem örökö-[180b:]sön el távozál. még többet is615 akara 
mondani., de látván nagy változást az Ételgiva orczáján, meg ijede 
hozája futa. és szollittá Editat is a ki korkal beszélgetet.616 

Hozája közelitének. de nagy ájulásban találák. akirály azon 
igen el ijede., mind azon által anyit orvosolák hogy magához tére. 

10 de azután tsak hamar. igen nagy hideg lelésben esék. azután az agy-
ban tévék. és akirály. nem akará el hagyni. és magát kezdé vadolni. 
hogy ö adot volna okot betegségére. a szép Etelgiva pedig, akinek 
betegségit. a maga meg türköztetése okozta, el akarván rejteni 
szivének indulatit. látván akirély szomoruságát. aszive meg esék 

15 rajta 
De meg nem türköztethetvén annyira magát. hogy el titkolhassa 

a fejdelem elöt, mitsoda szivel venné hozája valo jó akarattyát. 
mondá néki. felséges király ate jóvoltod meg hatotta szivemet, én 
rajtam meg ne ijedgy.617 mert azt fogadom hogy gondom lesz arra az 

20 életre, amelynek mindenkor ura lész. Ételred vévén eszere. hogy sza-
badságban kellene hagyni kork is sietetvén hogy térjen viszá aváros-
ban. viszá térvén., el nem titkolhatá anyira magát. hogy az udvariak 
eszre ne vennék nyughatatlanságát, de fö képpen Egrád fejdelem 
észre vévé. és meg akarván tudni annak okát minden képen azon lett. 

25 hogy meg visgállya a király járásit. 
Az Etelgiva betegsége tudtára adá néki tsak ha-[181a:]mar. a 

mit meg akara tudni. mivel kork minden regel oda járt. ebéd után 
pedig a király korkal el nem mulatta meg látogatni. fö képpen harmad 
napig hogy a betegsége leg nagyob volt. a király sok jövésinek; és 

30 menésinek.618 okát. végtire meg tudák. 
Az egész udvarnál el terjedvén ez a hir. mindenik örömmel hallá 

Ételgivának okoságát. és szépségit. 'i • .' 
De az alat. amég az egész udvarnál tsak ö volt a beszedben. és 

hogy a király is nem titkolá anyira hozája valo menetelét. mind 

614 vagy [yala-hól javí tva. ] 
616 is [Beszúrás.] 
616 beszélgetet. [Első e—e'-ből javí tva az ékezet áthúzásával. ] ' 
617 meg ne ijcgyd. [fráshiba meg ne ijedgy. helyet t . ] 
618 menésinek. [Második n—k-hól javi tva . ] 
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egyikének. mind amásikának. elméjekben619 tsudalatos gondolatok 
forgának. 

Ez a szép leány harmadik napján betegséginek a melyben igen nagy 
veszedelemben volt., fel tevé magában. hogy minek elötte meg halyon. 

5 akirálynak meg vallya szivének hozája valo hajlandoságát. a mely 
mint egy jutalomul lenne. a király hozája valo szeretetének.620 

A király is latván hogy semmi gyözedelmet nem vehetne rajta. 
ollyan formában, amint eleinte gondolta volt. fel tevé magában. 
hogy minden uton modon azon lesz. hogy szerencsés lehesen. de a 

10 midön Etelgivához mene., olyan roszul találá ötet. hogy Etelgiva 
nem viheté véghez szandékát. se a király meg nem mondhatá neki 
akarat-[181b:]tyát, és azt a napot arra rendelvén.621 magokban. hogy 
meg mondgyák egy másnak sziveknek szándékát. ugyan. azt tsak a 
szomoruságban tölték el. és tsak éjfél tályban kezde Etelgiva sokal 

15 jobbanlenni. azutan mind jobban kezdet lenni. és akor ismét fel tevé 
magában hogy titkát ki nem nyilatkoztattya Ételred pedig még 
annál inkáb meg erösödék szandékában. de nem akará senkinek is 
meg mondani. és azt vára hogy egészen meg gyogyullyon és akor 
nyilatkoztassa ki.622 

20 A király pedig meg engedé sokaknak az urak közül hogy elmehet-
nének az Ételgiva látogatására., és mindnyájan olyan nagy ditséret-
tet623 mondának felölle. hogy az uri aszonyok magok kérék a királyt. 
hogy az udvarhoz hozatná ötet, a mely kérés semi nehézségére nem 
lön akirálynak. mivel ugy, minden orában láthatná ötet. de minden 

25 mestersegét arra kelleték forditani. hogy Etelgiva arra rea ályon 
aki is eleiben tévé a következendö dolgokot;624 amaga méltoságanak 
meg sértésit, hogy mitsoda dolgokot nem fognak rolla. mondani. egy 
szoval. mindent elé monda. a mivel gondolhatá. hogy le verje a királyt 
szandékárol. 

30 Ne gondollyad felelé néki akirály., hogy azert vigyelek udvarhoz, 
hogy ót a sok példára valo nézve, énnekem625 engedelmeseb légy. a 

619 elméjekben (g nagy) tsudalatos gondolatok \tsudalatoa — (g nagy) 
fölé írva.] [Két sorral lejjebb elírás:] veszedelembon volt., 

620 szeretetének. <aki-) [Üj bekezdésben:] A király [törlés a sor végén.] 
621 rendelvén. <(hogy) magokban. hogy 
622 nyilatkoztassa ki. [Utána, kissé távolabb -f- jel; ennek szerepe homá-

lyos.] 
623 ditsérettet [ditsérettel-ből javí tva . ] 
624 dol<gol)gokot; 
625 énnekem (énnekem) engedelmeseb 
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mit itt különösön az én szeretetem meg nem nyerhetet tölled. az ud-
varom [182a:j közöt, ahoz, annál keveseb remónségem leszen, ót 
ollyan magános eletet élsz.626 amint akarod., edita. és atöb aszonyok 
melletted fognak lenni, nem akarodé soha semmiben is kedvemet töl-

5 teni,627 én nekem arra nagy okaim vannak hogy az udvarhoz jöj. 
azokot628 rö vid idö alat meg tudod. és abban bizonyos vagyok. hogy j ová 
hagyod szándékomot. 

Etelgiva nem akarván továb ellent tartani akarattyában. mindenek-
ben engedelmesógit igéré. akirály néki london városában uri palotakot 

10 készitete. ós korknak kelleték. ötet oda kisórni. aki is azt uri modon 
vivé végben. a szép Etelgiva.629 Edita, és az apja. london városában 
viszá jövének., és sokal más állapotban. mint mikor onnét ki mentek 
volt., ez a szép leány, keves idö mulva. hogy avárosba érkezók, az 
udvarhoz mene, azö szepsógit, kegyeségit. szemérmeteségit. mindenek 

10 tsudálák, és amidön meg kezdók az ö szivinek joságat üsmőrni. 
mindenek jó szivel kezdének hozája lenni. 

Ételred. nem tuda mit tsinálni. örömében. a midön látá. hogy az ö 
szerelmes Etelgivája. az egósz udvarnak ékesége, az ö szeretete végtire 
anyira nevekedék. ós az Etelgiva jó erkölcse olyan meg változhatat-

20 lannak láttzók néki. hogy nem akará továb halasz-[182b:]tani fel tett 
szándékját, mint hogy elég ideje volt azt jól meg visgálni. azért arra 
is elegendö volt. hogy abban meg gyarapodgyék, érezvén tehát azt 
magában, hogy semmi attol el nem fordithattya, azért egy náp az 
Etelgiva házához menvén, és senki nem lévén más véle tsak Edita. a 

20 király ötet le ülteté. és maga. által ellenibe üle, és mondá. 
Ételgiva, végtire ate jó erkölcsöd gyözedelmet vett, mind azon. a 

mit magamnak igértem volt mind eddig látom hogy szeretetemnek. 
jelit. idegensógel veszed. és hogy minden tselekedetedet. tsak a tiszte-
let igazgattya. és nem a szeretet. de mint hogy a más képen nem lehet., 

30 leg aláb én azért olyan jutalmat akarok néked adni. amely meg bizo-
nyittya hogy mint betsüllek. azért szép Etelgiva én neked egy férjet 
adok. aki mind nagy nemzettségböl mind nagy renden valo., és aki 
nem móltatlan a szeretettre. igy ate szerencsédet bizonyosá teszem. 
és magamnak olyan tsendeséget szerzek., amelyben nem lehetek 

626élsz. [sz—n-ből jav í tva . ] 
6 2 7 tölteni, \te—Ze-ből jav i tva ; ] én nekem arra nagy okaim vannak [vannah 

— első n-je javí tva olvashatat lan betűből.] 
6 2 8azokot [Első o—<-ből, h— r-ből javí tva . ] róvid 
629 Etelgiva. [u—a-ból? jav i tva . ] 
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azon házaság nélkül, ezek a szok, amelyeknek értelmét Ételgiva meg 
nem értheté. annyira meg liaták szivét. hogy nem birhatván az elsö 
indulattyával fel kiáltá. hogy hogy felséges király. hát nem szeretz 
már engem ? 

5 Etelgiva, alig mondá ki ezeket a szókot. hogy el-[183a:]tüzesedék. 
akirály mindgyárt észre vévé. hogy meg bánta volna mondásit . kerdé 
tölle, szép Etelgiva. lehetneé a. hogy az Etelred szivét bánnád el 
veszteni. felséges király. felelé ez a szép leány. én sokat is mondot tam, 
de ugyan is már régtöl fogva titkolom azt az indulatot. amelyért már 

10 meg nem pirulhatok, mint hogy meg gyózted szeretetedet, az illyen 
gyözedelemért bizonyos vagyok jó erkölcsodben. és az enyém nem 
forog már szerencsétlenségben ha azt meg vallom is. hogy a mérész 
Etelgiva az ö királyára mérte volt vetni szemeit. még annak elötte. 
hogy a magaét reája vete t te volt meg vallom felséges király. hogy 

15 szerettelek., és szeretlek azal az erös szeretettel. amelyel. szerethet 
egy olyan leány. aki kedvelli a jo erkölcsöt. t a r toz tam ezt meg vallani 
mind azokért. amelyeket tselekedtél érettem, azón hozám valo szor-
galmatosságidot. anyi szeretettel vet te a szivem mint tisztelettel., 
ajó erkölcs. amelytöl soha el nem akarok távozni,. azt el rej tet te volt 

20 szivemben és a magam meg türköztetéséért6 3 0 kevésben mulék, hogy 
életemet el nem vesztettem. mivel szüntelen elöttem látni. egy szép 
és nagy fejdelmet, azt szeretni., szánni. részt venni szeretetében. és 
még is néki meg nem mondani. olyan kin, a mely igen meg bünte te t 
engemet vak meröségemért. mind azon által, még most sem tud tad 

25 vol-[183b:]na meg. hogy ha ezt i rántam valo631 szandékodot meg nem 
mondottad volna 

Felséges király ne tsudállyad tehát . ha el nem vehetem akit nékem 
szántál, azt könnyen el itelheted. hogy egy ollyan személy,632 a kinek 
tellyes a szive Etelredel. a másnak nem adha t tya magát . 

30 Valtoztasd el felséges király ezeket ajeleit jóságodnak. azzá. a mire 
már kértelek volt. és enged meg, had vonnyam el magamot, az idö, 
atávul valo létel. és a jó erkölcs, gyözedelmet veszriek szivemen, 
én meg vallottam a szivem t i tká t . mint egy jutalomul ate jó erkölcsod-
nek, ad meg mostanában az enyimnek azt a ju ta lmat . amelyel néki 

030 türköztetéséért <mulék) kevésben mulék, [Törlés a sor végén; mulék, — 
beszúrás.] 

631 valo [ttolna-hól javí tva.] 
C32 személy,<nek) a kinek 
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tartozol., és amelyet el nem633 veheted tölle. igasságal. igen is,634 

• fel kiáltá erre a király. a lábaihoz esvén, igen is meg aclom azt a 
jutalmat. amelyet oly igen meg érdemled, de kedves Etelgiva nem 
egy szomoru helyböl fog állani aza jutalom. hanem a királyi székbö!, 

5 és egy királybol, egy szoval Etelredból. meg ne tsald magadot kedves 
Etelgiva. meg fogván kezeit és meg tsokolván. én szeretlek tégedet., 
és más férjet nem adhatok635 néked, hanem magamot már én ezt régen 
fel tettem magamban., tsak azért is hosztalak az udvarhoz. hogy 
szoktassam néked meg adatni azt a tiszteletet, a melyre tegedet 

ao szántalak. 
[184a:] Etelgiva. kedves Etelgivám, mely szerencsés vagyok én, 

te engemet szeretz., és olyan állapotban teszlek, a melyben636 azt 
nekem mindenkor meg mondhatod. türköztetés,637 és szégyen nélkül, 
Edita., hozája. fordolván. ihon az én királyném, ihon atiéd, örüly 

15 velem együt. 
A király olyan nagy örömbe volt. és az anyira fel indittotta volt. 

hogy nem tudta mit szollyon. vagy mit tselekedgyék. Etelgiva is 
sokáig nem talála idöt afeleletre. vegtire mondá. emár sok felséges 
király. és ha lehetne még nagyob szeretetel lennem., egeszen oda ad-

20 nám a szivemet. hogy meg fizethessem ezt a nagy szeretetedet. de a 
még illyen nagy ditsöségben akarsz engemet tenni, ne bányad ha 
én gondolkodom atiédröl. mivel ate dicsöséged.63-8 olyan drága nekem. 
valamint amagamé. 

Felséges király én szeretlek. már azt meg mondottam. holtig azt is 
2o fogom neked mondani., nem tárthatok már egy olyan fejdelemtöl., 

aki tsak hite adásával akar rajtam gyözedelmeskedni. az meny az én 
bizonyságom. hogy mitsoda nagy boldogságomnak tartanám en azt, 
hogy ha hozád érdemeseb rendben születtem volna. vagy ha téged 
aláb valo rendben tett volna, soha a királyi székre. [184b:] szemeimet 

30 nem emeltem. tsak Etelredet tekintettem. tsak rolla gondolkodtam. 
tsak ötet szerettem egyedül. 

De király vagy, ugyan arrais születtél. és ez a felséges rend. arra 
kénszerit hogy szüntelen vigyázál aleg kiséb tselekedetidre is. olyanal 

633 el nem ^vonhatod) veheted 
634 is, [Későbbi beszúrás a két szó közé.] 
e35 adhatok ( m a g a m ) néked, hanem magamot 
036 a melyben [Első e—a-ból javí tva. ] 
637 türköztetés, <ne> és szégyen nélkül, 
638 dicsöséged.^e) olyan 
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kel szövettséget vetned, aki hozád. méltó legyen. fejdelem aszonyok-
nak kel azt a nagy helyt el foglalni. a melyet nekem akarsz adni. a 
szereteted. és a hatalmad. bé hunya t tyák a választásra szemeidet. 
a melynek alaeson valo rendét . a szemedre hányhattyák,6 3 9 én pedig-

5 len. akinek mind a tehetetlenség. mind alacson valo rend. nem anyira 
homályositották meg szemeimet., ha szinte aszeretetem nagy is. de elö-
re látom a keserüségeket. amelyekben ez a házaság vethet tégedet. 

Nem tudom azokot az okokot, a melyek az ország igazgatása szerent 
vannak, mivel alacson rendben neveltettem, de látom azokot, ame-

10 lyeket az okoság és az értelem adnak elömben. az udvarod, amely 
oly igen ditséri ma. bennem szeretetedet. amely engem tisztel. nekem 
hizelkedik. és kedvemet keresi. tsak azért640 tselekeszi mind ezeket, 
mert engemet ugy tekint . mint olyan szeretödet. a kinek szerencséje. 
oly hamar el mulhatik. valamint kezdödöt. 

35 Ha nagyob rendben lészek, meg vetnek. és gyülölni fognak. és' az 
ollyan a ki ma ditséri szeretetedet. hol-[185a:]nap gyalázni fogja. 
ate néped tudgya. hogy engedelmeskedni kell, de azt is tudgya . hogy 
fejdelmeknek kell nékie parancsolni. mit nem fognának mondani. 
ha nékik ollyan királynét adnál. a ki egy szegény mester ember leánya, 

20 minden gyamol nélkül, a kinek minden gazdagsága tsak egy kevés 
jó erkölcsböl áll. a m'ely is igen kicsid ékesség. az udvariak elött. 

Botsásd meg felséges király. ha elödben merem tenni alacson volto-
mat . de semmit sem kel el mulatnom azért. hogy a királyom akit anap 
világánál inkáb szeretek. és akiért eletemet adnám. olyan vétekben 

25 esék a mely meg homályosittsa életét. az alat a még Etelgiva beszélle. 
akirély lenem vet te rolla szemeit. amidön el végezé szavait mondá 
aszonyom., ate szived mindenkor olyan nemesi szivnek te t tze t nekem. 
azért tudtam6 4 1 hogy ezeket az akadályokot veted elömben., de én 
azokra reá készültem. és abban bizonyos lehetz., hogy ha olyankor 

30 ajánlottam néked az országot, a midön tsak éppen tisztelettel gondol-
t am hogy vagy hozám. most hogy tudom hozám valo szeretetedet, 
annál inkáb meg nem valtoztatom, szándékomot. mentöl érdemet-
lenebnek tar tod magadot [185b:] a királyi székhez,642 annál inkáb 
közelitesz ahoz. 

639 hányhat tyák , (ennekem) én pediglen. [Törlés a sor elején.] 
640 azért <(szer) tselekeszi 
641 azért t u d t a m [Beszúrás.] 
642székhez, <(annak) annál inkáb közelitesz ahoz. \ahoz z-je Z-ből javl tva . ] 
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Az én szeretetem azt kivánnya hogy birjalak, a te okosságod azt 
nékem t i l t tya, mint egyike. mind a másika a koronámot. és a hitemet 
adgya néked. ne ály hát ellene az én fel te t t szándekomnak., azt senki 
meg nem vál toz ta that tya . és tud meg azt. hogy tsak a halál. választ-

5 hat el Etelgivátol. erre a király kimene. hogy szándékának végben 
vitelében munkálodgyék, a szép Etelgiva pedig maga maradván 
Editával . gondolkodni kezdék életéröl, és hogy az Is ten rendelése. 
mitsoda tsudálatos uton vezette volna az ö dolgát. meg alázván 
magát a királyoknak királya elött. és az uraknak ura elöt. egészen 

10 gondviselése alá043 ajánlá magát . el felejtvén akirályt az Etelredel valo 
házáságát tekinté, amely eleget tenne mind szeretetónek. mind jó er-
kölcsének. magát ugy tekinté. mint legszerencsésebbet evilágon. azután 
meg ti l tá editának. hogy a király szándékát senkinek ne mondgya. 

A király pedig viszá térvén a maga kastélyában. vidám abrázatal . 
15 a melyet mások is észre vévék. de kivált kork a ki hozája leg nagyob 

köteleségel volt és mint hogy a király sokáig volt Etelgivánál. azért 
ö akirály örömét olyanra magyarázá. amelyben semmi része nem volt 
annak a szép leánynak, Ételred a maga különös házában menvén, 
hivatá korkot és nagy örömel tekintvén reája. kork én leg szerencsé-

20 seb vagyok evilágon 
[ l!!(>a:| Felsóges király felelé kork. én abban soha sem kételkedtem 

hogy az644 allandoságod. végtire meg ne jutalmaztassék. de azt meg 
vallom hogy645 t a r to t t am attol hogy az Etelgiva jó erkölcse. továbra 
ne halasza agyozedelmet és mint hogy igy vagyon igen örülök. 

25 Nemondgy többet kork. mondá akirály. lá tván hogy mit gondolna, 
ne tegy bal itéletet. Etelgiva mindenkor azon jó erkölcsü leány. semmi 
gyözedelmet nem vet tem rajta, söt még ö gyözedelmeskedik raj tam. 
Egy szoval. ö engemet szeret és én el veszem. 

kork noha okos udvari . volt de el nem t i tkolhatván tsudálkozását. 
30 akirály szemóben kezde nézni. ha ugyan valoságal beszéllé., de akirály 

nem akarván hogy abban kételkedgyék. se hogy felellyen, elé beszéllé 
néki szorol szora az Ételgivával valo beszélgetésit. és mindgyárt 
parancsolá néki hogy menne hozája. és muta tná meg néki azért. 
hozája046 valo orömét. 

643 alá [/—j-hől javí tva . ] ajánlá 
044 az <fels t e ) allandoságod. 
645 hogy (az Etelgiva jo erkölcse.) t a r t o t t am at tol hogy az Etelgiva jó 

erkölcse. 
646 ho záj a [ Bes zúrás. ] 
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kork az alat magához térvén. tsudálkozni kezdó okosságát annak 
aleánynak. de akirály méltoságát is meg647 gondolván. ugy tekinté 
azt a házaságot., mint ollyat. amely meg fogja mocskolni azö dicsösé-
gét; és eleibe akará adni hogy a mitsoda kisebségire lenne. de akirály 

0 félben hagyatván véle.648 mondá néki haragosan. kork. ne tekints. 
[186b:] mást, hanem tsak azt tekintsed hogy mitsoda betsület a 
néked. hogy az udvariam közül, te vagy az elsö, a kinek ki nyilat-
kozta t tam ti tkomot. , és hozám valo hüségedet, tsak az engedelmeség-
ben mutassad nieg. kork. a ki nem649 hallotta volt még a királyt 

10 olyan keményen szollani hozája; gondolá hogy a halgatás job volna. 
és azután Etelgivához mene akinek is még jobban meg lá tván okos 
elméjit., a király650 szándékára hajola. és azt itélé magában. hogy ha a 
sziiletésére valo nézve királyné nem lehetne is. de az érdemére valo 
nézve, arra méltó. 

lo Azonba pedig Etelred akarván közölni ezt a dolgot a királyi vérböl 
valo fejdelmekel. és a651 töb nagy urakal . magához hivatá Egrad 
fejdelmet. nem kételkedvén abban hogy652 ennek tessék az ö szandéka. 
és hogy ne igyekeznek azon. hogy azt el ronthassa, de mint hogy evolt 
a fö tanács ur. és hogy enelkül semmit sem tselekedheték, azért hozája 

20 is készüle. hogy mit felellyen néki. Egrad el érkezvén a király igen 
nagy barát tságát muta tván hozája. mondá néki. kedves Egradom. 
tudom hogy tsudálkozhattál6 5 3 egy nehány idötöl fogvást. az én 
magam viselésin. azért minden t i tkaimot meg akarom neked vai lani . 
és az által meg láthatod. hogy mitsoda betsülettel. és bizodalomal. 

25 vagyok hozád. reménlem hogy erre meg felelsz és ugy tekintvén 
tegedet mint leg jób baratomot. azt meg is bizo-[187a:]nyitod, 
kivánságom szerént. 

Egy illyen hizelkedö elöljáro beszéd. nevivé654 az Egrad elméjit 
arra, amire akarák ötet venni, mint hogy ö nevelte volt fel akirályt. , 

30 azért igen is szerette. és felelé néki, hogy szabad volna tselekedetivel., 
és azt nem kellene menteni ö elötte, hogy ha pedig szamot akarna6 5 5 

647 meg {tekintvén) gondolván. ugy tekinté [Törlés a sor elején.] 
048 félben hagyatván féle [/e'Ze — íráshiba véle helyett.] 
649 nem (nem) hallotta volt 
650 a király <̂ a) szándékára [Törlés a sor elején.] 
651 a [Beszúrás;] töb nagy urakal. (ki) magához hivatá [törlés a sor vrgén.] 
652 hogy (ne) ennek 
653 tsudálkozhattál (az) egy nehány [Törlés a sor elején.] 
654 nevivé [névivé-hő\ javítva az ékezet áthúzásával; a. m. nem vive\ 
655 szamot akarna ( t ) adni tselekedetiröl. 
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aclni tselekedetiröl. ö azt meg halgattya. inkáb engedelmeségböi. 
mint sem más ókból. 

Ez a válasz. valamely reménséget adván a királynak. elé beszéllé 
néki Etelgivel valo historiáját. kezdetitöl fogva, mind addig. minek 

5 utánna. nagy ditséretet tenne. az ö szépségéröl. eszéröl. jó erkölcséröl. 
és nemesi szivéröl, azon vegezé beszédit hogy ö elvegezte volna650 

magában. hogy el vegye. és mint hogy ö volna feje atanácsnak. 
ö benne is bizot. hogy ezt jová hagyattya másokal. 

Egrád ezeket mind eddig tsendeségel halgatván. de továb nem 
10 türkóztethetvén meg magát,. fel657 kiáltá én bennem. király én bennem. 

hogy olyan dolgot hagyasak helybe. ? hogy hogy mondá fel háborodva. 
annyi királyoknak amaradékja. a felséges Ételred, akarjaé658 amaga 
székiben ültetni egy alá valo mester embernek659 aleányát., ? gondol-
kodolé király660 az illyen szövettségnek méltatlanságán, mit fog a 

10 [1871;:] néped mondani. mit fog mondani akörülötted lévö nemesség, 
a midön meg661 láttyák hogy anyira leryomod a királyi felséget,, 
mitsoda veszedelmet nem hosz fejedre? 

El felejtettedé az olyan fejdelmeknek példáit. a kik mint magad a 
szeretetnek adták magokot. menyit nem láttz olyat, akik esztelen 

20 szeretetekért. el vesztették. méltoságokot, országokot. és életeket.062 

magad móg inkáb félhetz. szomszédid irigységektöl, kik nehezen 
láttyák virágjában lévö országodot, avér béli fejdelmeknek683 nagyra 
vágyásokot. akik azon örülnek. hogy vétekben esél. hogy a népet 
ellened fel indittsák. támadásra gerjeszék. amelyre igen hajlando az 

25 országod. 
Oh felséges király nyisd felszemeidet. válazd el egy kevés ideig az 

embert, akirálytol. ugy mint király tekinsd meg mitsoda királynét 
akarsz nékünk adni. mitsoda familiát akarsz a magadéhoz elegyiteni. 
tudom meg pirulnál. hogy ha064 azt jói meg gondolnád, szály magad-

30 ban. gondold meg hogy mind a koronád. mind a hited fejdelem aszonyt 

SÖG volna (beszédi t) magában. 
057 fel <a> kiál tá 
058 akarjaé \j—a-ból javí tva . ] 
059 embernek \m—&-ből javí tva . ] 
360 kirány [Elírás.] 
301 meg l á t t<yá t t )yák 
CC2 életeket. <t> magad 
663 fejdelmekk [Rövidítésjellel; a. m. fejdelmeknek] 
604 ha [Beszúrás.] 
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illeti, távoztasd el Etelgivát. kéresd meg a dániai király leányát . 
a kitöl t a r tha tz és adgyad annak azt a helyt. amelyet a néped közül. 
aleg aláb valonak szántál. 

[188a:] Egrád el végezvén beszédit, akirály mind el665 halgatá 
5 beszédit., és el várá hogy az ö fel indulat tya el mullyék. azután tsendes 

elmével tekintvén reája, mondá néki, kedvetlenségei, semmit énnekem 
olyat nem mondasz, amit Etelgiva már nékem meg nem mondot ta 
volna; azt el itélheted. hogy azt véghez nem viheted, a mit ö véghez 
nem vihetet. de ugy mint ember. eleget akarok tenni kivánságomnak, 

10 és ugy mint király. azt akarom hogy nekem engedelmeskedgyenek., 
olyan bizonytalan veszedelemért. nem akarom magamot meg fosztani 
a bizonyos szerencsétöl. ha az én szomszedim. vagy az én nepem666 

az ország tsendeségit fel akarják háboritani. vagyon annyi batorsagom 
hogy az elsökön gyözedelmet veszek, és atöbbi retteghi fognak hatal-

15 mamtol. én nem azért mondot tam meg néked szándékomot. hogy 
tanácsot kérjek tölled., hanem hogy azt jóvá hagyassad. és noha akar-
nám ha arra reá állottál volna., de azal nem törödöm. ha ellent tar tasz 
is benne. 

És ta lám ate segittséged nélkül is meg órtethetem.667 a népemel. 
20 hogy mitsoda engedelmesógel tartozik akaratomhoz. ezekre ki mene 

a házábol és ót hagyá Egrádot oly. [188b:] nagy keserüsegben. hogy 
házához menvén nem szolhata senkihez is. 

Etelred pedig nem muta tván semmi változást orczáján. és estve 
tsak nem6 0 8mindnyájan a tanács urak udvarlásán lévén. hol egyikének, 

2ü hol a másikának hizekedö szokot monda és azon volt hogy magához 
édesittse öket. azután parancsolá nékik., hogy más nap esze gyülnének 
bizonyos nagy dologra, a melyet meg fogja nékik mondani. 

Ez akirály meg változhatat lan lévén szándékaban tsak éppen az 
Etelgiváért valo nyughatat lanságban tölté el az é t tzakát . Egrad 

30 fejdelem pedig mind más gondolatokban vala az ö öregsége., amely 
nem tekinteté véle annak a leánynak szépségit tsudálkozni is kezdék 
azon. hogy lehet ötet annyira szeretni. hogy ö érette veszedelemre 
adgya magát. , aleánynak okoságát. és jó erkölcsét igen hejában valo 
ékességnek ta r t á olyan királyi széken, a melyhez tsak a nagy renden 

3o valok méltók, azt is gondolá magában. hogy Etelgivában. töb mesterség 

665 el <^hagyá) halgatá [Törlés a sor végén.] 
ccc nepem [p—m-ből javí tva.] az ország (beke) tsendeségit 
cc7 meg értethetem. [Szóvégi t—m-ből javí tva.] 
118 nem [Beszúrás.] 
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volna mint sem jó erkölcs, és hogy tsak azért nem adta meg. magát. 
hogy a királyt. arra vehesse. amire vette. 

És az Etelred669 gyengesége. annál is vétkesebnek tet tzék elótte, 
hogy magavál. az el hiteté. hogy tsak [189a:] anagyra6 7 0 vagyás 

5 vezérelné minden tselekedetit Etelgivának és a maga kevélységét. 
az ország hasznához tévén,671 irtozva gondolkodék azon. hogy király-
nejának kellene ta r tan i egy olyan leányt, a ki aleg aláb valo renden 
születet. illyen gondolatokban tölté el az é t tzakát . és fel kelvén. 
fel tevé magában hogy mindent el követ azért hogy meg gátolhassa 

10 a király szándékát 
Más nap az orája el érkezék. a melyben ahoz anagy dologhoz kezd-

gyenek. a király a tanács házban menvén. mind ót találá atanács 
urakot. az egy Egrádon kiviil. Etelred azon meg örüle magában., 
gondolván hogy a többi annál nagyob kedvezésel lesznek szándékához. 

15 és midön látá hogy várnák mit mondana nékik. igy kezdé beszédit. 
leg elöbször is azon kezdé el. hogy ditsérni kezdé azt a tsendeséget. 
a melyben volna azö országa. mitsoda szorgalmatoságal igyekezet672 

mindenkor azon. a miolta uralkodik. hogy azt meg tar thassa. mi kép-
pen viselte magát . azokhoz, kik szövettségiben vannak. és azután a 

20 maga népihez, a kinek. azon igyekeznék. hogy adhassa ujjab.673 ujjab 
jelit hozája valo szeretetének. azután ismét mondá. hogy minek utánna 
anyit . f 189b:] fáradozot volna anépe boldogságáért. ollyan idös korá-
ban, a melyet mások tsak a gyönyörüségre fordittyák. azzal biztatná 
magát. , hogy nem fogják rend kivül valo dolognak ta r tan i . ha a maga 

20 kivánságának elég tétehröl is gondolkodik. az ö szive nem adha t tya 
arra magát hogy olyan házaságot szerezen magának. amely tsak a 
hasznot tekintse. azért olyan aszszonyt választot magának a kinek 
szépsége, elméje, és okosága a nagy rend hellyet volna. 

De söt még gondollya, hogy azal nagy szeretetinek jelit mu ta t t ya 
30 népéhez. hogy közüllök veszen magának társat . és azal biztatná magát . 

hogy a szép Etelgiva, aki mindennel t u d t a magát szeretetni udvarnál . 
ugyan olyan könnyen is el. nyeri hozája valo tiszteleteket. alig mondá 
ki ezeket a szokot hogy nagy zaj t ámada a gyülésben. és nem követheté 
beszédit. 

CC9Etelred [E— e-ből javí tva . ] 
070 anagra vagyás [Elírás.] 
671 térén, [Nyilván íráshiba tévén helyet t . ] 
672 igyeke<t)zet [zet — beszúrás.] 
673 ujjab [b — javí tva olvashatatlan betűból.] 
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Azután ki ki le forditván szemeit. mindenik szomoruságban esék 
és a nagy zaj után. igen nagy tsendeség lön. ki ki gondolkodván azon. 
hogy mikép lehetne el távoztatni . olyan illetlen szövettséget a nagy 
tsendeség közben pedig érkezék Egrád fejdelem. 

5 Az ö erkezésin a király674 meg ütközék, de a tanács azon meg 
örüle. gondolván. hogy melletek lészen. 

[190a:] A szomoruság az egész gyülekezetet el lepvén., Egrad 
fejdelem azt mindgyárt észre véve. és noha által látá annak okát . 
de meg kérdé annak okát, egyik a tanács urak közül675 mindeneket 

10 elé beszélle néki. bocsánatot kérvén a királytol., ha azt az egész tanács 
nevével meg vallaná hogy mitsoda keserüségben volnának hogy 
szándékára nem álhatnának mivel mind azö ditsöségének. mind az 
országnak haszna. azt meg nem engedné nékik 

Egrad fejdelem. valoságal. szeretvén akirályt. és féltvén mind 
15 azoktol a veszedelmektöl.676 a melyekbe ejtheti aza házaság. eleiben 

adá ékes beszédekel mind azt. valami rosz követheti az olyan féle 
házaságot. azután sok féle példákal. meg erösitó beszédét, se kérésit, 
se köny hullatásit nem kiméllé. és olyan igen kezdé sürgetni akirályt . 
hogy hagyná el szándékát hogy a király nem tuda mit felelni néki., 

20 de a szeretet677 nagy lévén benne. nem engedhete a gyözedelemnek 
azért el is rontá a gyülést. mondván. gondolkodni fog. és tudtokra 
adgya 

Egrad fejdelem gondolván hogy talám meg vál toztathat tya, és még 
elöre kezde vigadni magában, a midön tsudálkozásal hallá., hogy a 

25 király alig menvén ki atanácsbol. hogy az egész udvarának tud tá ra 
adá. az Etelgivával valo678 házaságát, és hogy sokáig volt különösön. 
a dur-[190b:]hámi püspökel, a mint is hogy Ételred lá tván, és halván. 
hogy szépen véghez nem vihetné szándékát. , ahatalmát6 7 9 vevé elö, 
hogy minden akadályt el üzne. azért a Durhami püspökót hivatá 

30 hogy készüllyön az Etelgivával valo meg680 eskütesre., és korkra 
bizá. hogy a nagy pompával menyen végben 

074 a király [r—í-ből javí tva . ] 
6 , 5 közül \ü—e-ből javí tva . ] 
676 veszedelmektöl. [m—e-ből javí tva . ] 
077 szeretet [Első t—d-ből javí tva . ] 
678 valo [Sor a la t t i beszúrás, a lap alján.] 
679 a<halmát)hata lmát [hatalmát — {halmát ) alá írva, világosabb t in tá-

val . ] 
6so m e g <^üs) eskütesre., 

201 



Ez a hir ollyan nagy haragra inditá681 Egrád fejdelmet, a ki azon 
kivül is haragos volt. hogy nem tekintvén. tsak a maga hüségit akirály-
hoz és az országhoz, nagy siettségel mene az Etelgiva házához. hogy 
szemire hánya néki minden mesterségit a melyel el á l ta t ta volna 

5 Etelredet Etelgiva pedig egyedül682 volt Editával . mikor ez a fejdelem 
hozája mene; tudván hogy mitsoda rendben volna udvarnál. ez azur. 
a király elöt valo nagy betsületit, ós lá tván öregségit. azért igen nagy 
tisztelettel is fogadá ötet . 

De eza fejdelem még elöre rosz gondolatokal lévén felölle. és meg 
10 nem visgalván. neki kegyességit. és szemérmetességit. a melyel fogadta 

ötet . mindgyárt a szemére kezdé neki hányni. nagyra vagyását : és 
meg sértö szokal eleiben tenni alacson nemzettségit. minden683 gyalá-
zatos szokot kezde ellene mondani. és valamit ki gondolhata ellene. 
azt ki mondá. az illyen beszélgetés. ós látogatás, nagy tsudalkozásban 

l j veté ezt a szép leányt, de látván hogy a fejdelem egészen ki beszélleíte 
volna magát . mondá néki. 

[191a:] Uram., Etelgiván684 kivül más. amitsoda állapotban most 
vagyok., ta lám olyan tsendesegel nem halgat ta volna azokot agyalá-
zatokot, a melyeket tölled meg nem érdemlették.,685 de én. a ki elött 

20 akirály ditsösége szinten olyan drága, valamint elötted. és a ki tiszteli 
az Egrad fejdelemben a királyoknak vérit. és aztC8G a hüséget. a mely 
arra erölteti. hogy engemet gyalázon, az ö vadolásira egyebet nem 
felelek. hanem eleiben teszem a szivemnek t i tká t . és reménlem hogy 
annak ártat lansága meg muta tya néki magam viselésit., amelyért 

• inkáb fogja betsiilni. mint sem gyalázni. 
Az ö kegyes. és nemes szavai meg kezdék eryhi teni ennek afejdelem-

nek haragját. és meg kezdé banni hirtelenségit. Etelgiva ismét mondá 
néki, azt nem tagadom uram mert a királyt szeretem. és a nagyra 
vagyás. amelyei687 vádolsz olyan távul volt töllem hogy soha sem 

30 kerestem hogy engemet szeresen immár esztendötöl fogvást, egyéb 
jutalmát nem vet te hozam valo szorgalmatoságinak. az idegenségné!. 
és tiszteletnél. valo hogy igen el kelletet magamot titkolnom de nem 

681 inditá <Erg) Egrád fejdelmet, 
CS2egyedül <lóvén) volt [volt — (lévériy fölé írva.] 
683 minden [en — beszúrás.] 
684 Efcelgiván <m) kivül más. 
685 érdemlették., [ Inkább érdemlette] 
080 azt [z — javí tva megkezdett h-hól, vagy más hosszúszárú betűből.] 
687 amelyel [el — beszúrás.] 
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azon okbol tselekedtem. a melyet a szememre hánsz.088 hanem azért, 
hogy el hagyasam véle azt a szerelmet. a melyben. egyebet nem láttam 
gyalázatnál. 

Ha én akirálynéságra tzéloztam volna. nem let [191b:] volna né-
0 kem szükséges anyira el titkolnom szivem hajlandoságát, söt még azt 

ki kelletet volna nyilatkoztatnom., és nevelvén akirály szeretet. meg 
nem engedvén a mi azt el olthatta volna. sokal könnyebben vetteni 
volna arra a mit most akar akaratom ellen, mihent pedig meg tudtam 
szandékát. mindent el követtem hogy arrol le verjem. tudom én azt 

10 hogy ki vagyok. azt is tudom hogy mitsoda68Slkirálynetoknak kell lenni. 
niint hogy nagyob ditsöség el nem venni egy királyi szeket mint sem 
abban ülni. mindent el követtem. hogy arra fel ne menyek, ezek uram 
az én gondolatim-és szándékim, a nagyra vágyás. és a mesterkedés. 
olyan tsuda. a melyeket nem üsmérem., az ártatlanság vezeti lépésimet. 

15 és az igazság mondattya szavaimot Etelredtöl meg nem tagadhattam 
szivemet., de soha sem vágytam arra, hogy a király felesége legyek., 
eleget igyekeztem azon. hogy azudvart el hagyhassam. de nem volt 
haszna 

Mind azon által uram. lássad. ha találhatzé690 abban valami modot 
20 hogy meg valtoztassa szándékát. én arra reá állok., és azt meg fogod 

látni. hogy örömel fel áldozom szeretetemet, szerentsémet, életemet. 
az ország, és a király ditsöségére. Etelgiva el hagy ván beszédit, Egrad 
fejdelem nagy tsudálkozásál néze ótet. [192a:] és mondá. aszonyom, 
mitsoda szokal, mitsoda tselekedetekel. és mitsoda szolgálattal hoz-

2o hatom helyre a vótket mellyet most tselekedtem. hogy lehetne néked 
azt meg botsátani. ha hatalmomban volna mindennek az akarattyát 
ate reszedre hajtanám. de aszonyom én nekem nem hinnének, és 
magam is olyan nehezen hitethetem el magamal amit látok, hogy a 
nem volna tsuda ha nem hinnék szavaimot. 

30 Meg mutathattya egyedül az idö az országnak. hogy mit érsz, 
a mennyek adgyák. hogy soha ate jóerkölcsöd691 meg ne változék. 
nem tsudálom immár a király szándékát. és látom magam. hogy tége-
det jól üsmervén. halálát kivánnák. ha el akarnák tölled választani. 
abban bizonyos légy aszonyom. hogy ate szerencséden annyi örömem 

3o lészen. valamitsodás szomoruságom volt. azon. tsak ennek elötte 
688 hánsz. [n—sz-ből javítva.] 
689 mitsoda (mitsoda) királynetoknak 
690 találhatzé [A szóvégi a—á-ból javítva, az ékezet áthúzásával.] 
69i jóerkölesöd [e—r-ből javítva.] 
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egy orával is; a te nagy szépséged, eszed, és okosságod olyan méltová 
tésznek arra, hogy mindenkor bánni fogom a mit a helytelen. hüség 
tselekedtetet velem 

Etelgiva ezekre a ditséretekre nem tuda mit felelni, mind azon 
5 által. igen kegyes szokal arra kéré. hogy segittené tanácsával, és 

tellyeségel meg nyeré maganak ezt a fejdelmet 
[192b:] Azonban pedig akirály nagy nyughatatlanságal várá hogy692 

Etelgivához mehetne., amint hogy mindgyárt is oda mene mihent693 

rendelést t e t t a lakadalmi Cérémoniákrol. és szinte akor mene bé 
10 hozája. amikor Egrád fejdelem onnét ki ment, a király azon tsudál-

kozni kezdék., és meg álván elötte. kérdé tölle. mitsoda okbol jöt té l 
ide? 

Felséges király felelé Egrad. sokal más féle gondolattal jöt tem ide. 
mint a melyel ki jö t tem. és azal el mene. az király nem tudván mit 

15 gondolni ezen látogatás felöl. égy kis nyughatatlanságal mene bé 
Etelgivához., akit is vidám ábrázat tal találván. azon meg órüle és 
kérdé tölle hogy Egrad miért jöt volna hozája. és mit mondot 

Ez az okos leány. gondolván hogy valamely kár t tehetne annak a 
fejdelemnek ha meg beszéllene694 mindeneket a királynak. azt el titkolá. 

20 akirály pedig mindeneket tud tá ra adván Etelgivának. ollyan szeretit 
mu ta t á hozája. ez a szép leány is olyan kegyeségel vevé azt a kirá'.ytol. 
hogy a király sietetvén alakadalmát. egy nehány nap mulva meg is 
esküvék véle. mindenek lá t tára . akirály pedig nagy pompás lakadal-
mat ts inál tata. ugy anyira hogy az egész nemeség jelen volt és mind 

25 addig valamég a lakadalom ta r ta . észre nem vevék. hogy volnának 
ollyanok kik va-[193a:]lamely zenebonát akarnának indittani. 

De mihent avendégségnek vége lön. az udvar puszta lön. ki ki amaga 
joszágaban mene. a nagy uri aszszonyok. udvarhoz nem menének. 
és tsak azok maradának akirály. és a királyné mellet. a kiknek695 

30 tellyeségel ot kelleték maradni . tiszttségek miat és kevesen ollyanok. 
kik Etelgivát696 jol üsmérték. ezek közöt volt Egrád, és kork. 

Ételred el érvén azt a szerencsét a melyet ohajtot nem sokal gondola 
anemeség kevélységével. és minden gyönyörüségit abban ta r t á . hogy 
Etelgivának kedvit keresshesse. akirályné pedig leg kiseb szomoruságot 

092 [Sorvégen:] hogy [új sor elején:] hogy 
093 mihent <ren) rendelést 
094 meg beszéllene [Második e—e'-ből javí tva az ékezet áthúzásával . ] 
695 a kikk [Rövidítésjellel.] 
690 Etelgivát [á—ií-ből javí tva . ] 
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sem muta ta azért., hogy mint egy meg vetet ték volna ötet az udvariak, 
meg elégedvén azal. hogy a király kedvében volna., és azal nem törödöt 
hogy a697 nép nem akar ta ötet királynénak hini. és nem hogy azért 
reája meg neheztelt volna, de szüntelen azon volt hogy reájok hintse 

5 akirály jó téteményit akik pedig hüségel voltanak hozája. e legetnem 
tsudálhaták az ö tsendeségel valo türésit és jóságát. leg nagyob hüségel 
pedig Egrád fejdelem volt hozája 

A menyek meg áldván házaságát egy fiat hoza [193b:] evilágra, 
akit a király edmondnaknevezé. és sokan is kezdének már jo akaratal 

10 lenni a királynéhoz, amidön a hire érkezék. hogy Jermerland. és 
koerfort grofok inditást támasztot tak volna., akik látván, hogy egy 
része az anglus nemzetnek, el hajlot volna Etelredtöl. a házaságáért, 
azt gondolak hogy ki tehetik Etelredet a királyságbol. 

Ez a hir meg szomoritá698 az udvart . de a király, vitéz. és királyi 
15 batorságal lévén. azon meg nem ijede. és olyan parancsolatokat ada 

ki a hadak gyüjtésére. hogy tsak hamar ellene álhata arebelliseknek 
és amidön minden készen volt, az indulásrol699 gondolkodék. Etelgiva 
igen nagy keserüségben esék ezert a meg válásért., és tudván az okát 
a fel támadásnak. inkáb is ta r to t másoknál. mind azon által szeretvén 

20 a király ditsöségét., azért el is t i tkolá elötte keserüségét, és tsak a nagy 
szeretetét muta tá hozája. Etelred a ki mód nélkül szerette ötet . 
arra kéré hogy az életére vigyázon, és hitesse el azt magával. hogy 
ha az egész világ fel támad is ellene. de tsak egy szem pillantásig sem 
vál toztat thatya meg hozája valo szeretetét. és hüségit. 

25 Mint hogy pedig ez a szeretetre mélto fejdelem [194a:] aszszony 
terhben valo létit érzette, azért az Egrad gondviselése alat hagyá. 

A király london városábol meg indula ahadával együt és angliának 
az észak felöl valo részére érkezek. ahol esze gyülekeztek volt arebelli-
sek, akirály közel szálván azö táborokhoz7 0 0 minden képen ahartzhoz 

30 készüle. de elöre lá tván hogy ahartzkor, sok ember halál lenne., 
azért meg izené arébelliseknek. hogy grátiát adna nekik. elejekben 
adván gyengeségeket, hogy a gyözedelem veszedelmes volna az ország-
nak akarmely felöl lenne., és ö ugy tekint i öket. mint a maga népit. 
ha ellene fel t amadtanak is. de a rebellisek ezeket nem halgaták meg 

35 is bánák. 

697 a [Beszúrás.] 
098 meg szomoritá <(akirályt.) az udvar t . 
099 az indulásrol \rol — utólag beírva a soreleji margóra, elválasztás u tán. ] 
700 táborokhoz (és) minden képen [A bekezdés végén:] a rebellesik [elírás.] 
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Mivel más nap akirály az ö sántzokot ostromoltatni kezdé. es azt 
meg vevé; arébellisek. jol kezdék eleinte magokot viselni, de vegtire 
meg7 0 1 bontot ták öket. és az Ételred vitézsége meg szalasztá öket., 

az?02 elöttök valojok mind el veszének, és akirály meg nyervén ahar-
5 tzot . paranesolá hogy ne üznék a szaladokot, azután grátiát igérvén 

mindennek.7 0 3 nagy ditsöségel viszá térelondon városában. Etelgive.704 

a ki addig tsak a templomba tol tö t te volt az idöt nagy szives örömel 
fagadá; Ételred [194b:] pedig ugy tekinté ötet, mint ha tsak akor 
kezdené szeretni. 

M A király viszá térésiért valo öröm. még nagyob volt. egy nehány 
holnap mulva. mivel Etelgiva. meg egy más fejdelmet is hoza evilágra, 
akit nevózék Eduennek, a nép látván az Ételgiván valo áldását az 
Istennek. és az ö nagy jó erköleseit, el végezék705 magokban hogy 
királynejoknak usmerjék. hasonlo szandékban valának a nagy urak is 

15 i ránta. Egrad., ak i igennagy hüségel volt akirálynéhoz nagy siettségel 
mene hozája hogy meg vigye néki ezt a jó hirt. de óh mitsoda állapot-
ban találá. a szemeit egy7 0 6 keszkenövel fedte bé. és egy asztalon 
könyökölvén. anagy keserüségben merült volt el 

Egrad fejdelem ezt lá tván. a szive meg esék raj ta. de akarván tudni 
20 annak az okát . mondá: aszonyom mit látok. mi hábori that ta meg a 

felséged boldogságát. ? erre el véven szemei elöl a keszkenöt. mondá 
néki. oh. urarn mely szükségesek nékem mostanában a te tanácsid. 
abban bizonyos lehetz aszszonyom. hogy semmit sem mulatok el a 
hozád valo hüségemben, de meg nem foghatom keserüségednek okát. 

25 mivel, minek u tánna meg gyözted volna az Etelred szivét. a népedét 
is meg gyözted. és mindenek királynéjoknak akarnak tégedet üsmerni. 
mi vagyon már töb há t ra akirály igen szeret. [195a:] Nem uram. 
nem felelé néki. a király már nem szereti Ételgivát már egy holnaptol 
fogvást. az ö szeretete. idegenségé változot, ez az én keserüségemnek 

30 az oka, a mely tiszteletröl szollasz nékem. a nekem semmi vigasztalás. 
mivel nagy változást látok Etelredben. az ö szive. és szeretete nélkül 
pedig, t sak a halálra vagyon szükségem. 

701 meg <bonták) bonto t ták 
702 az <fe) elöttök valojok 
703 mindennek. <(azután) nagy 
704 Etelgive [Ez a francia alak: másut t mindig Etelgiva] 
705 el végezók <napr) magokban 
7oc e g v <^sz) keszkenövel 
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A királyné olyan formában mondá ki ezeket a szokot. hogy Egrad 
el hiteté magával.7 0 7 hogy szivböl beszéllene., de meg nem foghatván. 
hogy olyan nagy szeretetet az alhatatlanság követhetné; a királyban 
is semmi változást nem tapasztal t . etelgiva pedig huszon két esztendös 

5 lévén. a leg nagyob szépségiben volt végtire minden képen kezdé 
vigasztalni Etelgivát. és el bucsuzván tölle. meg igéré néki. hogy a 
királyrol. jóbb hirt fog néki hozni 

Ezt a jó erkölcsü királynét. semmi meg nem vigasztalhatá, és az 
ételred magaviseléséröl. mindeneket elöre el lá ta . a mint is hogy egy 

10 darab idötöl fogvást.708 nem volt hozája azal a szerelmes szorgalma-
toságal., egy udvarnál lévö aszony meg kezdé ötet unatni , véle. 
Ételred. már Etelgivára nehezen nézhetet, és meg báná házaságát 
a melyet el nem ronthatá . és az uj szeretetit. igen el t i tkolá. 

[195b:] Egrád pedig el nem hitethetven7 0 9 magával. a király válto-
10 zását. a királyhoz mene. hogy valamit ki tanulhasson ez iránt, a király 

tsak magánoson lévén korkal., mihent meg lá tá ötet . mindgyárt 
hozája fordula haragosan. és mondá Egrad mit mondasz egy olyan 
udvarirol a ki olyan vak merö hogy nem akar nékem engedelmeskedni., 
Egrad. mondá ismét. én valojában gondolkodtam azon. hogy Ételgiva 

20 mitsoda rendben vagyon itt . látom hogy ötet ncm jó kedvel tekintik., 
mind hogy pedig vétet tem abban hogy el vet tem, arrol már nem tehe-
tek. de leg aláb az udvaromnak abban kedvit akarom keresni., hogy 
el küldöm magamtol. korkot akarom ezel aparantsolat tal hozája 
küldeni. és ö meri magát mentegetni. 

20 Hogy hogy felséges király mondá Egrad, el akarodé magadíol 
üzni a királynét., kivánodé halálát annak afejdelem aszszonynak aki 
oly. igen szeret,710 a kinek az ország annyival tartozik akét fejdele-
mért . kik oltalmazoji lesznek abirodalomnak, és akihez a néped oly 
nagy tisztelettel kezd lenni,. kérvén tegedet arra én általam., hogy 

30 tegyed koronádot afejére.711 mivel mindnyájan egy akaratal király-
néjoknak üsmérik, és anyira meg ha to t ta sziveket. azö jó erkolcse, 
liogy igen nagy keserüségel fogják látni változásodot. 

Etelred meg ütközék. ezeken a szavain Egrádnak, de [196a:] már 
az okoságot nem halgathatá. , se az értelem. nem vezeté tselekedetit. 

707 magával. [magában-hól javí tva . ] 
708 fogvást [Beszúrás.] 
709 hi tethetven [Szóvégi e—a-ból javí tva . ] 
710 szeret, (és~) a kinek 
711 afejére. ^mind) mivel [Törlés a sor végén.] 
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a rosz erkölcs el foglalta volt a jónak ahelyét, az alhatatlanság, meg 
kostoltatá véle aveszedelmes gyönyörüségeket, és ha mérte volna. 
Egrad. fejdelem meg érzette volna haragjának mi voltát. de még is 
meg türközteté magát . és minden haragját korkra forditván, aki nem 

5 akara magára vállalni oly kegyetlen parancsolatot, maga elöl. és áz 
udvartol is el küldé. és nem akarván halgatni Egradot, mást hivata, 
akinek parancsolá hogy menne meg mondani Etelgivának az ö 
aka ra t tyá t . 

Egrad fejdelem, elöre el lá tván. hogy mitsoda zenebonát indi t tana 
10 ez a dolog, nagy keserü szivel ki mene akirálytol., és nem veheté 

magát arra, hogy a királynéhoz menyen addig. még meg nem tudgya 
szerencsétlenségit. azudvar azt meg tudván. mindnyáján szomoruság-
ban valának. és ezt a királynét. akit annak elötte tsak nem mindenek 
el hagyák, nem találkozék akor egy is aki ne szánta volna és rosznak 

15 nem t a r to t t a volna a király változását; de eza király nem hajtván7 1 2 

senki tanácsára. se beszedire. a szerencsétlen Etelgivának el külde 
aparantsolatot , hogy a király palotáit hagyná el. és hogy menne ahoz 
a házhoz amelyet adot volt713 néki. házaságok elött. 

[196b:] A fö renden lévö aszszonyok mindnyájan melléje mentek 
20 volt., hogy segittsék,. és vigasztallyák. mihent pedig a parancsolatot 

vévé. azon a hirtelen. és meltatlan7 1 4 valtozásán a királynak, az szive 
anyira meg ütközék., hogy közöttök el ájula, asok orvoság u tán . 
ké t ora mulva tére magához. 

De akor is mint aholt olyan volt, mihent pedig szolhata, a királyt 
23 kivaná látni . és kéré mindeniket hogy hoznák eleiben. az aszonyok 

nagy siettségel menének a királyhoz. és kérék hogy adná azt avigasz-
talását . a haldoklo királynénak, de ételredet arra nem veheték.. 
és az ö kegyetlen keménysége. és uj szeretete. nem engedék. hogy a 
királyné látogatására menyen, akinek hogy azt tud tá ra adák. lá ta 

30 hogy nem kellene semmit reménleni;715 azután Egrádot hivatá. és a 
gyermekeit maga eleiben716 hozatá. Egrád fejdelem, valoságos keserii 
szivel mene hozája, akit is mihelyt meg látá akirályné. mondá. uram. 
ha valamely vigasztalást vehetnék a mostani állapotomban, ate 
hozám valo jo akaratod, és az egész udvarnak jó akara t tya . nékem 

712 nem hajtván ^seki)" senki 
713 adot volt néki. [Második o—e-ből javítva.] 
714 meltatlan \lan — sor fölötti beszúrás.] 
715 reménleni; [m—n-böl javítva.] 
71c eleiben (vi-) hozatá. [Törlés a sor végén.] 
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nagy könyebségemre volna arra esküszöm néktek.7 1 7 tekintvén min-
denekre. kik körülötte voltanak. hogy én tsak a ti betsületeteket, és 
barát tságtokot k ivántam. és hogy minden nagyra vá-[197a:]gyásom 
avolt. hogy elsö jó akarotok. és718 gyamolotok lehesek. nem az en 

5 vakmerö gondolatimot buntet i ameny a mai napon., hanem a király-
hoz valo nagy szeretetemet., a mely ta lám ötet meg bánto t ta . de az 
én halalom el törli vétkemet. uram tekintvén Egrádra, gondviselésed 
alá ajánlom fiaimot. az ö sorsok kóttség nélkül. nem lészen szeren-
cséseb. mint az anyoké. de ha gond viselésed alá veszed. azt igérhetem 

10 magamnak. hogy ajo erkölcsnek segittségével. amelyre öket tani tod. 
meg gyozhetik azokot az akadályokot, melyeket ta lá lhatnak az a t tyok 
szivében, lehessen néktek. meg ölelvén gyermekeit, drága zálogi az 
igen kegyes. de igen roszul. ju ta lmazta tot szeretetnek. lehessen esze 
szedni magatoknak az Ételred szivében. azt a szeretetet melyet nekem 

lo fogadot volt. tar thassátok meg hozája azt a tiszteletet és szeretetet. 
melyet mindenkor meg t a r to t t am, és kénszerithessétek arra valaha, 
hogy bánkodgyék. a szerentsétlen Etelgiva u tán , kezedben adom 
uram719 ezeket a szerencsétlen fejdelmeket, el ne hagyad öket. azután 
ismét meg ölelé öket. és lá tván hogy senki sem szolhatna hozája a nagy 

20 sirás miat. vegit akará vetni annak a szomoru gyülekezetnek,720 és 
parancsolván hogy meg akarna indulni. a hintojában. üle. és az uri 
aszonyok meg akarván tsokolni kezeit, meg nem engedé. hanem min-
[197b:]deniket meg ölelé. ahintoban tsak Editával volt, a mely asz-
szonyok pedig szolgálattyában voltanak. azok elöre el mentek volt 

2o a iiázhoz hogy ót készen várják. 
Egrád fejdelem. a ki keserüségeben egy szót sem szolhatot. maga is 

el kisére a házáig akirálynét. a ki is mikor a házahoz érkezók. egy kis 
udvar t talála ót. akiknek hüségeket. igen kedvesen vevé, de föképpen 
a fejdelem jó akara t tyá t . egy kis idö mulva roszul kezdvén magát 

30 erezni. le kelleték fekünni. 
Ez a fejdelem eröt vévén szomoruságán. az ágya mellé mene. és 

mondá tsak lassan, nem igyekezem azon hogy vigasztallyalak, mivel 
tudom hogy a721 haszontalan volna. hanem ved elé azt a bátorságot. 

, 1 7 néktek . [néked-ből javí tva; ] tekintvén mindenekre [első l—m-ből ja-
ví tva.] 

718 és [s—gr-ből javí tva . ] gyamolotok 
719 uram <(öket.) ezeket 
'20 gyülekezetnek, <p) és parancsolván 
721 a (Ji) [-ból jav í to t t ] {o) [?] haszontalan volna. 
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és azt a jó erkölcsöt a melyekért. az egész. ánglia tsudál . és tud meg, 
hogy az illyen allapotban sziikségeseb azokot ki nyilatkoztatni mint 
sem akor mikor arra a rendre, mentél volt, a melyhez oly méltó voltál. 

Uram, felelé Ételgiva. az Isten rendelésire hagyván magamot, 
5 semmit olyat nem tselekszem a mi722 meg rovidithetné életemet; 

azt sem igérhetem néked hogy élni fogok, mert raj tam nem. áll,723 

de azt fogadom néked. hogy holtig valo háláadásal lészek. minden 
hozám valo jó akaratodért . Egrad el butsuzván. tölle. meg igéré. 
hogy minden nap eljöne hozája. Etelred pedig egész szabadságban 

10 lévón a miolta el t ávoz ta t ta volt Etelgivát maga mellöl. minden 
[198a:] féle rendeletlenségekre adá magát . a melyek nem illettenek. 
akirályi méltósághoz. 

Etelgiva pedig magános. és szomoru életet élvén, magában sirán-
kozot. ennek a királynak rendeletlenségin. Egrad fejdelem pedig 

ÍJ látván. sok féle változo szeretetit., gondolá hogy még viszá fogna térni 
akirálynéhoz, és hogy mind addig volna reménség, valamég oly 
alhatatlanságal lenne másokhoz, Etelgivát is sok szor biztatá illyen 
reménségel, a ki is igen ohajtot ta volna viszá térésit. de tsak hamar 
olyan hirt . halla. amelyböl egészen meg látá szerencsétlenségit. 

20 és reménséginek végit. 
Normándia. leg közeleb lévén angliához. könnyü volt Ételrednek. 

meg hallani anormandiai hertzeg724 hugának szépségit. ez az álhatat-
lan fejdelem tsak a hirrire725 valo nézve is kezde hozája hajolni, 
mihent pedig annak képit meg hozatá. a szerelem fel gerjede benne; 

25 akor kezdé leg inkáb az Etelgivával valo házaságát meg utálni.726 

és mint hogy gyermekei valának tölle. azért egészen. nem is lehetet 
meg válni tölle. amelyért olyan nagy haragban és bánatban • volt. 
hogy a maga gyermekeire sem nézhetet 

Ételred el üzé magátol, gyalázatosan minden szeretöit. a keserüség-
nek adá magát . és más vigasztalása nem volt, hanem a normandiai 
fejdelem aszonynak aképe. [198b:] akár miként akarák is el titkolni 
Etelgiva elött, akirálynak illyen tsudálatos szerelmit, de azt meg tudá . 
és látván reménséginek végit, abban a nagy nemzettségü. és szépségü 

722 mi [Beszúrás.] 
723 áll, [Boszúrás. ] 
724 hertzeg {leányá) hugának [hugának — ^leányá) fölé írva, sorvégen.] 
725 hirrire [Második r—i-ből javí tva . ] 
726 meg utálni . <mi) és mint hogy [hogy — beszúrés;] gyermekei valának 

tölle. azért egészen. [egészen e'-je y-hó\ javí tva . ] 
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személyben, azt már továb nem viheté, nagy forro hideg lelésben 
esvén, a doktorok seinmit nem segithetének rajta. és meg tudván 
halálának bizonyos voltát. álhatatoságal vevé. az alat a még másokot 
láta sirni körülötte, ö tsendeségben volt és másokot vigasztalt. elejek-

5 ben tévén. hogy mennyi keserüségtöl mentené meg ötet ahalál. 
Halála elöt egy nehány orával: egy hoszu levelet ira akirálynak, 

a melyet bé petsételvén. Egrád fejdelem kezében adá. hogy adná meg 
akirálynak. azután mindenőt el osztogatá Editának, és azoknak. kik 
mellette voltanak mint hogy Ételred semmijét sem vette volt el tölle. 

10 azért bövön is adhata minden tselédinek, és az utolso oráiban az örökké 
valoságrol gondolkodván, igen szép áitatoságal. mulék ki evilágbol. 
huszon három esztendös korábán. és leg szebb voltában. és akit minde-
nek szánák. 

A szomoru EJita.727 mihent el temeté a kedves Etelgiváját. egy 
15 klastromba mene. és ellene monda avilágnak, Egrad fejdelem pedig 

nagy keserüségben lévén. végben vivé amit reája bizot volt ez a jó 
erkölcsü királyné és könyves szemekel adá meg levelét a királynak. 
a ki is már tudván ezt a szomoru hirt. nagy idegenségel tekin- [199a:] té 
Egrádot. 

A ki is oda adván az Etelgiva levelét a királynak. el vevó tölle. 
és azt se el nem olvasván. se tsak reája sem tekintvén. egy kis ládács-
kában veté. amelybe szokta728 tartani holmi köves portékáit; egy szot 
nem szolván Ete]givárol. más dolgokrol kezde Egradal beszélleni. 
a ki is meg haraguván magában. ezen keménységin. tsak hamar 

25 magánoson hagyá. 
Ételred pedig még is emberi tekintetböl. egy nehány napokig el 

halasztá szándékát., de mint hogy sebes akaratu volt mindenben, 
tsak hamar mindennek tudtára adá hogy a normandiai fejdelem 
aszonyt el akarná venni. és mindgyárt követtségben küldc kent nevü 

30 grofot. a normándiai hertzeghez. 
Ez a követ nagy pompával. tsak hamar. ratomágiában érkezven, 

(vagy is ruánban) mihent szembe lón a hertzegel, azonal meg kéré a 
hugát, és azt meg nyervén., egy nehány napok mulva. Etelrednek 
vivé Emma fejdelem aszonyt, aki is igen szép lévén. a kiraly nagy 

35 pompával fogadá. és a durhámi püspök. meg esketé öket, a lakadalmi72'J 

vendégségek egy holnapig tartának 
727 Ed i ta [d—2-ből javí tva . ] 
7 2 8szokta <volt) t a r t an i [Törlés a sor végén;] holmi [holni-ból javí tva . ] 
729 lakadalmi [/;—d-ből javí tva . ] 
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Emma királyné pedig meg tudván minden dolgát. [199b:] és jó 
erkölcseit Etelgivának azon a szive meg esék, annál is inkáb. hogy 
maga is Emma. mind szép. mind jó erkölcsü volt, és szeretettel emlé-
kezet Etelgivárol., akinek730 is gyermekeit a maga gondviselése alá 

5 vevé. és anyok helyet akart nékik lenni. de fökepen az731 elsöt. Edmon-
dot igen meg szereté. 

Az elsö esztendöben. Emma egy fejdelmet hoza evilágra. akit a 
király. Alfrednek nevezé., ezt ugy is kezdék tekinteni. mint a kire 
kellene szálni a koronának a második esztendöben. ismét732 egy fia 

10 lön. ezt Eduárdnak nevezék. 
Abban az idöben. anglia. igen nagy békeségben volt733 és nagy 

tsendeségben. a nép jol volt. az urak egyeségben voltak, a királyné 
pedig az egész udvarnak gyönyörüségére volt. mint hogy az Etelgiva 
fiaihoz szeretetét mutatta. azért mindenek, inkab szerették ötet, 

la Edmond fejdelem egészen hasonlitván az anyához. azért gyakortáb 
is emlékeztenek felölle,734 és gyönyörködve látták. hogy Emma mint 
szeretné fiait, aki is semmiben nem akarván meg külömböztetni ezeket 
a maga gyermekeitöl. egy aránsu gondviselésel735 volt hozájok, egy 
szoval. minden segittette az Etelred szerencséit., hogy ha amaga 

20 álhatatlanságával. fel nem zavarta volna azt a tsendeséget. 
[209a:] Ételred, egy szers mind anyira meg kezdé utálni akirálynét, 

hogy nem is nézhetet reája.. a királyné. a ki igen jó. és kegyes volt. 
az alatta valoihoz., igen. kevóly volt a730 hozája hasonlokhoz, panaszol-
kodni is kezde Ételrednek meg változásáért. annak az okát meg kérdé, 

20 és arra kéré, hogy meg vetésivel. olyan dologra ne kénszerittse. a mely 
néki ártalmas lelietne; Etelred pedig nem hogy erre felelt volna és 
mentette volna magát. hanem még nagy idegenségel. és meg vetésel 
el fordula tölle. a melyct a királyné el nem szenvedhetvén. meg is 
mondá néki, és meg is irá az báttyának. a normandiai hertzegnek.737 

30 a ki is igen parttyát fogván a hugának. követeket külde Etélredhez. 
hogy meg üsmértetnék véle. rosz tselekedetit. 

730 akinek [Első k—w-ből jav í tva . ] 
731 az elsöt. [z—Z-ből javí tva . ] 
732 ismét [i—e-ből javí tva . ] 
733 volt [Beszúrás.] 
731 felölle, <egy) és 
735 gondviselésel [o—ff-ből, vagy y-ból? javi tva . ] 
730 a <^véle) hozája [hozája — (véle) fölé írva.] 
737 hertzegnek. [Kózépső e—e'-ből javí tva azékezet áthúzásával .] 
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De azok a követek olyant fent beszéllének néki, hogy nem hogy meg 
enyhitették volna. de söt még nagyob haragra ingerlék a királyné ellen. 
a kivel hasonlo képen bánek valamint Etelgivával, el üzvén ötet. mind 
ágyátol. mind udvaratol. és azután meg nagyob rendeletlenségekben 

5 esék szeretöivel. és gyalézatosan kezde beszélleni a kiralynérol. és a 
normandiai hertzegröl. és [200b:] a gyülölség anyira el árada, hogy az 
udvar ket felé hasonlék. egyik a király részit tartotta. a másika a 
királynéjét. 

Ebben az idöben Etelred két dániai urat, kik angliában laktanak. 
10 bizonytalan vádolásra meg fogatá. törvényt láttata reájok, és meg 

öleté, egyike a kettö közül. köze] valo attyafia volt a dániai királynak, 
aki is ezt meg halván. meg esküvék hogy boszut738 fog allani anglián 
érette. és minden késedelem nelkül. nagy erövel hajokra üle. és 1013. 
dikban739 angliában ki szálla. és sok tartományokot meg hodoltata. 

15 Etelred. bátor és vitéz léven. sok hadát esze gyüjté; az ellenség 
eleiben mene. hartzot ada néki. és egészen meg vereték. és el szalad-
ván. londonba viszá740 tére. ebben a szerentsétlenségiben. nem tudván 
hová lenni a királynéhoz folyamodék, a kinek szive meg esék szeren-
csétlenségin. és el felejtvén vétkit. ira mellette a normándiai herttzeg-

20 nek és meg békélteté öket., anormandiai hertzeg, a hugáért. meg engedé 
Etelrednek. hogy normándiaban szaladhasson, ugyan el is vivé a 
királyné oda ötet. minden gyermekeivel. 

A normándiai hertzeg. a huga kérésére, nagy tisztelettel fogadván 
Etelredet, meg is igéré néki. liogy siettségel [201a:] meg is fogja 

25 segitteni., az Etelred oda valo érkezésének hire. el terjedvén galliéban. 
mindenünnen. sok urak., nemes emberek. és vitézek gyülének melléje. 
ugy annyira hogy Etelred láta. hogy anyi segittségel viszá nyerhetné 
az országát. annál is inkáb, hogy a dániai király londonban meg 
holt volna, erre valo nézve. igen sietteté is meg indulását. és liajokra 

30 ülvén. más nap angliában ki szállottak. és igyenesen741 london felé 
tartottak. 

A dánusok kik eleiben menének. levágatának, azután a dánusok 
mind esze gyülvén., hartzot állának. de azt el vesztvén. igen kevés 
tére viszá bennek dániáiban. 

738 boszut (folg) fog allani 
739 dikban [Kereszttel jelölt beszúrás, a sor a la t t . ] 
740 el szaladván. londonba viszá <sza) tére. 
741 igyenesen [en — későbbi beszúrás.] 
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Etelred nagy örömbe lévén. dicsöségel742 mene bé londonban, a ki-
rálynét fiaival együt. viszá hozatá londonba. és azt remenlé magában. 
hogy anyi fáradcsága ntán. tsendeségben fog lenni. de a szivinek 
tsendeségit ollyan háborittá fel. a melyröl nem is gondolkodot 

5 Egy szer, holmi köves portékával akarván meg ajándekozni a ki-
rálynét a kis ládáját meg nyittá. és az Etelgiva levele még petsételve 
a szemiben akada. és fogván a levelet. suhajtásal. meg nyittá. és alig 
olvasa el egy nehány szot. hogy még továb is kiváná olvasni. a szerel-
mes szánakodás el fogván szivit. le üle. és tsokolgatni kezdé alevelet, 

10 és azt mind végig el ol-[201b:]vasá. a melyekben ezek a szók valának. 

A hü és szerentsétlen743 Etelgiva. az ö uranak. és királyának. 
Etelrednek. akit igen szerettenek 

Felséges király. 
Ha, a halálomban bizonyos nem volnék., nem mértem volna a 

13 szemeid eleiben tenni azokot a betüket. a melyek már nem kedvesek 
elötted, de a mitsoda állapotban vagyok. a meg menti vakmerösége-
met, és el nem kelet744 venned a haldoklo Etelgivátol. azt a vigaszta-
lást., hogy néked el mondhassa utollyára. hogy tégedet szeretet., 
és szeret. ha szinte anyit szenvedtettél is véle.745 

20 Nem azért veszem a pennát akezemben. hogy panaszolkodgyam:, 
még a hüségtelenségedet is tisztelem. és nem annyira okozom szivedet. 
mint a magam szerencsétlenségit. nem lévén anyi érdemem., hogy meg 
tarthattam volna szivedet 

Enged meg király nékem azt a kegyelmeségedet., hogy az én emlé-
25 kezetem., elötted ne légyen gyülölséges. minek74C utánna. oly kedves 

lett volna elötted,, és meg ne éreztessed azokkal a szerencsétlen fejdel-
mekel. azt ameg vetést. a melyel voltál. az ö boldogtalan anyokhoz. 
ha valamiben hozam találnak ütni. azt kivánom hogy tsak a felséged-
hez valo szeretetben és tiszteletben üssenek, tudom rövid idö mulva 

30 angliának egy királynét. adcz. a ki valoságal méltó lesz arraahelyre., 
a melyet én nem érdemlettem. örömest néki hagyom a királyi [202a:] 
széket. a melyre nem vágytam, de ha meg nem halnék. néki nem 
engedhetném szivedet, de király én meg halok. és senki meg nem gátol-

~42 <i)d{ö)icsöségel 
743 szerontsétlen [Második t—gf-ből javí tva . ] 
744 el nem kelet venned \kelet — eí-je: beszúrás.] 
T45 véle. <(n) [T?j bekezdésben:] Nem 
, 4 6 minek <elöt) u tánna . [Törlés a sor végén.] 
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hattya 7 4 7 házaságodot. lehesen szerencséseb mint az enyim. örökös 
boldogságal is fogsz élni. ha magadot ujjab veszedelmes dolgokra 
nem adod 

Emlékezél meg király. hogy semmi részem nincsen beszcdimben. 
a tsak egyedül ate ditsöségedet. és nyugadalmadot tekintem, ki szeret-

het tégedet ugy mint Etelgiva szeretet, ö tsak tenéked élt. te ötet el 
hagytad. meg is hal. Isten hozád király az eröm fogy, és a szeretetem 
nem kisebedik. többé tégedet meg nem látlak, hiremet többé nem 
hallod. és az életet el hagyván. tsak az a reménségem sem lehet, hogy 

10 valaha meg emlékezél 
Etelgívárol.748 

Ez a levél igen nagy keseriiségben veté Etelredet . azután esziben 
ju ta néki azö szépsége. kegyessége., ez a hozája valo szeretetét benne 
fel ébreszté., és a keserüség. hogy ö véle oly kegyetlenül bánt . halálát 

• okozta. és hogy soha többé meg nem la t tha tya . anyira el fogá szivit. 
hogy patakal7 4 9 folyának szemeiböl könyvei. alevelet egy nehány szor 
el olvasá. és mind anyiszor hányá a maga szemére. maga viselésit, 
azután azis esziben ju ta hogy mint volt E m m a királynéhoz. mitsoda 
gyalázattal illetet két t olyan jó erkölcsü királynókot, azö türések és750 

20 kegyeségek, az elsönek engedelmesége, szeretete, [202b:] és halála. 
a másodikához pedig mitsoda köteleségel. volna. mind ezek olyan 
állapotban tevék ezt a királyt. hogy mélto volt a szánásra751 

A királyné nagy egyességben lévén akor a királyal. bé mene akirály 
házában tsak lassan., és háta megi kerülvén. a székire könyököle 

20 tsendesen, jol el olvashatá a király keziben. az Ételgiva levelét. 
amely anyira meg hatá szivét. hogy elfelejtvén. holvolna, sirnikezde., 
és a zokogásira a király há t ra tekintvén. kérdé. áh. aszszonyom mit 
láttál . 

király felelé ez a szép királyné. ne tsudállyad ha sirok. nem a mél-
30 ta t lan irigység tselekedteti azt velem. hanem az emlékezete, és szeren-

tsétlensége. annak a szeretetre melto aszszonynak. meg nem érdemel-
ném azt a helyet amelyet nekem. hagyot, ha helybe nem hagynám. 
rolla valo emlékezetedet 

747 gátolhat tya [g—t-ből javí tva . ] 
748 Etelgívárol. [r—Z-ből javí tva . ] 
718 pa takal [ta — beszúrás.] 
750 és (és) kegyeségek, 
761 szánára [Elírás.] 
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Ezek a nemesi szok. viszá vivék Etelredet azelöbbeni jóerkölcsire, 
meg utálá minden tselekedetit. és elébeszélvén akirálynénak hogy 
mint já r t volna azal a levélel., meg vallá néki hogy az a levél fel 
gerjesztette volna szivében, az Etelgivához valo szeretetit,. de aszo-

5 nyom. mint hogy már most az a szeretet tsak egy panaszolkodo 
árnyékhoz vonszon., én azt ezután veled fogom közölni, és jobban 
helyre nem hozhatom azt a meg bántást a melyel voltam ahoz a 
szerentsétlen fejdelem aszonyhoz mint ha egészen neked adom maga-
mot. te is lész helyet-[203a:]te a tzéllya, annak a szeretetnek és 

10 hüségnek. a melyel néki ta r toz tam. és mint hogy viszá nem hozhatom 
ez életre., azon leszek hogy élyen te benned, az én7 5 2hozád valo álha-
tatos kötelesógemel. 

Felséges király felelé akirályné. igen nagy örömel veszem szereteted-
nek jelit, mind Etelgiváért. mind magamért. , légy bizonyos annak a 

15 szép fejdelem aszonynak. fiaihoz valo szeretetemben. és elöttem 
olyan kedvesek lésznek. mint a magam gyermekei. és semmi külöm-
böztetést nem teszek köztök. ezek a nemes szavai akirálynénak,753 egy 
kevesé meg tsendesitték Etelredet. meg is köszöné néki. és holtig valo 
hüségit igéré néki. 

20 Mind azon által, eza király. akár mint beszélt is de a szive tsendeség-
ben nem volt, és az Etelgiva képe mindenkor elméjiben volt, a lovelit 
a kebeliben hordozta. és szüntelen suhajtozot u tánna . és noha nagy 
egyeségben élt is akirálynéval. de Etelgiva birta szivét, és azö belsö 
keserüsége. mind az ábrázat tyán. mind az egéssége754 meg gyengülésén. 

25 ki kezde tet tzeni . azonban pedig hirit hozák néki, hogy kánut . a dániai 
király. ujontában keszülne ellene. Etelred is erre valo nézve. kezde 
készülni. [203b:] hadát meg szaporittá. és el nem mulata semmit is 
hogy elleniben álhasson az ellenségnek.755 a ki is tavaszal 1015.dikben 
anglia szélyihez gyülekezék. igen sok hadi hajokal. és ki is szálla ang-

30 liában mint egy ha tvan ezerig valo dánus. Etelred pedig nem akarván 
véle hartzot állani és szerencsétlenségben vetni az országot. tsak las-
sanként akará öket el fogyasztani. de azö hadát mindenüt meg verék. 
és az ellenség közelgetni kezde. london városához. ez a király látván ezt 
a szerencsétlenségit. és azon kivül is szüntelen furdalta szivét akegyet-

752 én ( a lha ) hozád valo álhatatos 
753 [Sorvógen:] akirály<]nak.) [új sor elején:] nénak, 
754 egéssóge [ge — sor a la t t i beszúrás.] 
755 az ellenség<^be)nek. a <(ta) ki is tavaszal 1015. dikben [dikben — be-

szúrás.] 
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len keserüség és az Etelgiva képe és szeretete., igen nagy hideglelésben 
esék. amelyben. egy nehany napok mulva meg is hala. szüntelen szá-
jában lévén az Etelgiva neve. az országot. és a familiáját. igen nagy 
rendeletlenségben. és haboruságban hagyá. és mint hogy az Etelgiva 

5 elsö fia. Edmond volt egyedül arra alkalmatos hogy uralkodgyék. azért 
az ország egyenlö akaratbol királynak kiáltá. igy végzödék tehát élete 
Etelrednek, aki ha leg á lhata t lanab nem let volna leg inkáb meg 
érdemlette volna a szeretetet 

Alig végezé el julius ezt a historiát hogy az egész társaság nagy di-
10 tséreteket monda felöl-[20ia:]le, kivált a kis aszonyok., a kik egy 

nehány szor köny hullatásal halgat ták az Etelgiva szerencsétlenségit, 
meg mondám én azt még elöre. mondá hilária. hogy julius soha sem 
leszen dom sebastien, és ki tudg^^a még társa leszen756 Ételrednek ju-
lius ezen el mosolyodék és felelni akara reája de hilária nem adván 
idöt arra mondá. ez a historia anyira meg ha to t ta szivemet, hogy ta lám 
soha sem fogok többé nevetni. és ha még illyeneket fogok hallani, 
anyira meg változtat tya. vig természetemet hogy szomoru. és gondol-
kodová tészen. ezen mindnyájan el fokadának a nevetésre. és ki ki 
fel kelvén helyéböl. a kertben sétálának vatsoráig. 

Szombat 

20 Más nap az uri társaság mindnyájan esze. gyülvén a szokot helyre. el 
akarák kezdeni a játékot . de julius mondá atársaságnak, ez olyan nap 
a mellyen viszá kellene térni a városban ennek az uri gyülekezetnek, 
tudom hogy honoria továb is meg akarná tar tozta tni a társaságot, de 
azt is tudgyuk hogy a kis aszonyoknak tsak a757 mái napig t a r t [204fo:] 

2 a szabadságok a kün valo letélre, azon kivül is holnap vasárnap. lévén. 
az Isteni szolgálatot senki el. nem akarná mulatni . ha szinte honoria 
meg akarna is tar toztatni . , azért ha a nemes gyülekezet reá ál t aná-
tsomra. azt mondom, hogy a ki még nem mondot. vessük birságul 
arra., / intvénszerelmesszemekel. hiláriára,/ hogy mondgyon már most 

30 az utolso napon egy szép historiát. hilária vévén észre hogy felöle 
volna a szó., mondá. en nem vonogatom magamot, mivel az igas-
ságos dolog. hogy én is valamiben mulathassam a nemes társaságot 

756 társa <leszek) leszén [Törlés a sor végén.] 
757 a <maig) mái napig 
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azon kivül758 is vagyon már egy liete. hogy a historiámofc a sebemben 
hordozom. tsak vártam hogy reám kerül a sor.7°9 talám most sem 
került volna, ha büntetésül nem adták760 volna reám. azért-ki ki légyen 
nagy figyelmeteségel. 

[A CLEODON HISTORIÁJA] 

5 A Cleodon historiája, a ki is maga eszerent irja le a historiáját. 
Én nemes. és gazdag atyatol. és anyátol születvén, a nagy apám két 

fiat hagya maga után. agénort. és timánt, akiket a baráttság anyira 
kaptsolta volt esze. valamint az atyafiság., mint hogy pedig [205a:] 
gondolák. hogy volna anyi jószagok hogy abbol bövségel élhetnének. 

10 azért el is végezék magok közöt. hogy egy mástol meg ne vállyanak., 
mindenik szerette a mulattságot. és költést. és hoha Agenor szerette a 
tudományt., és a tanulást. de kedvit akarván timánnak. mindenben. 
azért nem igen gyakorolta azokot 

Azonba pedig a joszág el széllyede. a házakot el adák. a jövedelem 
15 meg kissebedék,761 agenor pedig. a ki nem a joszágért, hanem a hajlan-

doságért vett volt egy feleséget hét esztendö mulva feles gyermeket 
láta762 maga elött. és igen kevés jószágot. akor amulattságot el üzé ma-
gától., és helyiben helyhezteté a tudományokhoz valo szeretetét. de 
a keserü gondolatok. tsak hamar követvén ezt változást. az ágenor 

20 szomorusága is szaporodék. a gyermekeivel együt. mind addig tsak 
leányokot látofc maga763 elötfc. de a midön engemet láta evilágra jönöm. 
ha azon örüle hogy egy fia let azon764 meg szomorkodék. hogy annak 
semmit sem hagyhatná 

A765 szerencsének meg változása. meg nem változtatá mind azon 
20 által. a kót atyafi közöt valo szeretetet; soha egy másra nem panaszol-

kodának, és soha egy másnak nem tulajdonitták a nyomoruságot a 
melyben estek volt, timánt [205b:] okos lévén, vévé észre. hogy ö 

758 kivül [«.—ö-ből javí tva. ] 
759 s o r r . [sors-ból javi tva . ] 
760 ad ták [Tc—ra-ből javí tva . ] 
761 kissebedék, \d—o-ből javí tva . ] 
762 lá ta [Beszúrás.] 
763 ma elött . [ írashiba.] 
764 azon <is) meg szomorkodék. 
765 [Űj bekezdésben:] <Mind) A szerencsének 
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volna aleg föveb oka annak, hogy az a t tyám olyan szükségre ju to t 
volt. és mint liogy feleség nélkül volt., azért senki más ahazájában 
ugy nem ta r toz ta t ta . mint az Agenoral. valo egyesége., el is tekéllé 
magában, hogy valamely más mesze földre menne meg halni, vagy 

5 helyre hozni azt a kárt,766 ámelyet a sok költésiért t e t t agenornak., 
aki is egy szer a többi767 közöt hogy a tanulásban foglalatoskodék. és 
abban keresné vigasztalását, t imánt hozája mene, mint hogy pedig 
azö szándéka változást t e t t volt az ábrázat tyán. Agenor azt eszre vevé., 
és gondola hogy valamely szomorusága volna de t imánt7 6 8 által lá tván 

10 gondolat tyát . mondá neki meg ölelvén kedves agenorom ne fély mert 
nintsen semmi olyas szomoruságom. de kedves bá tyám. ideje végit 
vetni, a mi közös nyomoruságunknak. a hozám valo baráttságod el 
vesztet tégedet., az igasságos, hogy a hozád valo baráttságom, vala-
mely modot adgj'on nekem hogy végit vessem annak a nyomoruság-

15 nak., olyan aszonyt vettél el, akinek jó erkölcse fénylet a nyomoruság 
közöt. a ki tsak arra vigyáz,769 hogy néked tessék. aki minden gond-
gyát tsak arra fordittya. hogy jól nevelhesse gyermekeit. anyira is 
szeret tégedet. hogy el felejti azt a nyomoruságot. a melyet el kerül-
hette volna, ha'7 0 hozád nem ment [206a:] volna. szeretvén mind azo-

20 kot., a kiket te szeretz. ollyan barát tságát mu ta t t ya hozám. mint 
ha én azt meg érdemleném., el is t i tkollya elöttem. sürgös szüksé-
geit. hogy keserüségre ne indittson, tudván azt hogy azal néked is ke-
serüséget okozna. tudom hozaja valo szeretetedet. és hogy mint szere-
titek gyermekeiteket, a tya nem vagyok. de atyai szivem vagyon 

2ű A te irántam valo magad meg türköztetése. a te jó erkölcsü feleséged-
nek hozám valo maga viselése., és a Cleodon születése. köteleségemre 
tanyi to t tak engemet. kedves Agenorom én el akarok indulni. más 
idegen helyt akarom fel keresni azt a szerencsét., amelyet az én esz-
telenségem vesztetet el veled. minden jószágom egy kevés földböl 

30 állot. én azt el adtam. egy részit az árrának, kereskedni valo portékára7 7 1 

forditottam., a második részit. az u tamra meg ta r to t tam. , a harmadik 

766 kár t , [á—e-ből, vagy e'-ből javí tva; ] ámelyet [á — beszúrás.] 
707 a többi <hogy) közöt hogy 
768 t imánt (eszre vévén) ál tal lá tván [által látván — (eszre vévén) fölá 

írva.] 
"69 vjgyáz, ( o t . ) 
770 ha [Beszúrás;] hozád nem ment [20Ga:] <(vén) volna. [ment i-je utólag 

beírva; volna — ^vén) fölé írva.] 
771 portékára [k—r-ből? javí tva . ] 
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részit ide hoztam nekecl. hogy addig ved hasznát a még viszá térek. 
vagy leg aláb még hiremet hallod. 

Agenor halván ezeket a szavait t imántnak, a szive meg esék raj ta . 
és azon igyekezék hogy olyan veszedelmes uttyárol le verje. és lá tván 

5 hogy tsak haszontalan volna minden tudományát arra forditá. azután. 
hogy arra vehesse., hogy had772 mehessen el véle együt. és legyen része 
neki is aveszedelemben., akar mely okokot773 ada is elei-[206b:]ben, 
de t imant erre sem álla rea, azután el butsuzván az atyámtol . , az 
anyámtol7 7 4 is el butsuzék. 

10 olyan nemesi indulatbol volt az el menetele. hogy még annál nehe-
zebnek tet tzék az én atyámnak, , és sok sirásal válának meg egy más-
tol., t imánt azután olyan hajora üle. amely indiában igyekezet,. az 
a tyám. mihent ezt a vigasztalását el veszté. egy kis joszágocskájában 
mene., a mely még meg maradot volt a sok joszágitol. 

15 oda. érkezvén. az a tyám minden tehettségit arra fordittá. hogy enge-
met jól nevelhessen, minden ideit, a tanulásra. és én ream forditotta, 
illyen formában tölténk el tizen ött esztendöt. nem halván semmi hirt 
t imán felöl Agenor. szüntelen beszéllet nékem felölle, és a hozája valo 
szeretetre intet, de mindenek felet azt hagyta, hogy igen nagy hálá-

20 adásal legyek szivemben hozája azért. hogy el hagyta volna hazáját 
attyafiait és jó akaroit, és mindenét. azért. hogy kereshessen anyira 
valot a melyel. engemet szerencsésé tehessen, 

Mert ugyan is azt tud meg. hogy t imant7 7 5 még tsendeségben élhetet 
volna., ha bövségben nem let volna is., se felesége. se gyermeke nem 

2a volt, hogy ha én meg huzván magamot. türhetö képen éltem az én 
tselédimel. ö sokal jobban lehetet volna mint. én, egyedül. [207a:] 
lévén,, mind azon által a gyermekeimhez valo szeretétiért. veszedelem-
re t e t t e magát. az a nagy kivánság., hogy a gyermekeimet abban az 
állapotban láthassa, a melybe lehettek volna. hogy ha joszáginkot. el 

30 nem tekozoltuk volna, olyan u t ra vit te ötet, a melynek hoszaságátol 
meg kelletet volna ijedni. hogy ha valoságos barát tsága nem let volna, 

Az illyen sok szori beszélgetési az a tyámnak. igen ohajtaták velem 
hogy meg üsmérhessem azt jó, és r i tka atyafit. értésére is adám 
némelykor az a tyámnak. hogy mitsoda kedvem volna u tánna menni. 

772 had [Beszúrás.] 
773 okokot <(is) ada is 
774 anyámtol [?i—í-ből javí tva . ] 
775 t imant <(t) még tsendeségben 
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az atyamnak7 7 0 is nagy kedve lett volna. arra. de mint hogy abban 
modgya nem volt azért azon igyekezet hogy azt ki verje az elmémböl. 
mint hogy pedig olyan tanulásban foglalatoskodtam. a mely hozám 
illendö volt t sak anyiban kivántam a t imán u tán valo menetelemet, 

5 amenyiben érzettem hozája baráttságomot, én pedig már tizen hat 
esztendös lévén. azö elmenetehnek volt már tizen ött esztendeje., 
azon idö tá lyban. agenornak, hirét hozák hogy egy hajo érkezet 
volna indiábol. a mely hajo mind hirt hozot volna t imánt felöl. 
mind pedig sok joszágot küldöt volna ahajon., az a tyam mindgyárt 

10 postára ült. és azon városban ment . ahová erkezet volt ahajo. és min-
deneket ugy talála. amint mondot ták volt néki., a hajos kapitány jo 
akaroja777 levén t imántnak, mindeneket igazán. ke-[207b:]zében adá 
az a tyámnak. a miket küldöt volt tölle. 

Azután. elé beszéllé néki, hogy t imánt sok joszágot gyüjtöt , ót meg is 
l j házasodot egy anglus leányal. és viszá778 akarván térni galliában, egy 

hajora rakta volt minden gazdagságát, a feleségit is ugyan azon hajora 
te t te volt terhesen. meg parancsolván néki, hogy agenorhoz menyen 
lakni. de sokáig nem779 halván hirit se felesegének. se joszáganak., 
sokára meg tudá hogy az a' hajo elveszet volna és tsak két hajos sza-
badult volna meg., akik ezt a szomoru hirt vitték meg néki. 

A kapitány ismét mondá. hogy t imánt azon igen nagy keserüségben 
volt. de az Isten rendelése alá vetvén magát . ismét a kereskedésre adta 
volt magát. és négy esztendö mulva olyan gazdagá lett. , valamint 
annak elötte. az joszágát pedig ismét galliában akarván küldeni. az ö 
hajojára rakta. , mint hogy t imántnak régi jo akaroja, azért bizot is 
benne. hogy agenor keziben adgya joszágát. amint hogy igazán. oda 
is adgya. ö pediglen rövid idö mulva ismét viszá fog térni indiában. 
t imántnak pedig szándéka a. hogy addig onnét meg ne indullyon, 
valamég ö viszá nem tér. Agenor ezen a hiren igen el keseredék, szána-

30 kodván t imánton. . hogy feleségit. és gyermekit egy szers mind vesz-
te t te volna el. azután az a tyám kéré a ka-[200a:]pi tányt . hogy meg ne 
indulna hire nélkül. és a portékával viszá tére házához. nagy örömel, 
az anyám pedig igen siratá a t imant feleségit. én is lá tván az ö sirását. 
olyan keseruségben valék. hogy agenor lá tván örömel hogy én is 

30 kesergek a más nyomoruságán. meg ölele. és szivetitkát meg mondá. 

776 a tyamnak [y—á-ból, második a—m-ből javí tva . ] 
777 jo akaroja (vo l t ) levón [lcvén — <^volt) föló írva.] 
778 viszá<^n) akarván térni 
779 nem [m—l-hő\ javí tva.] 
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Fiám látván szerelmedet az én szerelmes ötsémhez. gondolom hogy 
nem fogsz ellent tartani az én szándékomban. az én ötsém. mindent 
szerencsére vetet. és mindent el vesztet érettem. igasságos hogy én is 
szerencsére vessem azt az egy joszágomot aki nékem drága. és kedves. 

5 azt fel tettem magamban. hogy el küldgyelek azon ahajon indiában, 
már most olyan korodban vagy hogy azt az utat végben viheted, 
abban780 modot is adot az ötsém az ö féleségit akarta hozám küldeni. 
én a fiamot küldöm hozája. a kapitányal el fogsz indulni. reménlem 
hogy a meny. meg segitti jó szándékomot.781 és szerencsésen el vezé-

10 rel., fiui szeretetedet mutassad timánthoz., tekinttsed ötet ugy mint 
atyádot. igyekezél. szorgalmatoságodal, engedelmeségedel. és kedv 
keresésedel meg mutatni néki háláadoságomot. és magadot méltová 
tenni. ahoz a joszághoz. amelyben reszeseltet tegedet. 

El hiheti akárki., hogy ha szinte hajlandoságom782 nem lett volna is 
15 az atyám akarattyát követni., de iffiu lévén. el gondolám hogy én 

mitsoda országokot fogok látni. [208b:] nem lehete hogy szándékát. 
jová ne hagyam.783 meg is köszöném néki, és értésére adám, hogy ha784 

szomorkodnom kel tölle valo meg válásomért. nem lehet azon nem 
örülnöm, hogy olyan atyám fiát megyek látni. akihez nagy köteleségel 

20 vagyok. 
Azt elö nem hozom mi történt el indulásomig hanem tsak azt 

mondom hogy a kapitány akivel az atyám nagy baráttságban eset 
volt. tudtára adá hogy78° tsak hamar meg indulna, engemet melléje 
ada. és a tenger780 széllyin valo városba vive. a hol volt már készen a 

20 a hajoja. azutáu a hajora787 ülénk. és utunkba semmi szerencsétlen-
ség nem történt. mikor el indultam közel voltam tizen hét esztendös. 
indiában pedig tsak nem tizen kilentz esztendös koromba érkeztem. 

két esztendeig valo utozás atengeren, igen hasznos egy olyan iffiu-
nak.788 a kit nemesi modra neveltek fel. valamint engemet; a kapitány 

780 abban [arra-bó\ javí tva; ] modot is adot az ótsém az ö félcségit [féleségit 
l botűje r-ből javí tva ; a. m. feleségit] 

781 szándékomot. <(esf) és 
7E- hajlandcságom (V) nem let t volna [Törlés a sor elején.] 
763 jová ne hagyam. <és) meg is köszöném 
784 ha (azon) szomorkodnom kel tölle valo meg válásomért. nem lehet 

( n e m ) azon nem örülnöm, 
785 hogy [h—n-ből javí tva . ] 
780 tenger [r—n-ből javí tva . ] 
787 hojara [fráshiba hajora helyet t ; ] ülénk. [é— ??-ből? javí tva . ] és (h^ u tunkba 
788 iffiunak. [nak — beszúrás. ] 
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tud tára adatá t imántnak el érkezésit. és hogy olyan személyt is hozot 
volna magával. aki hirt mondhat néki Agenor felöl. t imant nagy siett-
ségel ahajohoz jöve, akapitányal esze ölelkezének, a kiis szollitván 
engemet. mondá néki. ihon ehez az iffiuhoz kel már tzélozni szerete-

5 tednek., mivel véle együt abátyád fiát látod 
Há t , fel kiáltá t imánt . meg ölelvén enge-[209a:]met. eCleodon az én 

kedves bá tyamnak a fia. az örömiben valo köny hullatásiért többet 
nem mondhata, és tsak a sok ölelgetést vihette végben. én pedig valo-
ságos örömet érzettem magamban, hogy meg lá t tha t t am azt az a tyám 

10 fiát. a kit anyira tsudál tam, és ojhajtot tam. fiui szeretettel felelék 
néki. és meg mondám néki. az agenor szives izenetét. amidön. mind 
ezek az elsö indulatok el mulának, igen kezde engemet szemlélni. és 
szerencsémre kedviben esém neki. és olyan nagy baráttságal lén hozám. 
hogy avolt minden vigasztalásom. és mostanában az a boldogságom. 

ío Timánt oly kevésre betsüllé azt. a mit agenorért789 tselekedet, és 
olyan nagyra azt. hogy engemet reája bizot volna. hogy nem gyözte. 
azt nekem790 eléggé köszönni., azt akar ta hogy a házánál ugy paran-
csollyak valamint ö. és nem akarván. hogy félben hagyam tanuláso-
mot, olyan hazám béli embereket kerese, akiktöl ugy tanu lha t tam, 

2 0 valamint hazámban tanul tam volna 
Az oda valo érkezésemért. t imant fel tevé magában. hogy még há-

i om esztendöt el töltene indiában azt pedig tsak azért. hogy még töb-
bet keresvén. jobban meg mutathassa a bát tyának. hozám valo sze-
retetét . a harom esztendö eltelvén., arra kénszerittém hogy térne 

20 viszá galliában. [209b:] erre reá álla. de igen nagy vigyázásal akarván 
bánni a dologal. abbol meg lehetet volna látni. ami raj tunk történék. 
egy hajora raka tá minden joszágát., és más hajo u tán várakozék. 
hogy azon mi menyünk., mondván. hogy nem kellene szerencséltetni 
egy hajon. a joszágot és az életet, hogy ha a hajo a melyen minden 

30 gazdagsága vagyon, el talál. veszni. a mi életünk791 meg vigasztallya 
agenort, és ha mi el veszünk, és a jószág szerencsésen el érkezik., 
olyan állapotban teszi ágenort. a melyben nem lesz oly móltó a szánásra. 

Erre valo nézve. mi hat holnapal indulánk el azután. hogy minden 
joszágát el küldötte volna galliában. hogy hajora ülénk. sok napokig792 

!o olyan jó szelünk volt. hogy reménlhettük. hogj^ hazánkot minclen 

789 agenorért [n — re-ből javí tva . ] 
790 nekem [fc—n-ből javí tva . ] 
791 életünk [Az é ékezete javí tva . ] 
792 napokig [g—k-ból javí tva . ] <a) olyan 
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szerencsétlenség nélkül meg lá t tyuk. két holnapot eltölténk illyen 
reménségben. amidön az idö egy szers mind meg változék., az ellenkezö 
szelek reánk rohanának. ugy te t tzet mint ha a793 meny. és a tenger . egy 
akara tban volnának hogy minket el veszessenek, olyan rettentö7 9 4 

5 szélvész jég esö, meny dörgés. jöt reánk. és olyan nagy habok közöt 
voltunk három nap. és három éttzaka. hogy a kormányos. minden 
mesterségivel. meg nem oltalmazhata a hajo töréstöl. a negyedik 
napon reggel a mihajonk darabokra törvén, egészen két felé válék. és a 
[210a:] mi benne volt atengernek adá. lehetetlen meg mondani hogy 

10 mi akor mit gondoltunk., t imont. és én. de azt tudom. hogy mindeni-
künk. tsak egy mást féltettük ahaláltol., és azt valoságal. el mond-
hatom hogy az egy máshoz valo nagy szeretetböl, mi tsak egy mást 
igyekeztük meg szabaditani. nem795 gondolkodván magunkrol. , a ten-
gerben uszkálván., azt vigyáztuk hogy mi képpen segitthessük egy 

15 mást mindenkor egy másra vigyáztunk és a kezemel. egy darab desz-
kára akadván., t imánt felé taszitottam., a ki. is egy darab deszkán796 

hozám sietet hogy meg segittsen. az illyen egy máshoz valo szeretetet 
szoval ki nem lehet mondani, és az ollyan állapotban a szó lehetetlen. 
örülvén magunkban azon hogy egy más mellet uszkálhattunk. nagy 

20 bajal. és fáradcságal végtire kö sziklákot érénk. és a magosabikra797 fel 
mászánk. nagyob szerencsével mint sem reménlhettük. ót mindgyárt 
meg ölelök egy mást . örülvén azon. hogy egy mástol meg nem váltunk 

Ugy te t tzet mint ha a mi hajo törésünk tsendesitette volna meg a 
szélvészt. atenger azonal meg tsendesedók. az idö fel tisztula. és a 

2o nap nagy fényeségben volt. a midön a ferö fényen798 meg száraztot tuk 
volna ruháinkot a közeleb valo nagy kösziklákot kezdém tekéngetni. 
észre véven. hogy könnyen lehet arra fel mászni. mivel [210b:] helyel, 
helyel természet szerént valo lyukak voltanak rajta. , grádits formára; 
azt tanácsolám t imántnak hogy mennénk fel a köszildára. hogy had 

30 lá thatnok meg mivolna azon tu l . rea álla szomra 
A kosziklának tetéjére fel menénk, de mint el tsudálkozánk azon, 

hogy a kö szikla más felöl szép menedékes lévén. igen könyü volt le 
menni egy völgyben a mely nékünk a kösziklárol. gyönyörüségesnek 

793 a [Beszúrás.] 
794 re t tentö ( m e ) szélvész-<ben, vol t imk) jég esö, 
795 nem <gold) gondolkodván 
790 deszkán [n—m-ből javí tva . ] 
797 magosabibra [fráshiba magosabikra helyet t . ] 
798 ferö fényen [verö jényen helyet t . ] 
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láttzék lenni. mindgyárt leis menenk. és amidön alat voltunk, azon 
igen kezdénk tsudálkozni, hogy a koszikla a melyröl le jöttiink, olyan 
széllyes. és magos volt., hogy el fedezhette elöttünk azt a nagy földet. 

Noha kivántuk volna meg tudni hogy mitsoda helyt vagyunk,799 de 
5 más naprá hagyok hogy el járjuk mint hogy pedig a helyen igen sürü 

fák valának. a melyeket mi nem üsmértük, a leg siiriib helyt választok 
magunknak. a nyugodalomra., sok fák is valának ollyanok. a kiken 
gyönyörüséges gyümölcsók valának. leszakasztánk belöllök sziiksé-
günkre valot., a valo hogy mind a szomjuságunkot mind az éhsé-

10 günket meg enyhitték. 
Az álom azután reánk szálla. és noha szomoruságban voltunk álla-

potunk iránt, de ollyan tsendesen el nyuguvánk. hogy már a nap jol 
fent volt mikor fel ébredénk. noha még le nem nyugodot volt. mikor 
le feküttünk. [211a:] fel kelvén helyünkböl. semmi fáradcságot nem 

15 érzénk. és fel tevök magunkban. hogy el járnok a mi rendkivül valo 
lako helyünket. a tenger par t tyatol . annyira bé mentünk. a menyire 
lehetet. de leg kisseb emberi lako hellyet nem lá t tunk. hanem sok 
üsméretlen madarakot Já t tunk. a sok vadat kik elöttünk futottak., 
sok tót , forrást. és egy nehány száz féle gyümölcsöt. 

20 Timant mind ezeket nagy halgatásal vigyazta. én pedig tsak tsudál-
tam. , végtire t imántnak eszében ju ta hogy volna nála mind mágnes 
kö., mind ahoz valo eszköz hogy ha csak a sebiböl ki nem eset volna. 
de meg talalván. elévévé. és meg visgálá hogy mitsoda helyt volnánk. 
de fel emelvén kezeit az ég felé. mint ha-segittségit kérné. mondá. ked-

25 'ves Cleodonom. mi az australis földnek egy kis szegeletin vagyunk.,800 

a mi sorsunk annál is nyomorultab. hogy a mint veszem észre. ezt a 
földet senki sem lakja. és tsak készüllyünk, it végezni életünket., 
mind. azon által hogy az Istennek törvényit kövessiik., vigyük vég-
ben mind azt, a mivel életünket meg nyujthassuk. és hagyuk a többit 
az Isten rendelése alá; hálákot adván néki. hogjT minket meg mentet a 
veszedelemtöl, a mely meg nem engedte volna, hogy magunkrol 
gondolkodhattunk volna [211b:] ezen áitatos intés u tán , azon gondol-
kodánk., hogy valamely jó lako helyt keresünk magunknak., a föveny-
be olyan hegyes köveket találánk. a melyekel fa ágakot vágánk, és 

So egy tágas kalyibát tsináltunk., olyan gyümölcsöt is találánk. a mely-
nek ahaja jó volt vizet hordani: azután földböl két ágyat tsináltunk., 

799 vagyunk, \u—o-ból javí tva, k utólag boírva.] 
800 vagyon., [Nyilván íráshiba vagyunk helyet t . ] 
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azokot bé ter i te t tük fa murhával . amidön a mi paraszt házunk el 
készüle, az életröl gondolkodánk; nyilakot tsinálánk. és azokal 
lövöldöztük a vadakot tüzet könnyen ts inálhat tunk kovát mindenüt . 
ta lál tunk. a fa levelinél meg sütö t tük avadhust . 

5 Egy szoval azt tudgya ki ki., hogy az olyan állapotban801 minden 
mesterséget elékel venni. tsak éppen a köntös dolgában lehettünk 
szükségben, de lá tván hogy az a föld nem olyan hideg. és nem lévén 
senki más ket tönkön kivül. meg vigasztalok magunkot. ha szinte 
mezitelen kellene is járnunk. 

10 E szerént tölténk el három holnapot, hogy leg kiseb jelit sem lát tuk. 
hogy valaki lakná azt a földet. ugy történék egy nap. hogy vadászni 
sokal meszeb talál tam volt me rn i a lako802 helyünktöl. mint rend 
szerént, azon a helyen mi még nem jár tunk volt, az a hely pedig 
nékem meg teczvén. még továb is akarék menni., a midön egy szers 

lo mind egy leányt láték ki jöni. a kösziklák közül. a leányon hoszu 
gyapot köntös volt meg Czifrázva sok féle szinü madár tollal. a karjai 
mezitelenek voltak. feke-[212a:]te hoszu haja., a há tán egy tegez. és 
a keziben egy nehány nyil. 

Ha azon tsudálkoztam. hogy ötet lá t tam. , az ö szépségin még inkáb 
20 kezdék tsudálkozni amidön közeliték hozája. azt gondolám hogy 

álmomba látom.803 ha keresztény nem volnék. valamely isten aszony-
nak gondoltam volna lenni ötet , annak az ö nagy fekete szemei. 
hoszu kerekdéd ábrázat tya, szép magos termete kar tsu dereka és más 
több illyen ékességit. igen kezdém tsudálni. és látván hogy ö is ta r ta -

2o lékal közelgetne felém. térdre esém elötte. és igy vár tam hogy közel 
jójjőn,804 

A midön tiz lópésnire volt hozám. igen kezde szemlélni, és egy 
néhány szor há t ra tekintvén. éppen mellém közelite. a nyilának végit 
a föld felé fordittá mint egy jelül a békeségnek., én is hasonlot tsele-

30 kedém. és nagy tsudalkozásal kezdém tekinteni. és mondám. mitsoda 
okbol birhat tya, ez avad hely. a természetnek. leg szebb munkáját . és 
félben hagyatván beszédemet, egy nehány szót monda nékem. de 
nem érthet tem, hanem tsak azö gyönyörü szozattyában gyönyör-

801 ál lapotban [ban — beszúrás.] 
802 a lako <(k)> helyünktöl . mint rend szerént, <[ollyan) azon [azon — 

(o l lyan) fölé írva;] a [utólag beírva a sorelótti margóra.] helyren [helyre-
ből jav.] ( t a l á l t am menni. a hol)> mi még nem <(voltunk.,) j á r tunk volt, 

803 látom. ( az ) ha 
804 jöjjőn, [n—,?-ből javí tva . ] 
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ködhettem. azt is lá tám. hogy ö sem ér te t te vohia meg beszédemet, a 
melyért vevém észre., hogy805 nehesztelne magában, hogy nem ért-
[212b:]hetet, a beszédit el végezvén. egyik kezét. a szájamra tevé. mu-
ta tván . hogy én is hasonlo képen tselekedgyem. 

a Nem tudván ezt mire vélni, azután észre vévém szándékát. de nem 
lehete. hogy meg ne tsokolgassam szép kézét., a melyen mint egy 
meg ütközék. de semmi haragot nem mutata . , azutan nézegetvén azén 
tegzemet. és nyilamot, meg mosolyodék rajta. és a maga tegzét. és 
nyilait nekem adá. és az enyimet el vevó helyében. ezen Ceremonia 

10 u tán . inté hogy kelnék fel. és fel kelvén. sokáig806 néze a szememben., 
nem tudom ha észre vévéé azokbol a szivem807 indula t tyát . de nékem 
ugy tet tzék. mint ha örömel nézet volna reám. 

E meg lévén. inté hogy mennék el tölle. én is intém néki, hogy el 
akarnék véle menni, ezen igen meg ijede. és nagy hamarságal. érté-

10 semre. adá.. anyilat a melyihez forditván., hogy az életiben járna. 
de én azon el ijedék. gondolván hogy ta lám magában akarná8 0 8 ütni a 
nyilat. a kezit meg is fogám neki. de örölködvén azon hogy magát 
jobban meg értettesse velem. arra kezde muta tn i ahonnét l a t t am volt 
ki jöni. és meg érteté velem, hogy ugyan ót ölnek meg., ha el mennék 

20 véle., én is engedelmeskedém néki. és el akarék tölle butsuzni, amidön 
kegyes ábrázattal egy kezét fel emelé az809 nap felé. és a másikával. a 
helyre muta to t a hol voltunk. meg akarván velem értetni. hogy más 
nap ugyan ollyan tá iyban mennyek arra a helyre. 

[213a:] Én is sok féle jelekel el butsuzám tölle. öis intvén hogy 
20 távozam el tölle, el fordulék tehát tőlle., de tellyes volt a szivem tsu-

dalkozásal és szeretettel. a mi lako hellyünk felé kezdék viszá térni. 
de egy nehány szor viszé810 nézék hogy láthassam. örömel lá tám hogy 
ö is u tánnám nézet. t imánt nagy nyughatat lanságban ta lá lám. azért 
hogy sokaig oda voltam. de noha igen szerettem ötet . de el t i tkolam 

30 elötte adolgot. t a r tván attol. , hogy meg ne engedgye hogy ismét811 

meg láthassam a szép vad leányt. és azal kezdém magamot mentegetni 
hogy továb mentem volt vadászni. mint sem rend szerént. 

805 hogy <a) nehesztelne 
806 sokáig [g—Tc-ból javí tva . ] 
807 a szivem <(akarattyát) indu la t tyá t . 
808 akarná (vern i ) ü tn i 
809 az ( e ) nap felé. 
810 viszá <(vis) nézék 
811 [Soivégen:] ismét [új sor elején:] <(mét) meg láthassam 
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Ezt a t i tkot hamar meg üsmérte volna. ha vigyázot volna az én uj 
tegzemre, de tsak arra vigyázot hogy láthatot , sok beszélgetésink u tán 
le feküvénk. de a szép vad leány mindenkor az eszembe volt, arrol 
kezdék gondolkodni hogy lakhatnék. olyan puszta helyen, ki nevelte 

5 volna fel., de fö képpen., mitöl félt akor. mikor el akar tam kisérni. 
fel is tévém magamban hogy mind ezekröl végire megyek. de eszem-

be ju tván . hogy nem tudok vele szollani a nekem igen nehezen esék. 
mind azon által . minden reménségem a volt hogy meg tanyi tha tom a 
magam nyelvére,812 mivel öis ugy születet volt vala [213h:j mint má-

10 sok, sok féle gondolatokban töl tvén el az éttzakat.8 1 3 jó regel fel ke-
lék. és el hagyám t imánt . hogy észre ne vehesse az én uj fegyvere-
met, még eleinte, hogy azon a helyen kezdénk lakni. azon igyekeztem 
hogy ollyan madarat foghassak a kinek a tólla igen tsudálatos volt 
én814 azt meg tan i to t tam volt holmi mulattságos dologra, és az a kis 

lo állat olyan szelid volt. hogy nap estig a karomon hordoztam., azon a 
napon elis vi t tem volt magamal. liogy a szép vad leánynak8 1 5ajándé-
kozam. 

Mind addig is vadásztam, a még gondoltam hogy már a várt idö el 
jö t t volna. a hely felé menvén. egy fa alat lá tám ülni azt a szép 

20 leányt. a ki is mihenyt meg láta, a helyóböl fel kele. és felém kezde 
jöni. nagy siettségel. és mikor közel volt. a kezót nyujtá nekem és a 
lako hellyünk felé kezde vinni. egy szép helyt válaszván maga. inté 
nekem hogy le üllyek melléje. ö le iilvén, én eleiben le térdepelék.,816 és 
holmi szokot kezde nekem mondani, de nem ér thet tem. azután tsu-

2 dálkozni kezdék a madaramon hogy mint repesne raj tam. a81? kezit 
nyuj tá nekem, hogy nékie adgyam, a mitsoda kis mesterségekre tani-
to t t am volt a madarat . azt meg muta tám neki, és azután néki, adám. 
ö is azután hasonlo képen. el követeté azt a madáral . [214a:] ezel ma-
gát sokat mulatá . gyönyörü mosojgással. intém azután néki. hogy nékie 

30 ajándékozom a madarat . , azt igen örömel vévé. és a szivére tévé kézét. 
muta tván azal. hogy szivesen veszi. minden tselekedetiböl észre vévén 
eszét és okoságát. gondolám hogy könyü volna a nyelvemre meg 
tanyi tani . 

812 nyelvére, <(mint hogy) mivel [mivel — <mint hogy) fölé írva.] 
813 [Sorvégen:] ét- [új sor elején:] <tz> [vagy <(z>[?] tzakat . 
814 én <ve> azt 
8 1 6 leánynak [Második n — javí tva . ] 
810 térdepelék., [d—p-ből javí tva . ] 
817 a <kezd> kezit 
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Erre valo nézve. mint hogy közel vit volt a mi lako helyünkhöz. 
kérém intésemel arra. hogy jöjjön oda.818 velem. egy kevés ideig inté 
hogy a nem lehetne. azutan egy szers mind fel kelvén. helyéböl, sok 
féle mutatásokal . meg érteté velem. hogy más nap el jöne, azután 

5 meg tsokolgatá a madarat . , egy kezét a számra tevé. a másikával a 
lako helyünk felé integete. muta tván . hogy el kellene tölle mennem, 
ez a meg válás ugy te t tze t olyan volt, mint ha a lelkem vált volna 
meg atestemtöl. a mely kis orácskát tö l t tö t tem volt pedig véle. ugy 
te t tzet hogy soha annál kedvesebbet nem töl töt tem, el is kezdém 

10 felejteni hazámot a tyámot . t imantot . a hajo törést mikor vcle voltam. 
de a midön el kelletet hagynom száz féle szomom gondolatok jöt tek 
elmémben, mind azon által meg válck tölle. valamint annak elötte valo 
napon. al igisvalék száz lépesnire tölle. hogy tsak el tün t [214b:] elöl-
lem., és elöl találám8 1 3 t imánt . a ki engemet kereset; lá tván pedig 

lo gondolkodo ábrázatomot. az uj tegzemet, és nyilaimot. és nem látván 
a madarat . gondolá hogy valamely rend kivül valo820 dolog tör tént 
raj tam. 

Azután kérdé mint egy keményen, honnct jösz Cleodon. mitsoda 
tegzed. és nyilad vagyon néked, és hol vagyon amadarad ? mint hogy 

20 nem tudék mit821 felelni. mondá. ah. ' fiam. mit gondolhatok mind 
arrol amit látok, egész ét tzaka tsak suhajtoztál. ahg viradot meg hogy 
nagy siettségel el hagytál engemet a mely nem volt szokásod. most 
szomoru. kedvetlen vagy. és olyan tegzedet latom. a melyet még nem 
láttam., mond meg fiam mind ezeket nekem. és el ne titkold. tsendesisd 

20 meg eJmémet 
Ezek a szavai meg haták szivemet., és mindeneket meg mondék 

uram., a mi az én szivemben vagyon. a tsak nékem ár t . és mint hogy 
meg kell vallanom, ezt a helyt lakják. de nem tudom kik. mivel tsak 
egy leányt lá tha t tam. , de mitsoda leány a. soha annál szebbet nem 

30 láttál . olyan nyelven beszél. amelyet nem értek, sem ö nem érti az-
enyimet. ö adta nékem ezt a tegzet. ugyan néki is ajándékoztam a 
madaramot . ugyan annak is ad tam uram magamot mind holtig 

[215a:] Látván tsudálkozását, egy szers mind elc beszéllém néki 
mind azt a mi velem tör tént . és a mitsoda szokal adám eleiben azt az 

818 hogy jöjjön oda. <h> velem. [Törlés a sor elején.] 
819 találám [A második l—m-ből javí tva; ] t imánt . [előbb és a lább timántot 

alakban is.] 
620 godolá hogy [Elírás.] valamely rend kívül valo [valo — Beszúrás.] 
821 mit \t—n-ből javí tva . ] 
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üsméretlen személyt. azokbol által látá hogy mitsoda nagy szeretettel 
volnék hozája. látom én azt mondá timánt. hogy nincsen se nyomoru-
ság, se idö. se hely. a szeretet elött, a szivünket. mindenüt magunkal 
hordozuk. de azt meg vallom hogy nem vártam volna azt, hogy illyen 

5 vad pusztaságon inkáb kellesék féltenem nyugodalmadot. mint sem 
életedet. mind azon által. mutasd meg nékem azt a személyt, a ki 
veszedelmes szépségivel el tudta veled felejtetni. hogy nem azért 
vagyunk itt. hogy szeressünk, hanem hogy meg halyunk 

Meg igérém néki hogy más nap meg mutatom néki. azt is észre 
10 vévém akor., hogy mitsoda nagy könnyebség. mikor a titkot meg lehet 

valakinek mondani. és timántnak meg mondám minden szivem titkát. 
avad leánynak minden okos tselekedetit elé beszéllém, és rea hagyá 
velem együt. hogy a leány hasonlo hajlandoságot érez hozám. noha ö 
azt ugy nem üsméri. de ismót mondá timant, mint hogy ezt a helyet 

15 lakják. honnét vagyon hogy mi soha egy lakost sem látunk? hová 
rejtik el magokot, honnét vagyon, hogy egy ember nyomot sem látunk 
[215b:] és ha emberek nincsenek, hogy lehet itt olyan szép leány a mint 
mondod ? 

Én ezekre meg nem felelhetek mondám néki, én ezekbe semmit sem 
20 tudok., a mit töllem kérdesz. én engedelmeskedtem annak aleánynak. 

aki is el tavoztatot a lako helyétel. meg értetvén velem hogy veszede-
lembe volna, ha hozája mennék. tehát én azal bé értem., hogy ötet 
nézem, tsudállyam. és szeresem. én egyebet ennél nem tudok. timánt 
ennél többet nem kérdezkedvén olyan nyughatatlanságal várá amás 

25 napot. valamint én. noha más féle okbol. avárt ora el érkezvén. a fel 
tett helyre kezdénk menni, a szép vad leány is oda érkezék. de másal 
látván engemet. meg állapodók. és sok jelekböl észre vévém. hogy azon 
meg ütközöt volna, erre kérém timánt hogy maradna helyiben mind 
addig a még nem mondanám. én pedig hozája közelitvén.822 leterdep-

30 lék elötte. mutatván neki. hogy a ki velem vagyon. az is hasonlo tisz-
telettel lenne hozája 

Nem tudom ha meg értetteé vagy nem., de kezit nj'ujtván nékem, 
timánt eleiben mene., a kinek is látván uri termetét szep öregségét., 
nagy tisztelettel kezde hozája lenni, meg hajtván egy térdit elötte. ez a 

3a tselekedet., a melyet nem vártuk volna tölle, köny hul-[216a:]la-
tásra indittá timánt. fel emelé a leányt. és valamely belsö titkos okbol., 
a leányt meg ölelé nagy szeretettel., a mellyen el ijedék magamban 

822 közelitvén. <egy> leterdeplék 
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A szép vad leány., ártatlan örömel vevé ölelgetésit. erre a szivem 
egészen fel indula. el felejtém hogy ki volna timánt., eszembe nem 
juta hogy a vad leány még igen iffiu lévén. az ö együgyü neveltetése 
miat nem tudhatná azt, a mire tanittyák aleányokot 

5 Az irigységem és féltésem anyira fel gerjede ezekre., hogy nem álhat-
ván boszut olyan drága két személyen, egészen magam ellen fordittám. 
és a823 nyilat magamban akarám ütni. timánt azt meg látván. nagyot 
kiálta. a szép vad leány is arra hasonlot tselekedék. a ki is mihent 
észre vévé, hogy mitsoda szándékban volnék. a nyilát ki ragadá. 

10 kezemböl. és a végit a szivére tevé. mag akarván mutatni. hogy meg 
akarna halni velem együt. 

Mit tsinálsz mondá timánt. és mitsoda méltatlan gyanuság szállotta 
meg elmédet ? térj magadban. Cleodon.824 meg tudod szándékomot, és 
abban bizonyos légy. hogy nem fog ártani a tiédnek, szényenelvén a 

15 magam hirtelenkedósit., alábai-[216b:]hoz borulék ennek a két drága 
személynek. botsánatot kérék timántol, ugy hasonlo képen a szép 
leánytol is. mint hogy pedig esztelenségemel. fel háboritottam volt 
öket. és hogy a leánynak is el kelletet menni, inté nekünk hogy men-
nénk el. és hogy más nap viszá jöne. minek elötte meg vállyunk. egy 

20 darab fa hajat ada kezemben, a melyeken holmi betük voltak rajzolva, 
el vevém tölle azt az ajándekát. nagy örömel. azután timánthoz 
közelgete. és nagy tiszteletel meg ölelé. azután kezét nyujtá nekem. 
vévén észre825 hogj' azal nekem kedves dolgot tselekednék., azután 
viszá térénk aleveles palotánkban., a hol timant reám tekintvén. 

20 mondá. hogy hogy kedves Cleodonom. leheté az. hogy töllem félttsed 
azt a leányt. üsmérd meg jobban timánt. nem hajlando már azö szive 
a szeretetre mint atiéd, azt meg vallom. hogy az a vad leány olyan 
indulatokal. inditotta fel szivemet a melyeket még soha sem éreztem, 
az ö iffiusága, ártatlansága. és alázatosága. amelyekel elömbe jöt. meg 

30 haták szivemet, én ötet szeretem kedves Cleodonom. de ugy szeretem 
mint leányomot., és ugyan atyai szánakodásal is vagyok hozája. és 
noha azt érzem hogy ö énnekem magáért kedves. de azt hitesd el 
magadal. hogy még kedveseb azért. hogy ötet szereted. és azért az 
ártatlan szeretetért. a melyel vagyon hozád. mind azon által hogj>-

3o vihessük el innét. és hogy vihessük el magunkot is. 

823 a [Beszúrás;] nyilat [a—á-ból javí tva az ékezet áthúzásával . ] 
8=4Cleodon [C— c-ből javí tva.] 
625 vévén észre <(az) hogy azal 
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[217u:] Ezek a gondolatok köny hullatásra inditták., és hogy 
szomoru gondolatit el üzem, oda adám néki a darab fa héjakot, a 
melyet a leány adta volt nekem. el vevé a kezemböl, és látván hogy a 
felyül valo betük. hasonli t tanának azö nevéhez. meg nézegetvén jól a 
fa hejakot. lá tá hogy el olvashatná a mi rajtok volt irva. de mint el 
tsudálkozék azon. hogy anglus nyelven volt az irás. mint hogy ér te t te 
azt a nyelvet, álmélkodásal is olvasá ezeket a szokot 

Noha826 mostanában. tsak a köszikláknak beszéllyek is. és a hihetö. 
hogy ez az irás tsak it fog el veszni. mint hogy többen is eshetnek abban 

10 a nyomoruságban a melyben én estem. és hogy azok közül valaki erre a 
vad helyre jöhet. azért szerencsére le irom ezekre a fa héjakra a magam 
szerencsétlenségit., ta lam valaki el olvassa.827 vagy ha senki el nem 
olvassa. leg aláb az enyhiti keserüségemet. engemet hinak leonidának a 
ferjemet timantnak.8 2 8 óh Istenem fel kiálta erre t imánt könyves sze-

lo mekel, és ismét olvasá. az én kedves férjem indiában829 hajora t e t t . 
hogy galliában küldgyön. de a mi hajonk egy nagy szélvészben esze 
döredezvén. valamely üsméretlen föld mellet. el merült . azt nem tu-
dom hová let tem. de tudom hogy sok ideig ta r to áju-[217b:]lásom 
után. tsudálatos formáju aszonyok közöt találám magamot, a kiknek 

20 nyelveket nem értet tem, és ollyan nagy gondgyok volt reám, hogy 
tsak el hi tet tem volt magamal hogy kereszttyének, de a midön 
tellyeségel83" magamhoz tér tem volna, észre vévém hogy vad emberek-
nél volnék., a hely a hol voltam. aföld alat volt pincze formára. egy 
nehány volt olyan. egyikéböl a másikában mehettek és mindeniknek 

20 felyül. lyukat tsináltak. hogy világos legyen 
Ez a lako hely engemet igen meg ijeszte. akor tekintvén jol az 

aszonyokra kik körülöttern voltanak lá tám hogy tsak vad aszonyokal 
volnék. ezek az aszonyok fel költének helyemböl. hogy járnék azok-
ban a szomoru házakban., és olyan pintzében vivének831 ahol egy 

30 nehány vad embereket láték két hajos mellet. a kikre reá üsmerék. 
azon meg örülvén. melléjek menék. ezek a nyomorultak meg valanak 
kötözve egy oszlophoz. tudván hogy a vad emberek minket nem érto-

tm 
826 [Űj bekezdésben:] Noha <(Mint hogy) mostanában. 
827 el vossa. [Elírás el olvassa helyet t . ] 
828 t imant . [Iráshiba timantnak helyet t . ] 
829 indiában [Második i—a-ból, vagy ú-ból javí tva . ] 
830 tellyeségel \el — beszúrás.] 
83i vivének <ho) ahol [Törlés a sor végén;] egy nehány vad embereket 

\et — beszúrás.] 
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nek. kérdém töllök. hogy miért bánnak igy vélek. és mitsoda helyen 
volnánk. 

Azt felelék nékem. hogy mikor a hajonk esze töredezet. minden 
tehettségekel azon voltanak hogy engemet meg szabadit tsanak. 

5 engemet a karjok alá vévén. a par t ra ki vit tenek. üsmervén peclig jól a 
tengereket. és a helyeket. olyan kegyetlen832 vad emberek keziben 
estiink. a kik az embereket. meg ölik. [218a:] és meg eszik. és hogy 
azö veszedelmek bizonyos volna. erre én el fokadék sirva. a vad embe-
rek azt észre vévén. hogy meg mutassák hogy semmitöl nem kell. 

10 félnem, mind térdre esének. és nagy orditásal tiszteletet kezdének 
hozám mutatni , erre meg bátorodván. intém nekik hogy oldanák el 
társaimot, hogy pedig833 jobban meg érthessék akaratomot, magam 
akarám el oldani öket. de a vad aszszonyok mindnyájan834 elömbe 
rohanának rut kiáltásal. 

15 A kik is viszá vivének engemet., a magampintzéjiben. ahol a keserü-
ségnek adám magamot. de tsak hamar mas féle dolgot kelleték lát-
nom, a vad emberek. karon fogva. egy nagy mezöre vivének. a hol két 
nagy fa volt. a melyekhez. az én nyomorult társaim voltanak kötözve., 
a vad emberek pedig kerékben. körülöttök voltanak, az aszonyok 

20 hátok meget fent álva, egy közüllök a ki már fejek volt az egyik 
hajosnak a sziv.ében lövén. erre atöb vad emberek. mind reája lövé-
nek., és egy szem pillantás alat. az egész. teste el volt boritva 
nyilakal 

Et tól akegyetlen Ceremoniátol anyira meg ir-[218b:]tozám. hogy el 
25 ájuiék. és szerencsémre nem lá tha tám a másikának halálát, azután az 

aszonyok viszá vivének engemet. mint hogy pedig a nyelveket. meg 
nem érthet tem azt sem tudakozhatám meg, hogy miért volnának 
ollyan kegyetlenek, tsak azt vár tam, hogy hasonlo képen bánnya-
nak velem is valamint a hajosokal. de meg tsalám magamot. mivel tsak 

30 a sok tiszteletet vet tem töllök. és igy nem félthetém életemet, a midön 
a szülésemnek ideje eljött. mindnyájan meilém gyülekezének. hogy 
bizonyságok lennének., a sziilés meg lévén. egy leányt hozék evilágra, 
akit a vad aszonyok,835 nagy örömel hozák elömben. amelyen el tsudál-
kozám. nem tudván mire vélni azt. de egy nehány holnap mulva. 

35 holmi idegenek. hajo töresben esvén valamint én, és erre a veszedelmes 

8:<2 kegyetlen [len — beszúrás.] 
833 hogy podig <(hogy) jobban 
S34 mind{gy)nyájan 
635 aszonyok, [a—e-bcl javí tva . ] 
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helyre jövén. a férfiakot mind meg ölték. tsak eppen egy aszonyt 
hagyának meg. a ki vélek volt. 

Mind ezekböl észre vevém. hogy ezek a kegyetlenek. t sak éppen a 
férfiakot ölik meg, és eszik meg azután. és az aszonyokhoz tisztelettel 

5 vannak, ugyan ezen okért is öriilének a vad aszonyok hogy leányt 
szültem volna, és nem férfiat a kit minden bizonyal meg ették volna, 
azért hálákot is adék amenynek hogy leányt adot volna, immár esz-
tendötöl fogvást hogy it vagyok a leányomot., a vad leányok mod-
gyára kel nevelnem 

10 [219a:] Timánt it t meg allapodék. mivel azon a fa liajon nem 
talála több irást. azután kezdé nézegetni a többit is ha találhatna 
valami irást rajtok. a mint hogy az egyiken még ezek a szok valának 
irva. igen nehezen is lehete el olvasni öket. 

Mindeneknek. ura teremptöje most mar esztendö mulva meg halok. 
15 és mindenkor segittségül hiván tégedet. vegyed gondviselésed alá. az 

ár ta t lan Félidat., ezek az utolso szok. tellyeségel elhiteték timántal8 3 6 

hogy a szép vad leány bizonyoson az ö837 leánya volna, mivel ebböl az 
irásbol. világosan ki tet tzenék. azután. fel vetvén esztendeit. mint egy 
tizen öt t . vagy tizen hat esztendösnek találá. 

Énnekem ollyan örömem volt ezen hogy el nem t i tkolhatám 
t imánt elott. meg ölelvén térdeit és szászor a tyámnak nevezvén. kérém. 
hogy lenne kedvezésel hozám. nem vigyázván arra, hogy olyan helyt 
voltunk. a hol másrol is kelleíet volna gondolkodnom., t imánt meg 
igéré hogy ha valamely nagy szerencséböl meg szabadi that tyuk felidát. 

20 ós magunkot is ebböl a helyböl. a lészen leg nagyob gyönyörüsége. 
hogy esze adhasson minket. 

Erröl az irásröl eleget beszélgeténk más napig. és ugyan akor. az 
fel te t helyre is el menénk., és látok hogy féiida is jöne mi felénk, 
t imánt nem ta r toz ta tha tván [219b:] meg se köny hullatását . se magát . 

30 eleiben futa. hogy meg ölelbye. de eza gyönyörü leány. meg gondolván. 
hogy én mit tselekedtem volt. az elötte valo napon. inté neki hogy én 
azért meg haragunnám. én közeleb menvén. hozája. értésire adám 
hogy én azón meg nem haragunnám, a leány azon meg örüle, és anyi 
tiszteletet. és barát tságot muta ta t imántnak, mint ha ugyan tud t a 

35 volna hogy ö az a t tya . , t imánt a mi lako helyünkhöz vivé., és felida 
azt mindeniit jól meg visgálá. t imánt azután le ülteté. és fa hajra a 

830 timántal [i—a-ból? javítva.] 
837 az ö (va) leánya volna, 
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betüköt le rajzolá. és fel szoval. el mondá elötte. és félidával meg 
érteté, hogy ö is mondaná utánna. a ki is egy nehány szor el mondván. 
az attya után. azután magánoson is838 el mondá oly jól. hogy tsudál-
koztunk rajta. a napot tsak nem egészen a tanulásban tölteté véle. és 

5 a betüket meg üsmérteté velé.839 a ki is igen nagy figyelmeteségel 
vigyázot mindenre 

Azonban pedig ideje lévén liogy viszá térjén. értésünkre adá. hogy 
más nap ismét el fog jöni., látván hogy már mitsoda közünk volna 
hozája. sokal nehezebben válánk meg tölle mint annak elötte. és 

10 mesze. el is kisérök., eszerént tölténk el két hetet, és az alat. felida oly 
erösen adá magát atanulásra, hogy leg alab. egy liolnap alat. tudot 
anyit. hogy minket meg érthetet. és egy kevesé. ki magyarázhatta 
magát is. 

[220a:] Timánt látván, hogy mitsoda könnyen tanulna. eleget nem 
10 tsudálkozhaték rajta. amint is hogy mind eleven. elméje volt mind jó 

emlékezete.840 a mit egy szer meg hallot azt nem kelletet töbször mon-
dani néki. 

Timánt látván hogy már értene annyira. hogy meg mondhatná 
néki familiáját., és hogy mitsoda okbol neveltetet fel azon a helyen. 

20 felida az anyárol halván beszélleni sok köny hullatásokot ejte; az ö 
tselekedeti. és azok a kevés szok a melyeket ki mondhatot. anyi 
kegyeséget, és jo érkölcsöt mutatának benne. hogy timántnak szeretni 
kelletet volna ötet. ha szinte leárya nem lett volna. 

Mint hogy hová továb többet értet. és jobban felelhetet, timánt 
2o tudakozodék tölle. hogy az oda valo lakosoknak mitsoda töivények 

volna., és hogy miért ölnék meg a férfiakot., és tisztelnék az aszonyo-
kot. azt felelé. hogy az ollyan dologhoz keveset tudna., hanem. hogy a 
vad emberek azt tarttyák. hogy régenten olyan emberek ütöttek volt 
az ö lako helyekre. a kiket ök nem üsmerték. és a midön a történék.841 

30 akor tsak az aszonyok és a leányok találkoztanak a lako helyekben. a 
férfiak mind kiin voltanak, a hoi ök anagy gyülést tartották. hogy 
magoknak. fejet válaszanak, éz a Ceremonia egy nagy mezön megyen 
végben. igen mesze az ö lako helyektöl. a hová az aszonyok nem mehet-
nek. 

838 is [Beszúrás.] 
8 3 9velé. [Ékezethiba.] 
840 emlékezete. [Szóvégi e — későbbi beírás sötétebb t in tával . A követ-

kező bekezdós elején:] nevel-[új sor elején:] tet fel [a. m. neveltetet jeV\ 
8Í1 tör ténk. [Elírás törlénék helyet t . ] 
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[220b:] Azok az aszonyok pedig mind jó nyilasok lévén, szembe 
akarának állani azokal az üsméretlen emberekel. de azoknak tsudálatos 
fegyverek lévén, igen sokat meg ölének közüllök. a többi nagy sikol-
tásal. oda futának. a hol a nagy tanácsot t a r to t ták . és hirt adának avad 

5 embereknek 
Azok ki bottal . ki nyilal a ellenségre sietének. de mint hogy ezek 

igen felesen valának. azért tsak hamar meg birák ellenségeket. a 
kiket mind meg ölék. meg süték, és meg evék. mint hogy pedig igen 
sokan vesztették volt el feleségeket. azert meg is esküttek. hogy igy 

10 fognak bánni mind azokal., akik hasonlit tanak azokhoz azidegenek-
hez. és akik oly vak merök lesznek. hogy az ö földgyökre ki szállyanak., 
mint hogy 2^edig azon alkalmatoságban. az aszonyok igen keményen 
viselték volt magokot., azért az aszonyokhoz valo tiszteletet meg tar -
to t t ák fiurol fiura. 

10 Félida ismét mondá. hogy tudván mind ezeket. ugyan azért nem 
akar ta hogy ötet a lako helye felé kisérjük. 

Egy nehány napokot. eszerént tö l tö t tünk volt el. a midön félida 
értésünkre adá hogy mitöl t a r tana . mondván hogy a vad emberek 
igen nagy vadászathoz készülnek egy nehány nap mulva., és hogy 

20 igenfélneattol. , hogy a mi lako helyünket észre nevegyék.,842rettegvén 
éret tünk. arra kére bennünket , hogy ron-[221a:]tanok le kalyibánkot, 
ugy hogy leg kisscb jele se maradgyon. és olyan helyre fog minket 
vezetni., a mely igen nagy tiszteletben vagyon a vad embereknél. és 
közel sem mérnek menni ahoz, amióltatol fogvast egy re t tentö zápor 

25 3sö el boritván azt ahelyt. a lakosokot tsak nem mind el veszté 
A vad emberek pedig igen babonások lévén, reszketve mennek azon 

hely felc. de söt még azon helynek a nevét is emliteni. t a r tván attol8 4 3 

hogy a gonosz lélek öket is el ne veszesse., mint az a t tyokot 
Ez a beszéd nekünk igen okosnak te t tzék lenni., azért le is rontok 

30 kalyibánkot. és felida. idejóbben844 jövén hozánk mint rend szerént. és 
azon he'yre vive minket. a melyröl szollot volt; az egy nagy völgy 
volt. a melynek a közepin. egy folyo845 viz. ment a tengerbe. két magos 
hegy közöt, alat pedig egy nehany barlangok vagy is pintze forma 
vermek valának. az egyikében belé költözénk. a szép felida lá tván 

35 hogy bátorságosab helyt volnánk. tsendeseb elmével volt; és egy nap 

842 nevegyék., <(igen) ret tegvén [Törlés a sor végén.] 
843 a t to l <a) hogy a 
844 idejébben [Első e—é-ből javí tva az ékezet áthúzásával . ] 
846flyo viz. [ í ráshiba.] <^ment̂ > ment 
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sem mulat ta . el., liogy hozánk ne jöt volna, meg vigasztalni unadalmas 
lakásunkot. az én unadalmom annal is nehezeb volt hogy a szeretetem 
minden nap nevekedet., de söt még t imánt is. avigasztalásomnak egy 
részitöl meg fosztot volt. [221b:] meg értetvén félidával. azt a szemér-

5 met., a melyre igen kell vigyázni egy leánynak. azt meg nem t i l tot ta 
volt hogy ne szeresen, de ugy el rendelte volt minden beszédit, és tse-
lekedetit. hogy azután olyan tar tozkodva viselte magát hozám. hogy 
a nekem nehéz volt., nem mértem ezért panaszt tenni t imantnak,8 4 6 

a ki is egy szer ki fordulván egy kevés ideig felidanak a lábaihoz847 

10 esém. és szerelemel tekintvén ötet . mondám, mitöl vagyon hogy olyan 
idegenségel vagy hozám, el felejtettedé azt, hogy én voltam elsö aki 
tégedet szerettelek 

Felida felelé nékem, éppen nem érdemlem panaszidot. leg elsöben is 
azt t anul tam meg, hogy tégedet szereselek. hogy vál tozhatnám már 

15 most meg. hogy egy kevesé tudok veled beszélleni. de söt az olta anyi 
őrdemet látok benned., hogy holtig valo álhatatoságal leszek hozád. 

De meg üsmervén érdemidet. a tanulásom. arra is meg tanyi tot . , 
hogy meg üsmórjem magamot, azt is meg muta t t a . hogy ami ár ta t lan 
volt. a vad leányba. a vetkes lenne felidában. ezek a szók. szemérme-

20 teség. és jo erkölcs. a melyeknek nem üsmértem erejeket. fel nyi to t ták 
szemeimet. hogy meg lássam. mitsoda veszedelmes volna a szeretet-
nek adni magamot illyen helyen mint e, mint hogy könyeb848 a meg 
esés, attol inkáb tartok. , de azal a szeretetem meg nem kissebedik., 
ezt a szót pedig, t imánt [222a:] meg mondot ta nekem hogy ne is 

25 raondgyam de azal az ártatlanságal mondom, a melyben eddig voltam. 
Noha felida igen nehezen mondhat ta ki amaga gondolat tyát . mind 

azon altal anyi kegyeséget elegyitet az ö szokása szerent valo beszé-
diben, hogy ha leg t isztabban beszéllet volna, is, nagyob gyönyörüségel 
nem lehetet volna halgatni. és mondám. néki, ha leg elsöben is azt 

30 tanultad meg hogy engemet szeres. arra is emlékezhetel. hogy ollyan 
tiszteletet mu ta t t am hozád, a melyet mind eddig követ tem. ezt vár-
hatod ezután is egy olyan embertöl., a ki tégedet ugy tekint mint 
annak leányát. a kinek háláadásal tar tozom. és mint olyan személyt., 
akivel egy akarok lenni holtig. hogy ha a meny u ta t nyit nékünk arra. 
ne tar ts hát szep félida at tol . a ki leg nagyob tisztelettel vagyon hozád, 

846 t imantnak, <de egy szer,) a ki is egy szer 
8 4 ' labaihoz \l—6-ből javí tva . ] 
818 könyeb [e—ö-ből javí tva; az ö ékezetót nem törölte.] 
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ennél többet nem mondhaték. timánt közinkbe jöve. közel volt fél 
esztendeje., hogy abban a szomoru életben óltünk. timánt mind addig 
egyébröl nem gondolkodot. tsak ót valo halálrol. de azö kedves 
leányára valo nézve. igen kezdék a meg szabadulás után suhajtani. 

5 soha egy napot sem mulatot el. hogy a hegyre fel ne ment volna vagy 
engemet fel ne küldöt volna ahonnót mosze el lehetet látni atengeren 
[222b:] de egy szer a többi közöt látván hogy felida a letzkéjiben 
foglalatoskodnék. timántal, tsak gondolkodásbol. a hegyre fel menék.8'49 

a tengere oly mesze nézék a menyire el láthaték. ugy is850 tettzék mint 
10 ha latnék egy hajot. 

Az idö igen szép volt; a tenger igen tsendes, egy nagy fa ágat le 
törék. és a hajo felé kezdék integetni véle. azt észre vevék, ugy is 
tettzék mint ha a kis hajocskával jönének felém. arra örömömben 
mindgyárt le futék és meg mondám félidának. és timántnak. mit lát-

15 tam volna és nem varván feleleteket a folyo viz szólyire vivém. mely a 
két hegy közöt volt., alig valánk ót. hogy meg láták a kis hajocskát 
akor ismét integetni kezdénk., akik benne voltak. meg látván ben-
niinket. tsak könnyen oda jöve akis hajocska ahol voltunk., mi min-
den idö vesztés nélkül a kis hajocskában menénk. ót örömel fogadának. 

20 és tsak hamar a hajohoz érkezénk. 
Mind azok akik a hajoban voltanak, nézésünkre a hajo széllyire 

gyültenek. leg inkáb felidának szépségit. iffiuságát. és köntösét kezdék 
tsudálni. timant mene fel leg elöbször ahajoban. azután én a szép 
leányával, a hajos kapitány felénk jövén [223a:] nagy tsudálkozásál 

25 fel kiáltá mit látok, timantot. és Cleodont; a szovárol meg üsmertük 
és851 mitsoda örömben valánk, a midön Agenor ölelgetni kezde 
bennünket., soha egy dolgon852 nem tsudálkozhattak annyit, mint 
mi tsudálkoztunk a miénken. és soha a szeretetet is jobban ki nem 
mutathaták., az egész hajoban a nagy zajgás volt. tsak a mi nevünk 

30 volt mindennek a853 szájában 
Végtire Agenor minket a házban vivén.854 meg parancsolá hogy 

gallia felé tartanának ahajoval., azután ismét ölelgetni kezde. és nem 
gyözvén eleget nézni félidára. kéré timánt. hogy mondaná meg néki 

849 fel menék. <(és) a tengere 
850 is [Sorközi beszúrás;] te t tzék mint ha latnék [latnék o-ja c-ből javí tva.] 
861 és <es)[ ?] mitsoda 
852 dolgon \_n—í-ből javí tva . ] 
853 a <(szal) szájában 
854 vivén. <(és) meg paranesolá 
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liogy hol vet te volna azt a szép személyt., t imánt mind az egész his-
toriáját elébeszéllé néki., és amidön meg tud t a volna hogy aza szép 
személy. a t imánt leánya volna, a kezét nyujtá néki. és hálákot ada 
amenynek., hogy azon személy által, meg szorosab egyeségben lenne. 

5 oly kedves a t tya fiával. 
Timant mindeneket elébeszélvén Agenornak mondá néki. kedves 

t imántom, könnyen el itélheted. hogy valamit látod hogy tselekedtem. 
azt mind a barát tság tselekedteti velem. a második hajonak el érkezése. 
a melyre minden joszágodot te t ted. tud tomra [223b:] adván. rövid 

10 idö alat valo el érkezésedet. amelyet ki nem mondhatom. mitsoda 
nyughatatlanságal vár tam. de semmit nem halván felölled, és tudván 
hogy indiában nem volnál. a lako helyeden. el tekéllém magamba hogy 
egy hajot veszek., és azal el járom atengereket mind addig a még fel 
talállak vagy hiredet halhatom. 

15 Azt is meg vallom hogy Cleodonnak nagy része volt nyughatat lan-
ságimban. és az a fiu, akit hozád valo háláadoságombol t e t t em volt a 
veszedelemre. szüntelen az elmémre jöt, és nem lehete. hogy meg ne 
bánnyam, hogy olyan veszedelmes u t ra küldöt tem volt. 

A te jó akarod, a hajos kapitány, nagyon segitett szándékomban. 
20 ate joszágod pedig módót adván abban hogy egy hajot vehessek, azt 

minden képen el készittem és meg rakám. a mi kivántaték oly hoszu 
u t t ra . és meg indulék india felé 

vagyon immár. négy vagy öt t esztendeje. hogy atengeren vagyok. az 
alat pedig egy nehány hajot talál tam elöll indiábol jöni. a kik mind 

25 azt mondák hogy nem vagy indiában,855 és azt gondollyák. hogy el 
vesztél volna., ezt a szomoru hirt . egy nehányan meg bizonyitták 
nekem, azután nem is kivánék indiában menni, hanem parancsolám. 
hogy semmi bizonyos u ta t ne tar tanának. , hanem imede amoda jár-
junk atengeren., remenlvén hogy valahol fel-[224a:]találhatlak, vagy 

10 valahol el veszek. őt holnaptol fogvást. egy kösziklát el nem hagy-
tam hogy meg ne visgáltattam volna. egy sziget sem volt. a melyben 
ne kerestelek volna. 

Az oltátol fogvást még egy holnapot tölték el., és már kéttségben 
kezdék esni. a midön immár annak negyed napja. , re t tentö szélvész 

35 jövén reánk, erre a tengerre hoza bennünket . akara tunk ellen. a szél 
meg szttnvén, tegnap regel kezdém látni azokot a magos hegyeket a 
melyek mellet voltatok. és mindgyárt kezdék tudakozodni a kormá-

855 indiában, [indiábol-hó\ javí tva.] 
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nyostol., a ki is feleló, hogy azok a kö sziklák. olyan föld széllyin volná-
nak. a856 melyet ö nem üsméri. mindgyárt a kis hajocskát el küldém há-
rom emberel, hogy keresnének olyan helyt. a hol ki lehetne szállani., a 
három ember visza jövén mondák.8 o ? hogy a két hegy közöt. olyan folyo 

5 viz menne el. a melyen könnyü volna fel menni. és ha még más kis 
hajot akarnék vélek el küldeni. a kiben fegyveres emberek legyenek, 
hogy meg segittsék. ha kivantat ik . ök azon a folyo vizen bé mennek 
abban a tar tományban. erre tanácsot t a r tánk . mind azon altal.858 

valamely belsö indulat vont engemet arra. hogy el ne859 távozam attol 
10 a helytöl; a hajomot a hegyék felé forditatám. és azokrol el nem vehe-

tém szemeimet., ma regel jól meg visgálván [224b:] azokot. ugy te t tzet 
mint ha valamit l á t t am volna egyiknek a tetején. azutan perspectivá-
val nézetém. és ugy találák, hogy volna valaki a ki860 jeleket muto-
gatna, arra mindgyárt el küldém a kis hajocskát., meg parancsolván 

15 hogy hoznák el mind azokot, a kik segittségiinket kérik. 
A többit már magad is tudod kedves t imántom. mondá agenor. de 

azt nem tudhatod . mitsoda örömmel látom én azt. hogy a meny azért 
vezetet engemet ide hogy meg szabadit tsam eleteket azoknak. akik 
leg drágábák elöttem evilágon. és hogy azal meg is hálállyam egy 

20 részit annak., amivel tar tozom néked. agenor el végezvén beszedit., és 
az ölelgetéseket ismét el kezdék. 

A szép fólida. meg értvén. hogy azatyám bá t tya volna azö a t tyának. 
igen nagy örömét, és tiszteletét kezdé hozája mutatni , a még mind 
ennek az nagy örömnek köszönetnek és tudakozodásnak vége lön, 

25 addig a mi hajonk sokat haladot, minden kedvezet nékünk. az idö. 
atenger, a szél, és szerencsés tsendes u ta t igérheténk magunknak., a 
midön kezdék kiáltani. fegyverre mindnyájan. 

Mindgyárt ki futánk. és látok hogy tolvaj hajo volna u tánnunk, 
lehetetlen volt el kerülni. azért [225a:] meg kelleték véle verekedni., 

30 el lehet itélni hogy ágónor. t imánt . és én mitsoda gondolatban valánk., 
ágenor kész volt életét861 le tenni azokért. a kiket meg szabaditot 
t ímant szaszor is862 meg holt volna hogy meg menthesse leányát arab-

856 a <m> melyet [Tollhiba.] 
857 modák. [Nyilván elírás mondák helyet t . ] 
858 altal . [Beszúrás.] 
859 el ne <va> távozam 
860 ki [Beszúrás.] 
861 életét <m> le tenni 
862 is <h> meg holt volna hogy meg menthesse <cletét> leányát 
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ságtol. ez a három személy pedig olyan drága volt elöttem. hogy tsak 
azö veszedelmekre kelletet vigyáznom 

Agenor és t imant . rendelést kezdének tenni. és olyan bátorságal 
várok az ellenséget, hogy azon mások meg ijedtek volna, ezeken a 

5 tolvajokon kivül. elsöben álgyukal. azután flintákbol egymáshoz 
lövénk. a hajok egymáshoz horgolák egymást. és akor kezdödék el a 
hartz. és mindenikünknek. egy egy ellenségel volt baja. 

Én leg inkáb az ellenség kapi tányára vigyázék. a ki is már a mi 
hajonkba akar t volna ugrani. és közelitvén hozája, sokáig hartzolánk 

10 egymásal, egy máson egy nehány sebet ejténk, de az utolso a melyet 
ejték rajta., ugyan el is végezé életét., és le esék halva. a kor a hajojá-
ban ugrám,. és u tánnam jövének t imánt és agenor., a kik is sokat meg 
öltek volt. az ellenség [225b:] közül. 

Az863 ellenség hajojában menvén. kiáltok. hogy egyet se hagyanak 
10 meg életben., de a kapi tányok halála igen meg864 r e t t en te t te volt öket. 

és tsak nem nagyob része halvais feküt. a többi kegyelmet kérvén töl-
lünk, meg kegyelmezénk nekik. 

A hajot meg visgálván igen drága predát találánk benne; agénor 
egy reszit el osztogatá a tolvaj hajon865 lévö raboknak akiket is a mi 

20 hajonkban hozatá, részt ada belölle. a tolvajoknak is. akiknek a hajot 
is viszá adá. olyan szabadságal. hogy oda mehetnének. a hová szeretik 
és a töb868 nyereségel a hajonkban viszá térénk. addig amég az a tyám 
ebben foglalatoskodék., és t imánt pedig abban, hogy a867 holt testek-
róh, és a sebesekröl rendelést tegyen, én addig a házban futék, ahová 

20 zárták volt felidát. ki sem mondhatom mitsoda állapotban találám. és 
sziintelen tsak azon igyekezet. hogy meg szabadulhason kezek közül 
azoknak. kik mellette voltanak., áh kedves Cleodonom. mondá. mihent 
meg láta. lehetétté neked azt meg engedni., hogy a t e felidádot bézár-
ják. a midön veszedelembe forogsz.868 ágénor, és t imánt . tsak olyan 

30 keveset t a r tanaké azén bátorságom felöl. gondollyáké hogy en nem 
verekedtem volna ugy mint ök. ? hogy meg oltalmazam az ö élete-
ket. és a t iédet. 

863 [Űj bekezdósben:] Az [A—E-hő\ javí tva;] ellenség [11—n-ből javí tva . ] 
8ca meg [Utólag beszúrva a sor előtti margóra;] re t tente t te volt öket. és 

tsak nem nagyob [ob — beszúrás.] 
865 hajon ( k ) lévö [Törlós a sor elején.] 
806 a töb (p redav ) nyereségel 
s c ' h o g y a <hogy) holt testekröl., 
608 forogsz. [Második o—jr-ből javí tva.] 
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Felida ollyan nagy hirtelenségel mondá ezeket [226a:J hogy nem 
felelheték néki. gyönyörüségel iátván abban a haragjában. hozám valo 
szeretetit., bennem is fel indulvan ugyan azon hozája valo szeretet., 
olyan nagy haborodást tselekedék bennem. hogy a sebeimböl valo vér 

5 egészen el lepe., és az ajulás miat. melléje le esém, erre nagyot kiált-
ván. agenor és timánt oda jövének. és eszemre térék. azután bé köték 
sebeimet. és egyiket sem találák halálosnak, agenor. és timént. azután 
meg tsendesitték. mondván néki,. hogy mind a szokás. mind a hozája 
valo szeretete. nem engedte meg. hogy veszedelemre tegyék. Agenor 

10 meg szálla aleg elsö portusban. hogy hamaréb meg gyogyulhassak., 
mihent jól kezdék lenni onnét meg indulánk. és szerencsésen galliá-
ban érkezénk. agenor ki rakatván minden joszágát a hajobol. a hajot 
is tsak hamar el adá. ót keveset mulatván a házunkhoz érkezénk. 
ahol. tellyeségel meg vigasztalok az anyámot 

15 De mitsoda örömel, és szeretettel fogadá félidát. a kit is kevés idö 
mulva meg tanitván mind arra a mire kivántatot, megkeresztelteté., 
és a kereszttséget tsak hamar követé. a mi esze valo adásunk. Agenor 
[226b:] meg akarván timánthoz valo igasságat mutatni., számot ada 
néki mindenekröl, valamit küldöt volt néki. kérvén. arra. hogy azt 

20 arra forditaná a mire néki tettzenek. timánt annak a joszágnak egy kis 
reszecskéit magának meg tartá. és a leányával. bövségel valo joszágot 
ada, arra kénszeritté ágenort. hogy a869 meg maradot részt., venné el. a 
gyermekei számokra mivel ö néki az a szándéka. hogy velünk egyiit 
tölttse életét. 

20 Ezt a szép historiát ahg végezé el hilária. hogy mindenek igen igen 
kezdék dicsérni. a kis aszonyok sok jót mondának felidárol. azö 
együgyü jó erkölcseiröl de a férfiak az égig magasztalák. a két atya 
finak egymáshoz valo nemesi baráttságokot, ki tettzik ebböl. mondá 
julius hogy a jó erkölcs nélkül. se atyafi szeretet. se valoságosbarátt-

30 ság nem lehet. és hogy a jó erkölcs nélkül agazdag is szegény. de azal. a 
szegény is meg gazdagodik. valamint agenor. és timánt. ez a nemes 
társaság még több ditséreteket is mondot volna. de honoria meg izen-
vén hogy egy ora mulva az el indulásnak ideje lészén, azért leg elöb-
ször is. hilária [227a:] kelvén fel helyéböl mondá. arL tudom hogy 

35 rövid nap mulva. mind Eleonorák. mind felidák lesznek közöttünk, 
de azt nem tudom ha leszneké. dom sebastienek. és Cleodonok. azon 
igyekezünk mondá válerius. hogy legyenek 

809 a (tóbbit) mog maradot 
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Azután ez a nemes társaság tsak hamar el indula, és el hagyá azt a 
kies lako helyt. a hol oly gyönyörüségel töltötték volna el a hét napot 
és a városban érkezvén a honoria házához,. a hol mindnyájan meg 
köszönék honoriának, az ö hozájok valo jó akarattyát. jó szivel valo 

5 látását. azután el butsuzván honoriátol és a vig hilariátol.870 két napok 
mulva jószágokban ki menének., a hol, az el végezés szerént alakadal-
mok.871 egy nap ment végben. 

Vége 

870 hilariátol. <egy) két [két — <(egy) fölé írva. ] 
871 alakalmok. [Elírás.] 
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A KERESZTNEK KIRÁLYI UTTYA 

Idegen nyelvböl valo forditás 

Elsö Szakasz 

1747 





[KEDVES OLVASÓ!] 

[2a:] A kálvária hegyén utozó 
Szarándoknak. 

ki a keresztnek uttyán akar járni. 
Kedves olvasó. bujdosó és idegen lévén eföldön. a menyei hazát 

5 keresed. nem kétlem. akeresztnek uttya pedig. melyet elödben tészek. 
oda fog vezetni. és hogy valami képen el ne tevelyedgyél. kövessed 
akristus intésit., aki kalauz lévén, a fán uralkodot, arra utat nyitot 
lábaival. azt meg mutatta tanitásival., és meg festette vérivel, kövessed 
hát annak nyomdokát, aki elötted mégyen. és vegyed jó szivel annak 

10 szavait aki elötted megyen. és vegyed jó szivel annak szavait aki igy 
int. aki utánnam1 akar jöni, magának mondgyon ellene., visellye minden 
nap a maga keresztét. és kövessen engemet 

Ihon erröl fóg beszélleni eza könyv, ez a mennyei út, mely az örök 
életre vezet. szent ebrulphus olvasván egy szer ezeket a szokot, és 

15 figyelmeteségel elmélkedvén. azokrol. gondolá hogy meg nem kellene. 
[2b:j vetni ezt a tanácsot. mivel nem egy királyi ember, hanem Isten 
s' ember adná ezt nékünk: erre valo nézve az udvart mindgyárt el 
hagyá. azal együt gazdagságát. és jó akaroit, és egy puszta helyre mene 
lakni, hogy ótt. a meg feszitetett kristusnak. valoságos tanitványa 

20 lehetne. szent silvester. a silvestriánusok fundátora kik a szent 
Benedek réguláit követik. hasonlo képen ezeket a szokot halván, a 
pusztában mene lakni. el hagyván avilágot. 

Erre valo nézve, akristusnak, ezeket a szavait akarván bövebben 
ki terjeszteni. a kristus maga fog erröl beszélgetni dialogus formára 

~° storophilával. és az öttseivel. ebben pedig szent Agostont. szent 
Chrysostomust. és a nagy szent gergelyt követem. akik sok féle dol-
gokrol irtanak illyen formában. abizonyos hogy az illyen beszélgeté-
seket nagyob kedveségel lehet olvasni, mint sem az ollyan könyveket, 
a melyekben2 adolgok egy más után folyvást mennek 

30 Azért is tselekedtem. hogy valamenyire kedvessé tehessem azt; 
a mi a keresztöl és a nyomoruságtol el idegenithet. és azért is hin-

1 utánnam \m—k-ból javítva.] 
2a melyekben \k—6-ből javítva.] 
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t e t tem el. helyel. helyel. holmi. [3a:] kedvre indito dolgokot., hogy 
egy kevesé meg vidámithassam az olvasot 

Egy nehány féle példákot is hoztam elö. azért hogy uti társakot 
adhassak a mi utozoinknak, söt még kalauzokot is., akiknek követ-

5 hessók nyomdokokot, mert az emberek inkáb hisznek a szemeknek., 
mint sem fülöknek., a jó erkölesnek u t tya . amelyre a parancsolat., 
és az okta tás tan i t minket., az igen hoszu. és nehéz. a melyet pedig 
a példa. muta t nékünk, a sokal rövideb. miért engedi meg az Is ten, 
hogy a szentek nyomoruságokot szenvedgyenek, hanem azért, hogj ' 

10 az ollyanok. kik azokban esnek, tekintvén azokot a békeségel tü rö 
példákat, magoknak, mind vigasztalást, mind enyhitést talalhassanak 
azokban, ezért is mondgya a szent irás hogy az Isten azért engedte 
meg ezt a3 kisértetet. hogy az ö békeségel valo türése például lenne 
maradékinak valamint a szent jóbé. 

10 A mi pedig ennek a munkának a stilusát illeti az egy nehány féle. 
annak ugy is kelletet lenni; mert noha mind a találmány, mind a 
rend töllem legyen. mind azon által sok helyen fel te t tem, a szent 
Irásnak. a régi. és a mos-[3b:]tani auctoroknak szavait. és értelmcs 
mondásit . nem te t tem ki ezeket az értelmes mondásokot. tsak nyer-

20 sen. és külön külön. mivel igen szárazok lettenek volna. hanem esze 
foglaltam. és kötöztem öket, gyakorta adván azokhoz magamtol. 

Valo hogy sok jó auctorok., mindrégiek, mind mostaniak munkalod-
tak haszonal. ezen a materián. igyekeztcm is öket követni; noha 
távul , de nem hogy öket el érhessem., nem is akar tam más dolgot 

25 irni. hanem a melyet ökk. de más formában akar tam irni mint ökk, 
nem tóvén azal semmi rövidséget az ö munkájoknak. valamint egy 
kis hajo nem tészen, ha egy nagy hajó u tán megyen atengeren. közön-
ségesen azt jonak t a r t tyák . ha sokan sokat irnak egy féle dologrol., 
valo hogy külömbözö stilusal kel annak lenni. de nem külömbözö 

30 hittel. ugy hogy egy nehányan tani t tsanak egy dolgot., egyik egy féle 
képen. a másik más képen 

Valo hogy azt vethetné valaki szememre, hogy hol vagyon az az 
erö. az a türés, és tekélleteség., a mellyeket meg muta t tá l volna 
magad viselésiben, vagy tselekedetidben. te a ki a másoknak. valo 

3o tanáes. és letzke adásban ártod magadot. ? magamra szabom [4a:] 
azokot. a melyeket mondot Tertullianus, illyen alkalmatoságban meg 
vallom tehát az én uram Istenem elött. az én vakmerö esztelenségemet. 

3a <f> [vagy <$>?] kisértetet. 
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a melyel merek irni a keresztröl, és a türésröl, hogy én arra nem vagyok 
alkalmatos. méltan is szégyenlhetem hogy az én tselekedetim meg 
nem egyeznek a dologal. a melyröl akarok irni, adgya Isten. hogy ez a 
szégyen meg orvosollya4 az én roszaságomot. és hogy a mire másokot 

5 tanitok magam is kövessem 

[4b:] AZ ELSÖ SZAKASZNAK TÁBLÁJA. 

Elsö lcönyv. 
Hogy mitsoda készületben kell lenni azoknak. kik akereszt 

u t tyá ra akarják adni magokat. 
Elsö rész. elöl járo beszéd. 1 [6b] 

10 Második rész, hogy a kereszt amenyeknek u t tya , minden tartozik 
azon járni. 8 [9b] 

Harmadik? rész hogy mi légyen a kereszt. és hogy hány féle. 15 [15a] 
Negyedik rész. hogy a kristus minden féle keresztet hordozot. 27 [21a] 
ötödik rész. hogy hordozni kel keresztünket. valamint6 a Boldogságos 

15 szüz tselekedék. 34 [24b] 

Hatodik rész. hogy miért szükséges akereszt.7 42 [29b] 
Hetedik rész hogy az Isten kinek kinek erejéhez képest adgya akeresz-

te t . 52 [34b] 
nyolczadik rész hogy el tekéllet akarat ta l kivánnya akristus8 hogy 

20 hordozák azö keresztét. a midön azt mondgya. 58 [38b] 
kilentzedik rész hogy azok akik agyönyörüséget szeretik. a keresztöl 

futnak. 66 [42b] 
[5a:] 10. rész hogy azok kik a tiszteletet ohaj t tyák. meg vetik a 

keresztet. 75 [49a] 
25 11. rész hogy a kristus kereszténél. sokal nehezeb keresztet viseltet 

azördög abünösökel. 85 [55a] 
12. rész hogy a mértékletlenek, fösvények. nagyra vágyok, és az 

udvariak. nintsenek kereszt nélkül. 91 [58a] 
13 rész A házasok keresztéröl. 100 [62b] 

30 14 rész hogy a magunk ellen valo mondás. igen jó készület a kereszt 
hordozásra. 108 [66b] 

15 rész az elsö könyvnek. bé fejezése. 120 [73b] 

4 meg or<(o)vosollya 
6 Harmadik [Harmakhól javí tva, di beszúrásával.] 
6 valamint (34) a Boldogságos szüz tselekedék. (42 ) 34 
' akereszt. <52> 42 
8 [Sorvégen:] a [új sor elején:] akristus 
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Második hönyv 
A kereszt hordozásnak. legg jóbb modgyárol. 

Elsö rész. hogy akeresztet fel kell venni, és azt hordozni kell, minden 
halogatás nélkül. 122 [74b] 

5 második rész hogy mindennek amaga keresztét kel viselni. és nem kel 
abban válogatni. 129 [79a] 

Harmadik rész hogy a keresztet nem maga után kell. vonni, hanem 
hordozni kell. és nem kell gondolni a gyalázatal, mely azal jár. 
137 [84a] 

10 negyedik rész hogy a kereszt viselésben, el kel kerülni ahejában valo-
ságot. 147 [90a] 

ötödik rész hogy a ki a keresztet hordoza. annak akristus után. és nem 
elötte kel járni. 155 [95a] 

[5b:] Hatodik rész. hogy a keresztet jól lehesen hordozni. a kristus 
15 példáját kel követni. 159 [98a] 

Hetedik rész. hogy igasságtalan valo dolog panaszolkodni a keresztnek 
hoszas. vagy sulyos voltárol.. 165 [102a] 

Nyolczadik rész hogy a keresztet minden nap kel hordozni, és azt soha 
le nem kel tenni. 172 [105b] 

20 Az elsö szakasz táblájanak 
vége. 

[6a:] 

A K E R E S Z T N E K KIRÁLYI UTTYA 

ELSÖ KÖNYV. 

Hogy micsoda készületben kel lenni azoknak, kik 
a kereszt uttyára akarják adni magokat.9 

Elsö Rész. 
25 E mint egy elöl járó beszéd. 

Ez a nagy és széllyes siralomnak völgye. a mely magát világnak 
nevezteti, minden koron lako helye vala az ádám fiainak. akik alig 
jönek evilágra., hogy már arra rendeltettek, hogy hordozák az Isten 
kemény boszu állásának sullyát. az ö attyoknak bünök el törölésiért., 

9 [Alatta lapszélességű aláhúzás. — Két sorral lejjebb:] siralomnak [i—r-
ből, n megkezdett 4-ból javítva.] 
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ezek ót10 nyomo-[6b:]ru, és szomoruságal tellyes életet élnek, mert 
amiolta. az embereknek ez az elsö attyok. akarattal valo hamiságbol. 
az Isten törvényétöl el tavozot; az oltátol fogvást, szám kivetésnek 
helyivé változtatá hazáját, ezt a kedvés lakó helyét. ezt a gyönyö-

5 rüségnek paraditsomát. puszta földé, a mely is tsak korot. és töviset 
terem. ebizonyára keserves dolog, és méltó11 hogy minden koron sira-
sák. ez atavaszt irtoztato téllé változtatá, a lengedezö szeleket 
északi alkalmatlan szeleké, arosákot töviseké. a jó magot konkollyá. 
a szabadságot rabsággá, és a menyeknek kapuit bé záratá. 

10 Ennek a szerentsétlen atyának maradéki eszekben juttatván. azt 
a boldogságot a melyböl ki esének. és enyhitteni akarván keserüsége-
ket; erre valo nézve, egyenlö akarattal., és nagy költtségel, egy nagy 
várost épitének, a melyet thársir városának nevezék. az az. gyönyö-
rüség, és vigaság lako helyének, ezen város lakosinak pedig, minden 

15 foglalatosságok, és szándékok, tsak abban áll, hogy viszá hihassák 
azt a gyönyörüséget mely öket el hagyta. és ha-[7a:]tsak az árnyé-
kával is élhessenek annak a jónak, a mellyet el vesztettek. 

Vala pedig ebben avárosban, egy philétus nevü nemes ember. 
akinek elegendö jószága volt; a felesége meg halván. három leánya 

20 marada. akik közül a nagyobik. mind szebb, mind elméseb vala 
atöbbinél. ennek neve storophila, az az, kereszt szeretö, a mely nevet 
azért adták volt reája, hogy kereszt fel találása12 napján születet. 
a másodikát nevezték. hiláriának. és a harmadikát. honoriának. 
ezek a nevek eppen illettek reájok., mivel hilária. természet szerént 

2o szerette a gyönyörüséget. és avigaságot, honoria pedig igen vagyot a 
betsületre, és a förendre. 

Ezek a leányok gyakran mennek vala az attyok házához, a mely 
egy kis mély földnire volt a várostol. és ót rend szerént. két vagy 
három napot töltöttenek. ugy történek egy szer, hogy tavasznak a 

30 kezdetén., a mikor az egész természet meg ujul: a fák leveleznek., 
a mezök virágoznak. 

Midön oly kedvesen. szolnak a madarak 
ugrándoznak vigan, pásinton a nyájak. 
kedves nedveségi. a gyenge szellöknek 
böv termékenységet, adnak a mezöknek.13 

10 ót [í — javítva olvashatatlan betűből.] 
11 méltó ^a^ hogy [Alább az új bekezdésben:] maradéki(,) 
12 fel találása [Utolsó l—s-ből javítva.] 
13 a mezök(re)nek. 
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[7b:] Ugyan azon napon, a melyen az anyaszent egyház ülli a szent 
kereszt fel találását, ez a harom leány az a t tyok házához kévánkozék 
menni. hogy magokot mulassák . ,aza t tyok kedvezvén nékiek. örömest 
el hotsátá öket. midön már u tban volnának storophilának eszében 

5 ju tván hogy azon a napon mitsoda innep volna. és hogy ö is olyan 
napon születet volna., erre valo nézve. áitatoságbol. nagy kedve lett 
volna bé térni a szent kereszt kápolnájában, mely az uton kiviil 
nem mesze volt épitve. egy erdöben, kezdé kérni tehát a más ket töt , 
hogy tselekednék azt a14 jót., és mennének el véle a kis kápolnácskáig. 

10 de a ket tö reá nem álla.. söt még azt felelék néki. hogy az ollyan áita-
toság nem volna helyes, hanem jóbb volna oda menni ahová az a t tyók 
küldi öket. akeresztnek szeretöje pedig helyes okokal. minden képen 
azon vala hogy oda vihetné öket. végtire még fenyegetni is kezdé 
öket az atyokal., mondván hogy az illyen könyü áitatos tselekedetben. 

lo a nényeknek szavát nem akar ták fogadni, de mind ezel is semmit 
nem nyerhete rajtok akik is tsak követék ut tyokot . , felelvén a nények 
panaszolkodására. hogy öma- |8a:]ga egyedül el mehet oda. a hová a 
buzgosága vezeti. ök el lehetnek nála nélkül. hogy ha nem akarja 
magát vélek mulatni tiszteségesen, hanem még oly rendeletlen aita-

20 toságal fáraszttya öket. storophila ezen el szomorodván, egyedül el 
indula a kapolnácska felé,. mondván az öttseinek, hogy ebéd tályban 
ö is a háznál lészen. 

De mint hogy az erdöben az u ta t nem igen jól tud ta , nagy sürüben 
mene. és a kápolnácskát el hagyá, ugy anyira, hogy mentöl bellyeb 

2o ment. annál meszeb hagyta a helyt melyet kereset., el tévelyedvén 
illyen formában az üsméretlen utakon, sok ideig meg nem tudha tá 
hogy hol volna. az öttsei pedig a házhoz érkezvén. egy darab ideig 
várakozván u tánna . ebédhez ülének, ez a szegény leány pedig téve-
lyegvén., hol egy felé. hol más felé., éssenkit nem találván a puszta 

30 erdöben. a kitöl meg kérdhesse az u ta t . igen nagy bajba vala.15 

nem is lá tha tá modgyát meg szabadulásának., de a mi még nagyob 
az estve is el közelgete. és nagyob nyughatatlanságban, és félelem-
ben esék., eszerént is kezde panaszolkodni, nagy sirásal. mitsoda nyo-
morult vagyok én: [8b:] azért jöt tem ide hogy a keresztet imádgyam, 

35 és imé magam tsináltam magamnak egyet., a mely igen nehéz, valyon 
mitsoda jó angyal vezet ki engemet ebböl a puszta erdöböl, semmi 

14 a [Beszúrás.] * 
16 vala. <(m) nem is lá tha tá modgyát 
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lako helyet i t t nem látok, azt sem látom mely felé kel t a r tanom. ha 
továb it maradok. ta lám avad állatok is meg esznek. de ha szinte 
azoktol meg menekedem is. a bizonyos. hogy keserves ét tzaka lesz 
enékem. még többeket is monda illyeneket,16 mivel többet is kelleték 

5 szenvednie. a midön egész ét tzakát a nagy esöben kelleték el tölteni. 
Ebben anyomorult ál lapottyában. békeséges türésel kelleték lenni, 

az éhség, és a keserüség erejét el vévén, egy fának atövire keteleniteték 
le ülni, ót a menyiben lehete, magát bé takargatá , 1 7 hogy egy kevessé 
nyughassék. valo hogy a szomoruság, és a sok fáradság miat egy kevesé 

10 el szunyada. de addig is sokszor fel serkene ijedségében. és nagy ret te-
gésel vala, a sok gondolatok közöt a melyek elméjit el fogák, leg inkáb 
ezen elmólkedék leg többet , mondván valamikóppen hogy én el téve-
lyedtem a kápolnátol, és mentöl többet keringettem. annál1 8 meszeb 
távoz tamat to l . , szintén ugy el tévelyednek evilágban az [9a:] ollyan 

15 lelkek. kik az üdveségnek ut tyárol el térnek. és soha meg nem talál-
hat tyák, a menyekben vivö igaz u ta t . 

Az illyen gondolatok anyira meg ha ták az ö elméjit és szivét, 
hogy inkáb kezde nyughatat lankodni az üdveségéröl, mint sem az 
erdöböl valo ki meneteléröl. és tsak az u tán suhajtozék. hogy az igazán 

20 valo életnek u t tyá t meg találhassa. ezek a gondolatok fel gerjesztvén 
szivét fel kele, és nagy sohajtásal. és buzgoságal. mondá ezeket a 
szokot. 

Uram Istenem. örökös ura vagy életemnek., ihon elödben borul 
szolgálod. hogy e földön vagyok, annak egy neliany esztendei vannak. 

2ű mit tudok abban ha jol töl töt temé el szolgálatodban. már egy nehá-
nyat léptem a pálya futo helyben, a melyben az emberek futnak, de 
azt nem tudom ha üdveségemre, vagy veszedelmemre futotamé. eddig, 
és hová leszek., ha az igasságnak u t tya helyet. a hejában valoságnak 
u t tyá t ta lál tam követni, mivel vagyon ollyan út. mely az embernek 

30 egyenesnek tettzik, mind azon által annak avége. a halálra vezeti. prov. 
16. 25. talám el tévelyedtem, mint az el tévelyedet júh, tudom uram hogy 
az embernek uttya nem az emberen áll, és hogy az ember nem jár, és nem 
vezeti lépésit magátol. jér. 10. 23. hanem a mint a [9b:] bölcs mondgya, 
az ur igazgattya az embernek lépésit, és kitsoda az az ember. aki meg 

3o foghassa. hogy mitsoda uton jár. prov. 20. 24. nézd meg hát uram. ha 
találtatiké bennem a hamiságnak uttya, és vezess engemet azon az uton; 

16 illyeneket, <m) mivel 
17 be takargatá , \lc—gr-ből javí tva . ] 
18 annál [l—7;-ból javí tva . ] 
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a mely örökké válo. ps. 138. 24. mutasd meg nékem azt az utat. a melyen 
kell járnom. mert jel emeltem hozád lelkemet. 142. 8. 

Storophila több illyen szép19 gondolatokot is monda sok köny hulla-
tásal., szivének buzgoságabol., és fel is tóvé magában. hogy új életet 

5 élne. szivét és elméjét a földröl el venné. és buzgo kivánságal ragasz-
kodnék a menyekhez. 

Második Rész 
Hogy a kereszt a menyeknek bizonyos uttya, 

minden tartozik azon járni. 
It t az út. járjatok ezen az uton. Isa 30. 21 

Az aki figyelmez azoknak könyörgésekre kik ötet segittségül hiják. 
igazságban. nem lehete hogy meg ne halgatná astorophilaimádságát., 
ezokáért. meg akarván ötet vigasztalni. meg jelenék néki. egy iffiu 
embernek formájában. nagy fényeségel. sto-[10a: üres] 

15 [10b:kép] It az utt. járjatok ezen az uton. Isai 30. 21 
[lla:]rophila azon meg rémülvén, és tsak nem a földre esvén ijed-
tében. egy szót sem szolhata. de az ur nagy kegyeségel kezdé biztatni 
illyen formában. 

A kristus. Ne fély leányom. én vagyok az örökké valo bölcseség. én 
20 vagyok az út, az igazság, és az élet azért jóttem hogy kivánságidot bó 

tölttsem, buzgó szivböl valo imádságod fel hatot hozám mint ajó 
illatu füst, azért kedves is volt elöttem, nem is kivánhatz soha jobbat, 
halgassad mit mondottam prophétáim által, ályatok20 az utakon. 
kérdezétek meg arégi ösvényeket, hogy meg üsmérjétek a jó utat. jer. 6. 16. 

25 ugyan azért is hajtottam le az egeket. és le szálottam ate könyórgé-
sedre. hogy az üdveségednek uttyára. tanithassalak. a melyet is oly 
buzgoságal kiván ate lelked. a keresztnek szeretöje ezeket örömel és 
tsudálkozásal halgatván, felelé. 

Storophila. uram mitsoda az ember hogy meg emlékezel. rolla, ps. 8. 5. 
30 és honnét vagyon enékem hogy az ur jöjjön hozám. luk. 1. 43. 

A kristus. Nem21 ate érdemid tselekedték azt. hanem magam aka-
rattyábol. szállottam le hozád, mert az. [11b:] emberek fiaival lennem 
nékem gyönyörüség. prov. 8. 31. 

Storophila. Alazatoságal valo hálákot adok neked kegyes édes Jesu-
35 som. hogy nem sajnalottad meg tekinteni szolgálodnak. alávaloságát. 

10 szép gondolatokot is [szép . . . is: beszúrások.] 
20 ályatok [ályátolcból javí tva az ékezet áthúzásával .] 
2 1 N e m [N—n-ből j a v í t v a . ] 
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és rneg nem vetetted a szegénynek könyörgésit. kérlek azért. hogy 
iegyen nekem ate beszéded szerént., és tanits meg engemet az igazság-
nak uttyára., és ösvényire. 

A kristus. Leányom, halgass hát engemet, és tanuld meg az örök 
5 életnek beszédit, a midön az emberek élete meg romlék. és el távozék az 

igazságnak uttyátol, le szállék az égböl, hogy uj, és élö utat szentellyek 
nékiek, a kdrpit22 által, az az, az én testem által, hebr 10. 20 mert vala-
mint hogy a test bé zárta vala amenyeknek uttyát, és meg akadályozá 
azokat. kik bé akarának menni, igy az én testemnek kárpittya által a 

10 melyel az emberek üdveségéhez valo szeretetem bé fedeze engemet, 
líj utat nyitottam., a melyen én jártám. leg elöbször, és hatalmat is 
adtam ahiv lelkeknek, hogy engemet követhessenek. 

Storophila. De uram én nem látom, melyik légyen az az új, és éiö 
út, amely életet ád azoknak kik23 arra mennek. és az örök életre is veze-

15 ti öket. 
A kristus. Ez az út. hogy egy szoval meg mond-[12a:]gyam. nem 

más, hanem a keresztnek uttya, nem hallottadé azt az Evangyéliumbol, 
aki fel nem veszi az ö keresztét, és ugy nem követ engemet, nem méltó az 
én hozám, matth. 10.38. gyakorta elö hoztam én ezeket a szokot, azért 

20 hogy minden meg tudhassa., és hogy senki magát ne menthesse hogy 
nem halotta, és valaki azt ne gondolya24 magában. hogy ezeket nem 
másoknak, hanem tsak az apostolimnak és a tanitványimnak. mon-
dottam, egy más Evangyehsta világosan ki tészi hogy mindennek 
szollottam. mondván. mondgya vala pedig mindeneknek,25 ha valaki 

25 akar engemet követni, tagadgya meg magát. és minden napon. vegye fel az ö 
keresztét. és kövessen engemet. luk 9. 23. 

Márk hasonlot mond még világosaban. és minek utánna ki tenné 
beszédimet. melyeket mondottam. az én tanítványimnak szenvedé-
simröl. ezt is mondgya. Es mikor elö szolittá a sokaságot ö tanitványival 

30 tgybe. mondá nékiek. valaki engemet akar követni, tagadgya meg magát, 
vcgye fel az ö keresztét, és ugy kövessen engemet mark. 8. 34 

[12b:] Ezt az utat jovallottam tehát kedves storophilám közön-
ségesen mindennek. mivel ez az uttya26 az életnek. aditsöségnek, és 
annak a szent városnak, a melyben kell laknod; az üdveség a kereszt-

22 kárpit [r—p-ből javí tva. ] 
23 kik [Szóvégi k utólag beszúrva a két szó közé, a sorban.] 
21 gondolya [Első o—a-ból javí tva . ] 
25 minde(n)neknek, 
2 ' u t tya <(mindennek.). az életnek. 
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ben vagyon. az élet akeresztben vagyon. abban találsz bizonyos oltal-
mat , a te ellenségid elött. abban is találod fel a kegyelemnek gyönyörü-
ségit, a léleknek erejét, az elmének örömét, ajó erkölcsnek tekélletesé-
gét. és a szenttségnek bövségét. tsak a keresztben találod fel a lelked-

5 nek gyogyulását. és az örök életnek reménségit. 
Ezekre a természetel ellenkezö szokra storophila nagyon27 meg 

rémüle, és meg ijede. hogy tsak akeresztröl beszéllenének nékie. és 
mondá. 

Storophila. uram ugy tet tzik hogy ezek igen kemény szók, és nagy 
10 bajt adnak elmémnek, mivel tsak ki mondani is ezt a szót kereszt, 

ollyan mint ha már is érzeném mind azokot akeserüségeket. a melye-
ket okoz. annál is inkáb hogy azt tólled hallom. a nékem még nagyob 
remülést szerez. 

A kristus. hogy hogy lehet a, hogy el [13a:] rémülsz azon hatsak a 
15 keresztröl hallasz is szollani, leányom igen gyenge vagy, ha a keresztnek 

még t sak a neve is meg ijeszt., tudodé hogy vétesz neved ellen, a mely 
tészi a keresztnek szeretöjit. tudodó hogy ezt az életet a siralom völ-
gyének nevezik, és hogy nem vigasságnak., se nem gyönyörüségnek 
lako hellye, hanem a munkának, és a keserüségnek. ki gondolta valaiia 

20 le irni ajó erkölcsnek u t tyá t tövis nélkül. nem kétlem tudod, hogy az 
Isten engemet ugy adot az embereknek mint doktort . hogy öket az 
igazságra tani tsam, és ugy mint mestert . hogy öket avaloságra hozam. 
valamint is ezt az a tyám tud tá ra adá mindeneknek. a thábor hegyén, 
mondván. ez az én szerelmes fiam, kiben meg nyugodtam ötet halgassátok. 

25 matth. 17. 5. ti engemet mestereteknek. és uratoknak hivtok. igazán mond-
gyátok, mert a vagyok. joa. 13.13. mivel én bennem vannak a bölcseség-
nek. és az esméretnek tellyes kincsei el rejtve. Colos 2. 3. mit t an i to t tam 
tehá t egyebet ezen avilágon, hanem a keresztnek u t tyá t , mondván. 
valaki nem hordoza az ö keresztit, és nem követ engemet., nem lehet az én 

30 tanit-[13b:]vány07n. luk. 14. 27. 
Storophila. Édes Jesusom. kegyes és jó mesterem. kérlek botsás meg 

ily új tani tványodnak, a ki még keveset tud titkaidiioz, aki tsak2S 

nem egészen el felejtette volt ezt a letzkét. a melyet oly gyakorta 
hallot volt. 

3o A kristus. Nem elég azt hallani, hanem még azt meg is kell t a r ta -
ni és követni, amely idöt adot az Isten néked eföldön, arra adta . 

% 
27 nagyon [cm : beszúrás.] 
28 t sak nem [t—n-ből javi tva . ] 
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hogy meg tanulhassad. a keresztnek tudományát , a halál avisgálás-
nak ideje; akoron el vetem az ollyat magamtol mint méltat lant , aki 
nem fogja tudni a keresztnek u t tyá t , mivel meg fogják látni az égen a 
keresztnek jelét. amidön avilágot fogom itélni, ez a jell külömbözteti 

5 meg az utolso napon ajuhokot. agödölyéktöl, én biró lévén meg fogorn 
üsmérni ezt a jelt. aválasztatimban. és fel lévén ékesitve halálomnak 
köntösével. azörök29 életel valo meg koronázásra fogom öket hini, 
mondván, jertek el én atyámnak áldotai, birjátok az országot. mely el 
készitetet néktek, még e világ kezdetétöl fogva. ma t th 25. 34 akoron a 

10 kereszt barát i kik életekben engemet kóvettenek., nagy bizodalomal 
mellém fognak állani. erre valo nézve, ha tani tványom akarsz lenni, jó 
szivel és. zugolodás nél-[14a: ttrcs] 
[14b: kép] Az igazak sok nyomoruságokra té tet tek. ps. 33. 20. 
[15a:]kül. kel járnod a keresztnek keskeny és nehéz u t tyán . mivel 

15 senki nem lehet ez életben keresztek. és szomoruságok nélkül. vigyáz 
hát kedves storophilám, hogy el ne távozál. valamely haszontalan 
félelemböl, az üdveségnek ut tyátol . , a melynek kezdete nehéz. és 
sulyos. de a mely annál könyeb lesz, a mennól továb haladnak ajó 
erkölcsben. és a hitben; ugy hogy az Is ten parancsolatinak u t tyán . nagy 

20 örömel futnak. 
Storophilának. meg hatván a szivét ezek a beszédek, fel kiálta. 

bizodalomal valo batorságal mégyek a keresztnek keskeny u t tyára . 
tsak azon kérlek uram, hogy légy az én eröm. segittségem., gondvise-
löm, s' oltalmom. 

25 A kristus.30 légy erös bizodalomal leányom abban bizonyos lehetz 
hogy el nem hagylak. valo hogy az én parancsolatom sürgetö. de példa 
adásomal én megyek mindenkor elöl. mivel soha sem parancsolnám.3 1 

hogy utánnam járjanak. hogy engemet kövessenek. ha én magam elöl 
nem járnék. és ha veled nem volnók. minden nyomoruságidban. 

30 Harmadik Eész 
Hogy mi légyen a kereszt, és hogy hány féle. 

[15b:] Az igazak sok nyomoruságokra té te t tek. ps. 33. 20. 
Storophila. Rea álván mind arra, a mit32 a kristus mond vala nékie, 

mind azon által . még többet is akarván tanulni . mondá,. mint hogy 

29 azörök ^életnek) életel 
30 kristus [Mstushól javítva.] 
31 paranesolnám. (hogy utánnám) hogy utánnam 
32 a mit [t—r-ből javí tva . ] 
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el kezdettem. még is szollok az urnak. noha tsak pór és hamu vagyok, 
kérlek tanisd meg szolgálodot. miképen kel érteni ezeket a szókot. 
hogy vegye fel keresztét. szükségesé hogy mindenikünk. fa keresztet 
hordozon, és hogy arra legyünk szegezve. valamint magad voltál. ? 

5 A kristus. ugy beszélsz mint egy aszony, akinek értelme nincsen. 
jób. 2. 10. és a ki az irásokat nem tudgya. , a keresztények kereszttye 
nem tsak fábol vagyon tsinálva, nem tsak fábol áll. hanem abbol. 
hogy kemónyen fel tegye keresztényi életet élni. és ajó erkölcsöt 
követni, egy kereszténynek élete mondgya szent ágoston. serm. 32. 

10 de sanct. aki az évangyélium szerént akar élni, tsak keresztnek, és 
szenvedésnek kel lenni. nem tsudalkozom én ate kérdéseden. mivel 
valának mások is olyan együgyüek mint magad. söt még a szerzetesek 
közöt akik nagy buzgoságal. valának az Istenhez, de az a buzgoság 
nem vala a tudomány szerént, ugy magyarázák valamint magad ezeket. 

15 [16a:] a szokot., a ki fel nem veszi az ö keresztét. és ugy nem követ 
engemet. nem méltó az, én hozám. ma t th 10. 36 azórt fa kereszteket 
ts inál tatának. és azokot kezdék hordozni, mindenüt . a melyel a 
népnek nem áitatoságot hanem nevettséget okozának. erröl meg 
feddé öket, és el hagyatá vélek serenus abbás. mint olyanokal kik a 

20 betünek nem az értelmét, hanem a betü t magát követték, nem tsak 
azt akeresztet parancsolom én néked hordozni. a melyre fel feszitettem. 
hanem még azt is a melyet fel vész egész életednek jár tában. , aleg 
nehezeb jó erkölcsöknek tselekedétével. és a kemény sanyargatásokal. 
há t azok amartirumok. kik engemet követtek fel feszitetteké. mind-

20 nyájan? vagy szükséges volté. hogy azok a szüzek kik valamint az 
apocalypsis mondgya követik mindenüt a bárányt . a keresztre fel 
feszitesenek. ? az én apostolom pál. fel feszitetett volté midön azt 
mondgya. távul legyen pedig én33 töllem hogy másban ditsekedgyem. 
hanem tsak ami urunk jesus kristusnak keresztében. ki áltál nekem evilág 

30 fel feszitetett, én is evilágnak. galat. 6. 14. akeresztet tehát3 4 hordozni 
nem egyéb, hanem a rosz kivánságokot el [16b:] kel oltani, arosz 
erkölcsöket el kell hagyni, ahejában valoságot el kell kerülni, és ellene 
kell mondani atévelygéseknek. 

Storophila. Észre veszem magamban. hogy az igazságnak világo-
35 sága, el szélyesztette az én elmémnek. setéttségit. mely a tévelygés-

ben vete t te vala. mind azon által ne sajnályad uram azt nékem meg 

33 én [Beszúrás.] 
34 tehát (nem) hordozni nem egyéb, [Törlés a sor végén.] 
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mondani hogy lia azok ajó szerzetesek kik együgyüségböl a keresztet 
hordozták. azért nem érdemletteké valamit nálad. ? 

A kristus, miért nem. ? ha áitatos együgyüségböl ökaztgondolták., 
hogy én ollyan formán parantsoltam nékik, mivel ha ate szemed egy-

5 ügyü, mind az egész tested világos lészen, matth. 6. 22. igy ha a szándék 
jó, a tselekedet sem lehet rosz. nem hallottalé valaha beszélleni egy 
bizonyos kereszt hordozo miklosról. a ki mindent el hagyván, az 
Istennek szentelé magát. a szent lukáts klastromában; ez a szent 
ember gyakorta halván ezeket aszokot., hogy a kik engemet akarnak 

10 követni, a kereszteket hordozák. azt gondolá magában. hogy ezt a 
parancsolatot ugy vihetné végben. hogy ha tölgy fábol valo nehéz 
keresztet viselne a vállán.35 ezt magával el hitetvén. [17a:] a több 
társaitol el butsuzék, és varosrol városra kezde járni, egy nagy 
keresztel avállán. elöször olosz országban tarentumban. az után het-

lo ruriában. ment, szamtalan sok gyermeket gyüjte maga után. a kik 
nevetve örömest követik vala. azokal36 atemplomokot el járta; szün-
telen énekelvén a kyrie eleisont. az egész város azt tsudállya vala. 
némellyek az ö együgyüségit bolondságnak tartották. némellyek pedig 
igen rend kivül valo aitatosságnak., ezt az új dolgot apüspöknek hiré 

20 adák. a kinek is nem tettzék eza tselekedet, azért magához hivatván a 
szarándokot. kérdé tölle, hogy mitsoda szándékall37 volna, és hogy 
miért tsinálna olyan nagy zenebonát a városan.? én az ur parancso-
lattyát akarom végben vinni, felelé a szarándok. nem tsak a szivemben., 
hanem még a hátamon is akarom hordozni a keresztet. valamint ö 

2o maga is tselekedte; ha eneked nem tettzik., és nem akarod hogy foga-
dásomot bé tölttsem. más országban megyek, a hol nagyob szabad-
ságal viszem végben buzgoságomot; a püspök értelmes ember lévén. 
észre vevé,38 hogy nem volna ha-[17b:]miság a szarándok tselekedeté-
ben, söt még hogy nagy buzgoságbol tselekedné azt. mondá néki, 

30 távul legyen hogy meg akadályoztassam áitatos szándékodot. söt még 
azt akarom, hogy hozám jöj minden nap ebédre. a szegény miklos ezt 
igen kedvesen vevé apüspöktöl. de nem sokáig élhete jó akarattyá-
val., mivel egy nehány napok mulva, nagy hideg lelésben esvén. és 
halálát érezvén, a gyermekeket eleiben hivatá. és nékik hagyá testa-

35 mentumba a keresztét. mint valamely gazdag joszágot: és minek 
3 5 vál lán . [n—Z-ből? javí tva . ] 
3 6 azokal ( e l ) a templomokot el j á r t a ; 
37 szándékall [a—6-ből? javí tva . ] 
38 észre vevé, hogy [yevé e-je o-ból javí tva . ] 
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utánna. sok jokot kivánna nékik., az égben mene hogy ót el venné azt 
a jutalmat , a melyet meg igértek azoknak. kik kereszteket hordoznak 
eföldön. baronius supr an. 1094. 

De hogy ismét viszá térjek arra. a mit el kezdettem vala mondani 
5 néked.39 midön én azt parancsolom hogy a keresztet kell hordozni, nem 

fábol valo keresztett értek, hanem mind azt valami bajt adhat . mivel 
a deák nyelven. ezen a szón kereszt. minden féle szenvedés értödik, 
Crux a Cruciatu, aut Certé Cruciatus a Cruce. akeresztet hordozni tehát 
a, hogy szenvedgyed én éret tem a világi nyomoruságokot. és [18a:] 

10 igy a halált is örömest kell szenvedni én érettem. ha az alkalmatoság 
hoza magával. az ó embert magadban meg ölni. magadot minden 
féle veszedelemre tenni, midön az én szolgálatom kivánnya., és a 
földi állapotoktol magadot el kell forditanod.40 ez az igazán valo 
kereszt hordozás. ha engemet akarsz követni, avilági fenyegetések,41 

15 hizelkedések, és mindenek felet a mi a hajlandoságodal ellenkeznék. 
ezek kereszt hellyet legyenek néked, és szenvedgyed, hordozad ezeket. 
békeséges türésel, 

Storophila Ezeket figyelmeteségel halgatván. nagy halgatásban 
marada, és elméjében forgatá ezeket a szavait az ö szent Mesterének, 

20 a ki is kérdé tölle, akarodé leányom hogy meg mutassam néked., hogy 
nem tsak egy féle akereszt. a melyet akarom hogy visellyék. gyere 
tsak velem erre a jób felöl valo ösvényre, majd egy nagy rakás keresz-
teket muta tok néked. a melyeket az én Atyám, akara t tya szerént. 
osztogatt az ö választatinak. storophila örömest kisérvén szent mes-

25 terét . , nyughatatlanságal várá. hogy meg lá tha tná azokot a sok féle 
kereszteket, együt menvén tehát . egy hegy mellé érkezének. a hol 
ké t t . [18b:] nagy domb vala. akét domb pediglen bé vala ül tetve. 
erdö formára. re t tentö sok keresztel., valamint nagy magos fákal. 
látodé mondá a kristus, ezt a sok keresztet, melyek az emberek üdve-

30 ségére vannak rendeltetve, látodé aleg magosabb dombon rendiben 
aleg közönségeseb kereszteket. gondolom hogy meg üsméred azok 
közöt az enyimet. mivel fel vagyon ékesitve egy tövis koronával. egy 
láncsával. és egy spongyiával. mert az illendö és méltó. hogy az a 
szent fa. a melyen én élet lévén. szenvedtem, és meg holtam. hogy az, 

3D atöbbinél felyeb légyen emeltetve. 

39 néked. <hogy) midön én azt parancsolom hogy 
40 el kell forditanod. [jorditanihól javí tva ; o—i-ből jav. a pont meghagyásá-

val.] 
41 fenyegetések, [i—g-hő\ javí tva . ] 
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Storophila. Igen is uram jól látom, azt az egész emberi nemzet 
üdveségének eszközét. azt a gyözedelemnek jelét mely az ördög 
hatalma ellen állitatot fel. de mond meg uram azt nékem, mitsoda 
az a második kereszt., a mely tsak anyiban külömbözik atiédtöl, hogy 

5 fel vagj-on forditva. ? 
A kris tus. az. az én Apostolomé péteré, akit is hasonlo halálra 

itélték volt mint engemet, de alázatoságbol., nem akará hogy ugy sze-
geznék a kereszthez valamint engemet., hanem azon kéré a birót., 
liogy lábál fel kötnék akeresztre. 

10 Storophila. kérlek uram. ne sajnályad nékem meg mondani hogy 
mitsoda féle keresztek atöbbi, a melye-[19a:]ket látok? 

A kristus. hát nem üsméredé azokat, nem látodé azt a mely olyan 
mint egy X. és a melyet szent andrás keresztének nevezik. az u tán 
meg láthatod, mitsoda forma kereszteket ts ináltak arégiek. jáponiá-

15 ban mitsodást tsinálnak, és a többi rend szerént valo keresztek, akasz-
to fák, 

Storophila. Kérlek uram botsásd meg nékem hogy ha ismét azon 
kérlek hogy mond meg nékem. mitsoda keresztek azok az aláb valo 
renden. mivel mint ha irásokot látnék rajtok. ugy tet tzik mint ha 

20 nagy t i tkok volnának azok? 
A kristus. Ugyan külömb, külömb féle szenvedéseket is jelentnek 

azok. a melyekel látogattat ik meg az elme. vagy atest, az a kereszt, 
a melyen egy sziv által vag^^on szurva, jelenti azokot a42 szenvedéseket, 
a melyek az elmét gyöttr ik. ez a kereszt az, a mely meg sebesité az én 

2o boldog Anyámnak szivét, valamint siméon meg jövendölte vala; 
ugyan ezis az,43 amelyet az én apostolom érzet, midön mondgya. az 
én szivemnck. szüntelen valo gyötrelme vagyon rom. 9. 2. ez a szeretet, 

• és szánás. kereszt helyet vagyon, mivel aki a más nyomorusagán 
törödik. a maga szivében hordoza akeresztet. az illyen kereszthez 

!0 kell tenni anyughatat lanságot, izetlenséget. szomoruságot kedvetlen-
séget, keserüséget. és más egyéb belsö szenvedéseket az illyen keresz-
tek gyakorta oly nehezek., hogy Dávid ha44 [19b:] Szent volt is. de 
érzette azoknak sulyoságakot.45 midön mondgya. uram a ki Istene és 
kezdöje vagy üdveségemnek., kiáltottam hozcíd, napal és éttzaka, mert 

42 a <(belsö) szenvedéseket, [Törlés a sor elején.] 
43 a, z, 
44 ha <szin> [19b:] Szent 
45 sulyoságakot. [sulyoságát.-\>ó\ javí tva; t betűt k-ra. javí tot ta , második á 

ékezetét törólte.] 
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azén lelkemet el nyomta a nyomoruság, és hogy az én életem lcözel vagyon a 
pokolhoz. ps. 87. 1. 4. 

Storophila. A valo. mert egy jó szivü. leg nagyob nyomoruságnak 
tartaná azt, ha leg kisebben is meg bántaná az irgalmaságnak attyát, 

5 és avigasztalásnak Istenét. de kérlek uram. magyarázd meg nékem 
atöbb kereszteket is a melyeket itt látunk 

A kristus. A kereszt a melyen kardot. botot lántzot, kötelet, veszöt. 
és ostort látz, jelenti a martyrok szenvedéseket, némelyeknek börök 
meg feszitetet. nem gondolván a szábadulásal. hogy drágáb fel támadást 

10 nyerhetnének^ némelyek tsufságokot. ostorozásokot szenvedtenek." kötö-
zéseket. és tömlöczöt., meg köveztettek. fürészeltettek, ketté vágattak, 
kisértettek, fegyverel le vágatatván meg holtanak. bujdostanak juhoknak, 
és ketskéknek börökben, kik el hagyatattak, szorongattattak, nyomorgat-
tattah, kikre nem volt méltó evilág. pusztában bujdostanak, hegyeken. 

lű barlangolcban. és a földnek hasadvkiban. hebr. 11. 35. 36. kónyen meg 
üsmérheted a betegségnek keresztét, a mely hasznos. és nómelykor 
szükséges. midön az Izraóliták jól valának, könyen el felejtik vala az 
Istent, de a midön az ö nyavályájok meg szaporodik, nagy sebeségel 
futának, és a midön az Isteni8 halált. [20a:] botsátot reájok. keresik vala 

20 ötet, és nagy siettségel mennek vála hozája. ps. 15. 3. ps. 77. 38. menyi 
vagyon olyan, a kinek atesti betegseg. lelki egésséget okozot., ésigy 
abban bizonyos légy, hogy abetegség nem egyéb. hanem egy hasznos 
oktatás. a mely meg vetteti velünk atesti dolgokot, és mind azokot. 
a melyek mulandok, és veszendök. ugy hogy a menyeiekben foglallyuk 

25 magunkot., a mely kereszten pedig egy fa tsészét látz, az, a szegény-
séget jelenti, mivel ki nem tudgya azt. hogy ez egyik fö eszköze ajó 
erkölcsnek. a ki azal jól tud élni, agazdagság keresés sok munkával 
jár. annak meg tartása félelemel. vagyon, és az elvesztést, nagy kese-
riiség követi. 

30 Storophila. De mit jelent a koporso a mely más felöl vagyon? 
A kristus. Az, azt a szomoruságot jelenti. a melj^et érzünk az atyánk 

fia halálán, noha azt. ollyan engedelmeségel kell szenvedni, valamint 
atöbbit. mert ha szinte nehéz is atermészetnek azt el veszteni amit 
szeretünk, mind azon által azt el kell felejtenünk. ugyan is mit 

46 nyerhetnének, ( neme) némelyek [Törlés a sor végén, tollhiba miatt.] 
47 szenvedtenek. {annak) kötözéseket. [Törlés a sor végén;] és tömlöczöt., 

meg kö{töz)veztet tek. [vez : { töz) alá írva;] <fur) fürészeltettek, [fc—<í-ből 
jav . ] 

48 az Isten <t> halált. 
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vészen el mi tölliink az Isten, ami övé nem volna, ? menyin vannak 
olyanok. akiknek hasznok-[20b:]ra fordult hogy meg fosztattak jó 
akarojoktól, akik is öket éltekben. az Istentöl. el fordittyák vala. 

Storophila. Ezeket tsudálkozásal halgattya vala, és gyakran veté 
5 szemeit valamely tsufos öltözetre, a kristus azt észre vévén, hogy 

meg akarná tölle kérdeni„ mi volna a, meg elözé ötet mondván. 
látom hogy azon a tsufos köntösön tsudálkozol., meg is akarnád tudni. 
hogy a mit jelent, a leányom atsufságnak sulyos kereszttye. a melyet 
hordozák avaloságos penitentzia tartok. nem hajtván arra én érettem, 

10 hogy a világ öket eszteleneknek tarttya, noha ameg vetésnél, alig 
vagyon nagyob szenvedés, elegen vannak ollyanok, kik az Istent 
akarják. szolgálni. tsak hogy meg ditsértessenek az emberektöl, sokan 
szeretik vagy gondollyák szeretni az alázatoságot. de a meg alázásrol. 
nem is akarják hogy beszéllyenek. se avilági betsületben semmit el 

15 nem akarnak.. hadni49 el veszteni, abékeséges türésnek. érdemét sze-
retnék tsak valamely bestelenséget ne kellene szenvedniek. 

Storophila. Mit jelent aza két. ember képe, kik tsufságbol egy más 
ujját huzák, és egy másra pökdösnek. ? 

A kristus. Ez a részek. az én hiv szolgaimnak. a [21a:] kiknek 
20 életek bolondságnak tettzik lenni avilág elöt, akik bestelenséget, ká-

romlést, rágalmazást. fognak szenvedni, és ezek anyi roszat fognak 
okozni azoknak. kik ezeket szenvedtetik vélek, valamenyi hasznot 
azoknak, kik békesóges türésel szenvedik. mivel az Isten azokot 
választtya magának., akiket avilág meg vétt, és rend szerént ez a 

2o meg vetés. az embert magában szálittya. az én apostolom jól mondgya, 
hogy az Istent szolgálni kell a ditsöség, és gyalázat közöt. a szidalom és 
ditséret hözöt. ugy mint hitetök. maga igazak. mint esméretlenek., maga 
esméretesek 2 Cor. G. 8. 

A tsomoban esze kötöt sok kereszt. jelenti, hogy némelykor egy 
so személy sok féle nyomoruságokat szenved egy szers mind. az Isten 

ezeket50 meg engedi. söt még reája is küldi az ö üdveségére 

Negyedik Rész 
Hogy a kristus minden féle keresztet hordozott. 

Storophila. Tsudálkozásal halván azt. hogy egy személynek némely-
33 kor egy nehány keresztet kellene hordozni, egy szers mind, fel kiáltá, 

49 el nom akarnak. . hadni el veszteni, [hadni el : beszúrás.] 
60 ezeket ( reája) meg engedi. sót még reája 
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hát uram, nem elégé [2ib:] tsak egy keresztnek ezek közül a földre 
le nyomni a leg erösebet is, kitsoda hát az. a ki anyi sokat hordoz-
hasson ? 

A kristus. Mit51 beszélsz leányom. soha sem hallottadé. hogy mi-
5 tsoda nyomoruságokot szenvedet az én szolgám jób. és hogy mitsoda 

sok féle keresztet kelletet hordozni egy szers mind, elöször minden 
féle marháit el veszté, minden gyermekeit a ház meg ölé, és az u tán 
magais ir toztato sebben esék. tetétöl fogva talpig, ugy hogy aganéra 
kelletet iilni, és ot egy darab cserépel vakarni le magárol a ro that -

10 tságot, de a mi néki leg neliezeben esék, ahogy, mind a felesége. 
mind a jó akaroi. sok féle dolgokot hányának a szemére. de mit tsele-
kedék. és mit felele mind azokra eza szent ember, ha az ur kezéböl el 
vettük ajót. miért ne vennök agonoszat is. mindent az ur adot volt, min-
dent az ur is vette el töllem tsak ugy lett a mint ö akarta. legyen áldot 

lű az urnak neve., jób. 2. 10. 1. 21. 
Storophila. Ez a békeséges türés tsudálatra méltó, de hol vagyon 

az az ember. aki hozája hasonlittson, és ki ád nékem anyi eröt. hogy 
meg ne tántori t tson a szélvész, a mely ezt az életet hánya veti.53 

A kristus. Jobb tanácsot nem lehet adni. se jóbban a lelket meg 
20 erösiteni, mint ha engemet tekintesz [22a:] mivel én vagyok a hitnek 

kezdöje. és el végezöje. hebr. 12. 2. a több okok közöt. a melyek a szen-
vedésre vit tek. legg föveb avolt, hogy példát adhassak ajuhaimnak, 
az egész keresztek és nyomoruságok közöt. a melyeket parancsoltam 
szenvedni, nincsen egy is, a melyet én Isten lévén nem szenvedtem 

2o volna leg elöbször, azért hogy meg mutathassam. az embereknek, 
hogy hamissan t a r t t yák azt. hogy a szenvedés, nyomoruság. ugyan is 
kedves storophilám. az egész keresztek közöt. a melyeket lát tál , 
nintsen egy is, a melyet nem hordoztam volna. 

Storophila leheté kedves üdvezittöm hogy anyi féle keresztet visel-
30 tél volna?5 3 

A kristus. A nincsen külömben. azt tudod hogy mitsoda formában 
mentem ki a pilátus házábol. akeresztet magam után vonván, és hogy 
mi képpen meg aláztam magamot. engedelmcs voltam. mind halálig, és a 
kereszt fának haláláig. philip. 2. 8. 

51 Mit [M — valószínűleg f-ből javí tva . ] beszélsz leányom. soha sem 
52 hánya veti. [hány veti.-ből javí tva a betoldásával.] 
53 Storophila lehetó kedves üdvezi t tóm hogy anyi féle keresztet viseltél 

volna ? [Csillaggal jelölt beirás a lap alján. ] 
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Storophila. Ezt mi keresztények mindnyájan igy hiszük. de a más 
féle keresztek nem tet tzenek ki oly világosan 

A kristus. Azt is meg tselekeszem. tsak rövideden elódben adom. 
atöb kereszteket is melyeket szenvedtem: nem szenvedtemé a belsö 

5 keresztet. a midön az olaj fák kertében nagy keserüségel mondám 
ezeket a szokot. szomoru azén lelkem mind halálig. az u tán az én szol-
gaimnak vigasztalásokra, kik ollyan állapotban eshetnek. ugy akar-
t am lenni mint . [22b:] ha el hagya t tam volna az Atyámtol , mivel 
mitsoda szorongatásban gondolod hogy volt az én szivem, akoron. a 

10 midón haldoklo szoval fel kiálték, az atyamhoz, Én Istenem. én Istenem, 
miért hagytál ell5i engemet. mitsoda nagy keserüségben nem vala az én 
szivem, látván hogy mely nagy vétkekben valának az emberek világ 
kezdetétöl fogvást., magamra válalám hogy azokot el törölyem. noha 
macula nélkül valo barány valék. és ámbár semmiképen vétkes nem 

15 valék, de érettek kezes let tem. az a tyámnak. hogy az ö igazságának 
eleget tegyek, érettek, és hogy meg fizesscm. a mivel nem tartoztam, 
ps. 68. 6. jól lá t tam én azt. hogy mitsoda55 nagyon meg bánto t ta öket 
avétek, azt is keservesen lá t tam. hogy mitsoda ir toztato az örök kár-
hozatnak nyomorusága, a melyben eset volna ádámnak minden mara-

20 déka. a vétekért. , ezeket én jól meg visgálám. és fontolám. mind más 
képpen. mint sem egy teremtet állattol a lehetne, ettöl vagyon. hogy 
egy auctor azt mondgya, hogy tsak egyedül ennek a keserüségnek 
elég let volna ezerszer el venni életemet, ha annyira valo hatalma 
lehetet volna raj tam. lessius. de perfect.50 div. libr. 12. c. 17. hogy ha 
[23a:] a fö pap héli. a frigy ládának elvesztésiért valo keserüségében 
hátra esvén azonal meg hala. ki kételkedhetik abban hogy a keserü-
ség a melyben voltam. vétkeitekért. hasonlo állapotban nem hozhatot 
volna engemet, mivel embernek. nem lehet olyan keserüségben lenni, 
mint a melyben én voltam, ez a szomoruság pedig fogantatásomnak 

30 orájában kezdódék. és életem fottáig t a r t a . 
Storophila. o h ! angyaloknak öröme. soha sem hihetném hogy ez a 

keserüség oly nagy lett volna. ha tsak magadtol nem halanám. ugyan 
ezért is nag-y kivánságom volna meg tudni a több kereszteket is a melye-
ket hordoztál. 

54 hagytál ell engemet. [II—n-ből j av í tva^ 'mi t soda nagy keserüségben ( n e ) 
nem vala [törlés tollhiba miat t a sor elejón.] 

55 mitsoda <(irtoztato) nagyon meg bánto t ta öket [h—í-ből javí tva;] [. . .] 
mitsoda irtoztato [mitsoda o-ja d-ből jav.] 

66 perfect. [Első e—r-hő\ javí tva . ] 
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A kristus. Elé beszéllem hát néked atesti kinaimot is. a melyekröl 
talám hallottál már valamit. nem kötözteké meg engemet, nem hur-
tzoltaké az u t tzákon nagy kegyetlenségel. taszigáltak, és vertek 
szánakodás nélkül. az u tán meg ostoroztak, és a tövisel meg lyuggat-

5 t ák fejemet, nem szenvedtemé akor egy nehány féle keresztet egy 
szers mind; ugy hogy az én fájdalmam. mindenkor elöttem volt 
nékem. ps. 37. 18. 

[23b:] Mi szükség hogy a betegségnek kereszttyéröl szollyak.57 

mivel ta lám tudod. hogy Esaiás azt mondgya felóllem hogy tele vagyok 
10 fájdálomal. a szenvedést meg szoktam.,58 és igazán magamra vettem nyo-

moruságidot. 53. 3. 
A mi a szegénységet illeti, azt szerettem, és kerestem. születésem-

töl fogvást. mivel tudod, hogy gazdag lévén. szegényé lettem. éretted, 
hogy azén szegénységemel. meg gazdagulhatnál. 2 Cor. 8. 9. visgáld meg 

15 az én születésemnek szegény szegény voltát , világ teremtöje levén, 
még is mitsoda házat választottam., istáloban születtem, ágy helyet, 
jászolyban feküttem, holmi rosz rongyal fedezték bé személyemet, 
noha király voltam, a szegénysógem nem engedte, hogy valamely 
tseléd szolgálhason, se elegendö nem let t volna akevés költtségem 

20 táplálásokra, 
söt még tani t tványokot is szegényeket választék. és a szegénységem 

ollyan nagy vala, hogy se ágyam. se egy házam nem volt ahová el 
vonhat tam volna magamot., azért is mondgya az évangelista. hogy 
arokáknak vagyon barlangjok, a madaraknak fészkek. de azember fiának 

2o nintsen hová le tenni fejét. ma t th . 8. 20. 
[2ia:] Nagy szánakodásal voltam a mások szerentsétlenségeken. és 

nyomoruságokon. sokat sirtam jérusálemnek veszedelmén, az emberek 
halálan szomorkodtam. és egy neliányat meg akarván vigasztalni, a 
halotakot fel támasztot tam, alázár halálán a szivem meg eset. és 

30 s irat tam. ugy hogy50 még a sidok is mondák. nézétek mint szerette. 
sok gyalázatokot. és bestelenségeket szenvedtem. ellenkedéseket 
beszédimben, és tselekedetimben. tsufságokot kinaimban. és káromlá-
sokot halálomkor. nem hánytáké azt a szememre hogy tobzodo és 
részeges vagyok. bará t tya a bünösöknek, hogy karomló és tsalárd 

3o vagyok, magamnak tulajdonitván az Istenséget. és mint ha, mind ez 

57 szol<sz)lyak. [Tórlés elvélasztás után, a sor elején.] 
58 meg szoktam., [k—gr-ből javí tva . ] 
50 hogj ' [Beszvírás;] még a sidok [a—á-ból javí tva az ékezet áthúzásával .] 
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elég nem lett volna, nagy gyalázattal. bolondnak és esztelennek tar-
tottak lenni, én aki az Istennek böltsesége60 vagyok. a szemeimet bé 
kötötték, és tsapásokal illettek, mondván, tanáld ki. kitsoda az. aki 
tégedet artzul vere. hérodes az egész udvarával61 meg vete engemet. és 

5 tsufságbol fejér ruhában öltöztete. a királyi korona helyet, töviset 
tének fejemre. és a királyi páltza helyet, egy nád szálat adának kezem-
ben, storophila, mitsoda féle kereszt vala még hátra a melyet nem 
szenvedtem volna, ? el szenvedtem én mindenikét te éretted., azért 
hogy te is meg gondollyad kitso-[24h:]da légyen az, a ki illyen ellene 

10 valo szidálmazásokot szenvedet a bünösöktöl, hogy elmédben el fogyat-
kozván. el ne fáradgy. hebr. 12. 3. hanem szemeidet a kristusodra vet-
vén. nagy buzgoságal mondgyad. ha a zöldehö fával így bánnak. 
hová62 leszek én a ki száraz fa vagyok. és érdemes az örökké valo 
tüzre. 

15 Ötödik63 Réaz 
Hogy hordozni kell keresztünket. valamint a Boldogságos Szüz 

tselekedék. 
A64 te lelkedet által hattya az éles tör. luk. 2. 35. 
Anyi sok szenvedésnek elö számlálása meg hatván a storophila 

20 szivét, igen kezde sirni. mind azon által eröt vévén magán. ezeket 
inondá a kristusnak. 

Storophila. hálákot adok néked édes Jésusom hogy életedel példát 
mutattál nékem akereszt hordozásra, és hogy meg mutattad miképen 
kellesék azt hordozni. ki segit engemet. hogy hüségel járván, a békesé-

20 ges türésnek és alázatosságnak uttyán. a kristushoz érhessek. maga a 
kristus által, valo hogy65 ez az út nehéz, nagy alkalmatlanságal., és 
nehéz munkával jár, a szomoruságnak. és a keserüségnek felhöi. azt bé 
lepik. fel tamadnak azon a félelemnek fergetegi. az ellenség azon tört 
vett minden felé. és azon. a hatalmasoktol fenyegetést. és a kevélyek-

30 [25a:ttres] 
[25b: kép] Ate lelkedet által hattya az éles tör.. luk. 2. 35. 
[26a:]töl meg vetést kell szenvedni, mind azon által erösen bizom, 

00 böltsesége [e' megkezdett o-ből? javí tva . ] 
61 udvarával [Első a—á-ból javí tva az ékezet áthúzásával . ] 
02 hová [o—a-ból javí tva . ] 
03 Ötödik [d—ifc-ból javí tva . ] 
61 A<(nyi) te lelkedet [Az a la t ta levő sorban:] Anyi 
C5 hogy (ez) ez [Tollhiba;] az ut néhez, [ékezethiba.] 
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hogy malasztod segittségével ezeken az akadályokon által megyek., 
tudván azt. hogy azokot nem kel el kerülni. hanem meg kell gyözni. 
ez uram nékem minden kivánságom., és tsak ezt is suhajtom. 

A kristus, kedvesen veszem mesteredhez valo háláadoságodot. nem 
5 is lehet semminek jobban ujjab kegyelmet nyerni, mint avet t kegye-

lemért valo háláadásnak..erre valo nézve ujjab indulatot tészek 
ehez, a mely fel gerjesze szeretetedet. akereszt hordozására. de elöb-
ször86 azt akarom. mond meg nékem. miképpen jár tál anapokban. 
midön köntösnek valot akartál vásarolni. storophila erre meg mosolyo-

10 dék. és felelé. 
Storophila. Nem látom uram az okát . hogy miért kérded azt 

töllem. és hogy mitsoda hasonlatosága lehet ennek a keresztel. ? 
A kristus. Meg látod az után. hogy nem haszontalanul. kérdem. 
Storophila. sokáig vetekedtem a kalmáral az árráért . gondolván 

15 h°gy talám. sokal drágábban akarja nékem adni mint sem a mit ért . 
végtire sok alkuvás [28b:] u tán . mondá nékem, hitesd el magadal, 
hogy az anyám a ki ide nem mesze lakik anyit fizetet érette, ha nem 
hiszed meg kérdheted tölle. az u tán meg látod hogy felettéb sokat 
nem kérek tölled. 

20 A kristus. tsak éppen erre akartalak hozni. meg akarván muta tn i 
néked, hogy mitsoda igasságos a menyország el nyerésére, és az 
üdveség keresésére akeresztet hordozni. az én a tyám árruban bo-
t sá t tya a meny országot. és mas árra t azert nem kiván, hanem önnön 
magadot. és fellyeb valo árron azt el nem adgya. hanem6 7 a menyit 

25 magad érsz, hogy pediglen azt birhassad. egyéb nem kell. hogy valo-
ságal. nékie adgyad magadot, a keresztet hordozván. és engemet 
követvén. de miórt ütközöl meg az árrán. mint ha olyan sok volna, 
nem kelletté szenvednem ezeket, és ugy mennem bé azén ditsöségemben. 
luk. 24. 26. tekinsd meg kérlek. ha az én anyám. nem azon az árron 

30 vetteé meg az örök lako helyet., noha ö ár ta t lan volt. a földi dolgokot 
nem kedvelte, hanem szüntelen a menyeiekröl gondolkodot, ha vala-
kinek meg kellet volna engedni, a boldogságban valo menetelt kereszt 
nélkül. gondolodé hogy azt meg nem engettem volna az anyámnak, 
aki azon ki-[27a:]vül is oly szent volt. de az a tyam ezt igy rendelte. és 

5 a soha meg nem változik., mivel sok nyomoruságok, és szenvedések 
által kell a meny országban menni, act. 14. 21. 

00 elöbször (mo) azt akarom. mond meg 
07 henem [íráshiba.] 
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Storophila. Mind azon által igen szeretném hallani ate szent Anyád-
nak keresztit, és nyomoruságit, ugy hogy ollyan nagy példára valo 
nézve. jobban követhessem az ón uramot , és üdvezitömet. 

A kristus. örömest eleget tészek ollyan igasságos kivánságnak., és 
5 ennek okáért elödben tészem egy tiszta teremptet állatnak példáját. 

azért hogy ne mondhassad, hogy nem volt tsuda ha én annyi nyomoru-
ságon mentem által, mivel az Isteni erö segitett engemet. és azért is, 
hogy különösön tisztellyed az én Anyámot. , és légy kiilönös tisztelettel 
azö fájdalmához. a melyel volt halálomkor, 

10 Storophila. A nékem leg nagyob gyönyörüsegem. mivel már régen 
hogy én nálam akedves. valami ahoz a szent szüzhóz valo áitatoságra 
vezethett . 

A kristus. halgassad hát azt figyelmetességel. a mit ez iránt mondok 
néked, együvé szedem minden fájdalmit, és keresztit. és mint egy 

15 bokrétában. elödbe teszem. mitsoda fájdalmat gondolod hogy érzet. 
ez a [27b:] menyeknek királynéja, és az angyaloknak aszonya, a 
midön a vendég fogadoban egy nyugodalmas helyt nem találván. 
ennek a gyenge szüznek. egy nyomorult istáloban kelleték fiát szülni. 
mitsoda szánakodásal nem vala. hozám. a midön anagy hidegben., 

20 még a sem vala, mivel bé polálhatna ajászolban. mint hogy még elöre 
tud ta . minden szenvedésemet, mitsoda szorongatásban nem vala a 
szive. mindenkor. valamikor bé polált engemet látván azokot akezei-
met. és lábaimat. akik a kereszten által lesznek szegezve. mitsoda 
keserüségben nem volt az ö lelke. a midön kedves fiát. véresen látá 

25 a környülmetéltetésekor. és a midön meg tudá . hogy herodes az egész 
kis gyermekeket öletteti. mitsoda nyomoruságot. és fáradságot nem 
szenvede az uton, a midön ét tzaka kelleték el hagyni hazáját. és 
egyiptumban szaladni, a hol hét esztendöt kelleték tölteni. olyan 
pogány nép közöt. aki szüntelen valo káromlásával vala az Istenhez. 

30 Szükségesé eló hozni mitsoda nagy nyughatat lanságot szenvedet, 
a midön én harmad napig atemplomban maradtam vala, mivel ha az 
iffiu tobiásnak annya anyira siratá fiát. aki sokáig késék, hát hogy 
ne sirt. és keserget volna én érettem az. aki gondolá el veszteni, nem 
mondom tsak fiát. hanem az Istenét. mitso-[28a:]da szomoruságban 

3o nem vala szive. a midön meg hallá hogy az ö attyafiát keresztelö 
Jánost , meg fogták. és meg ölték. hát még mitsoda keserüségben68 

esék. az ö férjének josefnek halálán. 

68 keserüségben ( n e m ) esék. 

269 



Storophila. minden kéttség nélkül nagy és nehéz kereszteket 
visele szent szüz Anyád, és soha sem hittem hogy anyit szenvedet 
volna az üdvezitöm szenvedése elöt. 

A kristus. De mind ezek a szenvedések. tsak kezdeti, és elöl jároi 
5 valának azoknak. amelyek az után reája todultának,69 jól tudta 

mind azt. a miket nekem kelleték szenvednem, azokot elöre által 
látta ajövendölésekböl, mitsoda állapotban gondolod hogy vala. 
a midön meg hallá hogy engemet. szivének minden vigasztalását., 
meg fogtanak, és uttzákrol. uttzákra hurtzoltanak. valamint egy 

i0 latrot. mitsoda fájdalmat nem szenvede, mikoron engemet tsapdoz-
tanak. vertenek. tövisel koronáztanak. és a keresztet a vállamon 
vittem, véresen, de a leg kegyetleneb fájdalom mely azö szivét által 
veré., akor volt. amidön a keresztre látá hogy fel feszitének. helyesen 
is irták ezeket a verseket felölle. 

• 

Kereszt alat, kin vétkünkért. 
szent szenvede. emberekért. [28b:] 
ót szüz anya nagy sirásban 
vala nagy, szomoruságban. 
nézé fiát, keseregve, 

20 szive vala igen sértve, 

oh! kesergés, mint kinozta, 
azt a szivet, mely oly tiszta, 
hogy menyei, király Annya, 
annyi kinon. jelen volna. 

25 És hogy véres, fán szoritva, 

látná fiát. haldokolva, 
Imádásra, móltó fiát. 
látá mehe. szent virágját. 
háládatlan, sidó népért, 

30 veretetni, joságáért, 
az életét. fel áldozni, 

kegyetlen kinban. meg halni, 

/-
09 todul tának, [todulának,-\>ó\ javí tva a t beszúrásával.] 
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Sfcorophila. meg nem türköztethetvén továb magát. nagyon kezde 
sirni. és mondá. 

Leheté, hallani, ezeket s' nem sirni. 
kitsoda ki szivét. meg nem hagya hatni. 
midön szent anyádrol, hallunk beszélleni, 
kinek szent fiával, anyit kell szenvedni, 

A kristus. valo hogy igen nagy keserüségben va-[29a:]la, és70 

ha születésemkor fájdalmat nem éreze,71 halálomkor abban elég 
része lett, arrol nem is szollok. mitsoda ujjab keserüségben esék. 

10 a midön levevének akeresztröl. és meg ölelvén. sebeimet meg látá. 
Storophila. oh uram Istenem, tselekedgyed velem azt a kegyelmet. 

hogy mélyebben meg tekinthessem. meg fontollyam. és elmélked-
gyem fájdalmirol szent anyádnak. 

A kristus. meg foghatodé azt hogy mit nyom atüz, és hogy mitsoda 
15 nagy volt. az én hozám valo szeretete, akoron az ö nagy fájdalmát 

is. egy kevésé meg foghatod, gondold meg ennek az anyának nagy 
voltát. és a fiunak méltoságát. akiazegész világnakteremptöje, abbol 
meg láthatod. hogy mitsoda nagy lángal égö szeretetnek kelletet 
annak lenni. mivel a keserüségnek. a szeretet a mértékje. midön 

20 valamit72 el vesztünk. annyiban szánnyuk azt. a menyiben szeretettel 
voltunk ahoz, mind ezekböl ki tettzik. hogy lehetetlen meg fogni, 
és ki mondani az én anyámnak fájdalmit. 

Mind ezeket leányom. azért akartam egyenként elödben adni. 
hogy meg láthassad, hogy az én anyámnak is kelletet a keresztet 

25 hordozni, és eszerént. sete. se soha senki attol ment nem lészen, jól 
tudta ezt az [29b:] énapostolom. azért is mondotta. hogy senki meg ne 
induilyon enyomoruságokon. mert ti magatok tudgyátok. hogy mi erre 
rendeltettünk. 1 tess. 3. 3. kellé ez után azt tsudálni. hogy ez életben, 
kereszteket. és nyomoruságokot szenvednek. bizonyára egy keresz-

30 tóny. aki arra születik hogy szenvedgyen. nem mondhattya magát 
kereszténynek. ha semmit nem akar szenvedni. salvianus Contra 
paganos. 

70 és [Javítva azból?] 
71 nem érez, e, 
72 valami(k)t 
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Hatodik Rész 
Hogy miért szükseges a kereszt. 

A kereszthez valo szeretete storophilának, a szivében nevekedvén, 
azö fel t e t t szándékais gyarapodék. akristus., és az ö boldogságos 

5 Annyának példájára valo nézve, a kik oly türésel., és bátorságal. 
hordozták akeresztet, azon kivül is látá. hogy semmiképpen magát 
at tol meg nem menthetné; mivel azt hallá magátol akristustol. hogy 
egy keresztenynek élete, meg válhatat lan a nyomoruságtol. bátor-
ságot vévén magának, kérdé ezeket akristustol. 

10 Storophila. Ne bánnyad szenttséges mesterem had terjeszem 
elödben. az én elmémnek kételkedésit. kérlek mond meg azt énnekem, 
miért akarod hogy nyomorgattassanak ez életben választatt id. és 
hogy egyiket sem foga-[30a:]dod bé az a tyádnak országában. hogy 
ha nem viselik akeresztnek jelit? 

15 A kristus. leányom. azt néked elég meg tudnod. hogy az. az én 
a tyámnak akara t tya . és más okát annak nem kellene keresni; ezen 
meg is kellene nyugodnod: mivel mindenre elegendö ók. az ö Isteni 
akara t tya . és hogy azö parancsolattyánál. , nincsen soha semmi igas-
ságosab, mind azon által meg felelek kérdésedre, agyenge elméknek. 

20 a használhat. 
Storophila. ugyan arra valo nézve is te t tem uram. ezt a kérdést, 

mivel én abban soha sem kételkedtem., hogy valamit, olyan jó. és 
bölcs Isten tselekeszik. vagy meg enged, hogy ázok ne legyenek 
épitve az igasságos ókra. 

25 A kristus. halgassad leányom figyelmeteségel. az Istennek irgalma-
ságos tanát tsábol vagyon tehat a. hogy ezen bujdoso idöben. aválasz-
t a t t aknak óletek. tellyes nyomoruságokal. a mostani élet, a menyei 
hazának u t tya . és azért is vagyon. hogy az Istennek rendelésiböl. 
az emberek anyi nyomoruságokra té te t tek, hogy a hazájok hellyet, 

30 a melyet suhajtaniok, és ahová igyekezniek kell. az uton meg ne 
állapodgyanak. és az úthoz ne ragaszkodgyanak, ettöl vagyon hogy 
evilágon lévö ú t t . tele kó-[30b:]roval. és tövisel, hogy az emberek 
meg ne szeresék ez életnek. nyugodalmát, és hogy inkáb ne szeresék 
az uton maradni . sokáig. mint sem hamar el érkezni. a fel t e t t helyre. 

35 és hogy igen meg kedvelvén, az u ta t . el ne felejttsék hazájokot. 
szükséges volt tehá t . meg elegyiteni keserüségel ez életnek, édeségit, 

ne hogy az emberek boldogságnak ta r t t sák evilági édességet, mivel 
ha Isten mindenben kedvezne néked; minden féle kivánságidot bé 
töltené. és meg adná, ha minden féle joban bövölködnél, és ha ez 
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halando életben semmi szomoruságot. és nyomoruságot nem szenved-
nél. azt gondolnád magadban. hogy ezek, azok az örökös jók. melye-
ket az Isten készit azoknak, kik ötet szeretik. és szolgállyák, és ezekel 
meg elégedvén., másokot nem kivánál. ezért elegyiti meg tehát az 

5 Istennek rendelése ez életnek. izetlen édeségit anyomoruságoknak 
keserüségévél, hogy az emberek kénszeritessenek más életet keresni. 

. és kivánni, a melyben állando jókat . és igazán valo gyönyörüségeket 
lehesen nékiek meg kostolni. oh' mely nagy az emberi nyomoruság, ? 
avilág tele keserüségel, még is azt szeretik, hát még mint nem szeret-

10 nék. ha ót tsak édeséget. találnának, avilág tele haborodásal., móg is 
abban kedvesen laknak. hát még mi volna [31a:] ha abban, szüntelen 
valo nyugodálomban.7 3 és bekeségben maradhatnának. 

Storophila. Amint látom. . a keresztek és nyomoruságok nem tsak 
hasznosok, de móg szükségesek is., mivel azok nélkül, az emberek 

lo ollyan esztelenek lettek volna, hogy az urnak hagyták volna az eget. 
és ö magok. meg elégedtek volna, a földön valo lakásal. 

A kristus. a leányom nincsen kiilömben. de terjesziik továbra ezt 
az igazságot. nem hiszedé azt, hogy az Isten veghetetlen jó., és hogy 
az Isten7 4 nagy bölcseségel osztogattya kinek, kinek ajót. és agonoszt, 

20 küldvén némelykor az emberekre. az áldásokot. meg mászor anyomo-
ruságokot. és ezeket olyan formában. igazgattya, hogy akár. mi-
némüek legyenek a jók ez életben. de másokot kell várnunk ajövendö 
életben. ugyan ezt is akar ta mondani az Evangelista. amidön ábra-
hámal ezeket73 a szokot mondat tya a gazdagnak. fiam emlékezél 

25 meg rolla, hogy te, ate javaidot el vetted ate cletedben., hasonlo képen 
lázár is az ö nyavalyáit. mostan pedig™ e vigasztaltatik. te pedig gyöttre-
tetel. luk. 16. 25. mely ret tenetes az Istennek rendelése az emberek 
fiain, ki ne retteg-[31b:]ne féltében, lá tván ezt a nyomorult gazdagot. 
akit akényes élet, vetet te az örökké valo tüzre, mivel azt nem mond-

30 gyák. felölle, hogy valamely más vétekért vet tetet volna. a mélység-
ben., hanem a földön valo. puha, és kényes életiért., a földi boldogság. 
gyakorta vétek tehát Is ten elött, aki azal roszul éll. és ahoz ragasz-
kodik, el nem kerüli a kárhozatot. , ez igy lévén, aki ezen avilágon 
semmi keresztet nem hordozot., a máson örökké valo kint fog szen-

35 vedni. 

73 nyugoda( lmat ) lomban. 
74 az Isten fBeszúrás.] 
75 ezeket [el : beszúrás.] 
70 pedig. {te) e vigasztaltatik. te 
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Nem mondot tamé ezeket are t tentö szokot. agazdagokrol. jaj 
néktek gazdagoknak. mert meg vagyon ati. vigasztalástok., jaj néktek, 
kik most meg elégedtetek/1 mert éhezni fogtok, jaj néktek. kik most ne-
vettek. mert sirni, és jajgatni fogtok. luk. 6. 24. 25. 

5 Storophila. nem tudom uram hogy hól vagyok., mert mind ezek 
abeszédek. fel hábori tot ták ehnémet, ha azt nem hinném, hogy az 
Is ten gond viselése rendel ezen a világon mindeneket; véghetetlen 
bölcseségel., nehezen foghatnám azt meg. hogy az Isten igy bánnyék 
az emberekel. , 

lu A kristus., Miért azt . hiszem ezt .még apogányok is igy ta r t tyák , 7 8 

mert kérlek. mit jelent a homerus ket hordoja. a melyeket jupiternek 
ád. a melyek közül azegyik [32a:] tele világi jókal, a másika pedig 
nyomoruságokal. hogy azokot egy más után osztogatya,79 az emberek-
nek, salvia. de t imor. dei. 1. 2. C 33. socrates nem mondgyaé azt. hogy 

10 a fájdalom és a gyönyörüség ugy öszve vannak kötve. hogy szükség 
képen, egyik amásikát követi, valamint a ku tban aveder. hogy egyik 
fel jő, a mikor a másik le megyen, kedves storophilám. eszerént 
folynak tehát a dolgok. senkinek nem lehet meg kostolni ez életbeis, 
és a másikában is. anyugodalomnak kedveségit. miért tsudálod tehát 

20 az illyen rendelésit az Istennek, mivel az emberi dolgokban, tsak 
nem mindenben., kevés olyan örömet lá thatni , a melyet vagy meg ne 
elözné, vagy ne kisérné a szomoruság. az Evangelium azt mondgya 
hogy az aszszonyi állatnak, mikoron szül, fajdálmavagyon. mert el jbt 
az ő orája. de mikor szülte azö gyermekét az után nem emlékezik meg 

25 az ö fájdalmárol. mert öriil hogy ember sziiletct evilágra joan. 16. 21 . 
abizonyos, hogy a mely örömet meg elöz akeserüség., az az öröm. 
az u tán kedveseb lészen. igy az egésség is kedveseb a hoszas betegség 
u tán . mint sem amikor mindenkor jo egésségben, vagynak., egy 
ollyan munkás a ki nehezen mun-[32b:]kálodta földét. kedvesebben. 

30 varja az aratás t . és areménség a melyel várja a bö8 0 termést, el felejteti 
véle. sok fáradcságit. ezért mondgyák közönségesen. hogy a keserii-
ség, az édessóget követi . és hogy a rosa. el rejti a tsipkét. 

Storophila. meg világositottad uram az én homályos elmémet. 

77 meg elégedtetek, [Második t—A--ból javí tva;] mert <e) éhezni [törlés 
tollhiba miat t a sor elején.] 

76 t a r t<o) t tyák , [tartottákból j av í tva ; az y-t beszúrta a betűk közé. Egy ( 
betű fölósleges, de. nincs törölve.] 

79 osztogatya, [oszlogcuisahól javí tva ; ty—*s-ből jav.] 
80 bö [b—/-ből? javí tva . ] 
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mind azon által . ha vagyon még ez iránt valami szóllód hozám, 
kedveségel meg halgatom. 

A kristus. követem tehá t heszédimet. és elodben tészem a szent 
irásnak holmi szavait. a mely is ezeket mondgya. ati uratok Istene-

5 tek kisért titeket, hogy meg tudgya ha szeretüeké81 ati uratokot Istenete-
ket, tellyes szivetekböl, és tellyes lelketekböl, deut 13. 3. hallottadé valaha, 
hogy a fazakasnak, edényit. akatlan probállya meg, és a nyomoruság 
probállya meg azigazakot, eccli. 27. 5. ajokot nem t a r t t y a az Is ten 
kényeségben. hanem meg probáliya., és a fáradságra szokta t tya 

lu öket, készitvén arra, a mire rendelte; ellenben nagy nyomoruságokot 
t a r t azoknak. agyenge, és kényes éietüeknek, akiket mostanában 
meg hágy. nem olvastadé valaha. hogy mit irnak az igazakrol. kik 
üldöztetnek. mivel hogy az Isten meg kisértette öket, és ö hozája méltonak 
találta, mint az aranyat akeménczé-[33i\:]ben. meg probálta öket, és 

lo mint azégö áldozatot kedvelte. sap. 3. 5. 6. ellenben pedig az, aki fel 
nem veszi az ő keresztét, és ugy nem követ engemet; nem méltó az én 
hozám. ma t th . 10. 38. bizonyára méltó is az a szánásra. a ki mód 
nélkül kesereg midön nyomoruságban esik, az által meg muta t tya . 
hogy nem méltó az Istenhez. 

20 Storophila. de mire valok ezek aprobák, mivel az Is ten azt jól 
tudgya. azon kivül is hogy kinek. kinek mitsodás ereje vagyon. ha 
szinte' nyomorüságot nem küld is reája. ? 

A kristus. avalo hogy az Isten azt jol tudgya nem is azért probálrya 
az embereket, hogy az által valamit tanulhasson ki. hanem azért. 

20 hogy meg mutassa másoknak, a nyomoruságban lévö igazaknak 
békeséges türéseket, azért is mondgya az irás tobiásrol. mert mint 
hogy az Isten elött kedves voltúl, szükséges vala. hogy a kisértet meg 
probállyon 12. 13. és hogy meg mutassa. nem az Istennek. vagy is 
tobiásnak. hanem másoknak, ennek a nagy embernek a szenvedések-

0 ben lévö. bátorságát. avilágiaknak, leg nagyob része. nem tudgya 
hogy mire tzéloznak a szentek, az Istenhez valo szolgálattyokban, 
gyakorta tsak azt gondollyák. hogy. [33b:] ez életben valo boldog-
ságért tselekszik azt, de világosan meg m u t a t t y a a keresztnek, és 
anyomoruságnak proba köve, hogy mitsoda formában szeretik az 

3ű I s tent . ugyan ezért is mondá az ördög, hogy jób tsak a haszonért 
szolgálya az Istent , mint hogy semmit mást nem mondháta ezen szent 
ember felöl, ezel kezdé káromláni. mondván. hát tsak semmiért szol-

81 szerctiteké [i—e-ből, vagy e'-böl javí tva . ] 
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gálé tegedet jób, nem vettedé környül ötet, az ö házát. és valamije vagyon. 
1. 9. és igy nem leliet tsudálni, lia agazdagságot amelyet bir, ugy 
tekinti mint szolgálatodért valo ju ta lmat , de mit tselekedék az. ur, 
meg akarván muta tn i ebben a szent emberben, hogy azö szenttyeit. 

5 szolgálatokért, nem a világi ajándékokal. szokta meg jutalmaztatni , 
azért el vevé mindenit jóbnak, nagy szegénységben veté. és irtoztato 
betegségben engedé esni, a midön tele volt gazdagságal, nem lehetc 
ötet jól meg üsmérni, de mihent mindeniböl ki fosztaték. mint vala-
mely köntösböl. nagy bátorságal mene mezitelen. a viaskodo helyre, 

10 és nagyon tsudálák ötet . akik láták, ugy anyira hogy még az angyalok-
nak ura is meg ditséré békeséges türésiért. és gyözedelmes voltáért, 

Storophila. Látom már most uram, hogy mi-[34a:]tsoda szükséges 
az illyen példa, azért hogy azt kövessük. 

A kristus. E még nem82 elég. még mást is mondok néked, azt hogy, 
15 a békeséges tiirés a vallásban legg nagyob jó erkölcs. a melytöl meg 

fosztatnék az igaz ha nem volna mit szenvedni, mivel abékeséges 
tiirés nem egyéb, hanem tsendeségel. és zugolodás nélkül szenvedni 
azokat a szomoruságokot, és nyomoruságokot., a melyeket mások 
okoznak mi83 nékünk. vagy a melyckben mi esünk, másként is az Isten 

20 a tyai szivel vagyon a jókhoz, és kettség nélkül. inkáb szereti azokot. 
mint sem másokot, és azért is kesergeti öket. egy nehány féle nyomo-
ruságokal. hogy ujjab eröt, és bátorságot adgyon nékiek, valamint 
hogy a fa annál erösebben vagyon a földben. mentöl inkáb éri a szél. 
mert a mozgás segitti hogy méllyen botsása gyukereit. , ugy a jó 

25 erkölcs is, a melyet meg nem probál a nyomoruság. erö nélkül valo. 
és nem lehet tudni mire alkalmatos, mind addig. valamedig abékesé-
ges türés . bizonyságot nem tészen erejéröl. 

Storophila. azt tudom hogy az Isten atyai modra szeret minket . 
de mind azon által. az ö karja. némelykor igen sulyos, rajtunk, 

30 ugyan is példának okáórt, ki szenved-[34b:jhetné el egy mostoha 
a tyának. szüntelen valo rosz kedvü haragját, és más egyéb illyeneket, 
a melyeket nehéz el szenvedni, 

A kristus. látom én azt leányom. hogy te tsak az anyádnak. ölel-
getésit akarnád el szenvedni, tsak annak szárnyai alat lenni nyugo-

30 dalomban, minden baj és munka nélkül lenni, egy szoval semmit 
nem szenvedni, tudodé azt, hogy abékeséges türés. annak örül, midön 

82 nem <el) elég. [Törlés tollhiba miat t . ] 
83 mi [Beszúrás.] 
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probára tétetik, liallottadé valaha. ezeket a szavait, az irgalmaság 
attyának. meg feddem, és meg dorgálom azokot, akiket szeretek. apoc. 
3. 19. az Isten hasonlo képen bánik azö választatival., valamint a 
mester az ö tanitványival, aki is többet kiván attol. akit alkalma-

5 tosabnak lát lenni, egy szova]. az Isten azért küldi reád. a kereszteket, 
hogy meg szaporittsa koronáidot, és jutalmidot. mert mentöl nehezeb 
a szenvedes, annál nagyob ajutalom. söt mégez azutolso meg halad-
gya a másikát, mivel a melyeket mostan szenvedünk. nem hasonlitan-
dok a ditsöséghez. mely nékünk meg jelentetik. rom. 8. 18. 

10 Hetedik Rész 
Hogy az Isten kinek kinek erejéhez képest adgya 

a keresztet. 
Az urnak itéleti meg vannak fontolva prov. 1G. 11. [35a: üres] 

[35b: kép] Az urnak itéleti meg vannak fontolva. prov. 16. 11. 
10 [36a:] Storophila. Uram ne bánnyad ha azt kérdem te tölled. mi-

képpen lehet a, hogy az emberi erö nem lévén egy aránsu, ugy anyira 
liogy a mi egynek könyü. az amásikának igen nehéz, még is minden 
hordozhattya a keresztet, holot sokan vannak akik gyengék. betegek, 
akik még magoknak is terhekre vannak. de hogy lehet kivánni, hogy 

20 a gyenge szüzek, gyermekek. és az iffiu leányok hordozhassák a 
keresztet. ? 

A kristus. Igen meg tsalod leányom magadot, nem tudodé azt, 
hogy az Isten önnön maga aböleseség. és azt meg sem kel gondolni 
hogy az emberekel erejek felet valo keresztet hordoztasson. nem 

25 olvastadé84 hogy az Isten igaz, ki nem hágy titeket fellyeb kisértetni 
annál, a mint el szenvedhetitek, söt a kisértcttel egyetemben a szabadulásra 
utat nyit. hogy azt el szenvedhessétek, 1 Cor 10. 13. hogy ha az emberek 
az oktalan állatokra nagyob terhet nem tésznek, mint sem kellene. 
gondolodé azt, hogy az Isten anyi keresztet és nyomoruságokot küld 
az emberekre. hogy meg haladgyák erejeket? ahajos tudván, hogy 
menyi terhet bir el az ö hajoja. anyira valot rak reája. a menyi sziik-
séges. hogy a szél85 vagy a habok, ide, s tová ne hányhassák hajo-
[3Gb:] ját. de anyira sem terheli meg. hogy el merüllyön. ugy az Isten 
is kereszteket küld azokra. akiket szeret. azért hogy a világi boldog-

!o ságnak szele. arosz hajlandoságok után ne vigye öket, és hogy bizo-

84 olvastadé [d—l-hő\ javí tva.] 
83 a szél <ide s ' tová\ vagy a habok, ide, s tová [Tórlés a sor elején, lap alján. ] 
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nyosabban érkezhessenek az örökös ditsöségnek rév parttyához. 
Storophila. meg vallom uram az én tudatlanságomot, de kérlek 

meg ne unyad együgyüségemet meg világositani, mivel. boldog uram 
az, a kit te oktatz, és akit törvényedre tanyitasz. ps. 93.86 12. 

5 A kristus. az Isten. akinek bölcsesége egyenlö igazságához, mindene-
ket modal., rendvel, és mértékel rendélt el, sap. 11. 21. ö azt jól tudgya. 
hogy kinek kinek. mit lehet, és mit nem lehet hordozni, ezért is meg 
méri a szenvedéseket. és a nyomoruságokot igaz mértékel, és nem ád 
senkinek, igen hoszu. vagy igen rövid keresztet, fel számlállya, hogy 

10 mitsodás kel ennek. mitsodás amannak. és hogy mitsodás rendel 
kell azokot küldeni, az ö bölcseségének igazan87 valo fonttyával. 
meg méri mindenik keresztet. és annak erejét. akinek azt kell hor-
dozni. és azt ollyan bölcseségel intezi el. hogy semmi nem találtatik 
erején felyiil valo. a mi köny hullatdsinknak kenyerével táplálsz minket, 
és sirásinknak vizét itatod velünk. [37a:] mértékel. ps. 19. 6. az Isten 
mértekel kiildi anyomorúságot, és nem88 annál többet, mivel az embe-
rek igen meg terheltetnének. és azt el nem viselhetnék. ha mértékel 
nem osztogatná, a szent irasban az meg volt hagyva, hogy a vétek-
hez intéztessék azütésnek száma, deut 25. 2. de az Isten nem akarván 

20 az emberek akarattyokra hagyni ezt a számot, meg parancsolá hogy 
a negyvent meg ne haladgya. mitöl félhetz hát kitsiny hitü ember; 
ate fejednek haj szálai meg számláltattak. luk. 12. 7. és az Isten akarattya 
ellen. egy haj szál sem vész fejedröl. luk. 21. 18. ö veti fontban a keresz-
teket. hogy az égben, ahoz képest adhassa ajutalmat. mivel a m,i 

2o nyomoruságunknak, egy szem jrillantásig valo könyüsége. a ditsöség-
nek. felettc igen igen örökké valo állandoságát szerzi mi bennünk 2. 
Cor. 4. 17. mind ezek után, leheté még is ollyan aki merjen panaszol-
kodni hogy a terhe többet nyom erejénól. meg engedném az illyen 
panaszt az ollyannak. a ki nem tudná. hogy89 mitsoda eröt ád az 

30 Isten annak a ki szenved., de ha tudgya igen nagy vak meröség, és 
háláadatlanság. ollyan panaszt indittani. a mely nem illik. az Isten-
nek se joságához. se böltseségéhez. 

[37b:] Storophila. ezeket uram én igy hiszem, de mit tehetünk 
arrol. hogy a test mindenkor zugolodik. és panaszolkodik, hogy 

3o többet szenved mint sem kellene. 

86 ps. 93. <121.> [?] 12. 
87 igazan <val) valo 
8 8 nem (azon) annál 
89 hogy <hogy> mitsoda [Törlés a sor elején.] 
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A kristus. a testnek bölcsesége nem egyéb. hanem halál, és soha 
sem itél igazán az Isten joságárol. hallottadé azt, hogy a viaskodok-
nak birái nem engedték. meg mindennek akár ki ellen viaskodni. 
hanem elsöben meg visgálták az ideit, atesti t . és az erejét a személy-

5 nek, a gyermeket, gyermekel viaskodtat ták. és az embereket., az 
emberekel. azt el kel hinned, hogy az Isten is hasonlo képen bánik 
azokal. kik ez életben viaskodnak., kinek, kinek. az ö erejét meg 
tekinti , és ugy rendeli el, hogy ez, anyi ideig viaskodgyék atest ellen, 
hogy amaz, ellene ályon egy oiyan kisértetnek, a fazakas nem mind 

10 egyaránt probállya meg az edényeket. avastagab edényeket. eröseb-
ben üt i meg, mint sem avékonyakot. a gyenge kristály edényhez 
igen gyengén nyul az éveges, de az ezüst pohárt pöröllyel verik, 
eszerént bánik ate menyei a tyád az emberekel. gyengében bánik 
azokal. kik ollyanok. mint a kristály. és keményebben azokal. kik már 

1,1 ajó erkölcsben.. meg probál ta t tak. nem kell hát at tol félni. hogy 
valamelyik. mód nél-[38a:]kül meg terheltessék, mivel mindenik 
kereszt. az Istennek, annak ajó a tyának kezéböl jő. 

Storophüa. mind azon által uram. valahány szor valamely beteghez 
megyek, vagy valamely nyomoruságban lévökel beszéllek, minden-

20 kor tsak aszt90 hallom töllök. hogy az Istennek karja. igen sulyos 
rajtok. és hogy már nem birhat tyák annak terhét . 

A kristus. mert az emberek, mindenkor emberi modon beszélnek. 
t sak a magok érzékenységekre vigyáznak, és fel nem emelkednek az 
Istenhez. aki meg engedi, vagy küldi reájok a nyomoruságokot. 

25 soha nem is vigyáznak arra, hogy azok egy bölcs, kegyes, és mérték-
letes atyátol jönek. gondolodé. hogy91 illyen a tya . el hagya magát 
ragadtatni ahirtelen haragtol: ugy hogy nem tudgya, nem lá t tya , 
vagy nem vigyáz arra akit ostoroz. nem igy storophila. nem igy 
szokot ö bánni, ö senki ellen haragra nem indul, se senkit a ki hozája 

30 tartozik meg nem vét t , hanem mindeniknek az erejót meg fontollya, 
ö azt által lá t ta öröktöl fogva. hogy illyen nyomoruság szegénység, 
fájdalom. hasznos lészen ennek, vagy amannak, hogy illyen eszten-
döben. illyen holnapban, illyen napon. ollyan nyomoruságban 
[38b:] fog esni, a mely üdveségire szólgal92 es fordul. ne fély leányom 

3 5 tehát semmit is, ne mondgyad keménynek vagy kegyetlennek. az 
ollyan a tyá t . aki tégedet anyi jóságal vigasztal. és aki ezeket mondgya 

90 aszt [Mikes csaknem mindig azt a lakban írja.] 
91 hogy <egy> illyen a tya . 
92 szólgal es [Beszúrás.] 
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néked aproféta által, ne fcly mert meg váltottalak. tégedet, a te nevedröl 
neveztelek tégedet, enyim vagy tc, mikor avizen által menendesz. veled 
lészek, és a93 vizck cl nem boritanak tégedet, mikor atiizön járandasz. 
meg nem égsz. és a láng meg nem persel tégedet. mert én vagyok ate 

5 urad Istened, az Izrael szcnte, ate üdveziiöd. Isai. 43. 1. 2. 3. 

Nyoltzadik Rész 
J logy el tekéllet akara t ta l k ivánnya akristus. hogy hordozák 

az ö keresztét. amidön azt mondgya 
Ha ki akar én u tánnam jöni. tagadgya meg magát . és vegye fel 

10 az ö keresztét. és kövessen engemet. ma t th . 16. 24. 
Storophila. lá tván hogy az ö szent mestere kedvezősel volna hozája. 

azon meg batorodék, és kérdé, honnét vagyon uram a, hogy minden-
nek jovalván akeresztet, mondád. ha ki akar engemet követni, 
tagadgya meg magát , és vegye fel azö keresztét., mivel a kereszt oly 

15 szük-[39a:]séges tellyeségel. hogy attol senkinek nem lehet meg 
menteni magát. nem jóbb volnaé inkáb azt mondani. hogy minden 
ember hordoza azt. vagy akarja, vagy sem. ? 

A kristus. avalo, de nem akar tam senkit is kénszeriteni, és nem 
mondot tam. vagy akarjátok., vagy nem de szenvedni kell, hanem azt 

20 mondot tam. , ha ki akar én u tánnam jöni. mivel senkit sem eröltetek. 
mindent a maga akara t tyára hagyok, ö lássa, ha akaija. érettem 
hordozni a keresztét; ugyan ezért is mondom, ha ki akar engemet 
követni, mert valamint hogy az ollyan. aki mindent eröszakal akar, 
inkáb el idegeniti magától mint sem magához, vonya,94 hasonlo 

25 képen az. a ki. szabadságban hagya halgatoit., hogy azt tselekedhes-
sék amit akarnak, ugy inkáb magához vonnya öket, mivel az édes 
beszédeknek. t öb erejek vagyon az elmén. mint sem az ollyanoknak, 
kik paranesolás formában vannak, vigyáz há t arra storophila. hogy 
midön én a keresztröl. nyomoruságrol. szenvedésröl szollok. nem az, 

30 az én szándékom. hogy valakit eröltessek. hanem hogy azokot joval-
lyam, mivel azoknak. nagy jutalmok vagyon., és az a jutalom ollyan 
nagy, és ollyan féle, hogy kéttség nélkül az emberek arra sietni fog-
nak. mert valamint hogy az, eröszakot nem tészen., aki valami 
jutalmat igér va-[39b:]lakinek, hogy valamit meg mivellyen: ugy 

35 azt is el mondhatni , hogy annak nem tésznek eröszakot, akinek eleibe 

93 a [Beszúrás.] 
94 vonya, [Beszúrás.] 
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teszik jutalomul. az örökké valo menyei jókót, az ideig tarto9 5 szen-
vedésért, és ha találkoznak ollyanok. kik nem igen kapnak azokon 
a ki mondhatat lan jokon., azt el mondhatni . felöllök, hogy nem 
érdemlik azokot birni. 

5 Storophila. ugyan mindenkor abban agondolatban is voltam én, 
hogy senki meg nem vetné. keresztedet ha annak üsmerné érdemes 
voltát. mert az, aki tégedet követ, nem jár a setéttségben, hanem életnek 
világa lészen ö nála. joan. 8. 12. mit kereshetnének az emberek, hogy 
azt benned96 fel nem találnák. kivánnyáké a tiszteletet, és a ditsö-

10 séget, az urat követni örökös ditsöség. eceli 23. 38. 
A kristus. Nem mindnyájan fogják meg ezeket a beszódeket, és 

sokan vannak, (a mely szánakodásra méltó.:) ollyanok, kik panaszol-
kodás nélkül hordozák a fösvénységnek kemény, és keserü terhét , 
és a kiknek nehéz az én97 kedves terhemet viselni, inkáb szeretik hogy 

lű a vétkek terhe alat le nyomatassanak., mint sem nyakokot meg 
hajttsák terhem alat. a mely öket fel emelhetné menyekben. 

Storophila.98 valo hogy a bünösók eszerént tsele-[40a:]kednek, 
de ate hiv szolgaid kik áitatoságban élnek. másként viselikmagokot. , 
én gondolom hogy jó kedvel viselik keresztedet. 

20 A kristus, abban. bizonyos lehetz leányom. hogy sokan vannak 
ollyanok. kik szeretik az én ditsösógemet, és az én országomot., de 
kevesen vannak baráti keresztemnek, sokan vannak ollyanok kik 
sohajttyák. az én vigasztalásimot. de részt nem akarnának venni 
szenvedésimben. sokan kivánnak az én asztalomhoz le ülni, de 

20 kevesen vannak kik részt akarnának venni böjtölésemben. mindnyá-
jan akarnának vigadni én velem. de kevesen akarnak szenvedni én 
velem, sokan kisérnek engemet a vacsorára. és a kenyér meg szegésére, 
de kevesen akarnak inya szenvedésemnek pohárábol. sokan tisztelik 
tsuda tételimet, de kevesen követnek keresztemnek gyalázatos 

30 voltában. mely kevesen vannak leányom akik valoságal kivánnya-
nak99 engemet követni. noha nincsen egy is aki nem akarna hozám 
jöni, mindnyájan akarnának engemet birni, de nem engemet követni, 
igen akarnának velem uralkodni, de nem velem szenvedni. azt akar-

95 az ideig ( v a ) t a r to \tar ( v a ) fölé írva, második t—l-hoí javí tva. Először 
valo volt.] 

90 benned [d—Jc-hól javí tva. ] 
97 az én ^ terhemet) kedves terhemet 
98 Storophila. [r—p-ből javí tva.] 
99 k ivánnyanak <(en) engemet [Törlés tollhiba miat t a sorvégen.] 
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nák hpgy keresetlenül találhatnának meg engemet utánnam100 

nem igen kivánnak jöni, de szeretnék. ha el érhetnének. 
Storophila. Uram, honnét vagyon mind é? 
[40b:] A kristus. attol, amint az irás mondgya, hogy arest akarja 

5 is, nem is, értedé ezt mit tészen, azt hogy arest akarna. parancsolni. 
velem, de nem engedelmeskedni mint én, ajutalmat szeretnék, de nem 
aviaskodást. azt akarná hogy meg koronáztatnék, hartzolás nélkül, 
szeretné aditsöséget munka nélkiil, és a meny országot, kereszt. és 
nyomoruság nélkül. st hier. supr. Cap.13. in prov. 

10 Storophila. honnét jö tehát ez az ellenkezö akarat. a melyet látunk 
az emberekben., talám onnét jö, hogy mindeniknek kót akarattya 
vagyon., az egyik akarat akarja, a másika nem akarja, hogy lehet egy 
részint akarni valamit, és más részint nem? mivel az elme. mihent 
valamit parancsol a testnek, azonal engedelmeskedik. az elme pedig 

15 havalamit parancsol magának, nem engedelmeskedik. az elme paran-
csollya akéznek meg mozdulni, azonal meg mozdul, noha az elme101 

külömbözik a kéztöl: az elme parancsol magának., és meg nem tsele-
keszi. noha egy az aki parancsol, azal akinek parancsol., honnét 
vagyon hát e, ? mivel az elme a ki magának parancsolya. hogy valamit 

20 véghez vigyen; azt a dolgot már akarja, nem is parancsolná hanem 
akarná, mitöl vagyon tehát, hogy végben nem megyen. st. aug. 
Conf. 1. 8. C. 9. 

A kristus. E. nem tsuda leányom, az attol vagyon hogy az elme 
tsak fólig parancsol., mert tsak félig is akar valamit, mint hogy 

20 akarja is, nem is. azakarat a [41a:] melyel kivánnya hogy valami 
véghez menyen, a parancsoltat véle, de az akarattya a mely nem 
akarja hogy meg legyen, meg gátollya102 a végben vitelt. és igy tsak 
félig parancsol., ugyan ezért is nem megyen végben, ez a meg hasonlás 
az akaratban, a mely egy részint akar valamit. más részint azt nem 

30 akarja, nem egyéb hanem aléleknek betegsége. a melyet le nyomván 
a szoktatásnak nehézsége, tsak félig emelheti fel felé azigazság. 

Szintén ugy. valamint mikor az örök boldogságrol valo gondolat 
a mi elménket. az ég" felé emeli, és azt amulando gyönyörüség a föld 
felé le nyomja. ezeknek egyikét. ugyan azon egy lélek kiványa, de 

20 azt nem kiványa tellyes és egész akarattal., azért is sokszor nagy 

100 utannám [Ékezethiba.] 
101 az elme <meg) külömbözik 
102 meg gátollya <hogy) a végben vitelt. 
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szomoruságban103 és küszködésben vagyon. mivel az igazság sohaj-
tattya véle az egyikét, de a rosz szokási, nem engedik hogy meg 
vályon a másikátol. 

Storophila. E. gyakran történik uram rajtam, söt még midón 
5 az akaratom valamely jó dologban foglalatoskodik, valojában azt 

nem tudom mi formában., de ugy történik. hogy vagy azt egészen 
el mulatom. vagy más idöre halasztom, ugy anyira hogy az én jó fel 
tett szándékim.104 ritkán mennek végben. 

A kristus. Az, az emberi álhatatlan elmétöl vagyon., a mely is 
10 változob az idönél. ezt az álhatatlan aka-[41b:]ratot a jóra, a mely 

tsak valamenyíre kiván valamit. de azt buzgoságal nem követi, 
inkáb mondhatni árnyéknak, mint sem igazán valo akaratnak., mi-
ve] sok héja vagyon annak, hogy azt valoságal akarja, amit láttzik 
akarni. mondgyuk inkáb, hogy ugyan valoságal nem akarja, nem 

15 lattadé valaha a hercules., köböl ki faragot képit, akinek egy nagy 
botot adnak kezében, a melyel ugy tettzik mint ha mindent el ron-
tana, noha senkinek kárt nem teszen, senkit meg nem ütt, még tsak 
senkihez sem érr, mind azon által ugy tettzik mint ha haragudnék, 
ez a kép ki mutattya. egészen, hogy mint viselik magokat az ollyan 

20 restek. az jó erkölcsnek tselekedetében, akiknek tsak fél akaratok 
vagyon. vagy hogy ugy mondgyam akaratocskájok, ugy tettzik az 
ollyan mint ha indulna. de mindenkor meg áll. azt mondanák hogy 
megyen, és sokat halad, noha tóbbet nem halad egy képnél, tanuld 
meg hát azt leányom. hogy a leg nagyob, és elsöbb gondod. a légyen. 

2a a keresztnek uttyában, a melyen akarsz járni, hogy jó szivel, és erös 
akarattal, akarj utánnam jöni mivel annak. aki hozám akar jöni. 
nem szükséges a hajó. sem a szekér, se aló, tsak akarat kivántatik 
ahoz, de tellyes, és egész akarat légyen az,105 és nem fél, a mely tsak 
maga ellen küszködgyék. kövessed az Izraéliták példáját. a kik ditsé-

30 retet érdemlének, a [42a: | midön egyenlö akarattal keresték azurat, 
öket meg is segélette, és azur. minden felöl nékiek. nagy jó tsendeséget 
adot. paral. 15. 15. az ö hüségeket. meg jutalmaztatta, és minden 
jokal meg áldotta, e szerént kell néked tselekedned. 

Storophila. Szenttséges Jesusom., kivánva kivánta az én lelkem 
35 ate igasságidot minden idöben. ps. 118. a keresztnek uttya a melyen 

103 [Sorvégen:] szomoruságban ( v a ) [új sor elején:] <gy> és küszködésben 
vagyon. 

104 szándékim. \i—o-ból javí tva . ] 
106 a, z, 
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akarok járni, valo hogy az üdveségnek ut tya , de ki ád nékem anyi 
kegyelmet arra. hogy még erösebben akarjak. és hogy végben vigyem 
azt, a mit akarok. ? 

A kristus. leanyom. semmit nem tselekedhetél nálam nélkül. joan. 
25. 5. . és soha hozám nem érhetcz, ha u tánnam nem jársz, még 
ugy is szükséges hogy segittselek. 

Storophila. nem kivánok szenttséges mesterem semmit is ugy, 
mint azt. hogy a te beszédid bé tellyesedgyenek, mivel azt mondád 
az évangyéliumban., mikor fel emeltetem. e földröl, mindeneket én 

10 hozám vonszok, joan. 12. 32. vony magadhoz uram engemet. hogy hadd 
járhassak azon az uton amelyet elömben adtál . adgyad hogy kövessem 
póldáidot. és nyomdokidot, és mivelhessem azokot a jó tselekedeteket. 
a melyekre okta t tá l . adgy kegyelmet nékem, hogy nyomdokidon 
járhassak. és hogy mindenüt követhesselek, vond magadhoz ezt a 

15 [42b:] pár t ütöt , és engedelmes lészen hozád, vond magadhoz ezt 
a tunyá t , és restet, hogy hadd fusson, vony magadhoz engemet. és 
u tánnad futunk, nem tsak engemet, hanem az ötséimet is velem 
együt, mivel azon lészek hogy öket is ide hozhassam, és hogy együt 
hordozhassuk kegyes terhét szent keresztednek. 

20 A kristus mit mondál. storophila. várhatzé valamit ate ötséid-
töl, akik nemakarának tégedet ide kisérni, ök azokai hogy az erdöben el 
tévelyedtél. még is azt gondolod liogy ök holtig fogják akereszte t hor-
dozni, storophila még elöre meg mondom, hogy abbol semmi sem lesz. 

Storophila. mind azon által uram. azt reménlem, hogy a midön 
2a meg fogják hallani mind azt, a mit szolgálodnak mondottál , rea 

térnek az én beszédimre. 
A kristus. eredgy nem bánom, probáld meg, de bizonyos vagyok 

abban. hogy semmit nem fognak hajtani beszédidre, mivel üsmerem 
kemőny sziveket. de eredgy hozd ide öket ha lehet. ugyan ezen helyre 

30 el várlak holnap tégedet, hogy móg ujjab oktatás t adhassak néked, 
akeresztnek uttyárol , ezek aszok u tán a kristus meg válék storopliüá-
tol, ugy hogy nem lá thatá , aki is azután. az a t tya házához érkezék. 

Kilentzedik Rész 
Hogy azok a kik a gyönyörüséget szeretik. 

35 a keresztöl futnak. 
Sokan vannak. kik akristus keresztének ellenségi phi. 3. 18. 

[43a: üres] 
[43b: kép] Sokan vannak kikakristuskereszténekellenségi. philip 3. 18. 
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[44a:] Azon idö alat, a melyben a kristus beszélgete storophilával, 
az ö öttsei igen nagy nyughatatlanságban valának iránta, az egyike 
tarta attol. hogy el tévelyedet. volna az erdöben. a másika azt 
gondolá hogy haragjában viszá tért106 avárosban. panaszt tenni reájok 

0 az attyoknak. illyen formában. beszélgetnek vala egymásal, a midön 
storophila aházhoz érkezék, a melyen meg örülének, és kérdezék 
tölle hogy hol volt azon idö alat. amiolta el váltanak tölle, és hogy 
miképpen érkezet aházhoz. storophila menteni kezdó magát. leg 
jobban amint tölle lehete. és holmi hellyes okokal el fedezé titkát, 

10 nem akarván egészen meg mondani adolgot atselédek elött, hanem 
az öttseit kiilön vévén. egészen meg mondá nékiek, hogy mitsoda 
formában tcvelyget az erdöben, ós hogy mitsoda kópen jelent meg 
néki a kristus. mitsoda kegyes beszólgetése volt véle, hogy mint 
tanyitotta ötet az örök életnek uttyára. és hogy mitsoda ki mondha-

15 tatlan gyönyöriiséget, és tiszteletet fognak meg107 kostolni azok kik 
hiven járnak azon az uton, azutan meg vallá nékiek hogy tsak azért 
jött volna viszá hogy öket is részeltethetnó boldogságában. és öket is 
arra az utra vihesse a mely az igazságra. és az életre vezeti azokot, 
kik azon járnak. 

20 [44b:] A két leány ezeket halván. kezdék magokot mentegetni. 
mondván. hogy az illyen igéretek, a melyekel öket biztattya. haszon-
talanok. vagy is bizonytalanok. és hogy tsak ollyan mint az álom 
látás, vegtire ki mondák. hogy nem akarnának ollyan uton járni. 
storophila ezt keseruségel halgatván. arra kénszeritté öket, hogy 

~ü leg aláb azért menyenek el véle., hogy meg láthassák azt a menyei 
iffiat. akinek oly kegyes beszélgetése vagyon. ök is hadd beszélhesse-
nek véle, aki még meg változtathattya sziveket., végtire sok illyen 
beszéde után, aket leány meg ígére108 hogy el mennének véle. és el 
kisérnék ötet ahelyre., leg aláb azért. hogy még is kedvit töltenék 

30 nénnyeknek. 
El menének tehát mind a hárman ahelyre, a fel tett orában, ahol 

a kristus fényeségel meg jelenók nékiek. és elejekben adá rövideden, 
a meny országban lévö gyönyörüségeket, utánna tévén, hogy oda. 
tsak a keresztnek uttyán lehet menni, és öket arra inté, hogy mentöl 

35 hamaréb. mennyenek abban az utban., mivel az. az örökké valo 
jókra vezetné öket. és ollyan gyönyörüségeket szerezne., a melyeket 

l o c viszá tért <volna) avárosban. 
1.17 meg^kostoll) kostolni [A törölt szó első / bctűje s-ből javí tva . ] 
1.18 meg ígégére [Elírás.] 

2SÖ 



szem nem látot, sem fül nem liallot. azembernek is gondólattyában nem 
mentek 1 Cor 2. 9. 

[45a:] A kristus. töb illyen dolgokot is monda nékiek, de hilária 
félben hagyatávéle beszédit mondá., ezt még elöre meg tudtam volna 

5 mondani, hogy itt tsak szomoru és mord dolgokrol valo beszédeket 
fogok hallani. ne tarcs ollyan együgyünek tekintvén akristusra, hogy 
én el hadgyam ez életben valo gyönyörüségeket, a jövendö béli 
bizonytalan boldogságért. soha sem szerettem más féle keresztet az 
arany kereszten kivül., de hogy én más féle hoszu. és nehéz keresztet 

10 visellyek., a nem lehet. mert az én természetem igen gyenge.. 
A kristus, hogy hogy leányom, hát nem100 akarnádé magadot meg 

menteni az örökké valo szenvedéstöl. egy kevés ideig tarto kereszt 
által ? lehetneé a, hogy egy kis ideig tarto fájdalmat nem akarnál 
szenvedni, ate lelked üdveségéért, nem láttyuké azt minden nap. 

15 hogy atestet metélésre. égetésre adgyák, tsak valamely nyavalyábol. 
meg gyogyulhasson. a nagy szomjuságokban a viz italtol magokat 
meg tartoztattyák. hogy az egésségnek ne árttson. alélekért pedig aki 
sokal drágáb atestnél. semmit nem akarnak szenvedni. hogy talál-
hatod hát sulyosnak az ollyan keresztet. a mely meg szabadittya 

20 mind testedet, mind lelkedet ? 
[i5b:] Hilaria. kemény beszédek ezek., kitsoda halgathattya ezeket? 

joan. 6.110 61. 
A kristus avalo, de móg ezek a szók sokal keményebbek. menye-

tek el én töllem átkozottak. az örökké valo tüzre. matth 25. 41 
25 Hilaria. job reménségem vagyon nékem, mivel nem hejában hiszek 

az Istenben. azon kivül meg is vagyok keresztelve, és az anyaszent 
egy ház vallása szerént neveltettem fel. 

A kristus. meg tsalod magadot. e mind haszontalan., mivel áliit 
tselekedet nélkül meg holt. jacob. 2. 20. de ha keresztóny vagy. amint 

30 magad mondod., miért irtozol a keresztöl, mivel az én szolgaim 
közül. mindeniknek kell szenvedni, hogy ha el akarod kerülni a 
szenvedést, még keresztény nem vagy. 

Hilaria, még is azt mondom. hogy a szenvedés, a kereszt, mind 
ez. igen kemény dolog. 

35 A kristus. Nem a, hanem hogy igen gyengének tartod magadot, 
és hogy nem szoktál semmit is szenvedni. 

109 nem ( n e m ) akarnádé 
1 1 0 joan.6. <60.> 61. 
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Hilaria, az is valo. de nem vagyok egyedül, mivél kevesen találkoz-
nának ollyanok., akik a szenvedésre adnák magokot. 

A kristus. leányom légy a kevés számuak közöt, mert [46a:] sokan 
vannak áhivatalosok, de kevesen aválasztottak. és azoknak számok akik-
nek a menyei atya adgya országát, igen kevés. matth. 20. 16. 

Hilaria. mindenkor tsak egy féle dologal kezdé magát mentegetni. 
mondván, énnekem nintsen nagy bátorságom. a békeségel valo türés 
bennem nem tart sokáig, aleg erösebbet is le nyomja a szenvedés, 
mit telietek én tóbbet. a természet a mitsodásnak tett, ollyannak 

10 kel lennem. 
A kristus. ne okozad a természetet., mivel aznagy érdemü embereket 

nemzet. gyözd meg atermészetet, hogy erószakal nyerhessed el az 
eget. miért mondod azt hogy semmit sem tehetz. mondgyad inkáb 
hogy semmit sem akarsz mindent tehetz az Istenben atégedet segit. 

15 menyi gyenge gyermekek, iffiak, iffiu leányok. öreg emberek mondot-
tak ellene nemesen. a világi hejában valo reménségnek, kik a keresztet 
meg ölelvén bátorságal,, amenyekben mentenek, a nyomoruságok-
nak uttyán, miért a nem lehetne te tölled is., ami azoktol meg lehetet., 
valyon. magoktol tselekedtéké amit tselekedtek. és nem az ö uroknak 

20 Tsteneknek hatalmas ereje általé, miért támaszkodol magadlioz nem 
látodé, hogy ö ate támaszod, az Isten akezét nyujttya [46b:] néked, 
hajttsad bátran az ö kebelében magadot, bé fogad tégedet, és meg 
gyogyittya gyengeségidet, 

Hilária. Nem tudom azok a nagy érdeinü emberek lionnét vették 
2o azt az eröt és bátorságot., de én fel tettem magamban hogy a keresztet 

el kerülöm. amenyiben töllem lehet. söt még tsak hogy arrol111 

beszélsz is anékem nehéz és unodalom. 
A kristus Leheté hogy anyira kerüllyed üdveségedet. és el hagyad 

az arra vivö utat. és hogy a kereszt ollyan irtoztatonak tessék néked., 
30 hogy tsak annak a neveis fel háborit. tanuld meg kérlek hogy sz andrás. 

az én apostolom meg akarván mutatni mint kedvellené akeresztet, 
mit monda. és mit tselekedék. a midön fel akarák fesziteni., még112 

meszire hogy meg látá a keresztet. melyet néki készitettek vala. 
az ö orczája azért el nem haloványodék. az ö szovában változás nem 

30 lön. se tagjai nem reszketének. hanem szivének szeretetében. és 
buzgoságában fel kiálta. oh! kereszt mely régen sohajtok utánnad.113 

U1 arrol {sz> beszélsz • 
112 még ( m e ) meszire [Tollhiba.] 
113 u tánnad. [d—&-ból javí tva . ] 
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tölsd bé kivánságomot, nem félelemel, hanem vig szivel. jövök hozád, 
fogadgy magadhoz engemet, mint annak tani tvánnyát , akit magadhoz 
fogadtál vala. mert tégedet mindenkor szerettelek, és buzgoságal 
kivántalak meg ölelni. 

5 [47a:] Hilaria. kérlek angyal volté az. ? aki igy beszélle, vagy 
valamely más teremtet állat, mivel atalám nem lehet ember ? 

A kristus. anem angyal. hanem ember vala, valamint magad. a 
szenvedések alá volt vet tetve, valamint magad, és a szenvedést 
érzette, noha örömmel. 

Hilária honnét jöhetet annak az a nagy öröme. az az, állandosá-
ga. az az erós lólek, az a buzgo szivel valo szeretete. ? 

A kristus. bizonyára. az az erö nem magátol volt. hanem onnét 
felyül vólt, és a világoságnak attyátol szállot alá. jacob. 1. 17. attol jót 
a ki egyedül tselekeszi a tsudákot , a lélek segitté az ö gyengeségét. 

10 ugyan azon lélek által. ha to t ta meg az Isteni szeretet az ö szivét. 
amely szeretet eröseb ahalálnál, mivei az Isten lelke. édeseb améznél, 
ugy anyira hogy a halálnak keserüsége, a mely minden féle. keserüsé-
get meg halad, de ennek a léleknek édességit meg nem vál tozta that tya 

Hilaria. mint hogy az illyen lélekben nékem részem nincsen, 
20 nem tsudálom hát hogy oly igen kerülöm mind azt, amit szenvedésnek, 

és keresztnek hinak. 
[47b :J A kristus. ugyan azert kellene azon lenned hogy meg talál-

ha tnád azt a lelket.114 mert a ki keresi meg talállya. és a tellyeségel 
sziikséges. mivel a kiben nintsen akristus lelke. a nem az övé. rom. 

23 8. 9. 
Hilaria. én tellyeségel nem üsmérem, és igen keveset törödöm 

azon hogy meg üsmérjem. azt a lelket. aki tsak a fájdalmakra., 
keresztekre, és a nyomoruságokra int mínket, kivánnya, és várja 
azt. akinek tet tzik, de én abban semmi örömet és gyönyörüséget nem 

30 látok, hanem tsak a sok szomoru gondolatot, sanyargatást . maga 
ellen valo mondást , és a halált, azért nem is akarok ezekröl többet 
hallani, ezek a szok u tán el mene., és storophilát nagy keserüségben 
hagyá. 

A kristus. hát Storophila nem mondot tam valaé meg ezt néked 
3o még elóre., tudom én azt, hogy kevesen vannak ollyanok kik erö-

szakot vegyenek magokon. hogy a keskeny ajton bé mehessenek. 
hallottadé azt valaha, hogy mit kérde egyszer töllem egy iffiu. mond-

l u lelket . [t—d-hől javítva.] 
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ván. mitsoda jót tselekedgyem hogy az örök életet el nyerhessem, de 
midön ezeket hallá töllem. ha tekélletes akarsz lenni, eredgy ad el 
rninden marhádot,115 és osztogassad a szegényeknek, és kintsed lészen 
meny országban. az után jere. és köves engemet. ma t t . 19. 10. [48a: üres] 

5 |48b: kép] A keresztröl valo tudomány. azoknak akik el vesznek 
bolondság. 1 Cor. 1. 18. 
|49a:] nagy szomoruán el mene töllem, mert gazdag vala, amint is 
hogy nehéz agazdagoknak, és azoknak kik a gyönyörüséget szeretik. 
meny országban menniek. 

10 Storophila. há t uram. az én ötsém. örökösön el kárhozikó. azért 
hogy meg vetet te a keresztet. és nem leheté valamely reménsége 
az üdveségre. 

A kristus. miért kérded azt tóllem. kérdezd meg az én apostolomot. 
hogy az iránt mit mond. és köny hullatásal. fogja felelni ezeket néked, 

15 sokan járnak kik felöl gyakorta mondottam néktek, mostan pedig sirva 
is mondom. hogy a kristus keresztének ellenségi. kiknek végek a veszede-
lem. kiknek Istenek az ö hasok, és az ö ditséretek ö magoknak gyalázattyok-
ra vagyon., kik a testiekben böltsek. philip.116 3. 18. tudó miért ellenségi 
a keresztnek, azért hogy a gyönyörüséget szeretik. az ö hasok az ö 

20 Is tenek és tsak a földi dolgokrol gondolkodnak. nem hajtván1 1 7 

a menyeiekre., ebböl mit hozhatz ki egyebet, hanem hogy kárhozat lesz 
avégek, és igy aki istent tsinál ateremtet állatbol, nem fog élni aterem-
tövel. noha a volna azö egyedül, és igazán valo jova., minden végit, 
és reménségit abban kellene teni. hogy azt birhatná. 

25 Tizedik Rész 
Hogy azok kik a tiszteletet ohaj t tyák meg vetik 

akeresztet 
|49b:] A keresztröl valo tudomány. azoknak a kik elvesznek 

bolondság. 1. Cor. 1. 18. 
30 Storophila. az ö szenttséges mesterének szavain meg ijedvén, 

nagy sohajtásokal mondá. a második öttsének. kedves honoriam, 
kérlek ne kövessed annak az el szökötnek példáját, a ki is nem anyira 
a keresztöl távozot el, mint a kristustol, és a maga üdveségetöl, 
kérlek tekintsed meg nemesi születésedet. és vedd fel bát ran a ke-

35 resztet. hogy had részesülhess. a menyei ditsöségben. 

1 1 5 marhádot . \_t—d-hő\ javí tva.] 
116 philip. [Második i—p-hő\ javí tva . ] 3.18 tudé [vö. a 404. sz. jegyz.] 
1 1 7haj tván [í — beszúrás.] 
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Honoria. mit beszélsz néném, azt meg vallod hogy uri nemböl 
valo leány vagyok. még is azt kivánod hogy egy kis aszony a vállára 
vegye azt az utálatos fát, arabok kinzo eszközét., a halálnak fáját. 
nem olvastadé azt hogy testel gondolatal. szemmel, és mindennel el 

0 kel távozni egy romai városi embernek. akeresztnek tsak a nevétöl 
is, mivel nem illik egy szabad emberhez. hogy tsak arrol hallyon is 
beszélleni, hogy kivánhatod tehát , hogy ugy hordozam a keresztet, 
mint valamely drága gyöngyös nyakra valot. ? 

Storophila. oh miképpen beszélsz honoria. és miért hozod elö 
10 apogányokot., jol tudod azt hogy a kereszt nagyon fel ékesitetet. az 

üdvezitö halála által, nem is tekintik az olta a keresztet ugy mint 
a halálnak utálatos fáját. söt még az anyaszent egy ház, annak fel 
magasztalására. [50a:] ezeket a szókót énekeli. 

Vexilla regis prodeunt. fulget Crucis mysterium. 
1Q Leheté honoria nyomorultnak nevezni azt a fát. mellyet az anya-

szent egy ház boldognak nevez. ollyanokot hosz elö, akik nem üsmer-
ték. a keresztényi t i tkokot mint magad., valo hogy azok gyalázatos 
akaszto fának liiják a keresztet. én azt tudom. hogy akik a keresztet 
nem szeretik azok elött a bolondság, de valamint az apostol mondgya 

20 a keresztnek igéje. az el veszöknek bolondság ngyan; azoknak pedig 
a kik üdvezülnek. az az, nékünk, az Isten ereje, 1 Cor. 1. 18. mire valo 
az a hejában valoság. a melyet keresz, a te nemes voltodban. és 
familiádban. mivel szent ágotha szerént. az igazán valo nemeség 
abban áll. hogy a kristusnak, valoságos szolgáloi legyünk. 

25 Ez a tiszteletes szüz, nagy familiábol lévén. nagy betsületnek 
t a r t á . a midön a leg aláb valo embertöl., atömlöczben hurtzoltaték. 
és nagy örömmel kezdó mondani én118 a kristus szolgáloja vagyok. és 
azt akarom, hogy meg tudgyák. hogy én azt ditsöségnek ta r tom. 
mivel a keresztényi szolgálat., és alázatosság. minden kéttség nélkül. 

30 betsüséb a királyok méltoságánál., és gazdagságinál. nézd meg tehát 
mostanában kedves ötsém. hogy kinek akarsz szolgálni. a kristus-
naké, vagy az ördögnek, a jó erkölcs-[50b:]neké, vagy a véteknek. 
mivel, valaki bünt tselekszik, szolgája a bünnek. joan. 8. 34. 

De kitsoda az, aki nem vétkeznék. mivel sok dolgokban meg esünk 
35 mindnyájan: jacob. 3. 2. ez igy lévén ha szinte más ók nem volnais. 

t sak a, hogy minden nap meg esünk, az az ók elegendö volna. magun-
kal el hitetni. hogy a keresztöl magunkot el nem vonhat tyuk, és ha 

118 én [e's-ből javítva.] 
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régenten a szököt rabok vagy a tolvajok, akiknek a meg érdemlet 
büntetést el engedték. kételenek valának gyalázatbol bizonyos szinü 
jeleket varratni köntösökre, a kiket kereszteseknek nevezték, há t 
mi, akik119 a minden napi vétkeinkért. meg érdemlettük az örökké 

5 valo kint , miért ne hordoznok az ideig ta r to keresztet. annál is inkáb, 
hogy ez életben lévö kereszt. meg ment minket a más életben valo 
kintól. a melyet kellene szenvednünk. 

Honoria. bizonyára, édes néném. igen igen alkalmatlan prédi-
kátorné vagy, tsak hejában, mert akár mennyit prédikály. de engemet 

10 arra nem vész. magad légy kereszt hordozó, fel feszitetet., a kereszt-
nek tani tvánnya, de bezeg ám én nem adom magamot ollyan gyalázatra. 

Ezt ki mondván, nagy kevélyen kezde120 tapodni egy kerésztet, 
amely ellen ezer tsufságot monda, söt még. nagy orczátlanságal. reája is 
pökdöse. de a kristus aki [51a:] könnyen el felejti a midön meg bánt-

lo tyák, és fizetvén irgalmaságal. aháláadatlanságért . ezeket mondá néki. 
A kristus. ha jól meg gondolnád. ezt a t i tkot . a szeretetnek, és a 

buzgoságnak t i tká t . és ha azt meg tekintenéd. hogy én az Istennek 
fia, lévén, mit tselekedtem az emberek üdveségekért, ta lám mas 
képpen121 gondolkodnál akeresztröl. kérlek tehát , valamint az én 

20 apostolom hogy azon indulat legyen bennetek, mely volt én bennem. 
mivel. az Istennek jormájában lévén. nem álittám ragadománynak 
lenni az Istenel valo egyenlöségemet. hanem magamot meg alázván., 
szolgai formát vevék magamra. hasonlatossá levék az emberekhez. phi . 
2. 5. és igy az én alázatosságomot122 nem kel meg vetni. avilági gazda-

2o goknak, és a nemesek azért nem pirulhatnak, mivel akár mely nagy 
légyen avilági móltoság. de soha sem kell nékie azt szégyennek ta r tan i , 
a mit én Isten lévén. nem itéltem illetlennek hozám. mire valo hát 
nemeségedel. valo kérkedésed, és az a hejában valo mentséged,123 

mivel a királyoknak királya, és uraknak ura lévén, akeresztet válasz-
30 to t t am. azért hogy annak ereje által, el töröllyem az ördögnek hatal-

mát . és uralkodását. és hogy az én gyözedelmes124 aláza-[51b:]tos-
ságom. gyözedelmeskedgyék. avilági kevélységen, akeresztnek terhe alá 

119 aki [íráshiba akilc helyet t . ] 
120 kezde [kezdeből javí tva az ékezet áthúzásával .] 
121 mas képpen^t) 
122 alázatosságomot [o< helyén javítás nyoma látszik;] nem kel meg vetni 

[meg e-je javí tva.] 
123 men( t ) t séged, [Törlés elválasztás u tán , új sor elején. ] 
124gyözedelmes •(uralkodásom.) alázatosságom. 
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vetet tem vállaimot, és azt mindenek lá t tára hordoztam. azert hogy 
példát adgyak azoknak. kik engemet kivánnak követni. tsudálatra 
méltó dolog látni, hogy egy Isten s' ember akeresztet hordgya, külömb 
külömb féle képen is tet tzik ez a dolog, mivel egy istentelennek. 

5 agyalázatosnak tet tzik, ha pedig egy Istenes tekinti azt. abban annak 
hite ujab erött talál, a mit az Istentelenek meg vetnek, azt a szentek 
ditsöségesnek ta r t tyák , ki ne hordozhatná tehát akeresztet mivel 
aditsöségnek királlya azt gyalázatnak nem tar to t ta , nem esztelen-
ségé a. hogy egy kis féreg, kevélységel tekinti üdveségének eszközét. 

10 amelyen az örökös nagy méltoság meg alázta magát, jó akarat tyábol : 
st. aug 117. t rac t . in st joan: 

Storophila. és honoria. ezeket a beszédeket valo hogy hallák. de 
nem egyenlö szivel, amint eki tet tzik. mivel honoria ezekre még job-
ban fel indulván. nagy tsufságal el mene onnét. storophila pedig 

15 töredelmes szivel. lévén, nem tuda mit felelni egyebet., hanem az 
emberi nyomoruságot veté okul. 

Storophila. kitsoda uram az, aki nagy125 nemböl lévén. az emberek 
tsufságira adná magát. ? 

[52a:] A kristus. nem tudodó azt leányom. hogy mit felele Dávid 
20 a feleséginek, a ki tsufságal illeté ötet , buzgo tselekedetiért, ez után 

is tántzolok az ur elött, sött menyivel inkáb meg alázom magamot., és 
menyivel aláb valo lészek az én szemeim elótt, annyival ditséreteseb 
leszek a leányok elött. akikröl te szóllasz. 2. reg. 6. 22. az anyaszent 
egy házamnak egy doktora, még ezeket is mondat tya davidal. jad-

20 zani fogok, hogy mindenek elött játék lehesek, az u tán mondgya 
ez a doktor, oh ! hasznos játék, amelyet mikol meg nem üsmérhete. 
játék. amely az126 emberek elött nevettség. de az angyalok elött 
kedveség, st . bern. epist 87. ugyan is a mi tselekedetink nem tet tze-
neké játéknak. és tsufságnak. avilágiak elött, amidön azt kerüllyük 

30 amit ök keresnek, és azt keresük, amit ök el kerülnek. 
Storophila. ez igen szép példa, de igen régi. és amostani szokásal 

ellenkezik. és abban bizonyos vagyok. hogy többen vannak ollyanok, 
kik a mikol kevélységit követik. mint sem ollyanok. kik a dávid 
alazatosságát. 

3o A kristus. avalo, mind azon által, az utolso saeculumokban. találunk 
ollyan nemes személyeket., a kik magokot meg alázták, erröl szép 

125 aki nagy <e> [ ?] nemböl lévén. 
126 az <e> emberek [Tollhiba.] 
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példát lá tunk egy nagy királynak életében. a melyet niélto követni. 
Eduardus, angliai király idejében vala avárosban. egy nyomorult 
ember, akinek a [52b:] két lába anyira fel sugorodot volt. hogy a há tá t 
érte. és tsak a két kezin kelletet mászkálni, ez a szegény nyomorult 

5 látván. mellette el menni a királynak egy ház örzö inasát, mondá 
néki, nem tekinteszé szánakodásal reám, és nem könyörülszé raj tam. 
látván mitsoda nyomorult állapotban vagyok, mi jót tehetnék veled 
kérdé aház örzö inas. immár hatszor voltam. romában. felelé a szegény. 
ahol az apostolok templomiban voltam. hogy egésséget nyerhetnék. 

10 valo hogy az apostoloknak fejdehne., azt töllem tellyeségel meg nem 
vonta, hanem tsak el halasztotta. akarván azt. hogy eduárdus király 
is eszköze lenne a tsudának. mivel áitatoságal vagyon ö hozája. ezaz 
apostol azt parantsol ta nékem, hogy hozája menyek. és mondgyam 
meg néki. hogy vegyen a hátára. és ugy vigyen a kastéllya mellet 

10 valo szent péter templomában. azért ha a király. ezt a kegyelmeséget 
tselekedné. velem. minden bizonyal meg gyógyulnék, ezeket a liáz 
örzö inas meg jelentvén akirálynak. az Istennek hálákot ada, és 
parancsolá. hogy hoznák eleiben azt a szegényt, akirály. azon szennye-
sen, és motskoson, a maga hátára té te té , és a templomban vivé. 

20 akik azt láták, némellyek tsufságnak ta r ták , nemelyek tsudálák 
a király alázatoságát. mihent pedig akirály a templom felé indula 
aterhével., azonnal az a nyomorult [53a:] bénna, érezni kezdé hogy 
az inai meg Mgyultanak. és aiábait mozgatni kezdé, ugy anyira, hogy 
a midön a templomban érkezék akirály, a sántának lábai meg gyo-

25 gyulának, a kit is az oltár elött letévén. az Istennek, és szent péterr.ek 
ajánJá ötet, és az után hazájában egésségesen visza küldé,127 storophüa, 
mit mondasz erröl a királyrol Aelred vit. st. Eduard . 

Storophila. az illyen alázatoság nagy ditséretre méltó. de azt 
tudom. hogy a mely idöben éliink, a világi emberek az ollyat bolond-

30 ságnak ta r tanák . 
A kristus. azt leányom jól mondod; az én apostolom is eszerént 

beszéllet. mert a keresztröl valo tudomány, mondgya az apostol. azok-
nak jőllehet akik el vesznek bolondság; mi nékünk pedig kik meg tarta-
tunk. Istennek liatalma, atyámfiai ti közöttetek. a kiket az Isten a hitre 

35 hivut., kevesen vannak bölttsek test szerént. kevesen hatalmasok, és keve-
sen nemesek. 1 Cor. 1. 18. akiket az Isten választot volna a kereszt 

127 visza küldé, <otet.) [Törlós a sorvégen;] storophila mit mondasz {er er) 
erröl [tollhiba.] 
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t i tkának hirdetésére. hanem azolcot választotta akik bolondnak álliíat-
nak evilágon. hogy a böltseket meg szégyenittse. és azokot választotta. 
akik e világon. eröteleneknek álitatnak. hogy meg szégyenittse az eröseket. 
és a kik nemtelenek evilágon, és semminek állitatnak. azokot választá,. 

5 és azokot kik semmik valának [53b:] hogy a leg nagyobakot el töröllye. 
hogy ö elötte ne ditsekedgyék egy test is. ne kerüllyed tehát storophila 
a keresztet azért, hogy avilágiak azt meg vetik, és tsufságnaktar t tyák. 
mivel nagy böltseség. esztelennek t a r t a tn i az Istenért , és ezt mondani 
az apostolal. mi bólondok vagyunk akristusért, és lettünk tsudája cvilág-

10 nak. az angyaloknak, és az embereknek. 1 Cor. 4. 9. mojses nem akara 
a farao leányának fiává lenni, hanem inkáb szei-eté az Isten népével 
nyomorgat tatni . mint sem méltoságban lenni. tudván azt hogy 
az Isten szolgájának gyalázat tya, drágáb az egész égyiptumi gazdag-
ságnál, és igy a hatalmaságot kerülvén. hatalmassá lett, tselekedgyél 

15 eszerént leányom., vesd meg a világi nagyságot, és igyekezél azon. 
hogy nagyobra betsülhessed. az ur szenvedésinek gyalázat tyát . 
avilág gazdagságinál. had nevesék a tsufolok. akereszt hordozokot, 
el jö még az idö, a melyben ditsérni fogják. az illyen bölcs bolondsá-
got, és valoságosbolondságnakfogják tar tani a magok bölttseségeket. 

20 de akor késö lószen. mert a midön a hamisak a ditsöségben fogják 
látni az igazakot ahamisak azt látván meg haborodnak iszonyu félelemel, 
és tsudálkoznak a véletlen szabadulásnak hirtelenségén, mondván, 
magokban. bánkodván. cs a lélek szorongatása miat fohászkodván: 
ezek a kiket valaha tsufnak tartottunk. és szidalom hasonlatoságának., 

25 mi balgatagok az ö életeket bolondságnak álittyuk vala. és az ö végeket 
tisztelet nélkül. [54a: üres] 
[5íb: kép] A bünös. sok féle büntetés alá vet tet ik ps 31 . 10. 
[55a:] imé mint számldltattak az Isten fiai közé, és a szentek közöt az 
ö sorsok. sap. 5. 2. 

Tizen egyedik Rész 
Hogy a kristus kereszténél, sokal nehezeb keresztet viseltet 

az ördög a bünösökel. 
A bünös, sok féle büntetés alá vettet ik. ps. 31. 10. 
Storophila. El nem felejthetvén. akét öttse aszonyának el menete-

leket, ez a gondolat sziintelen az elméjiben vala, azért nem türköz-
35 te theté meg magát , hogy illyen kérdést ne tenne a kristusnak, uram 

nem szollok mostanában. a más életben valo kinokrol. hanem tsak azt 
akarnám meg tudni . ha aza két szököt leány. el keriilié ez életben 
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akeresztet. és a nyomoruságot. mivel mindenik tsak azért ment el 
innét, hogy agyönyörüségben, és a betsületben élhessen. ? 

A kristus. mind más képpen lészen még a leányom. akár mit 
tselekedgyenek de azt el nem kerülik. mert aki nem akar engemet 

5 követni akeresztnek ut tyán. , azt követni fogja a kereszt és a nyomo-
ruság mindenüt. akár hol legyen., ez életben nem lehet kerülni a 
szenvedést. valamint ahalált. midön valaki meg hal a keresztet 
elötte viszik, aki pedig evilágra jő, annak azt hagyák hogy visellye 
keresztét. nagy nyomoruság rendeltetet minden embcreknek, és nehéz 

10 [55b:] iga vettetet az ádám fiaira, annyok mehétöl fogva, mind a napig, 
a melyen a mindeneknek annyokhoz meg térnek. Eccl. 40. 1. ne hizel-
kedgyél storophila magadnak, mivel tele az élet nyomoruságokal, 
ugy anyira, hogy lehetetlen volna egy embert találni aki tellyeségel 
ment lett volna a szomoruságtol; akár minémü állapotban128 legyen 

15 az ember; de mindenkor talál valami alkalmatosságot a szenvedésre, 
az egyik a feleségitöl szenved, a másik a gyermekétöl, tseléditöl. 
jiémelykor egy jó akaro meg szomorit. egy szomszéd keserüséget 
okoz., mások jószágokot el vesztik, egy szoval kitsoda az, aki anyomo-
ruságot meg nem kostolná ez életben. 

20 Storophila. E mind valo. de a világiak elég gyönyörüséget kostol-
nak, a melyek közöt. a nem leg utolsób, hogy a magok akarat tyokot 
követhetik, és igy az ö keresztek nem igen nagy terhekre vagyon 

A kristus. legyen ámbár minden kivánságok szerént, de menyi 
ideig gondolod hogy a fog tar tani . , minden oda lészen valamint a 

25 fiist, és azok akik mostanában leg boldogabbaknak lá t ta tnak lenni, 
el fogják felejteni még az emlékezetit is az elmult gyönyörüségek-
nek, de sött még életekben sem kostollyák meg azokot, keserüség, 
unadalom., és félelem nélkül. és gyakorta, az ö örömök, keserüséget 
okoz nékiek,. azén igasságom büntet i öket eszerént, mivel az igassá-

30 gos, hogy ugyan azon gyönyörüségben talállyák kinokot, amelyet 
akaratom ellen keresnek, mivel az Tstennek. meg változhatat lan 
törvénye, és rendelése szerént, minden rendeletlen elme fel [56a:] 
találya a rendeletlenségben azö büntetését , amelyet érdemel. 

Storophila. ugy tet tzik mind azon által, hogy a császárok. királyok, 
3 j fejdelmek, és más örökös urak, akik végben vihetik akarat tyokot , 

hogy azoknak, nem sok rószek vagyon akeresztben? 

128 állapotban (volt az) legyen az ember; [legyen {volt az) fölé 
írva.] 
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A kristus. meg tsalod magadot . ha illyen gondolatban vagy, mivel 
azoknak is anyi részek vagyon abban. valamint másoknak, egy király-
nak élete. tellyes sok gondal. és nyughatatlanságal. a mely nékie 
nehéz kereszt, nem kell tekinteni az ö koronáját. se királyi páltzáját , 

5 se azt a körülötte lévö fényeséget. hanem azt tekinttsed mitsoda 
iszonyu sok gondal kelletet a koronát meg szerezni, és meg ta r tan i . 
ne nézed az ö fényes palás t tyát , hanem az ö elméjét. a mely mindenkor 
homályos, az ö sok felleges törődések miat, azö szive mindenkor 
nyughatat lanságban vagyon. ne tsak azokot atest örzököt tekint tsed. 

10 a kik mindenkor kisérik, hanem inkáb azokot a sok számu keserüsé-
geket nézed, a melyek öket el nem hagyák. 

Storophila. ugy látom uram, hogy akiket kereszt nélkül gondolunk 
lenni. még azok nagyobakat hordoznak másoknál. ? 

A kristus. mint felellyek erre leányom, hanem hogy az embereknek 
Io élete szüntelen valo hartzbol áll. jób. 7. 1. és hogy mind a bövség. 

mind a szegénység. gyakorta . alkalmatoság a vétekre. akor. a midön 
agazdag fel fuvalkodik. [561c] kevólységböl, vagy a midön a szegény 
zugolodásra adgya magát . ez igy lévén. mindenik rendbe fel talál-
ta t ik akereszt. és abaj, a jó szerencsében valo létel, nyomoruság. 
mert mindenkor félelemben kell lenni, a szerentsétlen állapotban valo 
létel is nyomoruság. mert nagy nyughatat lanságal ohaj ta t tya a jó 
állapotot. mitsoda tehát az ember élete eföldön. hanem szüntelen 
valo hartz, és kisértet. 

Storophila. valo uram hogy ez a kisértet gyakorta valo veszedel-
2o mes eséseket okoz. de a bünösök, nem ta r t tyák azt keresztnek, hanem 

kedveségel valo foglalatosságnak. 
A kristus. avalo, de más képpen fognak gondolkodni a más életben, 

tudodé mit fognak mondani az Istentelenek. el fáradtunk a hamiság-
nak, és a veszedelemnek uttyán. keserü utakon jártunk, és nem tudtuk 

30 az urnak uttyát. sap 5. 7. halgassad mit mondok én azoknak akik 
engemet követnek, az én igám gyönyörüséges, és az én terhem köiryü, 
mat th . 11. 30. ós azoknak, akik azt hordozák, lelki nyugodalmokra 
leszen, avétkeseknek pedig terhek. ollyan valamint egy ónból valo 
nagy oszlop. a melynek nehézsége le nyomja öket, ugyan rollok is 

3o mondgya az irás. hogy éjel napal. ollyan idegen Isteneknek szolgálnak. 
a kik semm.i nyugodalmat nem adnak nékiek. jéré. 16. 13 mivel minden 
vétek, minden rosz tselekedet. az ördögtöl származik. [57a:] aki is 
soha nem ád nyugodalmat. hanem mindenkor ujjab vétekre ösztönöz, 
mind addig valamég amérték meg nem telik, nézd meg, mely jól ki 
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tet tzik avétkesek fáradságok. a sámson személyében, akí is meg 
gyözetvén. a felesége hizelkedésével, aki el vága néki ahaját . amelyben 
vala néki minden ereje. a filisteusok meg fogák. a szemeit ki szurák. 
tömlöczben veték. a malom követ forgattaták véle. valamint egy 

3 oktalan állattal . igy lészen dolgok mind azoknak, a kik nagy kedvezé-
sel lésznek dálilájokhoz. az az. atesthez. mert ez a kegyetlen ur. meg 
foszttya óket lelki erejekböl. és az ellenség keziben adgya öket. tudni 
illik, avilágnak, atestnek, és az órdógnek rabságában, ebben a nyomo-
rult állapotban. mit nem szenvednek azoktol akegyetlenektöl, meg 

10 fosztatnak a lelki vi lágoságtol . tekinsdmegkérlekéletétegy bünösnek. 
és meg látod hogy hasonlit az ollyan lohoz. aki a malom kerekét 
forgattya. mert valamint hogy annak az álatnak bé szokták kötni 
a szemét. ugy az ollyan bünös. akit a vétek meg vakitot . mindenkor 
nagy tévelygésben kereng. környül lévén vótetve, rosz kivánságinak 

15 homályával, st. paulin. epist. 4. a bizonyos hogy a biinösök kemény 
utakon járnak, és nem tudgyák mikoron esnek el, tekinsd [57b:] 
meg mimodon moeskollyák el magokot azon a ru t uton a mértéklet-
lenek. a fösvények a kövekben meg ütköznek, a nagyra vágyók. azon 
igen fáraszttyák magokot. a haragosok atövisben meg sértik magokot, 

20 az irigyek. rosz kivánságoknak setéttségében járnak, a hizelkedök 
egy mást szorittyák, és taszigállyák, arestek. a nehéz ú t t miat, hátra 
maradnak, egy szoval. az ollyan út . tele vagyon bajal, és nyomo-
ruságal. 

Storophila. látom uram liogy a bünösök elég keresztet, és nyomoru-
2o ságot viselnek. mind azon által ugy tettzik. hogy oly nyugodalom-

ban élnek, mint ha a büntetéstöl nem kellene félniek. ? 
A kristus. azt jol mondád hogy ugy tet tzik. mert a tsak tet tzik, 

és a dolog magában120 más képen vagyon. mivel az a belsö féreg, a 
mely öket emészti, semmi nyugodalmat nem ád nékik. 

30 Storophila. avalo hogy a nyughata t lan lelki üsméret, kegyetlen 
kin. mivel szüntelen kinoza az elmét 

A kristus nincsen külömben. mivel nem lehet egy embernek. nagyob 
szenvedése, és kinya, mint ha alelki130 üsmérete furdallya, ötet, mert 
ha a lelki üsmérete egésséges. akár mely baja érkezék. tsak szállyon 

35 magában, ót az Is tent fel talállya,131 hogy ha pedig a lélek üsméret, 

129 magában ( v a ) más képen vagyon. 
130 aleki üsmérete [íráshiba. ] 
131 fel talállya, <hogy ha pedig a sok vétkek miat , ) hogy ha pedig a lélek 

üsméret, a sok vétkek miat . 
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a sok vétkek miat . melyek az Is tent el távoz-[58a:] ta t ták. nyugo-
dalomban nincsen., hová lészen az ember. ? kihez folyamodik. és 
kitöl várhat vigasztalást, haszontalan lesz néki egyik joszágábol 
amásikában menni, mulandoságot kereszni. magát el rejteni, mert 

5 a keserüség mindenüvé el kiséri ötet, nem találván tehát nyugodalmat 
magában, magán kivül kell lenni. és nem tud kihez folyamodni. 
akár hová menyen magát fel talállya. hová szaladhat tehát , mivel132 

mindenüt magával hordoza magát . aki is néki semmi nyugodalmat 
nem ád, és szüntelen kinoza, mitsoda elme volna az, a mely tsendeségel 

10 szenvedhetné az illyen kinokot. a melyek mint egy. elöl jároi. az 
örökké valo kinoknak, mondgyad hát ez u tán is storophila. hogy azok 
akik leg gazdagabbak. leg hatalmasabbak. és azok akik leg nagyob 
gyönyörüségben élnek, hogy az ollyanok leg boldogabbak. ne gondol-
kodgyál eszerént, mert nem lehetnek boldogok, valamég az ö lelki 

15 üsméretek furdallya öket, a mely is. lassanként, az örökké valo 
halálra vezeti öket. 

Tizen kettödik JRész 
Hogy a mértékletlenek. a fösvények., nagyra vágyok. 

és az udvariak, nincsenek kereszt nélkül. 
Storophila. mely nagy nyomoruságal jár a bünösök kereszttye. ! 

20 könyörüly uram raj tam. mivel tellyes vagy irgal-[58b:]maságal. és 
ne engedgyed hogy soha is azt meg probályam. 

A kristus nem tsak egyedül abiinösök hordozák a kereszteket, 
hanem mindnyájan az emberek, akár mely állapotban. és renden 
legyenek. nem volt, nem is lesz soha evilágon olyan. a ki baj nélkül, 

25 vagy munka nélkül lehessen, mivel minden féle rendben. vagyon. 
valami szenvedésre valo. nem is tudgyák azt azok. akik nem probál-
ták . akarodé meg tudni mit mond ez iránt salamon. király, a kinek is 
része volt mindenben. és aki minden féle gazdagságokot. és gyönyörü-
ségeket meg probált vala, ihon ezeket mondgya., láttam mind azt. 

30 valami az égg alat vagyon, de mind a hejában valoság, és nyomoruság. 
eccli. 1. 14. 

Storophila ez uram olyan dolog. a melyet nem minden foghatt 
meg, azt meg vallom hogy magam sem foghatom jól meg. kérlek tehát 
ne133 sajnályad velem meg értetni ezt az igazságot. 

132 mivel \_v—TO-ből javí tva elválasztás után, a sor elején.] 
133 ne [Beszúrás.] 
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A kristus. halgassad leányom mit mond az én kedves apostolom. 
minden valami evilágban vagyon. atestnek kivánsága, a szemeknek 
bujálkodások,131 és az életnek kevélysége. 1 joan. 2. 16. mivel avilágiak, 
vagy a gyönyörüséget, vagy a gazdagságot, vagy a tiszteletet keresik, 

5 a mi a gyönyörüséget tekinti . a bizonyos hogy abban több keserüség 
vagyon. mint édeség, erre valo nézve is mondgya egy bölcs, hogy 
a természet nem adot az embereknek veszedel-[59a:]meseb mirigyet. 
atesti gyönyörüségnél. a mely is mentöl nagyob. annál inkáb meg 
fojttya az elmét. 

10 Storophila. miért nevezik tehát uram azt gyönyörüségnek. ha 
abban semmi kedveség nincsen., és hogy ha atellyes keserüségel. ? 

A kristus. olyan nyomorult a gyönyörüség. hogy magával elien-
kezik. tsudálom is hogy azt a nevet ad ták nékie. mivel magában 
disztelen. a leg sebeseb folyo viz, nem mossa a par to t olyan sebeségel, 

lö mint a testi gyönyörüség ront tya az egésséget. 
A mértékletességel valo étel. mondgyák a doktorok. az egésségnek 

annya, ellenben pedig a mértékletlenség. kut feje. abetegségeknek. 
mert abbol származnak tsak nem minden féle nyavalyák. liogy ha 
pedig meg tekinted az elmének betegségit. meg látod, hogy a fösvény-

20 ség. tunyaság resttség. és több efféle. tsak atorkoságtol vagyon. ebböl 
azt hozhatom ki. hogy az olyanok kik tsak az ételt. és azablodást 
keresik. nem kiilömböznek. az oktalan állatoktól. mivel nem hajtván 
az egésségekre. nagy nyavalyákot okoznak magoknak. azért hogy 
szájoknak eleget tehessenek., nem is szollok arrol a kegyetlen mulat t -

25 ságról. mely el veszti mind a testet . mind a lelket., mivel [59b:] azt 
minden tudgya, hogy a ki paráználkodik. amaga teste ellen vétkezik 
1 Cor 6. 18. 

Storophila. uram amely keresztet, és nyomoruságot okoz agyönyö-
rüsóg, arrol. örömest hallok beszélleni.135 azért azt ezután, nem is 

30 fogom ugy keresni mint eddig. 
A kristus, Igen okoson tselekeszed leányom. mivel mit tanálhatnál 

abban valami jót . holot aza fertelmes gyönyörüség. sok nyughata t -
lanságot okoz. azt a keserüség, és a bánat követi . ezek is annak a vétek-
nek gyümölcsi. 

35 Storophila. hát uram agazdagság okozé anyi keresztet és szen-
vedést, mint a test i gyönyörüség. ? 

134 bujálkodások, [l—s-ből javí tva . ] 
135 beszélleni. [i—e-ből javí tva.] 
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A kristus. abban ne kételkedgyél leányom. mivel az irás azt 
tövisnek nevezi, mert valamint hogy a tövis ragado, és fájdalmat 
okoz, ugy a gazdagságot. nehéz munkával keresik. még nagyob 
félelemel viselik gondgyát . és ha el vész. nagy keserüséget okoz. 

5 ekinoza tehát a fösvényt, akinek is szüntelen nyughatat lan az ö 
elméje. hogy ha történetböl a kutya ugat. azt gondollya hogy a tolvaj 
jár aházában, hatsak egy egér. valami zörgést tsinál is, már azö 
szive dobog félelmében. mindent gyanoban veszen, még tsak egy kis 
gyermeket is,. midön agyermekei egy kevesé nagyok, ugy tekinti 

10 öket, mint olyanokot. a kik mint ha mindenéböl ki fosztanak ötet , 
tekinsd meg még leányom, mit szenvednek az ollyan arany, és ezüst 
szeretök. kik minden féle tengeri136 ve-[60a:]szedelemre örömest 
adgyák magokat, a szélre, és a tenger habjaira bizák életeket, a melyek 
is tsak nem a felhögik137 emelik öket, és némelykor a nagy mélység-

15 ben mennek le, egy szoval az ö életek. szüntelen valo változásban 
vannak. és sok féle veszedelemben forognak. el is mondhatnák aranyok-
nak. és ezüstöknek. mindennap aveszedelemben forgunk éretted. 
ps. 13. 24. söt még éttzaka1 3 8 is nincsenek nyugodalomban. mert a sok 
féle gondolat mindenkor emészti öket. és nem engedi öket nyugodni. 

20 ugy anyira hogy el mondhatnák. kitsoda választ el minkct az arany 
szerelmétol. anyomoruságé. keserüségé, vagy az iildözésé. rom. 8. 35. 

Storophila. ezek a kinyai és szenvedési a fösvénynek bizonyal 
egyeznek. avaloságos martyrumságal. , mind azon által az a nagy 
külömbség vagyon, hogy a fösvény nem tsak érdem nélkül szenved, 

25 de söt még veszedelemre teszi lelkét, és üdveségét. 
A kristus. E nintsen külömben. mivel akik meg akarnak gazdagulni. 

a kisértetbe. és törbe csnek. és solcbalgatag ésveszedelmes kivánságokban. 
melyek az embereket. ahalálos veszedelembe13'3 vetik. 1 t im. 6. 9. mert 
könnyeb atevének atö fokán által menni, hogy nem agazdagnak. az 

30 Isten országában bé menni. luk. 18. 25 ugyan is azok a törödések. és 
nyughatatlanságok., a melyeket okoz a fösvény-[60b:]nek140 agazdag-
ság. igazán képzelik apokolbéli gyötrödéseket. mivel éhezik még 
agazdagságban is, ezer nyughatat lanságban vagyon. tele lévén 

136 tengeri [i—í-ből javítva.] 
J37 felhögik [íráshiba, helyesen: felhökig] 
138 éttzaka (s) is 
139 veszedelembe <te) vetik. 
140 a fösvény<ség.)[60b:]nek agazdagság. igazán [z—grből javítva.] kép-

zelik <ak) apokolbéli 
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rosz kivánságal., attol ide s' tová vezettetik. ha lehetne mindent ösze 
gyiijtene. és egy szoval. gazdagságot, gazdagságra gyüjtvén, magát 
oly haszontalan munkával emészti. és annak végit nem lá t tya 

Storophila. nagy igasságal mondot tehát uram az Évangélium 
5 anyi átkot a gazdagra, mint hogy azö állapottya oly nyomorult . 

nem tsak ezen. de söt még a más világon is. 
A kristus. móg enem elég leányom., azokrol is kel neked szollanom, 

akik oly igen szeretik aditsöséget. kik rabjai a betsületnek, és a nagyra 
vágyásnak. ezeknek is elég részek vagyon. ezéletben valo nyomoru-

10 ságokban mert mennyi szomoruságon. és nyomoruságon kel által 
menni azoknak. kik a betsületet141 keresik, amég azt el érhetik, 
azok a kik atiszttségeket sürgetik. leg gyakor táb orczátlanok, a 
sok bajt és fáradságot semminek ta r t tyák . tsak meg nyerhesék amit 
kivánnak, arra nem vigyáznak, hogy mitsoda kár t tehetnek. mind 

15 testeknek. mind lelkeknek. nem hajtanak a minden napi szégyen 
vallásra, bestelenségre, tsak eléb vihessék dolgokot. mitsoda illetlen 
alázatosság alá nem vetik magokot. a földig haj t tyák le magokot. 
azok elött, akiktöl valamit várnak, tsak azokot ven-[61a:]dégelik.142 

akiktöl reménlenek. valamit, és igy egész életekben rabjai azoknak, 
20 akikre143 szükségek vagyon, meg fosztván magokot a szabadságtol. 

mely mindennél drágáb, szélhez hasonlo kis betsületért., o h ! menyi 
bajal és szomoruságal. jár abetsület. és a tisztség keresés, a nagyra 
vágyó, a ki másnak akar parancsolni,. kételen elsöben másnak enge-
delmeskedni, minek elötte urrá légyen, szolgának kell lenni. egy 

20 szoval a méltoságra, igen nehéz utakon kell menni. miért ment 
pompéus áfrikában. és észak felé, ? mi vivé mitridátest . örmény 
országban. ? és ásiának minden részeiben. hanem az a rendeletlen 
kivánság, hogy az országát nagyobra terjesze. a melyet is ö egyedül 
kevésnek t a r t á lenni., ki kónszeritté Caesárt arra, hogy mind a maga, 

30 mind a respublica romlását kerese, hanem aza nagyra vágyás hogy 
másoknál fellyeb valo legyen., hogy ha pedig a nagyra vagyót ugy 
nem betsüllik a mint ö kiványa, mitsoda nagy kin a nékie. mardoka-
éus az ásvérus kapuja elött ülvén amán elött fel nem kéll vala. akiért 
enagy haragban esvén. semminek t a r t á minden méltoságát, noha 

33 második vala a király u tán , mind addig valamég mardokaéus ugy 
nem tisztelné ötet, valamint a többi, eza boszuság anyira vivé ötet 

1,1 betsületet (szeretik,) keresik, 
142 [Előző lap alján, őrszó: dégelik] 
143 akik<töl>re 
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hogy akaszto fát parancsolá tsináltatni . a melyre fel akasztas-[61b:]sa 
mardokaéust. de mint hogy ez a beszélgetés lassanként minket a 
királyok udvarához vezetet., mennyünk bé, és lássuk meg, hogy 
mitsoda dolog vagyon ót, mivel én azt ta r tom hogy sok keresztet. 
és bajt fogunk ót látni . 

A közönséges nép, közönségesen tsudállya a királyoknak boldog-
ságokot., de azt nem tudgya. hogy mitsoda veszedelemben forognak., 
valaki a tengeren akar utozni, a sok veszedelemre, és szélvészekre 
kel magát adni, hasonlo képen az ollyan aki az udvarban mégyen., 

10 a szerencsének sok féle változása alá kell magat vetni, mihez is 
lehet jobban hasonlitani az udvariakot mint a pénzhez. a melynek 
az árrát hol fel verik, hol aláb szál, igy vagyon dolga azudvari-
nak,144 aki némelykor kedveségben vagyon, némelykor számki vetés-
ben esik. a mint az urának változo természete hoza magával, menyi 

lo volt olyan. aki aszerencse kerekén ülvén, fel fuvalkodot kevélységel., 
de arrol le esvén, mindenek nevették. és tsufolták. ugy anyira hogy 
még az ellensége is szánakodásal nézte., menyit lá tunk ollyat, 
aki minek u tánna nagy hivatalban le t t volna. aszerencse el fordulván 
tölle, abbol gyalázatosan ki rekesztetet, mint ha a szerencse ki pökte 

20 volna, 
Storophila. most látom azt az igazságot. amelyet sokszor hallottam 

mondani. ha okos vagy. had el akirályok ud-[62a:Jvarát . mert ót 
a sok gond, baj , nyughatat lanság, kereszt. és még ahalál alá is lesz 
vet tetve, 

25 A kristus. nincsen külömben. és a mi leg tsudálatosab, a, hogy 
az udvariak nem szánnyák fáradságokot. tsak a hejában valoságnak 
könyü füstével jól lakhassanak. azért is szüntelen valo munkában . 
és vigyázásban vannak, mindenkor kell fárasztani. vagy az elméjeket. 
vagy atesteket. mindenkor t a r t an i kell. aváltozástol, az irigység-

30 töl. és a haláltol. 
Az elme, és a testi sok fáradságok. és szenvedések. martyrumság 

helyet volna nékiek. hogy ha azokot Istenért szenvednék, de a szána-
kodásra méltó hogy avilágnak martyrumi , és hogy tsak annak. 
szokásit, és hejában valoságit követik. hogy az udvarnak tani tványi , 

35 és az ördögnek vitézi, és akik, sok munkájok. és fáradságok u tán , 
tsak a kárhozatot fogják érdemleni, mondgyad tehát ezután.. hogy 
az udvariak nem hordoznak keresztet. és abban bizonyos légy hogy a 

144 azudvari<(ak)nak, 
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világnak már tyrumi sokal többet szenvednek, mint sem szenvedte-
nek a valoságos mar tyrumok. az Istenért . és az üdveségekórt. 

Storophila. hogyha igy vagyon. gyakorollya bár az udvar t a kinek 
tettzik. de en nagyobra betsüllöm a kedves nyugodalmat. ahejában 

5 valo reménsógnél. és el mondom egy régi auctoral. [62b:] 

Nem bánom kerese. akár ki nagyságát, 
erövel, vagy másként. udvar méltoságát, 
Én akarok venni, kis lako helyemben. 
távul mindenektöl, részt a bölcseségben, 
Ót se szomorkodni. se nem kell t a r tan i . 
csendeségel nézem, a napot fel jöni, 
Ót az esztendöknek, szemlélem forgásit. 
és tsendesen várom. magam öregségit. 
Eképpen töltvén el. az én napjaimot, 
ta r tás nélkül nézem, végsö oráimot, 
Öregségben iszom. meg a halál mérgét. 
Ugy temetnek el mint, idegen remetét,145 

Mely boldogtalan a. halála oráján, 
ki146 nem gondolkodik, most a nagyob dolgán, 
Mindenek üsmérik. de tsak meg kell halni. 
mit használ a hogy ha, magát nem üsméri. 

Tizen Harmadik Rész 
A házasok keresztéröl. 

A kristus Nem beszélettünk még avilágiaknak minden féle147 

keresztekröl. vagyon hátra oly rend, a melyben a keserüség, szomoru-
25 ság. nyughatat lanság. egy szoval minden féle kereszt nagy bövségel 

vagyon., értem azon a renden. aházaságnak rendét, amit pedig az én 
apostolom [63a:] mondot., a meg marad, cs soha a meg nem válto-
zik. ha feleséget vészesz. nem vétkezel. ha a szüz leányzo férhezmegyen. 
nem vétkezik, de az illyeneknek háboruságok leszen atestben. 1 Cor 7. 28. 

30 Storophila. o h ! uram mit hallok, én ahoz adologhoz nem tudván , 
azt gondoltam hogy leg aláb atest talál valamely nyugodalmat a 
házaságban., hogy ha pedig azok kik meg házasodnak nyomoruságo-
kot találnak a testben a melyben gyönyörüséget gondoltanak találni, 

1 4 5remetét, [Második e—e'-ből javí tva az ékezet áthúzásával .] 
146 ki^nek) nem gondolkodik, 
l d 7 minden féle keresztekröl. [/—k-hó\ javí tva . ] 
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mi leszen még a végröl a melyért meg házasodtanak, mivel a mely 
nyomoruság az elmét. és a lelket148 háborgattya, atestet sem hagya 
a nélkül. 

A kristus. a bizonyos. hogy a mit leg kedvesebbnek ta r tanak 
5 a házaságban, avagyon leg inkáb meg elegyitve méregel, atöbbi közöt, 

azt kedves dolognak ta r t tyák . az egy mástol valo el válhatatlanságot. 
mivel akit az Isten esze adot, azt az ember el ne válasza. mat th . 19. G. 
mondgya149 az évangyélium. ez igy lévén. a kótelet, és a lántzot . 
akedves dolgok közi kellene tenni . mivel a házaság igazán esze köti 

10 aházasokot, ezárt is mondgya az én apostolom. az aszonyi állat meg 
köteleztetet törvényel., még az ö férje éll. 1 Cor. 7 39. meg másut . feleséghez 
köttettélé, ne [63b:] keres el válást. ibid. 27. valamint hogy a gályán 
lévö raboknak. alábokon lévö vason kivül. még olyan lántzot is kell 
hordozni, amely öket esze köti. közönségesen, hogy egyik a másikátol 

15 meg ne válhason, és el ne szökhessék, st.150 chrisost. de virgini. ugy 
a házasok is. nem tsak azt az egy kötelet viselik. a mely köteledzi 
öket. az egymásra valo gondviselésre., de vagyon még ezen kivül 
más is. tudni illik, hogy a háznál lévö szükséges dolgokra gondviselé-
sel legyenek. ugyan ez is foszttya meg a ferfiat, és az aszszonyt, a 
magok szabadságoktol. mivel aköteleség egyaránsu, és azt, egyik 
a másikára nem adhat tya , mitsoda nagy rabság azért é. ? mivel 
a rabságbol némelykor tsak meg lehet szabadulni, de ebböl nem. mert 
ha szinte a leg haragosab aszszonyt venné is el. kel szenvedni. mivel 
nincsen abban más mód, hogy attol meg szabadulhasson. az aszony-

25 nak állapottya nem jóbb, azt gondolya. hogy avéle adot gazdagságal. 
férjet veszen magának. noha nem férjet. hanem urat veszen. és a 
szabadságbol. szolgáloságban esik. ugy hogy egy kis gyönyörüségért. 
meg foszttya magát . a természet szerént valo szabadságtol., és a férhez 
menéséve], sok féle bajt, és keserüséget szerez magának. st basil. libr 

30 de virginitate. 
[64a:] Storophila. mind azon által uram. mint hogy az a kótél, 

közönséges a férfiu, és az aszony közöt. egyik amásikát segitti, 
és igy az ollyan terh. , mely két felé vagyon osztva, sokal könyeb. 

A kristus. az épen mind más képen vagyon., mert az olyan aszony. 
35 aki szerencsójére valamely jó férjre talált . szüntelen fél hogy el ne 

14Slelket [Második l—i-ból javí tva . ] 
1 4 9mondgya [a — beszúrás.] 
150 <n) st. chrisost de virgini. 
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veszesse, és özvegységre ne jusson. és illyen formán, akár jelen. akár 
íávul legyen az ura. mindenkoron nyughatat lanságban vagyon. az 
elméjiben forgatván szüntelen valamely veszedelmet, hogy ha ellen-
ben valamely erkölcstelen férje vagyon. egész élete szenvedésböl 

5 áll. mint hogy pedig akereszténység nem engedi. néki151 hogy a férje 
halálát kiványa. más felöl meg nem menekedhetvén. at tol a keserü-
ségtöl. a melyet okoz arosz társaság. és igy meg orvosolhatatlan nyo-
moruságban kell lenni. st. basil ibid 

Storophila. ugy te t tz ik hogy jóbb a férfiak dolga, ökk nem szenved-
10 nek anyi bajt. 

A kristus. meg tsalod magadot. leányom. a férfiu állapottya, 
nem jobb az aszszonyénál. mivel.ö nékie kel gondot viselni atselédre, 
abizonyos hogy akár mely [64b:] kedves légyen az aszszony az ura 
elött, de még is sok bajt okoz nékie, és a szeretet. melyel vagyon 

10 hozája, nem lehet törödés nélkül. hogy ha pedig jól meg tekinted 
az aszszonynak elméjit. és természetit. , aki rend szerént haragos, 
meg látod hogy a szegény férfiunak holtig valo gyötrödésben kell 
lenni. nem ók nélkül mondgya az irás. hogy jobb a •pusztában lakni, 
mint sem a veszekedö és haragos aszszonyal. prov. 19. 21. meg másut . 

20 nintsen hamisab fö. a kigyó fejénél. se mérgeseb haragos152 az aszszony 
liaragjánál. jobb egy oroszlányál lakni. mint sem egy hairds aszonyal. 
eccli. 25. 22. illyen természetü aszszonyal lakni tehát éjel. napal. 
olyan mint ha. a tövisen laknék a férfiu. a ki is igen nagy bajban 
lehet. mivel tsak a halál szabadithat tya meg attol . 

25 Storophila. gondolom hogy a férfiak nem találnak mindenkor 
oíyan rosz természetü aszszonyokra. sokan vannak olyanok. akik 
értelmesek. és tsendesek. 

A kristus. ha vannak is olyanok, de azok igen r i tkák. halgassad 
ez iránt mit mond salamon, a kinek töb volt ezer feleséginél. üsmértem, 

30 hogy az aszszony keseriib a halálnál. ezer férfiu közöt találtam egy jót. 
de az egész aszszonyok közöt, egyet nem találtam eccle.153 7. 27. 29. 
[65a:] mint ha azt mondaná. hogy igen bajal ta lal tam egy igaz 
emberre, de az aszszonyok közöt. egyre sem ta la l tam: 

Storophila. leg aláb aházasoknak. tsak vagyon vigasztalások. 
3o a gyermekekben., a kiket is ök szeretik, és gyönyöi'ködnek. nevelte-

tésekben. ? 
151 néki [ne —• sorvógi margóra, lci — új sor elcjére frva.] 
' " h a r a g o s [os — beszúrás.] 
153 ecele. [Szóvégi e—i-ből'í javí tva.] 
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A kristus. söt még agyermekek. okozák nékiek aleg nagyob szomo-
ruságokot. mivel valamenyi gyermek születik. mind anyi kereszt 
az, a szüléknek. a midön az aszszony nem férfiu gyermeket szül. a 
férje azon meg szomorodik. fiu gyermeket szülté, ta lám valamely 

5 kocsibás. cs félszeg lészen.134 a fiu, és a leány gyermekek. szép terme-
tüeké. annál nagyob gondviselés kel reájok. adajka keziböl mikor 
ki veszik, ujjab baj és nyughatat lanság érkezik, aneveltetésért. 
midön a gyermekek egésségesek. abetegségtöl féltik öket. ha betegek, 
nagy félelemben vannak hogy meg ne halyanak. hogy ha meg hal-

10 nak, azután attol félnek, hogy más ne legyen helyetek. hogy ha 
pedig meg gyogyulnak., ujab nyughatatlanság. mivel az u tán azon 
törödnek, hogy hol vehessenek anyi költtséget, hogy öket tan i ta t -
hassák. idején kel még rollok gondolkodni, hogy mitsoda tisztességes 
rendbe tehessék öket. hogy hová házasittsák., hogy mit adgyanak 

lű nékiek házaságokra, mitsoda joszágot adgyanak az egyikel. [65b:] 
hogy a másikát meg ne szomorittsák. há t leányom mit mondasz 
mind ezekre. ? 

Storophila. bizonyára keserves dolog. hogy a szegény szülék. böv-
ségel valo szomoruságot találnak ót, ahol. vigasztalást kellene szedniek. 

20 A kristus. anincsen külömben, mivel szintén annyi keserüséget 
okoznak a gyermekek, a kik még evilágra nem jöttek, mint azok,155 

akik születtek, és az élök anyit okoznak, mint a holtak. némelynek 
anyi gyermeke vagyon hogy tisztességesen azokat nem tar that tya 1 5 6 

a szükség miat. más pedig meg emészti magát . a sok joszág keresésben. 
2a és annak maradéka nem lévén. nem tudgya kinek hagyni sok joszá-

gát. a mi egyikének szerencsés. az. amásikának szerencsétlensége, 
mindenik azt kiványa magának, a mi másnak szomoruságot okozhat., 
az egyik ollyan szép és kedves gyermekit veszti el, a kiben volt minden 
öröme. másnak pediglen olyan gyermeke éll egésségesen. akiért sok 

30 keserüséget szenved. rosz erkölcsei miat, mindenik méltó a szánásra. 
az egyike azt s irat tya hogy meg holt afia, a másika. azt, hogy még 
életben vagyon. 

Há t még mitsoda bajt nem szenved egy aszony vagy egy anya, 
valahány szorgyermekelészen, mivel azon kiviil hogy sok fájdalmat 

3o szenved, ujjab gond és te rh szál reája, a mely nyughatatlanságot1 5 7 

154 lészen. <(és) a'fin, [a <és) fölé írva.] 
155 azok, [z megkezdett £-ból javí tva . ] 
156 nem tarthattya<(,) 
157 nyughatat lanságot <ád) okoz 
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okoz [66a:] néki. ha egy nehány gyermeke vagyon., azok iránt ha jó 
reménségben vagyon., akoron érettek, nagy szorgalmatosságban is 
vagyon, és távul valo létekért. igen szenved, hogy ha azok rosz erköl-
csüek, kegyetlen keserüséget okoznak néki, gyakorta még minek 

0 elötte meg probállya azt a keserüséget. özvedgyé marad. hogy ha 
pedig gyermek nélkül marad özvedgyé. akoron magát se anyának. se 
szüznek. se házasnak nem mondhat tya , hogy ha pedig gyermekel 
maradot özvegységben.158 a mindenkor szemei elött lévén., szüntelen 
uji t tya benne a férje u tán valo keserüségét, mindenkori szomoruság-

10 ban., és nyughatat lanságban tölti életét a gyermekire valo gond 
viseléséért., de még ezeken kivül a joszágában, mitsoda huzást. 
prédalást. nem kel szenvedni. nem tsak az attyafiaitol, tseléditöl. 
gondviselöitöl. atutoroktol. , de még azoktol is.,159 a kiknek a lélek 
üsméreti azt meg160 engedi, ugy anyira hogy egész élete nyomoruság. 

lo és keseruség egy özvegy aszszonynak. 
Storophila. uram ha illyen az élet, ha illyenben áll életek azoknak 

kik meg házasodnak. nem jó tehát meg házasodni. mert ezekböl látom, 
hogy aházaság tsak terh . és iga. ma t th . 19. 10. 

A kristus nem mindenek veszik bé ezt a beszédet [66b:] hanem azok. 
20 a kiknek adatot mat th . 19. 11 tekinsd meg leányom. mitsoda áldást 

mond az évangyélium azokrakikén é re t temmegtürköz te t ikmagokot . 
mondván. boldogok, azok, kik meg herélték magokot. amenyeknek 
országáért. ezeket a szokot nehéz meg érteni. azért is u tánna veti 
az évangyéhum, aki bé veheti ezt. vegye bé, ma t th . 19. 10. 11. ebböl 

20 ki tet tzik nyilvánságosan, hogy a házaságon kivül valo élet, eléb 
valo a házaságban valonál. de az Tstentöl kell arra kegyelmet kérni. 
mert atisztaságban valo élet, Isten ajándéka. és tsak azoknak kell 
abban a rendben menni akik azt végben vihetik, és a magok erejek-
ben nem biznak. 

30 Storophila. látom uram az igazságot szent szavaidban. boldog az, 
aki magtálan lévén. tisztaságban marad, és a ki tisztán meg tartotta 
ágyát, jutalmát veszi akoron. a midön az Isten kcgyeségel fogja tekinteni 
a szent lelkeket. sap. 3. 13. 

158 özvegysógben. [Első g—d-ből javí tva . ] 
159 is [Beszúrás.] 
100 meg ( m ) engedi, 
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Tizen ncgyedik llész 
Hogy a magunk ellen valo mondás. igen jó készület. a 

a kereszt hordozásra. 
Ha valaki akar engemet követni. tagadgya meg magát . 
és minden nap vegye1"1 fel az ö keresztét. és kövessen 

engemet luk. 9. 23. 
A kristus Elegendö képen meg magyaráztam. [67a: üres] 

[67b: kép] Ha valaki akar engemet követni, tagadgya meg magát, és 
minden nap vegye fel az ö keresztét, és kövesen engemet. luk. 9. 23. 

10 [68a:] eddig azokot a kereszteket és nyomoruságokot melyeket szen-
vednek azok, kik avilághoz ragaszkodtanak, meg is lá thatod azokbol. 
hogy az ocséid sokal nehezeb kereszteket hordoznak azoknál. mint 
a melyeket el akar tak kerülni. de a mi leg nehezeb nékiek. a, hogy, 
egy könyü, és kevés ideig ta r to kereszt helyet, egy nehéz keresztet 

15 vet tek magokra, a mely mindenüt követi öket, és a melynek végit 
nem lá t tyák. nem hogy az a kereszt. nákiek valamit érdemlene. 
de söt még ajutalom helyet., nyomoruságot, és büntetést vesznek, 
de hagyuk el öket, hanem csak arrol szollyunk., hogy mi formában 
lehetne leg jobban hordoznod akeresztet 

20 Storophila. nem tanulhatok uram annál semmit is hasznosabbat. 
mert noha nagy kedvem legyen is azt hordozni. mind azon által 
érzem hogy az elmém irtozik at tol . ebböl látom, hogy igen szükséges 
nekem az erö. 

A kristus. ugyan azért nem akartalak vezetni mindgyárt . ake-
resztnek ut tyára . , hanem elsöben arra akartalak késziteni, nem 
mondottamé ezeket a szokot az évangyéliumban. ha valaki akar 
engemet követni. tagadgya meg magát. vegye fel az ö keresztét, és kövessen 
engemet. [68b:] ezek a szók ugy tettzik, mint ha tsak egy dolgot tenné-
nek. mind azon által három dolgot foglalnak magokban. 1. amaga meg 

30 tagadást , 2. a kereszt fel vévést, 3 az engemet követést. 
A magunkot valo meg tagadás. tellyeségel szükséges. mivel a nélkül 

senki sem hordozhat tya keresztét, vagy ha hordozais, nem fog sokáig 
ta r tani , t ud t á ra is ad tam mind azoknak. akik engemet akarnak 
követni. hogy mindent el kell hadniok. mondván. valaki ellene nem 

So mond mind annak amit bir.162 nem lehet az én tanitványom. vigyáz erre, 
mivel én semmit ki nem vet tem, az én szándókom a. hogy minden-

!f>i vegye fel [v—/-ből javí tva . ] 
162 bir. [Beszúrás.] nem lehet az én tan i tványom. <(m) vigyáz erre, mivel 
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nek ellene kell mondani. még annak is. ami leg nehezeb atermészet-
ben. 

Storophila. De uram, miképpen kellesék érteni ezeket a szokot. 
hogy tagadgya meg magát. mivel én azt nem mondhatom hogy nem 

0 vagyok. se azt nem hitethetem el magamal hogy ne legyek. vagy hogy 
más vagyok nem az aki valoságal lá t ta tom lenni. azt gondolom hogy 
a maga meg tagadás példának okáért. a. ha valakitöl azt kérdenek, 
péter vagyé té , ? azt felelné reá nem vagyok. noha péter volna. liogy 
kell hát ezt érteni tagadgya meg magát . hogy lehessen valakinek 

10 magát el hagyni. hová menne magán kivül. vagy kitsoda hagyha t tya 
el magát [69a:] midön valamely lielyre mégyen ? 

A kristus. leányom látom én azt. hogy az évangyéliumnak igaz-
ságiban igen kevés világoságod vagyon meg kell tehát vilagositanom 
az elmédet, meg tagadgya az ollyan magat , aki avétket el hagyván. 

10 tsak a kegyelemel marad. példának okáért egy kevély. igazán meg 
térvén. alázatossa lészen, magát el hagya, egy t isztátalan. ha tiszta 
életü lészen, az életét meg vál tozta t ta . ellene mondot annak a mi volt 
az elött, ha egy fösvény nem kezdi kivánni amásét. és adakozo lészen. 
ö már nem az, aki az elött volt., és igy meg tagadta magát , természe-

20 t iben ugyan az aki volt. de jó erkölcse miat mássá lett , magadot meg 
tagadni tehát nem más. hanem hogy el kerüllyed arégi rosz szoká-
sidot, és magadot uj lélekel ujittsad meg, erre mondgya az én aposto-
lom. hogy le kell tenni az ó embert, az ö tselekedetivel. és uj embcrben kell 
öltözni. 

25 Storophila. ezt uram igen nehéz163 meg fogni, és sokan lehetetlennek 
is t a r t tyák . 

A kristus. a példa ezt világosabbá tészi, azt irják egy iffiu felöl. 
st ambr. de peniten lib. 2. hogy meg akar-[69b:]ván egy aszszonynak 
szeretetétöl válni, jób modgyét nem találá, mint azt hogy kerülni 

30 kezdé. az okáért mesze földre mene, és ót marada mind addig vala-
még nem érzé magában a szeretet el oltását. azután viszá tére hazájá-
ban., midön ót volna. az aszszony eleiben mene. és sok kegyes beszé-
dekel kezde néki beszélleni. de mint hogy azokra nem felele. tsudálni 
kezdé. és azt gondolá hogy ta lám anyi idötöl fogvást. el felejtette volna 

3o az ábrázat tyát . az aszszony maszor is eleiben menvén kérdé tölle, 
hát nem üsmérsz már engemet. ? nem a vagyoké most is a kit az elött 
szerettél. igen is a vagy. felelé az iffiu, de én már nem a vagyok a ki 

103 nehéz [Beszúrás.] 
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az elött, halgassad. miképpen tagadgya meg magát . pál az én aposto-
lom, élek. vagy is többé nem én élek. hanem akristus éll én bennem. 
gal. 2. 20. amint is hogy a keresztények üldözöje. meg hala, és a szent 
prédikátor uj életre tére. mivel ha mindenkor ugy maradot volna. 

5 olyan buzgoságal nem lett164 volna, azért is mondgya, hanem a kristus 
éll én bennem. mint ha azt mondaná. én meg holtam. magamnak, 
mert nem élek már atest szerént, mind azon által nem hol tammeg 
a természet szerént. és élek alélek szerént. a kristusban, egy bizonyos 
remete apusztában [70a:] lakván, nagyon meg bizonyitá, hogy 

10 ellene mondot vala magának, mivel egy a t tya fia hozája menvén. 
kéré hogy bizonyos dologban segitené ötet, a remete felelé néki. 
hogy menne a másik a t tya fiához. és kérné azt azon dologra mert 
ö már régen hogy meg holt, aremete a t tya fia tsudálkozván ezen a 
feleleten. mondá néki. hogy az az a t tya fia a kihez igazittya ötet, már 

15 régen meg holt, és attol semmi segittséget nem várhat . hát nem tudodé 
azt felelé a remete. hogy én is régen meg holtam, az az hogy meg 
holt volna a világnak. és az attyafiainak, és hogy tsak az Istennek 
élne. ugyan erre a maga meg tagadásrais int mindent az én apostolom. 
a midön azt mondgya. hogy akristus meg holt mindenekért. hogy 

20 a kik élnek, ezután ne éllyenek magoknak., hanem annak aki öérettek 
meg holt. és fel támadot. 2. Cor. 5. 15. mivel szükséges hogy ki ki meg 
halyon magának, ha Istennek akar élni, mert ha valaki meg nem hall 
magának., nem közelithet ahoz. a ki felette vagyon, és soha ahoz nem165 

érhet. a ki távul vagyon tölle, hogy ha annak nem áldoza magát . 
25 ezokáért is ültetik el aveteményt akertben. hogy jobban terem-

jen., és azt gyiikerestöl ki veszik. hogy jobban [70b:] nöjjön, hasonlo 
képen a mag meg hall. a földben, hogy azután magát fel támasza. 
ugy tet tzik mint ha el vesztette volna azt, a mi volt. és olyanná lesz, 
a mi nem volt. 

30 Storophila. hasznos volt uram nékem nem tudnom. eddig ezeket 
az igazságokot. mivel mostanában nagy világosan166 meg muta t t ad 
nékem. 

A kristus. még jobban. meg akarom veled értetni. ezt a maga meg 
tagadást . mivel egy részint látom. hogy örömest halgatz engemet, 

3o más részint pedig eza tudomány szükséges. hogy ha azt jól meg 

164 nem let t ( m a r a d o t ) volna. [Törlés a sor elején.] 
165 nem <te) érhet. 
166 világosan <(ki) meg m u t a t t a d 
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fogod. hogy mit tegyen mást meg tagadni, azt is könnyen megfogod. 
hogy miben áll. magadot meg tagadni ; ha példának okáért. lá tnád 
egy atyád fiát. egy szolgádot. hogy meg vernék, tömlöczhen vetnék. 
vagy más egyebet szenvedtetnének véle, ha azellen nem állanál. 

3 nékie semmibén segittséget nem adnál, sőt még lia olyan idegenségel 
tekintenód azt., mint ha ötet nem üsmernéd. azt meg tagadásnak 
nevezhetnék., eszerént is akarnárn hogy bánnál magadal., ugy hogy 
ha azt vernék. sütnék., vagy akár mit szenvedtetnének is véle. de 
azt nem kellene szánnod, mint ha valamely ellenségedel bánnának 

10 ugy. 
[71a:] Storophila. o h ! Istenem mit kell hallanom., azért hogy 

magamnak ellene mondgyak, sziikségesé tellyeségel hogy olyan legyek 
mint a hólt, én azt meg vallom hogy az emberi gyengeség bennem 
vagyon. és attol mesze nem távozhatom. nem látom miképpen lehetnék 

1D oly kegyetlen magamhoz, én aki még másokon is igen szánakodom. 
A kristus. Leányom. nem az, az én szándekom. hogy valamely 

kegyetlenséget jovallyak néked, hanem tsak az emberi hajlandoságo-
kot akarom szivedböl ki irtani, és hogy ellene mondassak veled atesti 
kivánságoknak. az szülékhez valo szeretet én elöttem vétkes. hogy 

20 ha az. ellenkezik az Istenhez valo szeretettel. aki attyát vagy annyát, 
inkáb szereti hogy sem engemet. nem méltó az én hozám. ma t th . 10. 37. 
péter inkáb szereté életét mint sem engemet., a midön nem akará 
azt veszedelemre tenni., ugyan167 azért is meg tagada három szor; 
hogy ha engemet szeretet volna, kéttség nélkül. magát meg tagadta 

25 volna, én aki egyedül valo fia valék az én szüz anyámnak. nem 
tagadnámé meg magamot mint ha fia [71b:] sem lettem volna. 
a midön nékie mondám. mi közöm nékem, s' néked aszszonyi állat. 1 
joan. 2. 4. nem azért mondám én azt. hogy az anyámot meg akar tam 
volna szégyenitteni. hanem azt akar tam meg mutatni , hogy á szülék-

30 hez valo szeretetnek., nem kell soha is meg gátolni a lelki dolgok-
ban valo foglalatoságokot., erre valo nézve, egy szer a midön azt 
mondák nékem. imé ateanyád, és168 atyád fiai. kün állanak keresvén 
tégedet, azt felelém arra, kitsoda az én anyám. és kitsodák az én atyám-
fiai. mat th . 12. 47. nem azért mondám ezeket, hogy valamely idegen-

3o séget akar tam volna muta tn i az169 anyámhoz. vagy meg vetni az 

167 ugyan [an — beszúrás.] 
108 és [Kósőbbi beírás a sor elé.] a tyád fiai. <és> 
169 az [?] anyámhoz. [az — beszúrás apró betűkkel: á thúzva?] 

311 



a tyam fiait. hanem azt akarám meg mutatni , liogy a midön az Isten 
dolgában kell járni . akor neni kell tekinteni az atyafiságot. 

Storophila. igen örülök azon uram., hogy benned mind a tani to t , 
mind a példát fel találom, a nékem, mind könnyebbé, mind kedve-

*" sebbé tészi. a magam meg tagadását . 
A kristus. Abrahám nem tagadáé meg magát. amidön el felejtvén 

atyai voltát . fel akará áldozni azö kedves fiát. liát meg azok aléviták, 
akik mondák az a t tyoknak. és annyoknak, nem üsmérünk t i teket . 
és az attyokfioknak. nem tudgyuk |72a:] kik vagytok. lianem fel 

10 inditván anagy buzgoságtol. minden személy válogatás nélkül. 
számtalan sok népet meg ölének., azért hogy az arany bornyut imádák. 
erre valo nézve, semmit mást nem kell tekintened., hanem akereszt-
nek zászloja alá kell futnod. abban áll. az igazán valo buzgóság, hogy 
az illyen alkalmatoságkor. kegyetlenséget kell muta tn i . ha atest 

lo egy felé von. a világ más felé; és ha az atyád fia., a jó akaroid, vala-
mely roszra vezetnek. feleltyed nékiek, nem üsmérlek t i teket , ha 
a külsö ember roszra ingerel. felellyed nékie, a midön magamé voltam. 
bé tö l tö t tem kedvedet: de mostanában hogy a kristusé akarok 
lenni, nem vagyok szabad magamal. és nem követhetem akaratomat . 

20 hanem tellyeségel annak akara t tyán kell járnom, akió vagyok. 
Storophila. reménlem uram. hogy malasztod segittségével, a mely-

ben teszem bizodalmamot., végben viszem mind azt. de uram gondo-
lodé. hogy tudok már elegendöt anyit . hogy a keresztet jól hor-
dozhatom. ? 

2o A kristus igen is elegendöt tudcz anyit . tsak azt jóra fordittsad, 
a mit halottál . és azt kövessed. 

Storophila. uram mit kell hát azért tselekedni? 
A kristus. azt tudod hogy az ember két részböl áll. [72!>:] ugy 

niint, testböl. és lélekböl. mindenikének meg kell tagadni magát . 
30 más képen sulyos keresztet fogsz viselni. el kel üzni mesze magadtol 

a kényeztetést., mivel az, a veszedelemre igyekezik tégedet vezetni. 
majd a gyenge ételeket jovallya néked, az u tán a sok féle italokot. 
mászor a musika szót. és ha mindgyárt azoknak ellene nem1 7 0 mon-
dasz. akeresztnek u t tyá to l el távozol. az a tsalárd. elödben tészi 

35 azután. a világban lévö leányoknak. betsületben. és gyönyörüseg-
ben1 7 1 valo léteket, ha ezeket fogod halgatni. a keresztet tsak hamar 

170 nem [Beszúrás.] 
171 gyönyörüségben valo [it—a-ból javí tva . ] 
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el veted. és az életnek. u t tyátol el tévelyedel. hanem mind ezeket nem 
kell halgatnod, és mind ezekre semmit nem kel feleined, hanem az én 
beszédimre valo nézve, a nehéz uton kel járnod, és bát ran viselned 
a keresztnek terhét . 

5 Storophila. követni fogom ezután. uram. ezeket a tanácsidot. 
és azon igyekezem. hogy a tsalárd. meg ne tsalhason engemet. 

A kristus. azigen jól vagyon. de amég nem elég. mivel három féle. 
meg tagadásal kel még a belsö embert meg172 sanyargatni, ugy mint, 
az elmében. az értelemben, és az akaratban, az elmében. mint vala-

10 mely fiókban. vannak el rejtve a sok féle rosz képzések. amelyek 
elödben tészik a világi. és testi gyönyörüségeket, el kel tehát ron-
ta-[73a:]ni azt a fiókot, mivel ha az elmédben meg tar tod, nemsokáig 
fogod horuozni173 a keresztet, az értelem azt fogja néked jovallani, 
hogy minden más féle kereszt néked mind jobb. mind illendöbb, 

15 mint sem az, a melyet viseltetnek veled, jobban nem tselekedhetel 
tehát . mint azt. hogy mondgy ellene mind ezeknek. cs vegyed jó 
szivel mind azt. amit reád kiildenek. maradgy17i békeségel nyomorusá-
godban, és ate szenvedéscdnek idejében. légy békeségel. amagad akarat-
tyát hadd el, és arcsz kivánságidot ne kövessed. eccli. 2. 4. C. 18. 30. 

20 mondgy ellene tehát én reám valo nézve. amagad akarat tyának, ugy 
hogy minden féle dolgaidban ezek a szók, mind a szájadban. mind 
a szivedben legyenek szüntelen. uram ate akaratod lcgyen meg, és ne 
az enyim. luk. 22. 42. arra vigyáz mindenek felet. hogy egy olyan 
kereszténynek., aki a tekélletességnek u t tyán akar járni. leg nagyob 

2ű kötelesége a. hogy az Isten akara t tya alá vesse magát . a maga aka-
ra t tyának áldozattya tet tzik inkáb ö néki. menyel tehát . és forgassad 
gyakorta elmédben azokat az igazságokat. a melyekre tani tot ta lak. 
mivel semmi nem hasznosab egy kereszténynek. az üdveségire. 
mint a hogy gyakorta elmélkedgyék köteleségeiröl., és hogy kóvesse 

30 azokot [73b:] az oktatásokot. a melyeket hallot, ez ollyan szükséges 
hogy pál az én apostolom, minek u tánna sok féle oktatásokot adot 
volna. t imothéusnak. u tánna tészi. ezekröl elmclkedgyel. ezekben 
gyakorollyad magadot. 1 t im. 4. 15. hasonlot mondok neked, amely 
igasságokot hallottál. azokrol elmélkedgyél. az elméd azoktól el ne 

30 távozék, és tsak azokban foglallyad magadot. 

172 meg (ölni ,) sanyargatni , [Törlés a sor elején.] 
173 hordozni [d—7í-ból javí tva.] 
174 maradgy (békeségben.) békeségel 
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Tizen ötödik Rész 
Az elsö könyvnek, bé fejezése. 

Ezek a szent oktatások u tán storophila el akarván menni, mon-
dá. hálákot adok uram néked. hogy szolgálodot az üdveségnek 
u t tyá ra méltoztat tad tani tani . ideje immár. hogy a tyám házá-

5 hoz viszá térjek. gondolom hogy az ötséim már ót vannak. ta r tok 
is at tol hogy bé ne vádollyanak az a tyámnak. akinek atermészetét 
üsmervén. tudom hogy jóvá nem hagya. hogy anyit késtem. és hogy 
az ötséimtöl el marad tam. 

A kristus. hogy ha az ugy törtónik. az éppen jó alkalmatosság 
10 lészen a kereszt u t t yá t el kezdeni. és ha egy kevés pirongatást a tyád-

tol nem szenvedhetnél. azal meg muta tnád, hogy nem vagy alkalma-
tos akereszt viselésre. mind azon által haza mehetz. és ha a kereszt 
u t tyán . [74a:] akarsz járni, igyekezél azon hogy egy nehány nap 
mulva. viszá jöhess ide, hogy a keresztet visellyed, és engemet kövess. 

15 Storophila. uram a mi töllem lehet. azt el nem mulatom. de kérlek 
arra, mondgyad nékem. hogy addig az ideig miben kell foglalatos-
kodnom. és hogy mitsoda tselekedetekel készithetem az elmémet 
akereszthez. 

A kristus. mihent a városban érkezel. meny egyenesen a szent 
20 kereszt klastromában, és a Custost le hivatván kérjed arra, hogy 

adgya oda néked. azokot az elmélkedéseket a melyeket magának 
készitet., és az idöt. annak olvasásában tölttsed. 

Storophila. ezt meg fogadván. a Custos oda adá néki elmélkedésit. 
és nagy órömel aházhoz érkezvén. nagy buzgoságal olvasá azt minden 

25 nap . de o h ! mitsoda az emberi nyomoruság, mivel egy kevés idö 
mulva, azt el. kezdé mulatni. ugy anyira, hogy a rend szerént valo 
áitatoságit. , tsak1 7 5 mint egy hidegen. és szokásbol kezdó végben 
vinni. a kereszt viseléshez valo kedve., minden nap aláb aláb szálla. 
és tsak az egy féle dologrol valo176 gondolkodást meg kezdé unni. 

30 ugy anyira, hogy egy nehány napok mulva. minden áitatos foglalato-
ságit [74b:] félben hagyá. és el kezdé mulatni azokot az oktatásokot 
mellyeket akristustol hallot vala. 

175 t sak [í megkezdett m-ből javí tva.] mint 
176 valo <(valo) gondolkodást [Törlés a sor elején.] 
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A K E R E S Z T N E K K I R Á L Y I U T T Y A . 

MASODIK KÖNYV 

A kereszt hordozásnak leg jobb modgyárol . 

Elsö Rész 
Hogy a keresztet fel kel venni. és azt hordozni 

kell. minden halogatás nelkül. 
Az idö, amelyben storophilának fel kelleték venni akeresztnek 

terhét. , és az üdveség u t tyán járni. el érkezék, de oh' Istenem, mitsoda 
5 változó és álhatat lan az emberi elme. az ö fel t e t t szándékiban., 

a keresztnek nehéz és hoszu volta. anyira meg félemleté ötet . hogy 
tsak kevésben mulék el. hogy meg nem szegé akristusnak te t t igeretét. 
aki is a szokot helyt várja vala ötet . eképpen nem akarják az emberek 
sokáig amit akarnak. és sok vagyon olyan közöttök, akik nagy 

10 sebeségel tesznek fel valamit magokban., de azt immel ámal viszik 
végben, mivel az elme gyors, de atest gyenge.. és a menyiben [75a:] 
az elme kivánnya a maga hasznára valo dolgokot, anyiban utállya. 
és kerüli azokot a test . eziránt nagy példát lá tunk az elsö apostolban, 
aki is az ö urához valo nagy buzgo szeretetében. bátorságal mondá. 

1 kész vagyok veled rabságra, és a halálra menni. és ismét. u tánna tészi. 
ha mindnyájan meg botránkoznak is benned. de én meg nem botránkozom. 
mark. 14. 29. mind azon által eza bátorság meg változék, mivel kevés 
idö mulva, egy közönséges szolgálonak a szavára. esküvésel kezdé 
tagadni.. mondván. nem üsmérem azt az embert. ma t th . 26. 74. 

20 Igen kevésben mulék el. hogy storophila eszerént nem tseleke-
dék. mivel amidön nagy kedveségel beszélgete akristusal., és177 a 
midön az örök életnek beszédit halgatá. akoron igen suhajtá akeresz-
tet . és semmi nem tet tzék nékie kedvesebnek, mint az ö szenttséges 
mesterével valo beszélgetés. és szenvedés, de mihelyt a több világi 

20 leányok közi adá magát , és a világi hejában valo tsalárd dolgokot 
kezdé tekinteni. mindent el felejte. és tsak kedvetlenül gondolkodék 
a keresztnek ut tyárol . söt még ugy tet tzék. mint ha meg bánta volna 
akristusnak t e t t igéretét; mind azon által. t a r t ván attol . hogy soha 
nyugodalomban nem lehet-[75b:]ne. ha el mulatná fogadását, erre 

30 valo nézve. el indula, de sok sohajtásal, és köny hullatásal. igen nehe-

177 és [Beszúrás.] 
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zen hagyván el178 a több társait . azon kivül is igen irtozék az ut tol . 
a mely nehéznek tet tzék. néki, keseregvén179 tehát mentében. szivesen 
fohászkodék némelykor az Istenhez. ajánlván nékie magát. akinek 
is kegyelme el nem hagyá ötet . 

0 El érkezvén mind azon által. a hagyot helyre., és ide, s' tová 
tekintvén akristust meg látá. aki is mondá néki, légy bátorságal 
storophila. igen jól tselekedted hogy babiloniát el hagytad. fogadá-
sodot meg ta r to t tad , akötelet mely avilághoz kötve tar tot , el szakasz-
to t tad , és hogy olyan bátran állottál akeresztnek zászloja alá. jól 

10 tudom liogy mitsoda hálot, és kelej)czét hántanak elödben., de az én 
kegyelmem kerültet te el azokot veled. ilion vagyon az alkalmatos 
idö. az üdveségnek napja. ugy mint, az az idö. a melyben akeresztet 
hordozni és engemet követni kell, mert aki abárányt követni akarja, 
szükséges annak a keresztet viselvén., u tánnam jöni. és az én nj 'om-

10 dokimon járni. 
Storophila. ezeken a beszédeken oly igen meg ijede. hogy reszketve 

hallá a keresztet t sak nevezni is; erre valo nézve. meg üsmervén 
amaga gyengeségit; valamint a hadakozáskor hogy bizonyos ideig, 
frigyet vet t egymás. [76a:] közöt a két rész., ugy storophila is látván 

20 hogy meg nem menekedhotik tellyeségel. akeresztöl, egy kevés idöt 
kére. 

Storojjhila. kérlek uram arra. engedgyed meg nékem hogy még 
egy kevés ideig had élhessek. avilági gyönyörüségel, és az ón iffiu-
ságomal, és ne kénszerits. oly nehéz, és keserves u t ra adni magamot. 

2o én még igen iffiu vagyok. atermészetem is ígen gyenge., idövel az 
eröm meg nö, és akoron inkáb viselhetem a keresztnek terhét . nem 
akarom azt tellyeségel el kerülni. kcrlek ne bánnyad ha azt egy 
kevés ideig el halasztom. 

A kristus mit kell hallanom storophila te tölled. honnét vagyon 
30 ez az idegenség. azt tsudálom hogy illyen hamar akarod el hagyni. 

az üdveségnek u t tyá t . a melyet m u t a t t a m néked. dhl balgatag. 
kitsoda babonázot meg tégedct. hogy ne engednél az igazságnak. gal. 
3. 1. miért hagyod oly veszedelmes halogatásal. abizonytalan idöre 
üdveségednek munkáját . el ne mulassad meg térni azurhoz, és azt 

30 naprol napra ne halogassad., mert az ö haragja. egy szers mind eljö. 
és el veszt a boszu állásnak napján. eccle. 5. 8. hát inkáb illiké avilág-

178 hagy ván el <t) a több társait . 
179 keseregvén [keserégüénhől javí tva az ékezet áthúzásával .] 
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nak adni iffiuságodot, és az Istennek öregségedet. az élet gyönyörü-
ségit a világnak, és az Istennek oly testet adni a ki meg fogyat-]76b:] 
kozot. és ötet nem szolgálhattya., mitsoda ditséretet érdemlesz. 
hogy ha olyan tes te t akarsz adni az Isteni szolgálatra. a kit meg 

5 erötlenitet a gyönyörködtetés. , a ki az idö miat meg hidegedet. meg 
nyavalyásodot. és semmire nem alkalmatos, viadalom nélkül, nem 
lehet koronát reménleni. nem szégyenledé magadnak meg tar tani 
óletednek leg szebb napjait , és a te uradnak Istenednek a semmire 
valo idöt adni, mitsoda ostobaság akor kivánnod el kezdeni az életet. 

10 a midön meg kel180 halni. 
Storophila. botsásd meg uram nékem kérésemet. mivel az én 

szándékom nem a, hogy öregségemre halaszam a kereszt hordozást. 
hanem hogy tsak egy nehány észtendökig lehesen azt el halasztani. 

A kristus kitsoda. igérte meg néked azokot az esztendöket, nem 
lo tudodé azt, hogy az embernek napjai rövidek, hogy az ö holnapinak 

és esztendöinek száma. kezem közöt vannak, és hogy meg határoztam 
életét. a melynél továb nem mehet. jób. 14. 5. nem tudgya ember az ö 
végit. hanem mint a halak horogal fogatatnak. és a madarak törel foga-
tatnak,181 ugy fogatatnak meg az emberek, agonosz idöben, midön. a 

~° hirtelen reájok jö. eccle. 9. 12. ha az ember tudná ideit halálának, 
[77a:] ugy182 el oszthatná. az életét, egy részit. agyönyörüségeknek 
adná, més részit akereszt hordozásra, és a penifcentziatartásra hagyná., 
de az aki ju ta lmat igért az égben, annak aki a keresztet hordoza, és 
botsánatot annak. aki penitentziát ta r t , aholnapi napot meg nem 

20 igérte az olyan restnek aki tsak mindenkor halogat; azt nem tudod 
hogy hol var tégedet ahalál. azért azt mindenüt várni kell. 

Storophila. mind azon által uram., mint hogy iffiu vagyok. nem 
volnaé jobb meg várni. hogy mind érteb idöben. és183 mind eröseb 
koromba lehesek. ? 

30 A kristus. minden idö az Isten elött meg ért idö. de föképpen 
az elsö és akövetkezendö; jó az embernek a terhet viselni, még iffiu-
ságátol fogvást. lamen. 3 27. mivel nem elég az ur terhét hordozni. 
de azt még iffiuságban kell hordozni. nem jobbé szivbéii örömel 
fel kiáltani az Istenhez. mondván. uram Istenem. te táplálsz engemct 

35 iffiuságomtol fogvást. gen. 18. 15. mint sem nagy keserüségel mondani 

180 kel [Beszúrás.] <hal> halni. 
181 fogatatnak, <ugy> ugy 
182 <ha r> ugy 
183 és [Beszúrás.] 
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dávidal., ne emlékezél meg uram az én iffiuságomnak vétkeiröl. se az én 
tudatlanságaimrol., ps. 24. 7. az ollyan aki iffiusága után1 8 4 [77b:] 
akarja hordozni az urnak terhét . nagyob bajal éri el atökélleteséget., 
mivel az ö vétkei háborgat tyák az ö lelke üsméretit, sok ideig is kell 

5 néki viaskodni. elsöben. a még el hagyhassa rosz szokásit., de miért 
mented magadot a te iffiuságodal., te idöseb vagy amás kettönél . 
azt is meg engedem hogy iffiu vagy, de ha engemet szeretnél. nem tsak. 
szovál. és nyelvel. hanem tselekedetel és igazságal. 1 joan. 3. 18. nem 
távoznál185 anyira a keresztöl, mongyad meg kérlek. hanem azé 

10 abuzgo kivánsága annak. a ki valakit szeret., hogy mentöl inkáb ha-
sonlithasson ahoz akit szeret. mit kivánhatz hát leányom nagyobbat , 
mint azt hogy engemet kóvethess., menyi iffiu szüzek adták magokot 
akemény életre. és keresték gyermekségektöl fogvást. akereszteket, 
és a nehéz testi sanyargatásokot, menyi sok számtalan mar tyr ad ta 

15 magát akinokra, a kik szinten ugy meg menthet ték volna magokat. 
iffiuságokal. miért nem akarod tehát követni. a mit azok. oly neinesi 
modon követtek 

Ezeket a példákot, és oktatásokot nagy szégyenel186 halgatá storo-
phila, de üdveséges szégyenel, mivel fel gerjesztvén szivét fel kiálta, 

20 kivánom uram hogy a te kegyelmed, mindenkor velem legyen., 
hogy had lehessek ér-[78a: üres] 
[78b kép:] Ha ki u tánnam akar jöni. tagadgya meg magát, és vegye 
fel az ö keresztét. és kövessen engemet. m a t t h 16. 24 
[79a:]demes, tarsaságokban lenni azoknak a szüzeknek, akik a testet 

25 meg feszitették, az ö indulatival. és kivánságival együt, gal. 5. 24. 
A kristus ez igen jó kivánság leányom. ide nem tsak szó, hanem 

tselekedet kivántat ik, és abban bizonyos lehetz. hogy sokal hasz-
nosab néked a mostani idös korodban hordozni akeresztet. mint 
sem azt idöseb korodra187 halasztani. a melynek el érése bizonytalan. 

30 igen könyü azt viselned amihez, gyermekségedtöl fogva szoktál, de 
vétekben meg rögzöt bünöst, apenitentzia alá vetni, ollyan mint 
ha egy öreg ebet, a pólda beszéd szerént. alántzhoz akarná valaki 
szoktatni. 

Storophila. ellene mondok uram tehát ahalogatásnak, és akeresztnek 
35 u t tyá ra indulok. segits kórlek malasztodal. és el ne távozál töllem. 

184 után akarja [u—a-ból, t megkezdett &-ból javítva.] 
185távoznál [y—í-ből javítva.] 
186 szégynel [íráshiba. ] 
187 korodra (hagyni.) halasztani. 
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Masodik Rész 
Hogy mindennek a maga keresztét kel viselni, és nem kell 

abban válogatni 
Ha ki u t ánnam akar jöni. tagadgya meg magát, és 
vegyefelazö keresztét. és kövesen engemet. m a t t h 15. 24. 

5 [79b:] A kristus. lá tván jó szándékban valo létit t an i tványának . 
olyan helyre vivé ahol sok féle kereszt vala egy rakáson. storophila. 
megakarván muta tn i az öszent mesterének., hogy tellyeségel kiványa 
ötet követni, nagy serénységel., valasztá magának akeresztek közül. 
aleg kissebbikét, gondolván magában, hogy ha kitsiny is. de tsak 

10 kereszt, és hogy a kinek188 erös válla vagyon. a valaszthat nehéz 
keresztet magának. de mint hogy én gyenge vagyok. nekem kis 
kereszt kivántat ik. 

A kristus. hogy hogy storophila. már is botlani keszdesz. há t 
el felejtettedé amit mondot tam ? 

10 Storophila. hiszern uram én a keresztet hordozom. 
A kristus. a valo, de nem olyan formán, amint én mondot tam. 

mivel nem mondottam azt. hogy mindenik vegye fel akeresztet. ha-
nem hogy mindenik vegye fel a maga keresztét. 

Storophila. melyik hát az én keresztem. nem azé a melyet én 
20 választottam a többi közöt. ? 

A kristus leányom nem szabad kinek kinek olyan keresztet választani 
a mitsodás tettzik, hanem azt az Isten kezéböl kell el venni, a mitso-
dást tettzik nékie küldeni. 

Storophila. látom uram hogy meg tsalatkoztam [80a:] botsásd 
2D meg tudatlanságomot. , azt gondoltam hogy anyomoruságok közöt, 

mindenkor aleg kissebbikét kell választani. és mint hogy tellyesége] 
szükséges akeresztet viselni. lehet leg aláb. aleg könnyebikét venni. 

A kristus a te tévelygésed igen nagy. mivel éppen nem jó a nyomo-
ruságok közi számlálni a keresztet, a mint egy eretnekség avilágiak 

30 közöt., a kik akár minek joságárol, tsak az érzékenységek által tesznek 
itéletet. de tenéked, az okoság. és ahit vilagosága által. kell vezet-
ned magadot. , a melyek bizonyára meg muta t tyák néked. hogy a 
kereszt nem rosz, nem igazéá hogy a keresztek, és anyomoruságok, 
az Istentöl származnak, aki is örökös jó. és kut feje minden jónak, 

35 hogy lehetne tehá t azt mondani. hogy rosz származik ötölle. az Is ten 
olyan hatalmaság, aki jó tévö. és a ki minden hata lmát . tsak arra 

a kinek (nehez) erös 
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fordit tya. hogy az egész világnak hasznára189 legyen. mi végre valok 
pedig a nyomoruságok. ? a mint már azt meg mondottam. azok jók. 
és üdveségesek. hogy lehet tehát azt rosznak hini, a mi. örökös jót 
szerez. 

5 Nézük már most. és kövesük ahitnek világoságát hogy semmi 
homályoság ne maradgyon. hiszedé storophila hogy én Isten fia 
vagyok, hiszedé hogy valoságosan az oltá-[80b:]ri szenttségben 
vagyok, ? azt tudom hogy hiszed., de mond meg nékem miért hiszed 
azt? 

10 Storophila. azórt uram. mert te aki örökös igazságxvagy., azt né-
künk ki nyi latkoztat tad. és szenttséges szájadal mondot tad. ezeket. 
ez az én testem. 

A kristus miért nem hiszed tehát azt. hogy a kereszt és a nyomo-
ruság jó. mivel ezeket is én mondot tam. boldogok alelki szegények. 

15 boldogok azok akik sirnak., boldogok akik haboruságot szenvednek az 
igazságért. ma t th . 5. 3. 

Storophila. ezeket nagy tsendesen halgatá. nem tudván mit felelni 
ezekre. akinek akristus mondá. tudodé mit akarok ezekböl ki hozni ? 

Storophila. én nem tudom uram. hanem kérlek tani ts meg arra. 
20 A kristus. azt hogy, ha a kereszt jó. tehát . , nem hogy azt el kellene 

vctni. de söt még azt kivánni kellene. és a 19° jók közöt, nem a kissebi-
ket . hanem a nagyobikot kel választani. 

Storophila. én ezt jól látom uram. de kitsoda az, aki azt tsele-
kedgye. ? 

2o A kristus leg elöbször azt én tselekedtem. hogy az által példát 
adgyak néked. mert a midön evilágra akarék jöni, az Istennek böl-
csesége lévén, ugyan azon a böl-[81a:]cseségem. és hatalmom vala., 
mint a mely vagyon mostanában. és noha akaratomon állot volna, 
ollyan idöt választani. a mitsodást akar tam. , mind azon által aleg 

30 a lkalmatlanabbat választottam. magamnak. noha az egész világ enyim. 
még is egy istállot választot tam, az ég az én királyi székem. és 
a föld a lábaim alat valo szék. mind azon által, a jászolt. nagyobra 
betsüllém akirályi széknél, mit mondot tak én felöllem. azt mondot-
ták, hogy meg tudom vetni aroszat, és ajót választani. a testi bujál-

3o kodás rosz tehát , mivel én azt meg vetet tem. és a szenvedés jó. 
mivel azt választottam. 

189 haszná(llyon>ra legyen. 
l a o a [Beszúrás.] 
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Storophila: ez uram igen nagy példa.. de ki fogja ezt követni. 
és kitsoda az, aki meg vetvén az álkalmatos életet, a nyomorult 
életre adgya magát. 

A kristus. látom én azt storophila. hogy te azt nem tudod menyin 
5 voltanak. és vannak ollyanok kik akeresztet szerették. nem olvas-

tadé valaha mit irnak az ón szolgámrol ferentzröl. szent bonav. az ö 
életében. Cap. 14. ez a jó remete. anyi sok féle nyavalyakban esék, 
hogy testónek minden részeiben., nagy fajdalmakot szenvede., ezek 
ahoszas nyavalyák anyira el szárazták., hogy tsak a tsonttyai mara-

10 dának. és a fájdalmakot nénnyeinek nevezi va-[81b:]la, egy szer 
a többi közöt. igen nagy szenvedésben lévén. afrater a ki mellette 
vala, igen meg száná, és mondá néki. atyám. kérjed az Istent, hogy 
egy kevesé enyhittse meg nyavalyádot,191 mert ugy tettzik, mint ha 
mód. nélkül sulyos volna az ö ostora te rajtad, ah' atyám fia, mondá 

15 eza szent ember sirva, hogy miképpen beszélsz., hanem üsmerném 
tiszta és együgyü szándékodot, ez után irtozva tekintenék te reád, 
és meg sem engedném hogy mellettem lennól., mivel nem kel azt 
tenéked192 visgálnod. hogy miképpen bánik az Isten ón velem, noha 
minden erejét el vettók vala a nyavalyák., mind azon által. gyakorta 

20 a földre borulván. alázatoságal., szivesen ditsére az Istent mondván. 
hálákot adok oh! Istenem szenvedésimért, és kérlek nevellyed azokot, 
ha az ate akaratod.193 és légyen az a vigasztalásom. hogy nyomorgatván 
engem afájdálomal. ne kedvezen. és ellene ne mondgyak a szent beszédi-
nek. jób. 6. 10. ate akaratodnak végben menetelénél. énnekem soha 

20 nagyob vigasztalásom nem lehet. mit gondolsz erröl storophila., ez a 
szent meg elégedéké egy kis keresztel. ? azt pedig ne gondollyad. 
hogy ö egyedül lett volna illyen., mivel xavérius ferentz. ez az194 

indiai apostol., a midön belsö képen valo vigasztalásokot veszen vala. 
mindenkor ezt mondá. elég uram elég. ellenben pedig anyomoruságok-

30 ban. és veszedelmekben. ezeket mondá, még többet uram többet. 
[82a:] és ezt a keresztet ugy vedd el rollam, hogy még nehezebet 
adgy hellyette, storophila mit mondasz ezekre. ezek az emberek 
utáltáké a keresztet, valyon akissebikét választottaké mint magad ? 

191 nyavalyádot, \l—tí-ből javítva.] 
192 tenéked (tekintened) visgálnod. 
193 és kérlek[. . .Jakaratod. [Bz a mondat is alá volt húzva, de Mikes hul-

láraos vonallal törölte az aláhúzást.] 
194 az <sze) indiai apostol., 
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Storophila. én ezekre uram195 egyebet nem mondhatok. hanem hogy 
azok szentek voltanak., atekélletesség bennek bövségel meg volt. 
én pedig bünös, és iffiu, még attol távul vagyok. 

A kristus de leányom miért nem vagy te is szent. és ollyan tekélletes 
6 mint azok valának., valyon az ö testek értzböl volté. vagy a nyomo-

ruságot és a fájdalmat nem érzettékó, anyira mint magad, mind azon 
által mostanában, nem kivánom196 tetölled, se azt hogy anyit tsele-
kedgyél mint azok tselekedtek, hanem tsak azt kivánom tetölled., 
hogy ne amagad akarattya szerént válaszad akeresztet és azt ne 

10 mondgyad. örömest szenvednék. illyen. illyen nyomoruságokot, de 
amely keresztet reám akarnak adni, az igen nehéz, és nem hordozha-
tom. az ollyan aki tsak azt akarja szenvedni, és anyit a menyi néki 
tettzik. nem valoságos békeséges türö. az ollyan. akiben ez ajó erkölcs 
vagyon, nem tekinti azt, hogy ha aláb valoé. felyeb valoé. egy szenté. 

15 v a gy egy gonosz szenvedtetié ötet. hanem mindentöl egy aránt 
veszi aszenvedést, és azt ugy veszi, mint [82b:] ha az Isten keziböl 
vennó. el is hitetvén magával hogy a hasznos, mivel az Istenért 
szenvedni leg kiseb dolgot is. ö elötte az érdemes; ha magadnak 
ellene mondottál volna, amint arra tanitottalak, ha amagad értelmét, 

20 és akarattyát meg tagadtad volna, azoknak tanáttsokot többó nem 
követnéd, el felejtettedó tehát az én oktatásimot, nem hiszedé azt. 
hogy mindeneket az örökkó valo bölcseség rendel., ugy hogy semmi 
nem történik amely jódra, és hasznodra ne lenne. 

Storophila. látom uram. hogy a magam elméjit követvén. osto-
25 bául tselekedtem. és azt meg vallom. hogy a testnek okoságát követtem 

amidön ezt akis keresztet választottam, amely talám veszedelmes. 
A kristus. igen jól beszélsz leányom. mivel jaj annak aki nem 

a magáét, hanem idegen keresztet visel. azt pedig el itélheted, hogy 
a mely keresztet valaki valaszt magának. az idegen kereszt, holot 

30 az. avaloságos, és hasznos kereszt. amelyet az Isten öröktöl fogva 
rendelt el valakinek, akár ki keze által legyen a. ez iránt szép példát 
hozok elö neked, gertruda szüz.197 meg halván. hogy egy szemely 
igen panaszolkodnék azon, hogy az Isten olyan keserüségeket bo-
tsátot reája, amelyek nem volnának hasznosok üdveségére, meg száná, 

35 és imádkozék érette. hogy az [83a: üres] 

196 uram [Beszúrás.] 
1 9 6kivánom [m—k-ból javi tva . ] tetölled, se azt hogy <azok) anyit 
197szüz. <m) meg halván. 
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[83b: kép] Mennyünk ki azért ő hozája. a taboron kivül. az ö gyalá-
zattyát hordozván. hebr 13. 13. 
[84a:] Isten változtatná meg azokot a nyomoruságokot,198 én meg 
jelenék annak szüznek, és mondám néki, mond meg annak a 

5 személynek, akiért imádkozol, mint hogy szenvedés. és nyomoruság 
nélkül el nem lehet nyerni ameny országot, azért mondgya meg néked, 
hogy mitsoda szenvedést gondol magának hasznosnak lenni, a midön 
pedig abban esik. akoron békeséges türésel legyen. gertruda észre 
vévé erröl a feleletröl, hogy veszedelmes. és nagy kevélység volna maga 

10 magának választani keresztet. és abban válogatni.199 hogy melyik 
jobb az üdveségre, és melyik nem jobb. melyikét lehet el viselni, 
és melyikét nem, holot azt nagy alázatoságal, és engedelmeségel 
kell venni az Istentöl, látodé tehát storophila. hogy mitsoda veszedel-
mes, ha magad választod magadnak a keresztet, és mint hogy már 

15 azt tudod., azért vigyáz, hogy többé, ollyan vétekben ne esél. 

Harmadik Rész 
Hogy a keresztet, nem maga után kel vonni, hanem hordozni kel, 

és nem kel gondolni. agyalázattal, mely azal jár. 
Mennyünk ki azért ö hozája, a táboron kivül. az ö 
gyalázattyát hordozván. hebr. 13. 13. 

20 Storophila látván. mind ezekböl a szavaiból. [84b:] a kristusnak. 
hogy meg nem menekedhetnék attol a keresztöl, a melyet nékie ren-
deltek. el hitetvén ezt magával., reá álla, hogy fel vennó azt a keresztet, 
melyet az ö szent mestere mutata nékie, de mint hogy a természet 
kerüli mind azt. a mi nékie nehéz, azért storophila is kezde gondol-

25 kodni azon, hogy miképpen találhatna modot abban, hogy a kereszt 
mentöl könnyeb lehetne nékie, erre valo nézve. egy kötelet kötvén 
reája, nem hordozni. hanem maga után kezdé vonni a keresztet, 
de azt látván, hogy mindenek meg tsufolnák órette. azért az orczáját 
bó fedé. szégyenelvén. akeresztért valo gyalázatot. akristus azt lát-

30 ván,. egy kevés ideig látatlanná tevé. de azután, eképpen feddé meg 
arol. 

A kristus. mit tselekszel storophila. hát eszerént gondolodé hordozni 
a keresztet; ugy tettzik mint ha gyalázatnak tartanád ahoz nyulni, 
emlékezél meg arol. hogy én nem azt mondottam, ha valaki utánnam 

198 azokot a nyomoruságot, [fráshiba.] 
199 válogatni. [o—o-ból javítva.] 
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akar jöni. hogy maga után vonya akeresztet. hanem hogy azt fel vegye, 
hordoza, és kövesen engemet. mit akartam ez által egyebet mondani. 
hanem azt, hogy a keresztet fel kel a földröl emelni, mint200 drága 
állapotot. és azt hordozni kell. 

5 Storophila ígen nagy bajban vala. nem tudván, miképpen menteni 
magát. még is reszketve kezdé mondani. és magát mentegetni, hogy 
a keresztöl el irtodzot mihent meg. [85a:] látta., és ugy meg ijedet 
attol., hogy nem lehete nékie aztot a földröl fel venni. 

A kristus. hitesd el magadal., hogy ez a nagy félelem nem a kereszt-
10 nek nehézsegitöl jö, hanem az elmétöl. mivel nem leg nagyob nyomoru-

ság a nyomoruságot szenvedni. de az a valoságos nyomoruság., ha 
azt nem tudgyák. vagy nem akarják szenvedni. igazán valo böltseség 
tehát a szenvedéshez készülni, a nyomoruság is könnyeb, hogy ha 
arra reá szánnyák magokot. az érdem pedig annál nagyob. 

15 Storophila. de uram kérlek ki tselekedhetné azt? 
A kristus. kitsoda, ? az, aki a maga erejében nem bizván, az Isten-

ben veti minden reménségit. azt meg engedem neked. hogy az emberi 
gyarloság kerüli a szenvedést, a keresztet hordozni, azt szeretni, 
atestet sanyargatni, de a tiszteletet kerülni. magadot meg vetni, 

20 avilági jókot el hagyni. mind ezek olyan dolgok. a melyektöl irtozik 
a magadhoz valo szeretet; és ha tsak201 a magad erejét tekinted, 
egyikét sem viheted végben ezek közül magadtol; de ha az Istenben 
veted reménségedet, onnét felyül mind erött, mind tehettséget fogsz 
venni. 

25 [85b:] Storophila. avaloságos., hogy az Isten irgalmas202 és kegyel-
mes lévén. el hitethetem magamal, hogy én nekem arra mind kegyel-
met adna. mind segittséget nyujtana., de hogy igazán meg vaUyam, 
oly igen irtozom akeresztöl. hogy azokot nem is kérhetem. 

A kristus. A midön mojses látá. hogy a páltzája kigyová változék. 
30 attol meg ijede. és szaladni kezde, de az Isten parancsolá néki. hogy 

venné fel akigyot. és azonal. akigyó páltzává változók, az után azon 
páltza. amojses kezében olyan eszközé lön, a melyel az Isten által 
vivé averes tengeren az ö népit. és meg szabaditá. a nyomoruságbol., 
igy a kereszt, és aszenvedés. olyan páltza, a melyet ha a földre. vetz. 

35 kigyonak tettzik lenni. attol meg ijedcz. és el is szaladcz. de ha azt, 
az igazságnak. kezével. fel veszed, és a nyomoruságnak vegit meg 

200 mint [í—d-ből javí tva . ] 
201 t sak [k—d-ből? javí tva.] 
2 0 2 i rgalmas <[le) és kegyelmes lévén. [Törlés a sor vágén.] 
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tekinted. akoron meg látod., hogy akereszt. aza páltza, a mely meg 
szabaditván tegedet avéteknek rabságábol. a menyei jérusálemben 
fog vezetni. emeld fel hát szemeidet az ég felé. a hová emeli az embe-
reket akereszt., és tekinsd meg az örökké valo boldogságot, a melyet 

s igértek akeresztért valo érdemnek. szükséges azért, hogy az emberek, 
mindnyájan által mennyenek anyomoruságnak szélvészes tengerén, 
és fel emelyék sziveket, és szemeket az [86a:] ég felé. valamint 
az én apostolom mondgya. nem azokra nézünk, a melyek Mttatnak. 
hanem a melyek nem látatnak, mert a melyek látatnak, idö szerént 

10 valok, de a melyek nem látatnak, örökké valok. 2. Cor. 4. 18. miért 
fólsz tehát a keresztöl, hogy ha tsak egy tagodnak kellene része-
sülni aboldogságban. a fel támadás után, ugy talám elég volna egy 
kézel nyulni akereszthez, de mivel hogy én az egész embert váltottam 
meg, és az egész testében akarom meg jutalmaztatni, oly boldog-

15 ságal. a melyet ki nem lehet mondani, miért ne hordozná tehát az 
egész teste akeresztet., tudodé azt storophila. hogy én az egész ember-
ségemet. az embernek üdvéségire forditottam, hogy szenvedhessem 
hát én azt. hogy olyan idegenül szolgályon engemet, mint ha elég 
volna, imel ámal maga után vonni akeresztet. minden kéttség nélkül. 

20 az emberekért valo sok szenvedésem., és szeretetem, más féle hálá 
adást érdemlene. 

Mind ezekre a kegyeségel valo feddésekre. storophila semmit 
nem felele, akristus azt látván. meg akará véle üsmértetni még más 
vétkétt is. a mely nem vala aláb valo az elsönél, mondá azért nékie, 

25 storophila miért fedezted bé az ortzádot. azérté hogy nagy gyalázat-
T86b:]nak tartod a kereszt hordozást. ? 

Storophila azt meg vallom igazán, hogy igen szégyenlettem, mivel 
az én szomszédim gyaláznah engemet. és azok a kik körülöttem, vannak. 
tsufolnak. ps. 78. 4. nem szükség hogy többet mondgyak, mivel te tudod 

30 mitsoda gyalázattál. illetnek engemet. és hogy mitsoda szcgyenbe hozta-
nak. ps. 68. 23. 

A kristus. bátor légy, és vessed reám szemeidet., meg tekintvén 
azt. hogy én az öröm. és tsendes élet helyébe, keresztet szenvedtem. 
agyalázatot meg vetvén. hebr. 12. 2. nem de203 nem éretted szenved-

35 temé azokot agyalázatokot. igen is éretted, aki tsak féreg, és nyomoru-
ság vagy, azt tudod hogy amidön ajérusálem kapuján ki vivének 
engemet. a kereszt, a vállamon lévén. mindenek tsufolnak vala, és 

203 <(d) nem de [Tórlés a eor elején.] 
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bestelenségel szollanak vala felöllem, söt még fogakot is tsikorgatták 
ellenem. miért kellene tehat néked félni attol atsufságtol melyet avi-
lágiak tehetnek rajtad. az én keresztemért, mint ha nagy bestelenség 
volna. azén keresztem, nem tudodó azt. hogy az én tanitványim azt 

5 ditsöségnek tartották, ugyan azért is mondgya az én apostolom pál. 
mennyünk ki azért ö hozája atáboron kivül. az ö keresztét hordozván. 
hebr. 13. 13. 

Storophila. örömest fogom szenvedni ezután. [87a:] oh! édes 
üdvezitöm. a kereszteket. és a gyalázatokot. te éretted, de tsak 

10 eppen egy dolog nehéz nekem. ahogy. avilágban ollyan nyilván valo 
vótkesnek fognak engemet tartani, a ki vétkeimért, meg érdemlettem 
akeresztet viselni. kérlek azért, itély meg engemet. és oltalmazz meg 
ólyan néptöl. aki nem szent. ne adgy kezekben azoknak, kik engemet 
gyáláznak. ps. 42. 1. 

15 A kristus. hogy ha azt20i a kegyelmet meg nem engedném is néked, 
semmi panaszod nem lehetne. mivel én soha semmi vétket nem 
tselekedtem., még is, abünös testnek hasonlatoságában öltöztem ábünért. 
rom. 8. 3. nem számlaltaké engemet a gonoszok közében. nem vitteké 
engemet ahalálra, akét lator közöt. az Isten engemet terhélt meg 

20 ati gonoszságtokal. és akor ugy tekintettek engemet. valamint egy bél 
poklost, valamint ólyat, akit az Isten el hagyot. isa. 63. 6. te pediglen 
ugy félsz a vótkesek közi számláltatni. mint ha igaz. és ártatlan 
volnál. nem tudé azt, hogy meg botránkoztattad azokot, akik tégedet 
szerettek, ate szived kivánságit mindenben követted, ugy hogy abünt 

25 ugy ittad, valamint avizet, és mostanában egy kis szegyenért ugy 
panaszolkodol., mint ha ártatlan volnál. noha nem régen mondám 
azt néked, hogy [87b:] engemet, a ditsőség és gyalázat, szidálom, 
és ditséret közöt, kel követned. 2. Cor. 6: 8. ha én reám veted szemeidet 
meg láthatod, hogy a méltoság, az alázatosságban találtatik, ahata-

30 lom agyengeségben. és az élet. ahalálban. ha az életre akarsz érni, 
kövessed azt, a mi arra vezet, vesd meg a szégyent, mivel a homlo-
kodra azért vetz keresztet, hogy meg mutassad azt, hogy nem szegyen-
led követni tanitásomot. 
• Storophila. el nem hitetvén még is mind ezeket magával. mondá. 

35 azt meg vallom uram. hogy sok féle vétkeim vannak. mind azon által. 
kegyelmedböl az ollyanoktol ment vagyok, a melyek másokot meg 
botránkoztathatnák. ős a melyeket. szememre vethetnék mások. 

204 azt <(azt) a kegyelmet 
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A kristus. miért vigyász mindenkor arra, hogy mit fognak az embe-
rek mondani, az én apostolom azt mondgya, hogy a mi ditsekedé-
sünlc nem más. hanern a mi lelkünk üsméretinek bizonysága. 2 Cor. 
1. 12. ez igy lévón. akinek alelke üsmérete. nyugodalomban vagyon. 

5 nem kell arra hajtani hogy mit mondanak mások felölle. 
Storophila. noha a szivem semmit a szememre nem vethet, és 

semmi oly nagy vétekben nem órzem magamot, mind azon által 
uram. az igen nehéz hogy mások nagy vétkesnek tarttsanak.205 

A kristus mindenkor tsak egy éneket mondasz, nem [88a:] mondom 
10 én azt hogy a nehéz ne legyen. de a héjával. nem el szenvedhetet-

len dolog. ám bár egy féle keresztet hordozanak a jók, és a gono-
szok. de az érdem nem egy aránsu. mert noha, egy keresztet visellye-
nek is: de abbol nem következik hogy egy mástol. meg ne külömböz-
tessenek. szintén ugy, valamint hogy, egy keméntzében az arany 

15 szépen fénylik, és a szalma, fekete füsté válik. és igy ugyan azon 
egy nyomoruság meg probállya és tisztittya a jokot, és a gonoszokot. 
el kárhoztattya, mivel abban a gonoszok. az Isten nevét káromollyák. 
és a jók áldgyák. és ditsérik. 

Storophila, én ezekre egyebet uram nem tudok felelni, hanem 
20 hogy a keresztet hordozam., és hogy mindenektöl meg tsufoltassam. 

ekét féle rosz. 
A kristus abban semmi rosz nintsen., akereszt alat szükség képen 

el kel szenvedni agyalázatot. mert mind azok akik Istenesen akarnak 
élni akristusban. üldözéseket fognak szenvedni 2 tim. 3. 12. epedig 

25 közönséges avilágban. hogy az ollyan. aki egyenes uton jár, és az Istent 
féli. meg vettetik attol, a ki gonosz uton jár, prov 14. 2. de te ne hajts 
avilág itéletire, hanem tsak köves engemet. egyébre ne vigyáz. ha a 
világbol valo volnál, a világ a mi övé. szeretné azt, de mint hogy. 
el választottalak evilág206 [88b:] közül, hogy engemet kövess, és keresz-

30 temet hordozad. azért gyülöl tégedet evilág. joan. 15. 19. de azt tud meg. 
hogy még te elötted gyülölt engemet. evilág. ugyan azért is választot-
ták a kereszten valo halált nekem a sidok. hogy ne tsak fajdalmas. 
hanem még gyalázatos halál is lenne. azt keresték. hogy mindenek 
elött. utálatos, és gyalázatos lennék. azért, hogy ha senki el nem akar-

35 na is hagyni halálomért, leg aláb hogy el hagyanak gyalázatos szen-
vedésimért. de ugyan ezen okbol is jöttek leg inkáb hozám azok akik 

206 t a t t sanak [! r nélkül, íráshiba lehet.] 
206evilág<tol.>[88b:] közül, [&—í-ből javí tva . ] 
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szerettenek. mivel oly gyalázatos halált kivántam ö érettek szenvedni, 
ugyan is leheté nagyob207 vigasztalások azoknak kik akeresztet vise-
lik. mint a, hogy abban én hozám hasonlitnak. 

Storophila, ez uram igen nagy tekélleteség.208 gondolom hogy nem 
s is közönséges az emberek közöt. én pediglen érezvén gyengeségemet, 

nem merek olyan nagyra vágyni. 
A kristus. avalo hogy igyekezni kel arra mind azoknak. kik a tekél-

leteségre vágynak. a melyre is hittam az embereket. legyetek azért 
tekélletesek. mint ati menyei atyátok tekélletes, matth. 5. 48. ezert is 

10 mondgya egy nagy doktor. hogy az ollyan aki keresi az Istent., 
valahány napot. valamely szenvedés nélkül töltött el. mind anyi 
kárt vallot. mert valamint hogy, a mely fát. a szél leg jobban ér, annál 
mélyeb gyüke-[89a: üres] 
[89b: kép] Vigyázatok arra. hogy a jó tselekedeteteket. ne tseleked-

15 gyétek az emberek elött, hogy láttassatok azoktol. matth. 6. 1. 
[90a:] ret vett, ugy az ollyanok. kik magokot tellyeségel az Isten 
rendelése alá vetik. magokot keményen tarttyák. és semmi öket meg 
nem mozdithattya. 

Storophila. örömmel kivánnám, hogy ha a keresztnek uttyan 
20 nagyot haladtam volna. de azt is akarnám. ha nagy bátorságom volna. 

A kristus. légy jó bizodalomal., leg elsö lépése annak a ki a jóra 
igyekezik., ahogy, a jó erkölcsöt kivánnya. és209 mennél inkáb neveke-
dik ez a kivánság, annál inkáb közelit a jó erkölcshöz. ha erröl böveb-
ben akarsz oktattatni. halgassad mit mond Climacus. a szenvedésnek 

25 kezdete a. hogy nagy keserüségel veszik agyalázatokot. az utnak. 
közepin., hogy azt szomoruság nélkül szenvedik. avégin pedig azt 
háláadásal veszik. láttam, mondgya olyan három szerzetest. akiket 
nagy bestelenségel illettenek. az egyike azok közül azt érezvén. azon 
fel háborodot, mind azon által. neheztelésit el titkolta, a második 

30 azt örömel szenvedte. a harmadikának. tsak épen az eset nehezen. 
hogy a fele baráttya az által magának kárt tett. 

207nagyob [6—i-ból javítva.] 
208 tekélleteség. [Utána magasra felnyúló szárú betű kezdete, melyet nem 

folytatott.] 
209 ás <a) mennél inkáb [Törlés a sorvógen.] 
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Negyedik Eész. 
Hogy a kereszt viselésben el kel kerülni a hejában valoságot. 

Vigyázzatok arra. hogy a jó tselekedeteteket. ne tseleked-
gyétek az emberek elött, hogy láttassatok azoktol. 
matth. 6. 1 

5 [90b:] Storophila örömel kezdé halgatni az ö szent mesterének 
oktatásit. és azokot követni is akará., de azon dolog történék véle, 
a mint szokták mondani. hogy a ki egy roszat akar el kerülni, másban 
esik. azt meg tanulta vala, hogy nem kellene a keresztet maga után 
vonni. hogy a keresztnek gyalázattyátol sem kellene félni, mivel az. 

10 aditsöségnek magja. azért már nem is gondolkodik vala egyebröl.,210 

hanem arrol a ditséretröl. és ditsöségröl, a melyet fog érdemleni. 
azért hogy mindenek elött viseli akeresztet. valamint a kristus. erre 
valo nézve, fel vevé a keresztet;211 de azt keresztül tevé maga eleiben. 
olyan formán. hogy a kereszt el fogá az egész utat. és mindenek tekin-

15 tik vala ötet, azt is gondolá. hogy már ö sokat haladot volna. ajó 
erkölcsnek uttyán. mivel a keresztet ha ugy nem is amint kelletet. 
de tsak hordozta, de oh' mely igen el tévelyednek az emberek. a midön 
a magok akarattyokot követik, az ollyan aki annak elötte egy kevés 
idövel nagyon tartot az emberek elött valo gyalázattol, más féle 

20 veszedelemben esik, és tsak nem el veszti magát. amaga mutogatása 
miat. 

A kristus, ezt meg látván, meg üsmérteté véle. ujontába valo 
tévelygését. mondván, mit tselekeszel leányom, a vétket. vétekel 
akarodé212 helyre hozni. a keresztet hordozni kell. de nem kel magadot 

25 fel emelned, tekinsd meg hogy mitsoda alkalmatlan. ollyan formán 
hordoznod a keresz-[91a:]tet. mindenben meg ütközöl, és ugyan 
maga a kereszt nem engedi néked bé menni a meny országnak szoros 
kapuján. olvastadé azt. hogy ársénius remete aházában lévén. szozatot 
halla. a mely mondá néki. gyere had mutassam meg néked, az emberek 

80 tselekedetit., ki menvén. két lovast láta. a ki mindenik maga elött, 
keresztül. egy hoszu213 gerendát viszen vala, és ollyan forman. akará-
nak egy templomban bé menni. de azt végben nem viheték. mivel 
a gerendátol nem lehete. azért ketelenek valának kivül maradni. 

210 egyebröl., [Második e—é"-ből jav í tva az ékezet áthúzásával . ] 
211 a kerosztet; <od> de 
212 akarodé ^el) helyre hozni. 
215 hoszu <h> gerendát [Törlés a sor végén.] 
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ársenius ennek magyarázattyát akarván214 meg tudni. a szozat azt 
felelé nékie. hogy az, az olyanokot jelentené, a kik kevélységböl 
viselik az igazságnak terhét. és a kik meg nem alázták magokot. 
hogy magokat meg jobbittsák, és alázatosan járjanak215 a kristus 

5 uttyán. azért is kivül maradnak. a meny országnak kapuján. latodé 
storophila, hogy mitsoda veszedelemre veted magadot. ha ugy hordo-
zod a keresztet. a hejában valo ditséretért, azt tud meg. hogy az ollyan 
formán valo kereszt hordozás. ollyan ostoba kevólység. a mely semmi 
jutalmat nem érdemel. 

10 Storophila. ón216 uram azt tsak azért tselekedtem hogy el kerül-
hessem azt a vétket. a melyröl meg intettél volt. [91b:] engemet, 
nem gondoltam hogy rosz legyen jót tselekedni. és azért egy kis di-
tséretet várni. én azt olvastam hogy a ditséret bátorságot ád, még aleg 
fólókenyebeknek is. ugyan ezel is akartam magamot meg bátoritani. 

15 akereszt hordozásra. gondolván azt, hogy szabad azal akis segittségel 
meg könyebitteni azokot a sok nehézségeket, a melyek el idegenittik. 
azokot kik akarnák a keresztet hordozni. 

A kristus. meg tsalod magadot leányom. mivel ha a ditsöséget 
szereted. az olyat szeresed amely örökös. avilágit pedig meg vessed. 

20 mert az ollyan mint a fiist, igen217 rosz kereskedö vagy, hogy ha szen-
vedésidet az emberi ditsóreten akarod el adni. és a menyeit el vesz-
teni. mely tsudálatos az emberi meg romlot elme. aki nagyobra be-
tsüli az emberi ditsöséget., az Isten ditsöségénél. mitsoda bolondság. 
alelki dolgokban olyan hejában valo ditséretet, keresni., a melyet a 

25 szél el viszen., sok munka után semmit sem nyerni, egy jó szolga az ö 
munkájában, mindenkor az urát tekinti. és az ollyan tanitvány. a ki 
elö akar menni. mindenkor az ö mestere mellet marad. te pedig 
ellenkezöt tselekeszel., mivel jó tselekedetidben nem vigyász az uradra 
és Istenedre., akitöl kell várni tsak egyedül ajutalmat. és aditsöséget. 

30 te pediglen [92a:] ollyanokra tekintesz., akik olyan nyomorultak 
mint magad és akik néked semmi jutalmat nem adhatnak, azt kellene 
tudnod hogy az Isten igazságos lévén. reá emlékezik ajóra. mellyet ö 
érette tselekeszel, az emberek pedig változok, és igasságtalanok lévén, 
tsak a jelen valot tekintik. és hamar el felejtik a mit érettek tselekeszel. 

35 ate jó tselekedetidet. az égben irják. és te azt akarod hogy eföldön 
114 akarván [akárvánból javí tva az ékezet athúzásával . ] 
2 1 6 jár janak [)—/-ből javí tva . ] 
216 én ^ a ) uram azt 
217igen [g—d-ből javí tva . ] 
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tekinttsék azokot. a menyei dolgokért viaskodol. és evilágon keresed 
el venni a koronát. 

Storophila. soha sem gondoltam volna azt uram. hogy rosz volna 
valami kis ditséretet keresni olyan dologban a mely magában nem 

5 rosz.? 
A kristus látom én azt. hogy az áitatoságnak iskolájában még te 

igen keveset tanultál., hallottadó azt valaha. hogy én mit mondottam 
ez iránt, vigyázatok arra hogy a jó tselekedeteteket ne tselekedgyétek az 
emberek elött. hogy láttassatok azoktol, ha külömben tselekesztek, ati 
menyei atyátoknál. jutálmatok nem lészen. matth. 6. 1. ugyan ezen az 
okbol mondottam hogy nem kel ugy tselekedni mint a kép mutatok, 
kik az emberek elött. valo ditsekedésböl. adnak alamisnát, és akik 
azért imádkoznak a sinagogákban. és218 [92b:] az uttzákon, hogy az 
emberektöl ditséretet nyerjenek. mivel én azt akarom. hogy az áita-

15 toságnak tselekedetit titkon kell végben vinni. ugy hogy az ón atyám. 
aki azt titkon láttya, nyilván meg jutalmaztassa, 

Storophila. noha sokszor hallottam immár ezeket a szent oktatáso-
kot. mind azon által ezekröl nem emlékeztem. és ezekröl ugy nem 
gondolkodtam a mint kelletet volna. 

20 A kristus hát tsak enyi hasznát veszedé az én beszédimnek,219 ame-
lyek hasznosok., de hogy kövessem beszédimet. azt mondom néked, 
nem hejában mondotta Chrisostomus., hogy a hejában valo ditsöség, 
a kinnak, és a szenvedésnek az annya. nintsen is kulömben, mivel 
Dávid azt mondgya. hogy az Isten meg törte tsontyait azoknak., kik 

25 az embereknek. akarnak tettzeni. meg is gyaláztattak, mert az Isten. meg 
vetette öket. ps. 52. 7. jaj azoknak,220 kik az én keresztemet viselik. és 
engemet nem követnek. mert nem követik az én alázatoságomot, az 
illyenek két féle kint szenvednek, elöször221 nagy fáradságot. a melyel 
keresik aditséretet, másodszor az örökké valo kint. a melyben vezeti 

30 öket az ö kevélységek. 
Storophila.222 kérlek kedves meg valtom tanisd meg szolgálodot., 

hogy miképpen lehessen azt el kerülni.. 
A kristus. halgassad ezeket. a testnek szövétneke [93a:] a szem, ha 

ate szemed tiszta. az egész tested is világos lészen. luk. 11.34. a lélekszeme, 

218 és <az u t tzak) [92b: ] az nt tzákon, 
219 beazédiranek, [i—e-ből javí tva . ] 
220 azoknak, [z—fc-ból javí tva . ] 
221 elöször <a) nagy fáradságot. a melyel 
222 Storophila. [<S—k-ból javí tva . ] kérlek 
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a sziv indulattya, ha atiszta, az egész tselekedeted szép, világos., és 
egyenes lészen. nem elég azt meg visgálni, ha ate tselekedeted jóé. 
hanem azt kel meg visgálni. ha a tselekedetednek vége jóé. mivel az 
Isten. nem tekinti anyira a tselekedetet., mint annak végit. erre a 

5 végre is mondgya az én apostolom. ákár észtek, akár isztok,233 akár mit 
tselekesztek. mindeneket az Isten düsöségire mivellyétek. 1 Cor. 10. 31. 
ezeket a szokot kell ate elmédben, és szivedben. bé nyomtatni, ugy 
hogy egyenes legyen szándékód, és tsak egyedül az Istenhez igyekezék. 
és igy minden jó tselekedetedet^azlstenhezkell forditani. az egyenes 

1# szándék által. mivel akár mely jónak lássék lenni atselekedet., de a 
meg hal, hogy ha tsak ajó szándék. azt nem élteti, ne tselekedgyél 
tehát semmit is hejában valoságbol. és azért. hogy az emberektöl 
meg ditsértessél. hanem a midön, valamely jó igyekezetet tettél fel. 
az Isten ditsöségire., azt egyaránt. mind végig kövessed. 

15 Storophila. de uram miképpen kerüllyem azt el. hogy az emberek 
ditséreteket ne keresem. ? 

A kristus. el kel azt magadal erösen hitetni. [93b:] hogy az Isten 
mindenüt jelen vagyon, mivel kitsoda az, a ki az ura elött. lévén, 
inkáb kivánna még is tettzeni valamelyiknek atársai közül, mint sem 

20 az urának akitöl mindent vár, ne gondoly tehát az emberek ditséreti-
vel, hanem várjad az igasságos bironak sententiáját. és tsak egyedül. 
annak akarattyát keressed. 

Storophila. uram mit kellesék még többet tselekednem ? 
A kristus egyebet nem. hanem visellyed akeresztet. alázatos elmóvel. 

25 Héráclius CSászár. igen drága225 óltózetben lévén. arra a hegyre akará 
vinni nagy pompával a keresztet. a melyre én vittem. vala. de egy 
láthatatlan kéz. meg tartoztatá ötet. ugy anyira hogy mentöl inkáb 
erölkodnék fel vinni, annál inkáb érzé hogy viszá taszitanák. ezen a 
tsudálatos dolgon meg ijede mind maga, mind a jelen valo nép, azon-

30 ban. Zakariás, ajérüsalemi piispök. meléje menvén mondá néki. uram 
visgáld meg, hogy ha. eza nagy pompa meg egyeziké akristus szegény-
ségivel. és alázatoságával. akoron a CSaszár magában térvén. és le 
vetvén drága ruháját. közönséges köntosben öltözék. és minden aka-
dály nélkül. fel vivé akeresztet226 a kálvária hegyére, ahonnét annak 

35 elötte egy nehány esztendövel el vitték vala a persák. eszerént 

223 isztok, <m> ukár mi t tselekesztek. mindeneket 
! í 4 tselekedetedet [Szóvégi et — beszúrás.] 
íM drága <olto> öltözetben [Törlés tollhiba mia t t a sor elején.] 
^2* [Sorvégen:] a [új sor elején:] akeresztet 
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akarom tehát hogy visellyed a keresztet. szemérmetességben. ós 
[94a: ürcs] 
[94b: kép] Az olyan. a ki igen sietve megyen. meg esik. prov. 19. 2. 
[95a:] alázatosságban járván. és hogy a menyiben lehet. el kerüllyed 

5 az emberi ditséretet. 

Ötödik Rész 
Hogy a ki a keresztet hordoza. annak akristus után, és 
nem elötte kel járni. 
Az olyan a ki227 igen sietve megyen meg esik. prov. 19. 2. 

Valamint hogy az olyan. aki egyszer az egyenes utrol el tér, mentöl 
10 többet megyen., annál inkáb el tévelyedik., ugy az ollyan. aki nem 

igazán keresi az Istent hanem tsak gyenge akarattal. akarván is. 
íiem is. nem fog soha az egyenes uton járni, hanem egyik tévelygésböl. 
amásikában esik. storophila. ezt meg probálá, mivel el akarván az 
egyik vétket kerülni, amásikában esik. akristus oktatási. oly igen 

15 meg haták az ö szivét. hogy magában fel tevé. nemesi modra követni 
az keresztnek uttyát, akár mely kemény legyen a, azért nagy bátor-
ságal egy keresztet ragadván. a vállára veté. és nem hogy az ö szent 
mesterének parantsolattyátol várt volna, ha-[95b:]nem aztot meg 
akará elözni., ez az ártatlan galamb. nem tudván tehát azt jól. hogy 

20 mire adná magát., nem is tarta semmitöl. hanem amaga elmójire ta-
maszkodván. el indula,. kalauzul vévén magának., a maga hittségét. 

De akristus meg tartoztatván ötet. mondá. nékie. meg tsalod maga-
dot storophila, mód nélkül el hagyod magadot. a helytelen valo buz-
goságnak. ugy tettzik mint ha már is. el felejtetted volna. az én 

25 oktatásimot. 
Storophila. mellyek uram azok az oktatások. ? 
A kristus. hát már is el felejtetted, nem mondottamé azt meg, még 

eleinten. hogy ha ki utánnam akar jöni.228 vegye fel az ö keresztét. és 
kövessen engemet., ezeket gyakorta meg mondottam néked, te pedig 

30 ezekre semmit sem vigyáztál. 
Storophila. észre nem vévén vétkit. mind azon által akarván magát 

menteni monda, uram én azt gyakorta hallottam. hogy a lágy melegek. 
és tunyák. néked nem tettzenek. hanem azokot szereted akik buzgo-
ságal szolgálnak., és arra emlékezem hogy ate apostolod. arra int 

a ki (sietve) igen sietve 
akar jöni. (f) vegye fel 
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minket hogy ne tsak lépve járjunk. hanem fussunk ugy fussatolc, hogy a 
jutalmat el vehessétek. 1. Cor. 9. 24. mi-[96a:]ben vétettem tehát én, 
hogy ha a futáshoz készülök, és szaporan akarok járni a keresztnek 
uttyán. 

5 A kristus. abban vétettél leányom. nem jársz229 utánnam, és nem 
követz engemet, nem engemet vész kalauzodnak. gondolodé azt, hogy 
nem volt annak oka. miért nem hordozta, elöttem akeresztet. a 
Cyreneai simon. hanem utánnam, azért ha elö akarsz menni a lelki 
dolgokban végy engemet kalauzul, mivel az evangyéliumban azt mon-

10 dottam. hogy nem elöttem. hanem utánnam kel járni. 
Storophila. botsás meg uram nékem. mivel azt nem gondoltam hogy 

nem jó elöre menni, mert ha jó dolog akeresztet hordozni, mi szükség 
vagyon akalauzra. ? 

A kristus. nem elég azt tselekedni amijó, hanem azt jól kell tsele-
15 kedni. igen nagy kevélység azt gondolni hogy nintsen szükséged 

amás tanáttsára, azt hagyom tehát néked hogy magadot ne tanittsad, 
és ne adgyad magadot olyan uttra kalauz nélkül, a melyen. soha sem 
jártál. mivel ha más képpen tselekeszel. veszedelemre tészed magadot., 
és el is faradtz. ha erösen mégy, vagy el aluszol az uton. ha lassan jársz. 

20 Storophila ki gondolhatná uram. azt. hogy oly nagy [96b:] vesze-
delemre tegyem magamot, ha a magam elméjire hagyom magamot. 
és ha buzgoságal akarok másokot230 meg haladni. ? 

A kristus örömest meg engedem néked ezt a vétket, mivel még 
keveset probáltál, de hogy meg üsmértessem veled, mitsoda veszedel-

25 mes alelki dolgokban. a magad elméjire támaszkodnod, és azt kiván-
nod hogy engemet meg elözz, vagy azokot kik hely tartoim., azt elég 
meg tudnod hogy mi történék péterel, az én elsö apostolomal, aki 
is egy szer elöttem akarván menni, és halván engemet szenvedésemröl 
beszélleni. mondá. oh uram. Isten ne adgya hogy a nélced ugy legyen., 

30 de mit felelék erre. távozál el tölem sátán. botránkozásomra vagy nékem. 
mivel nem vagy bölcs. az Isteni dolgokban matth. 16.22. ez a szó. távozál 
el tölem. azt teszi, kövess engemet., elöttem akarszé járni., tanátsot 
akarsz nékem adni. holot tenéked kel azt töllem venni, azért is 
nevezém sátánnak. mivel ö akará meg mutatni az utat az ö mesteré-

35 nek, és urának. erre a végre is mondá egy szent ember., hogy halátod 
hogy egy iffiu a maga akarattyautánazégfeléfelmégyen., fogdmeg 

228 jársz [r—sz-ből javí tva . ] 
230 másokot [ot — beszúrás.] 
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néki a lábát. és vesd le., mivel nem hasznos nékie olyan formán fel 
menni. st bern. látodé tehát mitsoda veszedelmes231 mod nélkül 
sietni. [97a: üres] 
[97b: kép] Az urat követni nagy ditsöség. Eccli 23. 38. 

5 [98a:] storophila. de uram. mitsoda rosz vagyon abban, ha valaki a 
maga akarattya. után. akarna fel menni az égben? 

A kristus. abban az a nagy rosz vagyon. hogy a maga akarat, a 
kevélységnek alába. a melyel senki még fel nem mehetet az égben, 
még is azt mondom néked, hogy az, aki maga magát vezeti, és vilá-

10 goság nélkül jár. veszedelemben forog., mivel sokan szenvedtenek, 
sok fáradságokot. és munkákot. mint ha !1 Z, l\Y, Istenért lett volna. 
nohatsak a magok akarattyokot követték: magok felöl sokat álitván. 
a minden fáradságokot haszontalanná tette., kövess hát engemet ha 
okos vagy, kövessed mojsest is az én szolgámot., a ki is meg tudván. 

15 hogy a meg igért földre keUene néki a népet vinni. mondá bizodalomal., 
hogy ha elöttünk nem akarsz járni, inkáb kine vigy miriket ebböl a hely-
böl, mivel miképen232 tudhatom én azt meg. és ate néped, hogy kegyelmet 
taldltunk elötted, hogy ha velünk nem jársz., exod 33. 35. azért tsak 
egy lépést se tégy. nálam nélkül. hogy ha futni akarsz., azt is meg 

20 engedem, de ugy hogy ne elóttem kivány futni. ha engemet el akarsz 
érni. kövess engemet, de ne magadtol., hanem az én kegyelmemnek 
segittségével 

Hatodik Rész 
Hogy a keresztet jol lehessen hordozni. akristus 

pél-[98b:]dáját kell követni. 
25 Az urat követni nagy ditsöség. eccl. 23. 38. 

Storophila végtire magaban térvén. és anyi sok hellyes okokal meg 
gyözetetvén. ugy kezdé hordozni a keresztet amint kelleték. és szivé-
nek örömével. mondá a kristusnak, járjon az én uram az ö szolgáloja 
elött, és lassanként követni fogom nyomdokát. 

30 A kristus eszerént kell tselekedned leányom. és most keszdesz 
okosá lenni. mivel ate üdveségedért szállottam le az égböl, a miket te 
néked kelletet volna szenvedned, azokot én szenvedtem. nem szük-
ségböl, hanem nagy buzgo szeretetemböl. az által meg akartam néked 
mutatni. hogy békeséges türönek kell lenned. és hogy tsendeségel 

35 vegyed, ez életben valo nyomoruságokot, mert én születésemtöl fog-

231 veszedelmes <(sietni,) mod nélkül siotni. 
232 miképen \n — utólag boszúrva.] 
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vást, az utolso szem pülantásoniig. mindenkor nyomoruságban ós 
szenvedésben voltam, nagy szegénységben éltem. sok féle panaszo-
kot hallottam ellenem., tsendeségel233 szenvedtem abestelensógeket, jó 
tételimet. hálá adatlanságal. fizették, tsuda tételimet káromlották. 

5 szent tanitásomot hamiságal vádolták. és azt tsufságal illették. 
Storophila. uram mint hogy oly békeséges türö voltál egész életed-

ben. és hogy az által nagy engedelmeségedet [99a:] mutattad az 
atyádhoz, az igasságos hogy én nyomorult bünös, szenvedgyek én is 
azért. hogy szent akaratodnak engedelmeskedgyem. és hogy visellyem 

10 üdveségemért. ehaladno óletnek sulyos terhét, mind addig az ideig, 
amég néked tettzik. mert noha bár nehéz légyen is az élet, de ate 
kegyelmednek ereje által. érdemet okoz, és anyi sok szenteidnek 
páldájok után. aleg gyengóbnek. is. kel ez életet betsülni, ugyan is 
nagyob vigasztalásunk vagyon nékünk abban., mint sem azoknak. 

15 kik az ó törvény alat voltanak., a midön a mennyeknek kapuja bé 
vala zárva, és az út. mely arra vezet.234 üsméretlon vala, kevesen 
lévén ollyanok. kik azt keresték volna, az elsö idöbéli szentek., és 
igazak elött. bévala téve. a menyei kapu, mind addig. valamég azt 
meg nem nyittá a te vérednek. és keresztednek érdeme. miképpen 

20 lehessen nékem meg hálálnom azt a kegyelmet melyet velem tettól. és a 
te hiv szolgaidal, hogy ate országodra oly egyenes, és bizonyos utat 
mutattál, nékünk. mivel szent életed, és békeséges türésed. az az út, 
a melyen kel hozád mennünk, hogy ha elsöben magad meg nem mu-
tattad volna nékünk azt az utat. és ha magad elsöben nem jártál volna 

2o azon, az uton. kitsoda lett volna az, aki [99b:] azon járt volna, oh 
menyin maradnának hátra, hogy ha a te nagy példád nem bátoritaná. 

A kristus a nincsen külömben, ugyan azért is, adtam néktelc példát. 
hogy a mint én tselekedtem. veletek, tiis azon képen tsélekedgyetek. joan. 
13. 15. azért ha a keresztet jól akarod hordozni,. visgáld meg hogy 

30 miképpen hordoztam én azt. erre valo nézve mondgya az én apos-
tolom, nagy álhatatosságal fussunk. a mi élönkben adatot tzélunkhoz.235 

tekintvén ahitnek fejdelmére, és el végezöjére. a jesusra. hebr. 12. 2. 
Storophila. oh. édes jesusom., te vagy abékeséges türésnek., és az 

érdemnek tüköre. mindenkor tégedet236 foglak tekinteni, és a szivem-

233 tsendeségel <hal> szenvedtem 
234 vezet ( b ^ üsméretlen 
235 tzélunkhoz. <hebr. 12.2) tekintvén ahitnek fejdelmóre, és el végezójére, 

a (kr i s tusra) jesusra. hebr. 12.2. 
236 tégedet \d—g-b&l javí tva . ] 
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ben hordozni: ugy hogy mindenkor tégedet,237 és ate szenvedésidet 
látván, az én szenvedésim könnyebbek lehessenek nékem. 

A kristus. eszerént tselekedgyel. storophila. mivel. igen nagy ditsöség 
az urat követni. mert ö ád vég nélkül valo napokot. eccl. 23.38. ez a szó238 

5 kövessed az urat. arégi görög bölcseknél. igen nevezetes mondás vala., 
ezt mostanában valoságal. követik a hiv keresztények., és azal nagy 
érdemet nyernek Isten elött. 

Storophila uram kérlek mondgyad meg énnekem mi-[100a:]ben 
áll. az az érdem ? 

10 A kristus. abban hogy az Isten kedvében vannak, nem olvastadé 
mit mond az irás az igazak felöl, láttattak az esztelenek szemeknek meg 
halni. és gyötrelemnek állitatot az ö ki mulások., és a töllünk valo el 
menetelek veszedelemnek; és ha az emberek elött kinokat szenvedtek is. az ö 
reménségek halhatatlanságal téllyes. mert az Isten meg kisértette öket, és 

15 magához méltoknák találta öket, sap. 3. 2. 4. 5. boldog kereszt, és nyo-
moruság tehát az, a mely az Isten kedvében teszi az embert., éppen 
tsak a nyomorult. a ki szomorkodik a nyomoruságban. mivel ha enge-
met például nem veszen. a nyomoruságban., azt nékem nem is ajánlya, 
és ha azt nem szenvedi érettem., nem lészen Isten elött kedves. ezért is 

20 mondottam én azt. hogy a ki fel nem veszi keresztét, és engemet nem 
követ, nem239 méltó az én hozám. matth. 10. 30. 

Storophila. Ezeket nagy álmélkodásal halgatván. fel kiáltá. kitsoda 
az, áki követhetné teremptöjét. eccl. 2.12. tartozom én azal édes jesusom, 
hogy hozád kaptsollyam magamot. mivel magad mondottad, hogy ma-

28 gad vagy az útt. az igazság. és az élet, magad vagy a meg térésnek ut-
[100b:]tya, a szent tanitásnak. igazsága, és az örök boldogságnak élete. 

A kristus. azt jól mondod, mivel én vagyok az útt, és tsak én 
általlam lehet hozám jöni, az is jö hozám én általlam. aki abékeséges 
türésnek. és az alázatoságnak. ösvényén jár. a melyen mind a munka, 

30 mind a fáradság. mind a félelem. és a szomoruság fel találtatik, én 
mind ezeken által mentem, noha a ditsöségnek királlya vagyok. azért 
hogy az emberek ne kivánnyák azokot el kerülni, hanem meg gyözék 
szenvedésekel. 

Storophila. mind azok uram. a miket nékem mondottál., bé töltöt-

2 3 7 tégedet, (foglak tekinteni . ) és 
238 ez a szó <sz) kövessed az urat . arégi görög böloseknél. [bölcaeknekbőX 

javftva.] 
239 nem <(az) méltó az 
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tek szent örömel, és azon eleget nem tsudálkozhatom. hogy menyi 
sokan vannak olyanok. akik tégedet nem akarnak követni. 

A kristus. még jobban tsudálkoznál. hogy ha tudnád mitsoda kárt 
vallanak az ollyanok., mint hogy ón vagyok az embereknek fejek., és 

5 ök az én tagjaim, az ollyan a ki nem akarja az ö fejével szenvedni 
akeresztet. és a nyomoruságokot., nem akar meg egyesülni atestel., 
hasonlo képen, anem érdemli hogy vigadgyon az ö fejével. hazájában, 
aki nem akar véle szenvedni az uton. 

Storophila. atagok miért ne követnék az ö fejeket. hogy ha jót 
10 veszünk tölle. miért ne vennök el tölle anyo240-[101a: üres] 

[101b: kép] A mi egy szem pillantásig valo. és könyü nyomorusá-
ginknak szenvedése, a ditsösegnek felette igen igen örökke valo 
állandoságát szerzi mi bennünk. 2 Cor. 4. 17. 
[102a:]moruságot is. természet szerént valo dolog a tagnak. a fövel. 

15 szenvedni. oh mely boldog tag az. aki ehez aföhöz ragaszkodik. es aki 
el nem marad tölle. afö azért szenvedet. hogy a tagnak példát adgyon. 
mivel uram szabad akaratodbol szenvedtél., és mi szükségböl szenve-
dünk. irgalmaságodbol. szenvedtél. és mi meg érdemelyük a szen-
vedést. és igy ate jó kedvedböl valo szenvedésed nékünk vigasztalás. 

20 szenvedésünkor, a hitnek szemeivel kell tekintenünk a mi fejünkre. 
és azt kell mondanunk. ha ö véle ugy bántanak, hát mi mit várhatunk., 
ha magad aki bünt nem tettél, és akinek szájában,241 álnokság nem talál-
tatott. 1 petr. 2. 22. ha magad anyi gyalázatot szenvedtél. keresztedet 
véres válladon hordoztad, hát nekünk mit nemkelleneszenvednünk., 

25 azt kivánom uram, hogy az én szivemhez légy szegezve. hogy minden-
kor az elmémben légyen kereszt hordozásod., mivel egy jó vitéz. nem 
panaszolkodik se a fáradságért, se sebben valo eséséért, hogy ha 
láttya a tisztét hasonlo veszedelemre, és fáradságra adni magát. 

Hetedik Rész 
80 Hogy igasságtalan valo dolog. panaszolkodni a keresztnek 

sulyos, és hoszas voltárol. 
[102b:] A mi egy szem pillantásig valo és könnyü. nyomoruságink-

nak szenvedése., a ditsöségnek felette.242 igen. igen örökké valo allan-
doságát szerzi mi nékünk. 2. Cor. 4. 17. 

240 anyo-[102a:]ruaágot [Elválasztás u tán tévesen folytatva.] 
241 szájában, [szájábolból javí tva . ] 
242 felette <felette.> igen. 
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Azok kik a kristus szolgálattyára szentelik magokat, eleintén, 
kegyes vigasztalásokal. tápláltatnak. valamint az olyan kisdedek. 
akiket az attyok. téjjel táplál. de a midön valamenyire eléb mentenek 
ajó erkölcsben., nagy kisértetekel. is fognak. némelykor meg probál-

5 tatni. mert mentöl inkáb ellene állunk a mi243 ellenségünknek, annál 
inkáb igyekezik hogy bennünket meg gyözhesen. keveset is gondol 
az ollyanal., a kit könnyen magáévá tehet., az Isten némelykor el 
távozik azért, hogy meg probállya hüségeket azoknak.,244 a kik 
valoságal az övéi, ebböl következik. hogy a mely dolog kedves avigasz-

10 talásnak idejében., ugyan az a dolog el szenvedhetetlen a nyomoruság-
ban., ezt a változást meg probálá Dávid, a mikor azt mondgya. a 
bövségben lévén, azt mondottam. hogy soha meg nem tántorodom, de 
nézülc mit mond anyomoruságban. mihent ortzádot el forditottad. töllem. 
azonnál keserüségben estem. ps. 29. 7. 

15 Hasonló változást fogunk látni storophilában. azt 'láttuk. mitsoda 
örömel hordozta a keresztet, de mostanában. hogy a szélvész fel táma-
dot.,tsakasokpanaszol-[103a:]kodást fogjuk hallani,nagy vigasságal 
hordozá a keresztet. de mentöl többet hordozta, annál sulyosabnak 
kezdé találni, azért is panaszolkodni kezdék, némelykor arrol, hogy a 

20 kereszt hoszu volna, némelykor meg hogy245 nehéz, erre valo nézve el 
fürészele egy darabot a keresztböl, gondolván hogy a kristus távul 
lévén. nem látná ötet. 

A midön pedig a kereszten munkálodik vala, akristus oda érkezék. 
és meg feddé arrol mondván., mit látok. és mit gondolsz storophila. 

25 nem veszedó azt észre hogy meg gyalázod akeresztet. hogy ha abbol el 
vész. hát igy hordozodé az én terhemet, a melyet is nem régen oly 
nagy buzgoságal kivántál hordozni. 

Storophila kérlek uram. ne bánnyad a mit tselekszem, mivel ez a 
kereszt. igenhoszunaktetzvén, azt gondoltam. hogy abbol egy darabot 

30 el vehetek. 
A kristus. sokal jobban beszélsz mint sem gondolod a midön azt 

mondod hogy az a kereszt hoszunak tettzik. azt jól mondod. mert a 
tsak tettzik, de valoságal nem hoszu, hogy ha pedig magad intenéd 
magad a szenvedésre és azt mondanád. legyünk békeséges türésel; 

35 a szenvedé-[103b:]sünk nem tart sokáig, illyen formában nem tettze-

243 a mi <jó e rk) ellenségünknek, 
244 azoknak., [n—r-ből javí tva . ] 
245 hogy .(hoszu.) nehéz, [Tórlés a sor elején.] 
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nék hoszunak, se nehéznek, mivel az emberek. tsak anyiban nyomo-
rultak, a menyiben magokat. annak tarttyák lenni. 

Storophila. mind azon által uram. ez a kereszt nékem nagy fájdal-
makot okozot, a melyeket keservesen érzettem. 

5 A kristus. hogy ne éreznéd. mivel olyan aszszonyi modra szenveded 
azokot, valo hogy a nem volna ember a ki nem érezné a keresztnek 
sulyát. de meg azt nem hordozni. a sem volna keresztényi dolog. és 
azért panaszolkodni. valamint magad tselekeszel., az illetlen dolog 
egy ollyan. személyhez, akinek bátornak kellene lenni. és a kinek, el 

10 kellene azt magával hitetni. hogy egy keresztényhez illendö akár 
mitsoda nehéz dolgot el szenvedni, azért, hogy el nyerhesse az Isten 
országát. 

Storophila. én tsudálom a mások jó erkölcseit. és nem tudom 
miképpen mondhattyák azt. hogy a kereszt. se nem hoszu. se nem 

15 nehéz. noha mi azt. láttyuk. tapasztallyuk, és éreziik hogy nehéz. 
A kristus. meg mondottam immár. hogy az embereknek, nem a 

dolog okoza a bajt. hanem a vélekedés. a mellyel vannak ahoz adolog-
hoz. agyakorta meg történik, hogy két személy. egyaránsu keresztet 
viselvén, az egyike, aki-[104a:]nek nagyob elméje246 vagyon, azt 

20 gondollya hogy a kereszttye szalma kereszt, a másikának,247 akinek 
az elméje tompa, gondolkodo, a kereszttye igen nehéznek láttzik, 
ebböl meg látod hogy sok dolgot tsak a vélekedés külömböztet meg, 
ez iránt egy példát hozok elö, a Chartusiánusok közöt egy bizonyos 
novitius lévén. eleinte igen nagy buzgoságal. vivé végben minden 

25 féle hivatallyát. és a leg nehezeb doJgát is nagy serénységel., de idövel 
lassanként. meg kezde lágyulni., ugy anyira, hogy a mi az elött 
könnyünek láttzot lenni nékie, azt az után igen sulyosnak találá, a 
többi közöt, semmi nékie nehezebben nem eset. mint a hogy novitius 
lóvén, kételen volt fekete kámsát viselni, azon igen szomorkodék, és azt 

30 igen nagy keresztnek tartá. a többi pedig azt semminek tartották. 
ugy törtónék egyszer, hogy almában. mínt ha engemet látot volna egy 
nagy keresztel, és mint ha a klastromban egy gráditson akartam volna 
fel menni, de nem lehete anagy kereszt miat, anovitius azt látván. 
hozám jött nagy siettségel. hogy segitene nékem fel menni, de reá 

35 tekintvén nagy haragosan, mondám nékie, ugyan hozád illik nekem 
segiteni, holot te a magad keresztót sem viselheted. még is mást [104b:] 

MS elméje (levén,) vagyon, 
847 másikának, [nak — beszúrás.] 
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akarsz segiteni, a novitius erre fel ébredvén, magát meg jobbitá. és 
békeségel valo türését meg mutatá. 

Storophila. Ezekre örömest felelt volna, de nem lehete, mind azon 
által mondá. avalo uram hogy nehéz meg elégitteni az embereket. 

5 mivel mindenkor panaszolkodnak állapottyokrol., és szüntelen szo-
morittyák magokot., mert ki ki inkáb érzi amaga nyavalyáját mint 
sem a másét. és azt nagyobnak is tarttya a másénál, akinek a foga 
fáj. azt gondollya, hogy másnak nem lehet annál nagyob fájdalmat 
szenvedni. akinek a feje fáj, azt tarttya. hogy annál nintsen semmi 

10 nehezeb, közönségesen azt248 mondgyák, hogy inkáb szenvednének el 
más féle nyavalyát. mint sem azt, a melyet szenvednek, azt meg 
vallom. hogy én is ezt sokszor mondottam. de mint hogy a néked nem 
tettzik, hogy el vágjak a keresztemben. enged meg azt leg aláb, hogy 
meg gyalultassam. hogy simáb legyen. meg azon kivül is hogy nehéz. 

15 olyan egyenetlen. hogy fel sérti a vállamot. 
A kristus leányom. igy fogszé mindenkor beszélleni, és nem szünöló 

meg valaha apanaszolkodástol, nem jobbé esze rontatni. és töcsköl-
tetni a nyavalyáktol. és szenvedésektöl, a lélek üdveségiért, mint 
[105a:] sem egéségesen el kárhozni, mentöl inkáb meg lészesz ter-

20 helve.249 annál hasznosab lesz néked, és a menyi könnyebülést fogsz 
venni, anyival. keveseb lesz jutalmad, lássad tehát mit akarsz válasz-
tani. azté a mi meg terhelvén. meg könnyebit tégedet., vagy azt. a mi 
meg könnyebitvén. meg terhel tégedet., amely nyavalyát szenvedtz., 
a meg nagyobittya érdemedet., de a könnyebség azt meg kissebitené. 

25 Storophila. ez uram mind jó. de az én vállaim nem olyan erösek. 
hogy illyen nagy terhet el birhassanak. 

A kristus-nem tudod mit beszélsz.250 mint ha az örökké valo böl-
cseség. nem tudná azt. hogy mit tehet az emberi erö, hanyszor mon-
dottam már azt te néked, hogy az Isten igaz, és nem hágy tégedet 

30 fellyeb kisértetni annál, a mint el szenvedheted. sött a kisértettel a szaba-
duMsra utat nyit. hogy azt el szenvedhessed. 1 Cor. 10. 13. egy jó doktor 
tudgya azt, hogy miért ád az orvoságbol. egynek többet. mint sem a 
másikának, mivel azt mind a nyavalyához, mind a beteg természeti-
hez kel alkalmaztatni. ha a beteg akarná tanitani a doktort, méltán 

35 felelhetné nékie. hogy nem a betegnek kell nékem tanáesot adni, 
248 azt (tarttyák.) mondgyák, [Törlés a sor végén.] 
248 terhelve. [térhelvéből javítva az ékezet áthúzasával. ] annál <sz) hasz-

nosab 
260 mit beszélsz. <mit) mint [mint <mit) fölé irva.] 
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hanem az enyimet kell néki követni,. ha meg akar gyo-[105b:] 
gyulni. 

Storophila. oh! Istenem uram. mely sulyos ate karod én rajtam. az 
én gyengeségem miat tsak alig hogy el nem esem az én hoszu, nehez. és 

5 kemény keresztem alat. 
A kristus. vigyáz magadra. storophila. és had el az ülyen panaszol-

kodásokot., és zugolodásokot, mert azok ellenkeznek. az Isten aka-
rattyával., aki is azt mondotta az ón apostolom által. nemrestelkedünk, 
ha a mi külsö emberünk meg romol is, mert a belsö minden nap épiil, ami 

10 nyomoruságinknak, egy szem pilllantásig valo szcnvedése, a ditsöségnek, 
felette igen. igen. örökké valo állandoságát szerzi mi nékünk. 2 Cor. 4. 16. 
mondgyad hát még is ez után. hogy sokat szenvedcz. hogy a kereszted 
igen hoszu és nehéz, az apostol azt mondgya 2. Cor. 11. 24. hogy a te 
szenvedésed igen rövid és könnyü, azt jól is mondgya. mivel anyiszor 

15 meg nem ostoroztattál. mint ö. se a tenger fenekén. egy napot és egy 
éttzakát nem töltöttél egy szoval. még vért sem ontottál én érettem. 
látod tehát hogy a te szenvedésid kissebbek a ditsöségnél. a melyet 
néked fognak szerezni, és helytelen panaszolkodol., mivel a nyomoru-
ságnak egy szem pillantásig valo szenvedése. aditsöségnek. felette 

20 igen. igen örökké valo állandoságát szerzi. 

Nyoltzadik Rész. 
Hogy a keresztet minden nap kel hordozni, és [106a: üres] 

[106b: kép] Fiam. meg ne vessed az urnak intésit, és békeségel szen-
vedgyed a midön ostoroz. prov. 3. 11. 
[107a:] azt soha le nem kell tenni. 

25 Fiam meg ne vessed az urnak intésit, és békeségel. szenvedgyed a 
midön ostoroz. prov. 3. 11. 

Storophila. látván azt. hogy nem251 hagyták volna jóvá, a midön el 
akara vágni egy darabot a keresztböl. azért azt a vállára veté, noha 
nagy kedvetlenségel, és mondá, a kristusnak. kérlek uram mondgyad 

30 meg azt énnekem. hogy menyi ideig kel még ezt a keresztet hordoznom. 
és mikor láthatom annak végit. igen hoszunak tettzik nékem ez az út, 
és sok idö kel arra a még végit érhetem. 

A kristus. storophila semit sem használnak néked zugolodáski, 
igen távul jársz még a martyrumok nyomdokitol, és a kikröl énekeli az 

35 anyaszent egyház. 

251 nem [Beszúrás.] 
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Szelidek mint a júh, szenvednek türésel. 
probállyák hohérnak. kegyetlen kinzásit. 
csendes az ö lelkek, s' tellyes reménségel, 
nem hogy zugolodnék.252 söt áldgya fájdalmit. 

5 ollyan szándekban vagyé mint ezek a keresztény vitézek. vagy fogszé 
mindenkor zugolodni és panaszolkodni, némelykor a kereszted hosza-
ságárol. némelykor annak nehéz voltárol. tudodé azt hogy te kivagy ? 
és hogy ki legyen a, a kire. [107b:] haragszol., de kérlek ki vagy te, 
nem egyéb hanem árnyék. és pór, ki ellen panaszolkodol, nem de nem 

10 az Isten253 ellen, az ellen a véghetetlen, és bölcseségü Atya ellen. ? azt 
meg engedem néked, hogy nehéz a kereszt, de arra kell vigyáznod, 
hogy azt nem tsak meg engedi, de söt még az Isten küldi reád, leányom, 
az Isten maga önnön a joság, még is te akarod nékie meg mutatni, hogy 
mikóppen bánnyék veled, az ötves tudgya azt. hogy meddig kell a 

15 keméntzóben hagyni az aranyat, te néked sem szükséges meg tudni 
azt az idöt a mely Isten hatalmában vagyon. akoron ment lész a 
keresztöl, a midön a ki reád adta. idejét láttya el venni rollad, hely-
telenül panaszolkodol tehát. az idönek hoszas voltárol, tsak a te 
gyengeséged tselekeszi azt, mivel az idö magában rövid, kapcsollyad 

20 tehát magadot az Istenhez, hadgyad az ö akarattyára magadot. és 
rövidnek találod azt az idöt, a melyröl panaszolkodol. 

Storophila. akár mint légyen uram. de az én eröm el fogyot, és 
ollyan gyenge vagyok. hogy továb nem mehetek. nem tsak hoszu 
nékem eza munka. de a fájdalmat sem szenvedhetem továb. 

20 A kristus. soha nékem illyen formán többó ne beszély. jób volna 
azt egyszers mind meg mondani, hogy nem akarod akeresztet hordozni, 
mint sem azt mondani hogy azt nem hordozhatod. mivel tud meg azt. 
hogy mindent tseleJcedhetel az által. a ki tégedet meg erösit. philip. 4.13. 
semmi akor nem [103a:] nehéz, a midön a ki valamit parancsol. 

30 segittséget ád parancsolattyának. végben vitelére, szokása abetegnek 
meg unni mind azt. a mi néki használhatna, és örömesteb szereti a hellyit 
változtatni, mint sem az orvoságot bé venni., légy jó reménségben 
tehát storophila, ha a fájdalmad könnyü, ahoz nem nagy békeséges 
türés kell. ha a nehéz, a ditsöséged nagyob. lészen. és ha a hoszu. a 

35 jutalom is örökös lészen. azon kivül is a mihez az ember meg szokik. 

252 zugolod<ék>nék. 
253 Isten [Utána ogy nagy C-hez hasonló betű látszik, melynek szerepe 

nem világos.] 
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azt könnyebben szenvedi, a mi minden nap történik. azt végtire nem 
tarttyák nagy bajnak, éa a szokás. mint egy természetté válik. az 
ollyanok, kik még a tengeren nem jártanak, mihent a hajoban men-
nek, minden fel háborodik bennek. mert ahoz nem szoktanak, és az 

5 után. a hajó hánkodása miat. fö szédelgést éreznek, de az ollyanok. 
akik atengeren sokat jártanak, kik azon sok féle szélvészeket probál-
tanak. ollyan bátran vannak a hajoban. mint ha a földön járnának, 
nem hogy a hajo fenekére rejtenék el magokat, de söt még a hajó felsö 
padlásan sétálnak. ugy anyira. hogy a mi eleinte rettentönek tettzet 

10 nékiek, atengeren. ahoz hozá szokván. azt azután semminek tarttyák, 
hasonlo dolgot fogsz teis. tapasztalni, és a mindenkori szenvedésed., 
végtire könnyeb-[108b:]nek tettzik. 

Storophilaattoltartokuram., hogy a még a szenvedeshez szokhatom, 
addig minden eröm el ne fogyon. mivel nem látom, mikor lesz még 

15 vége ennek a nehéz utnak. és azt jól érzem hogy mihent a keresztet 
ream veszem, és az utra el indulok, soha én annak. végit nem fogom 
érni. 

A kristus. hogy hogy storophila. már is meg ijedtél. el akarodé 
hagyni az utat, ? ellene akarszé mondani a keresztnek, ? ne tseleked-

20 gyél olyan dolgot, mivel minden eddig valo fáradságod haszontalanná 
lenne, egy kereszténynek minden ditsösége. a, hogy el mondhassa az ö 
fejével. el végeztem a dolgot melyet én reám biztál volt. hogy el végezem, 
joan. 17. 4. 

Storophüa, bizonyára uram, sokal nagyob békeséges türönek kellene 
25 lennem, mint sem a mint vagyok, hogy anyi sok esztendeig meg 

maradhatnék a szenvedésben. 
A kristus. halgasad mit mondok, semmi féle kereszt nem fog néked, 

se hoszunak, se nehéznek tettzeni. hogy254 ha annak igazán valo mér-
tékit adod, visgáld meg tehát annak szélyeségit, hoszuságát, magosá-

30 gát, és mélységit, a keresztnek szélyeségit, az Isteni szeretettel kel 
meg mérni, mivel tsak a tselekeszi a jót ugy, a mint kivántatik, a 
hoszát pedig annak, az alhatatoságal kel meg mérni. mivel a ki végig-
len meg marad. a meg tartatik. matth. 10. 22. 

[109a:] A keresztben valo álhatoságnak. azt nevezik, a midön 
35 abban végig meg maradtz minden zugolodás,255 és nyughatatlanság 

nélkül, ez igy lévén. ha abban a szándékban vagy. hogy a keresztet 
2 6 4hogy <an-> ha [ha <an-> fölé írva, sorvégen;] annak [an — sorelej* 

margóra beszúrva.] 
148 meg maradtz<,> minden zugolodás, <nélkül,> és nyughatat lanság nélkül, 
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hordozad. légy álhatatos, és maradgy meg abban végig, ha azt meg 
akarod tudni hogy mi légyen a keresztnek magossága, és mélysége, 
azt az Istenröl valo üsmerettséged szerént lehet meg mérni, mivel a 
keresztnek magosságát ugy tudod meg ha az Istent meg üsméred, és 

5 ha ötet szivedböl szereted, azt el hitesd magadal storophila, hogy a 
midön a kálvária hegyére vittem a keresztet. olyan buzgoságal kiván-
tam az én atyámnak. akarattyát végben vinni, hogy a világ végire is 
el vittem. volna256 az emberek üdveségekért, ha ö azt kivánta vohia 
töllem. 

10 Storophila. ezekre abeszédekre nem sokat hajtván. és a munkát 
meg unván. akeresztet el veté. és már szalado félben is vala, de a 
kristus meg tartoztatván mondá nékie. 

A kristus jaj azoknak kik a békeséges türést el vesztették eccl. 2.16. mit 
tselekszel storophila. honnét vagyon hogy most szaladcz a keresztöl. 

15 hejában valo a jó tselekedet, hogy ha azt nem gyakorolod. 
[109b:] Storophila ha azt tudtam volna hogy ollyan sokáig kelletik 

hordozni a keresztet. és hogy semmi könnyebségem nem lészen, soha 
azt fel nem vettem volna. 

A kristus. nem mondottamé meg néked még elöre, hogy aki után-
20 nam?57 akar jöni, visellye minden nap keresztét, és kövesen engemet 

mind azok valakik a szent lélek által. ujjonnan születtek., egy szem 
pillantásig nem lésznek kereszt nélkül. és minden kereszténynek kell 
azt hordozni, a maga rende szerént, de mitsoda szándékod vagyon ? 
ha egy keresztet le tész, minden bizonyal mást nehezebbet találsz 

25 helyette. gondolodé" hogy azt el kerülheted. a mit még soha senki el 
nem került. melyik a szentek közöt, aki kereszt nélkül lett volna, 
töltöttemé én magam valaha el egy orát. szenvedés nelkül, azért is 
mondottam, hogy kelletet szenvedni a kristusnak, és ugy menni bé az ö 
ditsöségében. luk. 24. 26. hogy mérsz tehát más utat keresni, az égg 

30 felé, mint a melyen oda mentem., én nekem egész életem kereszt volt. 
te még is a nyugodalmat keresed, meg tsalod magadot. hogy ha mást 
keresel a nyomoruságnál, mert ez a halando élet, tele bajal. és szenve-
désel. akár hová meny, de a keresztet soha el nem kerülöd, és a minde-
nüt készen vár, a kár mely felé forduly, de a keresztet mindenüt fel 

85 találod magadban., és [110a:] mindenüt békeséges türönek kell len-
ned. ha részesülni akarsz az örökké valo életben. 

266 volna [t>—a-ból javí tva . ] 
257 u t ánnam [utánnámhól javí tva az ékezet áthúzásával . ] 
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Storophila. ezeket orcza pirulásal halgatá. és nem tuda mit felelni 
ezekre, a kristus azt látván nagy irgalmaságal parancsolá nékie, 
hogy fel venné akeresztet. a mellyet el vetet vala, és mondá, vedd 
fel258 akeresztet, és kövessed az utat. melyet el kezdetél. mivel abban 

5 nincsen más mód, tsak azon kell járnod. storophila. erre feleló köny 
hullatásal. uram te látod gyengeségemet. nem is tudom már hogy mit 
tselekedgyem. 

A kristus. leányom el felejtvén a mélyek hát meget vagynak. azohra 
igyekezél. a mélyek elöl vagynak. atzél felé fuss, a menyei jutálomnak 

10 el vételére, a melyre az Isten lúvut tégedet. phi. 3. 14. mivel azt tud meg, 
illik egy jó. keresztényhez,. hogy meg vesse avilági elö meneteleket., 
gyönyörüségeket, és hogy szüntelen sohajttsa. a menyei boldogságot, 
hanyan vannak ollyanok. kik nem az üdveség felé futnak. és akik sok 
féle dolgokban avatván magokot. más utra térnek. a mely nem menyeg-

15 ben. hanem más felé vezeti, azt végben vivén. amit az Isten kiván te 
tölled, tsak egyedül az üdveségre tzélozz. és mind végig békeséges 
türésel [110b:] visellyed keresztedet. tarsd meg azt. a mi nálad vagyon, 
hogy senki el ne vegye koronádot. apoc. 3. 11. az a korona pedig örökös 
lévén. mitsoda vigyázást és hüséget nem érdemel. készittsed tehát 

20 magadot. mint egy jó, és hiv szolgálo az uradnak keresztit hordozni, 
aki is arra feszitetet te éretted. készittsed magadot. ez óletben valo nyo-
moruságokhoz, a mellyeket kel szenvedned. akár mitsoda helyen légy. 

Storophila. de uram nem tudom mitsoda formán gyözhetem el, 
mivel ollyan gyenge vagyok, hogy alig birom magamot. 

25 A kristus. azt meg kel visgálnod, hogy akár akarjad, akár ne 
akarjad, de keresztet és nyomoruságot kel szenvedned. ha azokot 
zugolodás nélkül szenveded, jutalmat nyersz, de ha azokot türhetet-
lenségel szenveded, nem hogy könnyebbeké, de söt még az által 
sulyosabbaká tészed, el hitetvén tehát magadal. hogy tellyeségel szük-

30 séges szenvedni ezen a világon., igyekezél azon. hogy magad akaratod-
bol szenvedgy, noha igen nehéz végben vinni, de igen hasznos a 
nyomoruságokot örömel szenvedni., és aleg keserveseb dolgot is 
ugy venni mint ha azt magad akartad volna. hogy reád jöjjön. azo-
kot alázatosságal, és békeséges türésel kel szenvedni, bizonyos lóvén 

35 abban, hogy minden az Isten akarattyábol lészen, és attol el távozol. 
ha zugolodol., azt meg engedem. néked.259 [111a:] hogy nehézakereszt., 

2 5 8fedd fel [ í ráshiba.] 
2 M néked . <hogy ne - ) [ l l l a : ]<ked> hogy nehéz 
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és hogy annak az uttya hoszu, és tövises, de azt tsak szenvedni kell, 
mert az Istennek ugy tettzik. azért is mondá Dávid, tsufságul adtál 
engemet az esztelennek. ólyanná lettem mint a néma. és fel nem nyitottam 
aszámot. mert azt te tselekedted. ps. 33. 12. nem zugolodot tehát dávid. 

5 mert az Isten akarattyán meg állot; kövessed260 azórt az ö példáját. és 
azt gondold meg. hogy a mely üldözéseket, és szomoruságokot 
szenvedcz az emberektöl, ne az üldözéseket tekinttsed, hanem ahittel 
valo szemeidet emeld fel annak láthatatlan kezeire. a ki tégedet ostoroz. 
leheté helyes oka. egy szolgának. azon panaszolkodni a mit az ura 

10 tselekeszik a maga házánál. alázatosan kell hát azt el venni a mit az 
Isten reád küld, mivel az, az ö akarattya, elmélkedgyél gyakran ezek-
röl., és meg látod hogy könnyünek találod nyomoruságidot. 

Storophila tudom uram hogy kételen vagyok szenvedni, ugyan az a 
kételenség is okoza az én keserüségimet. 

15 A kristus. vessed az égre szemeidet, és tekinsd. meg az ör.ökös 
jutalmat., melyet igérnek azoknak, kik türésel szenvednek. mivel a 
mi kin, és nehéz atürhetetlennek. a könnyebség abókeséges türönek, 
hogy ha a békeséges türésnek hasznait fogod tekinteni, sokal könye-
ben fogsz szenved-[lllb:]ni, mert szenvedésidben. még elöre meg 

20 kostolod a menyei boldogságnak vigasztalását, hát ha szüntelen valo 
kinban kellene lenned. azért hogy meg láthass engemet ditsöségemben 
az én szenteimel., és hogy néked is részed lehessen abban., valyon 
soknak tartanádé szenvedni ollyan nagy ditsöségért, szenvedgyed 
tehát mostanában azt, a mit261 nem akarsz, azért hogy el érhessed azt. 

25 a mit kivánsz. semmit ne fély attol. a mit szenvedcz. mert az Isten azért 
küldi reád. hogy meg probáltasál. apoc 2. 20. ezigy lévén., légy hiv mind 
végig. és meg adom néked az életnek koronáját, azt pediglen tud meg, hogy 
a ki koronát fog adni. ugyan az is tészen hüségesé. de azt akarja. hogy 
a sziv alázatos légyen, visgáld meg hogy mitsoda az a korona, a mellyet 

30 az Isten igér, és hogy mi légyen az az örökös benne valo élet. és di-
tsöség. mitsoda hasonlatosság vagyon egy szem pillantásig tarto élet, 
és szenvedés közöt. és az örökké valo jutalom közöt, el is lehet mon-
dani. oh ! meg foghatatlan adakozo262 Isten 

Storophila ezekre a kegyesen valo intésire akristusnak, meg kezdék 
35 bátorodni, és eröt vévén magán, fel kiálta, kész az én szivem. uram 

260 kövessed <(t) azért 
201 [A kéziratban, sorvégen:] az [új sor elején:] mit [Mikesnél 1747-ben már 

szokatlan alak; a szövegkörnyezet elírásra muta t . ] 
262 adakozo [d megkezdett &-ból javí tva . ] 
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kész, a keskeny ösvenyen akarok263 ez után járni. és nem a szélyes 
uton, mely a veszedelemre vezetne. válasz264 el uram engemet [112a:] 
azoktol. kik a világi gyönyörüségeknek széllyes uttyain járnak. ad 
meg azt. a mit igértél, és had lehesek érdemes ilyen nagy kegyelemre. 

s a te kezeidböl vettem a keresztet. holtig is akarom azt viselni, olyan 
formán a mint azt reám adtad, el kezdettem ezt az utat. már viszá 
nem fordulhatok, se el nem hagyhatom. 

A kristus. eszerént kel tselekedned storophila.265 maradgy én velem a 
kereszten. és arol le ne szály, mind addig. valamég, azt el nem mond-

10 hatod. mindenek el végeztettek. a sidok azt kiálták ellenem az elöt. ha 
Izrael királlya szállyon le most a keresztről, és hiszünk nékie. matth. 
27. 42. nem lett volna nékem nehéz dolog a keresztröl le szállanom. 
mivel a koporsobol fel tamaszthattam magamot, de akor példat akar-
tam adni a békeséges türesre, halasztván más idöre, jeleit adni hatal-

15 maságomnak. azért leányom én reám valo nézve kövessed a hoszas 
békeséges türést, mivel a ki végiglen meg marad. az üdvezül. [112b:] 

263 akarok <ez> ez u tán [Tollhiba. 
264vélasz<el> el 
266 storophila. [r—p-ből javí tva . ] 

348 


	0002.png
	0003.png
	0004.png
	0005.png
	0006.png
	0007.png
	0008.png
	0009.png
	0010.png
	0011.png
	0012.png
	0013.png
	0014.png
	0015.png
	0016.png
	0017.png
	0018.png
	0019.png
	0020.png
	0021.png
	0022.png
	0023.png
	0024.png
	0025.png
	0026.png
	0027.png
	0028.png
	0029.png
	0030.png
	0031.png
	0032.png
	0033.png
	0034.png
	0035.png
	0036.png
	0037.png
	0038.png
	0039.png
	0040.png
	0041.png
	0042.png
	0043.png
	0044.png
	0045.png
	0046.png
	0047.png
	0048.png
	0049.png
	0050.png
	0051.png
	0052.png
	0053.png
	0054.png
	0055.png
	0056.png
	0057.png
	0058.png
	0059.png
	0060.png
	0061.png
	0062.png
	0063.png
	0064.png
	0065.png
	0066.png
	0067.png
	0068.png
	0069.png
	0070.png
	0071.png
	0072.png
	0073.png
	0074.png
	0075.png
	0076.png
	0077.png
	0078.png
	0079.png
	0080.png
	0081.png
	0082.png
	0083.png
	0084.png
	0085.png
	0086.png
	0087.png
	0088.png
	0089.png
	0090.png
	0091.png
	0092.png
	0093.png
	0094.png
	0095.png
	0096.png
	0097.png
	0098.png
	0099.png
	0100.png
	0101.png
	0102.png
	0103.png
	0104.png
	0105.png
	0106.png
	0107.png
	0108.png
	0109.png
	0110.png
	0111.png
	0112.png
	0113.png
	0114.png
	0115.png
	0116.png
	0117.png
	0118.png
	0119.png
	0120.png
	0121.png
	0122.png
	0123.png
	0124.png
	0125.png
	0126.png
	0127.png
	0128.png
	0129.png
	0130.png
	0131.png
	0132.png
	0133.png
	0134.png
	0135.png
	0136.png
	0137.png
	0138.png
	0139.png
	0140.png
	0141.png
	0142.png
	0143.png
	0144.png
	0145.png
	0146.png
	0147.png
	0148.png
	0149.png
	0150.png
	0151.png
	0152.png
	0153.png
	0154.png
	0155.png
	0156.png
	0157.png
	0158.png
	0159.png
	0160.png
	0161.png
	0162.png
	0163.png
	0164.png
	0165.png
	0166.png
	0167.png
	0168.png
	0169.png
	0170.png
	0171.png
	0172.png
	0173.png
	0174.png
	0175.png
	0176.png
	0177.png
	0178.png
	0179.png
	0180.png
	0181.png
	0182.png
	0183.png
	0184.png
	0185.png
	0186.png
	0187.png
	0188.png
	0189.png
	0190.png
	0191.png
	0192.png
	0193.png
	0194.png
	0195.png
	0196.png
	0197.png
	0198.png
	0199.png
	0200.png
	0201.png
	0202.png
	0203.png
	0204.png
	0205.png
	0206.png
	0207.png
	0208.png
	0209.png
	0210.png
	0211.png
	0212.png
	0213.png
	0214.png
	0215.png
	0216.png
	0217.png
	0218.png
	0219.png
	0220.png
	0221.png
	0222.png
	0223.png
	0224.png
	0225.png
	0226.png
	0227.png
	0228.png
	0229.png
	0230.png
	0231.png
	0232.png
	0233.png
	0234.png
	0235.png
	0236.png
	0237.png
	0238.png
	0239.png
	0240.png
	0241.png
	0242.png
	0243.png
	0244.png
	0245.png
	0246.png
	0247.png
	0248.png
	0249.png
	0250.png
	0251.png
	0252.png
	0253.png
	0254.png
	0255.png
	0256.png
	0257.png
	0258.png
	0259.png
	0260.png
	0261.png
	0262.png
	0263.png
	0264.png
	0265.png
	0266.png
	0267.png
	0268.png
	0269.png
	0270.png
	0271.png
	0272.png
	0273.png
	0274.png
	0275.png
	0276.png
	0277.png
	0278.png
	0279.png
	0280.png
	0281.png
	0282.png
	0283.png
	0284.png
	0285.png
	0286.png
	0287.png
	0288.png
	0289.png
	0290.png
	0291.png
	0292.png
	0293.png
	0294.png
	0295.png
	0296.png
	0297.png
	0298.png
	0299.png
	0300.png
	0301.png
	0302.png
	0303.png
	0304.png
	0305.png
	0306.png
	0307.png
	0308.png
	0309.png
	0310.png
	0311.png
	0312.png
	0313.png
	0314.png
	0315.png
	0316.png
	0317.png
	0318.png
	0319.png
	0320.png
	0321.png
	0322.png
	0323.png
	0324.png
	0325.png
	0326.png
	0327.png
	0328.png
	0329.png
	0330.png
	0331.png
	0332.png
	0333.png
	0334.png
	0335.png
	0336.png
	0337.png
	0338.png
	0339.png
	0340.png
	0341.png
	0342.png
	0343.png
	0344.png
	0345.png
	0346.png
	0347.png
	0348.png
	0349.png
	0350.png
	0351.png
	0352.png
	0353.png
	0354.png
	0355.png
	0356.png
	0357.png
	0358.png
	0359.png
	0360.png

