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I. A főbb magyar szentek legendái, melyeket e kis kötet hoz, a XVI. század elején virágzott jeles névtelen carthausi nagy legendáriumából vétettek. A codex azelőtt a
nagyszombati érseki papnövelde, 1814. óta a
, magyar nemzeti muzeum könyvtáráé; itt „nagyszombati codex"nek, az irodalomban mindazáltal legelső ismertetője után Érdy-codexnek
neveztetik, megkülönböztetésül a nagyszombati
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könyvtárban még most is őrzött s azért méltán
s kirekesztöleg „nagyszombati codex"-nek
nevezendő más régi kézirattól, melynek taritalmát másutt (M. írod. Tört. II. 98. §.) sorolttá m el. Amaz első felemlítése, s belőle a sz.
¡László király életének betűhív másolata egy
hozzátartozó hasonmással együtt a m. akadémia által kiadott Tudománytár I. kötete
(Pest 1834.) 216—234. 11. áll. Utóbb Mátray
Gábor, a Széchenyi-országos könyvtár őre, valamivel bővebben ismertette meg azt az akadémia
nyelvtudományi osztályában (M. Ak. Értesítő
1850. 189—193. 1.). Címe, mely a deák előszó
után kezdődő munkát megelőzi, ez: Incipiunt •
Epistole et ewangelia dorrrinicalia ac festiualia'
•per arvni circulum, cumpastellis et legendis mis,
cum diligenti cura et laboré multis annis ád
profectum legencium exarata. E címnél azonban
•a tartalom szűkebb, mint ennek elsorolásából látható, mely így következik: 1. Adventtől farsang vasárnapjáig vasárnapi s nagyobb
ünnepeki epistolák és postillák ,· szám szerint
23. — 2. Szinte ádventtől böjt első vasárnapjáig vasárnapi evangéliomi perikopák és postilMk, szám szerint 29. — 3. Esztendőnként váló

szentek ünnepeire postillák és legendák, epistolai
és evangéliomi darabokkal, szám szerint 104
Ünnepre;, még pedig sz. Andrástól sz. Katalin
asszonyig, s így e részben egy teljes, azaz egéBz
évre szóló, postillát és legendáriumot képez. —
4. E legendáriumba közbe van iktatva a carthausi szerzet eredete ').
II. E , nagy kiterjedésű, sőt legnagyobb
munka mely azonegy szerzőtől a középkorból ránk maradt, e kor vég éveiből való. T. i.
magának a névtelen cartbausi szerzőnek bevallása szerint a Luther hitújitási mozgalmai i s
bírván öt arra, bogy a megtértek és apácák
lelki üdvössége tekintetéből e munka megírására vállalkozzék; s a codex vég sora szerint
1527. sz. Kelemen napján (azaz november
23.) fejeztetvén be annak szerzése, vagy tán
tisztázata, azt 1517 (s nem hátrább) és 1527
közé kell tennünk; inihez képest sem 1490-ig
nem vihetjük vissza Érdyvel a munka kezdetét, sem Mátrayval „őskori" maradványnak
nem tekinthetjük, sőt az újkor küszöbén állót
jóformán középkori vallásos irodalmunk leg') L. M. írod. Tört. n . köt. 2-d. kiad. 99—1001.
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újabb s tudtunkra vég gyümölcsének fogadhatjuk el. Újsága azonban nem csökkenti a
mü nyelvtörténeti becsét; határozottan ismervén t. i. azon évtizedet, melyben készült, más,
bizonytalan korbeli maradványok iratási ideje
meghatározására is biztos méröpáleát n y ú j t :
még biztosabbat akkor, ha csakugyan elődök
nélkül dolgozott volna. De bár a jó carthausi
olyformán nyilatkozik előszavában '-), mintha
magyar bibliafordításokat s egyéb eféle épületes munkákat nem ismerne: megállapodott
vallásos és irodalmi nyelve ellenkezőt mutat,
sőt a perikopákban egyenesen régibb fordítások használata észrevehető; a legendákban
pedig helyenként oly meglepő és saját maga
nyelvhasználatától elütő archaismusokra bukkanunk, melyek vagy kölcsönzést, vagy legalább a régibb irodalmi nyelv igen avatott
ismerőjét bizonyítják; s ez egyenetlenséget
sokszor csak is a szerző stilistai ereje képes
takarni.
') „Haec autem nostra gens hungara tam rudis et
Tustica, minimé tali irroratur gracia" (említé t. i hogy
a többi európai ndpek bírnak bibliákkal stb).

•
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III. Közöltem én másutt már mutatványokat
é becses munkából: igy Példatáromban sz.
István életét (a szentbeszéd nélkül) s remete
sz. Pál teste kihozását (1851), Katalin-legendáim közt sz. Katalin életét (1855), Immáculátámban három beszédet (1855), a SzentIstván - Társulat által kiadott Erzsébetben
(1857) a sz. Erzsébet legendáját;, végre a tizenegy ezer szüzét az Orsolya-legendák közt
(Kégi M. Legendák'Tára I. köt. 1859) 3 ): itt a
magyar szentek legendái vannak, postilláikkal
együtt, először teljesen, összeállítva : s azért
most külön csak ezekről kell értekeznem.
IV. Mi először is ezek forrásait illeti, sz.
István életében (3—31. 1.) s az azt megelőző kis
beszédben szerzőnk előtt.világosan Temesvári.
Pelbárt harmadik prédikációja Istvánról s az
elsőhöz adott legenda, de a Bécsi Krónika vagy
ennek valamely átirata (ezt érti carthausink a
maga áltál többször felbítt „ország krónikája"
alatt), sőt úgy látszik Hartvik is, fekütt. —
Sz. Imre életében (32—49. 1.) úgy látszik Pel3

) Érdy a sz. László életét a beszéd és példák, s ismét sz. Istvánét szinte a beszéd nélkül.

-
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bárt első beszédét használta e szentről, s Így
a régi Imre-legendával az csak is ez által függ
össze. — Sz. Gellérd élete (50—58. 1.) nem
egyéb a Pelbárt legendája (Pars aest. Sermo
LXVI.) szabad fordításánál, mely viszont csak
kivonata a régi deák nagy legendának (Batthyányinál és Endlichernél), s azon néhány
jelentéktelen különbséggel, mely Pelbárt s a
régi legenda közt van; de másfelül annak jeleivel, hogy emezt is ösmerte carthausink 4), s
azonfelül a Bécsi Krónika is előtte volt 5 ).
4

) I l y e n például, hogy az ú g y n e v e z e t t n a g y legenda e h e l y e : in biga positum de monte
Kréenfeld
submiserunt, et dum adhuc palpitarel.. . carthausink,
csakugyan í g y adja : „egy n a g y hegyről aláereszték
kinek Kelenfölde neve; D e mikoron még - és lehne" ; holott Pelbárt a h e g y nevét s a püspök lihegését elhallgatja.
·
.
5

) í g y a n a g y legenda, s vele carthausink, elmondja
ugyan, mit Pelbárt nem, h o g y „azmely keven kedég
kiontották v a l a agya veleit,hét esztendeeg semi árvíz
el nem moshatta vérét, mígnem felgyőjtéték az jámbor egyházi népektől" (57.1.), de nem mondja el, mit
a miénk a Bécsi Krón. után, hogy t. i. „az kevet Csanáddá'vitték, es az ő oltárának feliben rakták emle-közetre" (u. ott). A templom-épitést is azon helyen hol
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— Szent László életét egy szentbeszéd előzi
meg (59—82.1.), melyhez szokás szerint Pelbártból veszi szerző az igét, de az ennél elszórt" eszméket és idézett helyeket saját elrendelés és kivitellel dolgozza fel. Következik a
legenda (83—115.1.) három részben: az első
(83. 1.) a történeti előzményeket beszéli el sz.
István vég idejétől .fogva, midőn Vazult, rendelte utódjává, I. Gyéza halálaig, híven kivonva és fordítva a Bécsi Krónika 6 ) illető fejezeteit ; a második (101.1.) magának Lászlónak történeteit, nyomról nyomra szinte a Bécsi
Krónikát követve, bár igen rövidítve, a király
halálát mégis a magáéból kifestve, és két
„Csodát" Pelbártból hozzá vetve; a harmadik
(111.1.) hét „Példát" beszél el, még pedig kétféle forrásból: az 1. 2. és 7-ket Pelbártból, a
3. 4. és 5-ket a nagy legendából. — Szent Erzsébet életét szinte Pelbártból merítette 7), de
Gellérd mártiromságot szenvedett, elhallgatja a nagy
legenda és vele Pelbárt, de említi a Bécsi Krón.
6
) S nem a Budainak, mit többi közt á Salamon
és László közti, Pozsony alatti, párbaj gyönyörű mondájának ide átvétele is bizonyít.
') Nem, mint e legenda külön kiadásában állítám,
a „Legendae SS. Hung." gyűjteményében kijöttböl,
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azon szabadsággal, melylyel cartbausink általában forog tárgyai körül. — Végre Sz. Pál kihozásában úgy látszik a szentpálosok breviáriuma
leetióit használta, bár néhány hibás adat beleszúrásával 8 ), s Dombrói Márk évkönyveit 9 ).
V. E kimutatások mellesleg carthausink magyar-bistoriai kútfőiről is tesznek tanúságot,
egyszersmind módot nyújtanak a szerzőt mint
„ ilyent közelebbről megítélhetnünk. S ez ítélet
mely a rózsa, úgy a bélpoklosnak feszületté változása
csodáit nem beszéli. Söt azt szerzó'nk tán nem is ösmerte, valamint a tbüringi Theodorikét bizonyosan
nem, kivel név szerint a inorkoláb szent földre menetelére nézve egyenesen ellenkezésben van, mert míg
Theodorik neki tulajdonítja e szándékot, s vele amíg
lehet titkoltatja ezt Erzsébet előtt, a névtelen legenda (
Pelbárt s a mi carthausink Erzsébet tanácsára küldi
férjét Palaestinába.Ez a Theodorik egyébiránt, ki szenvünknek kortársa volt, sokkal gazdagabb a nevezett
hérom legendánál, de ezek is nem kevés változattal,
sőt igen szép saját részletekkel bírnak.
*) ^lyen, hogy sz. Pál teste Velencében teljes nyolc
száz évig nyugodott, holott a Brev. szerint az oda
csak 1240. hozatott, s így összesen 141 évig őriztetett ott.
') Sajtó alatt levő „Analecta Monumentorum Históriáé Hung." című gyűjteményem II. kötetében.

— XI —
legtöbb középkori magyar íróinkkal szemközt,
reá nézve felette kedvezöleg üt ki. Míg t. i. legtöbben a fordítók s epitomátorok vonalán csak
kivételkép emelkednek felül: carthausink mint
önálló ívó tűnik fel. Az ö készülete ugyan szinte
nem terjedt ki a páterek s históriák közvetlen
ismeretére, s Pelbártra s néhány más középkori homiliáriusra "szorítkozott, kiktől vette át,
s gyakran hibásan idézve (a mi azonban a leíró hibája is lehet 1 0 ), az igék és magyarázó,
'") Mert nem keve's e codexben az irási hiba (milyet
néhányat tanúság okáért meghagyván, a jegyzésekben. kitüntettem; egyebeket egyszerűen kijavítottam) ; s oly hiba, m e l y egyenesen a dologban és értelembén járatlan leíróra m u t a t , milyek a szerzőnek
nem tulajdoníthatók, s könnyen megkülönböztethetők
a szerző félreértései és habozásaitól, mint péld. midőn
ez Péter királyt Kézla királynénak atyjáról anyjáról
rokonává azaz édestestvérévé (86. 1.), v a g y Béla herceget Miciszló „orssájái/merekessé" teszi (88. 1.), Andrást és Leventét a rác királyhoz meneti (u. o.), Basciát olvasván a krónikákban Kuscia h e l y e t t ; v. Viddel Gejza megöletését javasoltatja Salamonnak (97.1.),
holott a krónika esak „expelleret" szóval é l ; Dalmátország helyett Korontclorsíágol
(Carinthiát) ír
(102. 1.) ; midőn a latrunculi cumanorumot kunok maradékinak (103 1.), a bissenusokat és latrunculi bisse-
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bizonyító, erősítő locusok számait; de e kölcsönzött eszközöket is széltiben saját eszméi érdekében használja fel, általában a középkori korniletika módja szerint disponál, az iskolai bölcsészet értelem-határozásaiból kiágazó osztálys alosztályzással, de ebben is nem könynyen megy tál az első alosztályon, s nem is
köti magát az annyira kedvelt .iskolás hármas
számhoz; kellő mértéket tart az idézetekben,
melyeknek túlbőségében amazoknál a vezéreszme szinte elmerül; a morált kellőleg elválasztja a történeti részektől, melyek sokszor
elvesztetik amannak fonalát: s mind ezek által
beszédei egyszerűbbek , áttekinthetőbbek, s
azért népszerüebbekké válnak. E mellett érzületi szigora tiszteletessé teszi őtet. Ismerjük az erkölcsök köz romlását, mely a Jagellók alatt főleg az élbizakodott gazdag és zsarnok ólygarchiában elhatalmazott: ez ellen ő
norum-ot nroa-oknak írja (96. ¿9 111.11.), Sár-t Sárospataknak ( 8 6 . 1 . ) ; ellenben jelentékeny hely az, hol
Gellérdet Pestnek városában mártiromoztatja (89. 1.),
tudván, h o g y Sylvester még kevéssel e mi irónk után
is Pestnek hívja B u d á t ; a kánokat pedig (62. és 113.
1.) tatároknak nevezi.
· •'
·
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sz. Istvánról való beszédében bátran kikél,
még pedig nem csak a világi urak ellen (11.
15.) — az utóbbi hely már kétség kivül a mohácsi veszedelem utáni dúlásokat érti: „szent
István kedég nagy sok szentegyházakat es ka-,
lastromokat rakattata . . . kiket ez mastáni jobb-_
ágy urak (főurak) es nemessek felégetnek, el-'·
pusztojtnak e s m a g o k n a k f o g l a l n a k ,
kiknek— kiált fel — b o s s ' z u á l l ó j a . a z
t e r e m t ő ú r i s t e . n ! — hanem az egyházi
nagyok ellen is, kiknek fenyitéktelen világias
életét (17.) harsogó szent harag mennyköveivel sujtogatja.
,
VI. Szerzőnk nyelve, habár avúlt szók és kifejezésekben, már koránál fogva is, kevésbbé
gazdag legtöbb egyéb codexeinknél ; nincs
mégis azok nélkül, mint az a szöveg aljára vetett jegyzetekből is kitlinik. S nem tartom feleslegesnek ismételni itten, hogy ö hagyományos irodalmi nyelvet vett át· ezen, a középkorban meglehetősen már mivelt, téren ; hogy
az egélyes nyelv lassabban változik mint más
szakok nyelve : s azért carthausink, az általa
hihetőleg átírt részeken kivül is, legalább egy
ivadékkal régibb nyelvszínt mutat mint koráé
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az életben, sőt más szakokban is. Fö érdeke és tannlságos volta tehát a ragozásban,
szólásokban, mondatszerkezetbén s a nyelvjárási hangejtésekben van, mely utóbbiakban az
egyenetlenségeket hajlandó vagyok nem a másolónak tulajdonítani, k i , ha a maga ejtését
lopja bele tudva vagy öntudatlanúl, azt vagy
állandóbban, vagy rendetlenebbtil fogta volna,
hanem, "mint említém, egyes részek átírásának.
Különben irónk, nyelve terjedelmét jól ismeri,
azzal könnyen, sajátságosan s némi készséggel
bánik. Helyesírását a vizsgálni akaró az Érdy
betűhív közléseiből s az Erzsébet-legenda díszkiadásából ismerheti; én itt is , mint egyéb,
régibb irodalmunkat közhasználatúvá tenni
akaró ily kiadásaimban, olvasását, azaz ejtését kívántam visszaadni, de ezt minden habozásaiban híven, mi által az író physionomiájából nem veszett el semmi, csak a — betü.
VII. így kiállítva, e kis kötet legyen ismét egy adalék, még pedig az érdekesbek közöl egy, középkori nyelvünk ismerete terjesztésére; sőt ne csak ez, hanem egy eszközzel több
megerősíteni magyar nyelvérzékünket, mi,
azóta hogy többet olvasunk idegen mint ma-
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gyar nyelven, s egyszersmind kelletinél kevésbbé ovakodunk a nyelvünk saját formái, söt
szeszélyeivel egyesülni nem akaró idegenszerű
foltoktól,- sürgető szükséggé vált. Csak ezért
is kellene nekünk magyar, irókúl naponként
vagy egy kis órát utóbbi jobb s tisztább iróink,
mint péld. Pázmány, Haller, Faludi, Virág
prózai Írásaik qgy-egy fejezete mellett, egy pár
lap középkori emlék olvasására szánni. Tárgy
és felfogás ezekbén egyéb érdeket is fog éreztetni a nyelvén túl.'Szerencsésnek tartom mágamat, hogy e bármi kisded mutatványnak oly
tetemes olvasóközönség van biztosítva, milyent
a Szent István-Társulat bírt magyar könyvek
körül gyűjteni. Mely haszon! ha csak tized
része annak méltatja figyelmére. Főleg NAGYSÁGOD ada ösztönt annak elkészítésére, s
azért, miután e nagy hatású társulat szíves
volt elfogadni kisded ajándékomat; megragadom ez alkalmat nyilván kimondanom, hogy
valamint a NAGYSÁGOD lelkes és tanulságos
társalkodása nekem sok örömöt adott és ád
folyvást, úgy munkás barátsága is sokban mozdította elő ebbeli igyekvéseimet : a miért szíves hálámat e nagy számú és tiszteletre oly

-
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igen méltó közönség előtt fogadja hasonló szívességgel! írónak — és nem irónak — nincs
szebb jutalma fáradozásaiért, mint-a jók és
értelmesek javallása: s NAGYSÁGOD e jók
között a legjobbakhoz tartozik.
/
írtam, a Pávaszigeten Pest mellett,
aug. 6.1859.
- .
.
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BÓDOGSÁGUS SZENT ISTVÁN KIHALNAK INNEPÉRÖL.

Misericordia et veritas custodiunt regem
et roborabitur clementia thronus ejus. Proverb.
xx. capitulo.
Irgalmasság es igasság megőrizik a királyt,
es kegyelmességgel megerősíiltetik1) őneki birodalma?) : ez igék vannak megírván Bölcs egyik
kenyvének huszad részében. Mely igék méltán
vétethetnek dicsőséges szent István királnak neve dieséretire, ki míg ez világon lén, nagy irgalmasságban, igasságban es kegyelmességben
éle ez szegén ú j keresztyén nép között; minemő szentséges életben kedég 3 ) végezé el idejét, az sok csodatétel es anyaszentegyház nyil') Megerősíttetik.
~
) Országlása (Vulgata : thronus).'
*) Pedig.
'
2

1*

ván vallja es bizonyojtja. Bizonyával azért méltán kell ez dicsőséges Krisztus Jézusnak választott vitézét es confessorát jelessen ez szegén Magyarországbeli nyomorúlt népnek dicsérni, tisztölni, kiknek úristen keráli méltóságúi es apostol
gyanánt adá, hogy mind tanuságávalesjó életének példájával tanojtaná 4 ), igazgatná, ótalmazná, es az erek 5 ) idvességnek útára vonná. Azért,
szerelmes atyámfiai, nagy szerelmetes 0 ) szolgálattal es ajojtatus 7 ) háláadással tartozunk ez
bódogságus szent királnak, ki miatt s ) enni sok
lelki testi jókat érdemlettünk; ha kedég ö halandó életében oliyan szorgalmatos 9 ) volt ez szegén népnek idvességén es ótalmazásán: hát
mit vélhetünk tett es tészen 10 ) az halhatatlanságban, szenetlen kenyeregvén-úristennek elet4

) Tanítaná.
"
) Örök.
. 6 ) Szerelmes.
7
) Ajítátos. A z us végzet itt s másutt írónknál mély
tompa os gyanánt hangzott, mely hang a mély tompa,
de nyújtott, ó-nak rövidje.
'
8
) Ki által.
9
) Serénykedő.
·
10
) Azaz: hogy tett és tészen.
5

t e " ) ez ő szegén népeért? netalántán régen
elvesztünk volna mi gonosz bineinkért, ha az
édes asszonyunk sziz,Máriával az szent királyok ö kegyes esedözésöknek miatta nem táplálnának, 'kiről úgy éneköl anyaszentegyház ez
mai szent zsolosmában:
Idvezlégy, bódog szent István királ! •
Te népednek nemes reménsége !

"

Idvezlégy, mi megtérésönkn ek bizon doktora ,

•

Es apostola!
Idvezlégy minden szentségnek és igasságnak fényes
.
tíköre!
Temiattad 12 ) bittönk Krisztus Jézusban ,
Temiattad idvözó'lünk, es Krisztusban kérünk :
Imádj ez te népedért,
.
Imádj egyházi szolgálókér-tés,
Hogy egy ellenség se légyen
Kagadozó ez te néped között Ámen.

Bódogságus szent István királnakes konfessornak dicséretes méltóságáról es szentséges
életéről akarván szólni, doktoroknak mondásokból hét nemes tisztöletes ajándékokat talá'lunk, kikkel úristen ez ö szerelmes szolgáját
anyaszentegyházban felmagasztald egyeb ki12

Előtte (mint felette).
) Teáltalad.

ráloknak es országbíró fejedelmeknek felette:
Első méltóság mondatik angyali izenet:
mert úgy olvastatik róla, hogy úristen ö szent
ismereti es választása szerént, mint az szép rózsát az tövisk közzöl, azonképpen szenfcjstvánt
az pogán sziléktöl magának; választá, kinek-és
foganatját 13 ) mennyei szenf követ átal izené
meg. Kiben némiképpen has onlattaték 14 ) urunk
Jézushoz, asszonyunkhoz, es°keresztölö szent Já-.
noshoz, ez ellyen nagyméltóságusszentökhöz.
Másod méltósággal szereté úristen szent
nevezetnek hivataljával: mert mikoron imáran az ő sziléi keresztyénné lettenek volna,
es hívségben élnének, es az jámbor aszszonyállat sziléséhez közelitne, neki jelenék
protomártir szent István, es' monda őneki:
Bízzál, asszonyállat, úristenben, es légy bizonyos benne, mert íme fiat szilsz,kinek ez országbeli nép között királi korona adatik, es az cn
hevemet adjátok őreá. Az asszonyállat nagy
csodálattal monda: Ki vagy, uram, es ki neved ? En vagyok, úgy mond, protomártir Ist13
M

) Fogantatását.
) Hasonlíta.

ván, ki. Krisztus Jézusért elészer szenvedtem.
Es elenyészék. Es mikoron az bádog magzat szi- _
letött volna, szent Albert pispek -Isztragomott
15
) az szent névre megkeresztölé.
'
Harmad méltósággal szereté erek idvességnek bizonyos bátorságával. Ó szerelmes atyámfiai! bizonyával nagy isteni ajándék es malasztosság, kit úristen még ez világi életben az
erek idvességre választ minden félelemnél kii,
kit keves szentöknek olvasunk engedöttnek
Negyed méltóság, hogy úristen ötet sokképpen való méltóságokkal szereté, || 495 kiket
egyszörsmind lfi ) nem igen olvasunk engedöttnek lenni. Első mondatik istentől adatott
némes királság, másod: dicséretes apostolság,
harmad : áoktorság. Ó bizonyával nagy isteni
ajándék, kinek ellyen *) es enni malaszt engedtetik ! Úgy olvastatik őróla, hogy mikoron
imáran felserdült volna, dmki judományba,n és 17) bölcs volna, egybe hivatá ő atyjával
l5

) Istrogranum : Esztergamott vagyis -ban.
) Együtt. *) Ilyen.
17
) Artibus liberalibus eruditua. Az is kötszó irónkná
mindenkor és alakjában fordul elő.
,6

ez országbeli urakat es nemesseket, királylyá
tevék őtet. Es annakutánna azon esztendőben,
mikoron Krisztus sziletetinek utánna írnának kilenc száz kilencvenhét esztendőben, szent István királnak keresztyén atyja bódogúl es jó hitbenkimúlék ez világból, es viteték az erek bódogságban ; szent Albert pispek-és azon esztendőben menvén az prusszok közé predikállani es
mártiromságnak koronáját vevé: szent István
királ kedég fogá magát istennek szent parancsolatja (szerént) való életre.
Ötöd méltósággal szereté úristen nagy tekéletes es érdemes életnek malasztosságával,
mert valamit kér vala úristentül, mind megnyeri vala; sok csodákat-és tészen vala úristen az ő szent érdemének miatta, kiket ha"
mind elöve 1S) nevezgetnénk, nehez volna csak
hallgatnia-és.
Hatod méltósággal szerété úristen mennyei
fénlő csodálatokkal es jelenetekkel ! 9 ); gyakorta jevendőket megismer vala szentléleknek ibléséből; azt-és megismeri vala még
annakelette mikoron gonosz tanács es háboru1S
l9

) Elé.
) Szellemi látványokkal, vísiókkal.

ság történt ez szegén Magyarország ellen.
Oly igen elhatalmazott vála kedég'az isteni lá-'
tusban, hogy mikoron ajojt&tus imádságában
volt, elragadtaték néha lelkében, néha test
szerént-és felemeltetött-az feldszinről ő szent·

·

-

séges érdemének miatta. Mel szorgalmas buzIP·"

'

gósága volt kedég anyaszentegyházhbz, nyilván vagyon": mert nem csak ez országban rakattatott szentegyházakat, de Jeruzsálemjae11,
Konjstantinápolban, Rómában .es scjj.. gpzágokban, kikből megismertetik keresztyénséghöz való szomehozása 20 ) es áristenhöz való
szereteti.
.
Heted méltósággal szereté úristen ez szent
királt ö szent halálának csodaképpen váló ismeretivel, kit nyilvábban meghallunk az ő
szent életéből.
,
„SEQUITUR - LEGENDA.

.

Úr Jézus Krisztus sziletelinek utánna oly
mint 21) száz héján ezer esztendő felé Írván,
mikoron tebb országok között, úgy mint ez

ország krónikájában találj ok, az szittyái magyarok Könstantinápolt es egész Görögországot feldúlták volna, es ez világon-szerte-sze" rént keresztyénségben-és sok pusztaságot töttenek volna, miért ők pogányok valának: vala
azon időnek utánna egy hatalmas kapitány fejedelem, kinek Takson vala neve, es mind egész
alföldet, Rácországot mind Geregországig hódoltatjavala. Es lakása vala Takson-Ó-Rév i 2 2 )
az alföldön. Ez fejedelemnek idöjártában lének
két fiai, Gejcsa es Mihály. Ez Mihál fejedelemnek lének esmeg két'fiai: egyik 23) nevezé Kopasz Lászlónak, az másodikat Vazulnak. Kopasz Lászlónak idöjártában lének három fiai :
. András, Béla es Levente. Bélátul lén szent
László Lengyelországban, kiről nyilvábban
vagyon megírván szent „László királ életében.
Taksonnak az első fiától, kinek vala neve Gejcsa, azon időben, mikoron Krisztus sziletetinek
utánna írnának kilenc száz hatvankilenc esztendőben, úristennek kiváltképpen való malasztjából szileték szent István királ; sz.
'<-) Vagy tán Taksony-Örkény
ben Öreeny áll.
es
) Nevező, vádeset helyett.

1

Örvény ? A codcx -
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István királtul tebb fiai között szileték az édes
sziz sz. Imr.é herceg, kinek·:szentséges életét,
ha isten egészségben hagyand, az ö szent innepe napján meghalljoK nyilvábban.
Mastan emleközjünk az ó^szcnt atyjának
mélíóságus pjsejffl^éről. Mikoron azért bódogságus szent* Istváh kiral felserdült emberkorában jutgtt^olna, gyoropodik vala mint mennyből adaioft nem^s magzat, szent ajándék, mind
úristennek, miSÍT embe^eknéjk lájására jó erkőcsbeh, jámborságban, szent malasztban, isteni
félelemben es'szeretetben, es mindennek utánna
szentséges életben, lelkét' éltetvén ajojtatus
imádságokkal, elméjét mennyei gondolatokkal,
ez világi testi életét szent bejttel 24), vigyázással 23') es szarándok-járással; felette kilemben,
honnem az mastani urak, fejedelmek es nemessek.
.
.
||496 Mikoron azért úristen az királságban
megerősöjtötte volna, ottan pokolbeli sátán
utánna erede, hogy elejtené, mert nehezzé 26)
tartja vala, hogy az ő szent érdemének miatta
M

) Böjttel.
Virrasztással.
Nehéznek.
'

.

—
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ez országot kezéből kiszalasztotta volna. Vala
azért az időben Somogyságban egy pogány
hatalmas herceg, kinek Kuppán vala neve, az
régi kopasz Zirind fejedelemnek maradéka;
ki még szent István atyjának- éltében-és ,erössen uralkodik vala mind egész Somogyságban
es Szalasságban. Mikoron szent István királnak atyja Gejcsa kimúlt volna,, támada fel ez
gonosz kegyetlen herceg, akarván szent István
királ anyját 27) "ígonos.ság szerént magának
venni, az szent királt m e g ö l n i , ^ mind ez egész
országnak uíáságában esni. Sz. István királ
hallván az gonosz szándékot, egyben bivá áz
magyari urakat, es dicsőséges sz. Márton pispeknek segödelmét kérvén, kiszálla Kuppán
herceg ellen ; es tevé hadnagygyá Vencellinus
nevő urat, ki jött vala hozjá 28 ) Németországból. Es mikoron nagy eröss itközetöt töttenek
volna, úristennek irgalmasságából adaték az
diadalom sz. István királnak. Es azon hadban
Vencellinus hadnagy megölé Kuppán hercegöt,
kiért nagy sok ajándékot es tisztösségöt vén
az szent királtul. Es az gonosz hitetlen somo"') E szó „anyját" a codexben hiányzik.
28) Hozzá.

—
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gyi ¡Ispánt vágatá négygyé sz. István királ:
egyik részét kildé'isztrag'őmi kappura, az másodikat Veszprimmé 29), az harmadikat el-fel
Győrré, az negyediket el : bé Erdeiben: miért
mind ez egész országnak ellensége volt.
Másod hada szent István királnak lén erdeli vajdával, kinek Gyula vala neve, kinek
leányátul való vala szent István királ, kinek
Sarolt vala neve, Géjcsának felesége. Mikoron
azért írnának ezer két esztendőben, sz." István
királ nyomoték 3tl) erdeli vajda ellen, es mikoron meggyézte volna, fogá meg Gyulát, mind
asszon feleségével es két fiaival kidé be 31)
Magyarországba fogva, mert annakelette gyakorta való izenettel es írással intötte vala ötet,
hogy lenne keresztyénné es 'széhnék 32) meg
ez ország háborgatásátul. De soha reá nem
hajthatá, hanem az hitetlenségböl..*) nagy erőszak es úgymint 33 ) akaratja ellen mind őhozjá
tartozóval kihajtá, es megkeresztölteté. AnnakS9

) Veszprémbe.
, .
) Nyomúla.
31
) Küldé.
'
3
-) Szűnnék. *) Egy kitcrlött szó.
3:l
) Mintegy.
30

..

—
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Titánná jámborúi élvén, úgy tartá mint jó atyját, es holtok után Fejérváratt nagy tisztességgel temettette el. Es Erdőség az időtiil
fogva Magyarországhoz hallgatott mind ez
ideiglen.
.
Harmad jeles hada lén sz. István királnak
az bologárok es oláhok ellen Havaselföldében
34
)," kikkel anneval 3 5 ) erőssebben viaskodék,
mig*) erőssebb helyen lakoznak vala, kiknek
fejedelmök Kéán vala. De mikoron meggyézte
volna őket, nagy mondhatatlan kénesőt és kaz- '
dagságot 3fi) nyere, es az országot adá tisztül
egy régi ősinek, kinek Zoltán 37 ) vala neve; es
haza jeve az szent királ nagy nyereséggel Magyarországban. Az Zoltán fejedelem kedég Havaselföldében nagy erekes lén, eshatalmas, kitül
származónak az Zoltánok, es ez országtul e l s z a - v
kadván, nagy sok nyomorúsággal fizeték meg az
jótéteit: Sz, István'kedég az nagy nyereségből
3

<) Oláhország.
.
) Annyival. *) minél. '
•
36
) Kincset és gazdagságot.
37
) Kétség kivül „Zsolt" ; de a XVI. században e
nevet nem hagyományból többé, hanem csak deák krónikáiból e hibás formában ismerte a magyar.
35

-
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nagy sok szentáfgyhágakat es kalas^omokat raIcattata ez orgztígDan úristennek, asszonyunk sziz
Máriának es az mennyei dicsőséges szentöknek
tisztösség|okre, ifiket kilemb-kilenib városokkal,
válálokkal 3 8 ) es kigilbelöl való sz^ségökkel
megerőssöjtvén, kikét ez mastani jobbágy
urak 39) es nemessek felégetnek, elpusztojtnak
es magoknak foglalnak, kiknek bosszúállója
az teremtő úristen.
Ennél sokkal több hadakozási voltanak
bódog szent királnak ez szegén országnak
ótalma mellett, kiket ba mind megírnánk, idő
sem szenvedné. Annakokáért késalkodjunk
4
°) arról ö szent neve dicséretite, mely szorgalmas lett légyen, mind. ő asszon feleségével
Késziával 4 1 ), szentegyházaknak gondviselésében. Úgy olvastatik rólok az ország krónikájában, hogy minden e s z t № ^ b e n ^ e l j á r j á k
vala ez országot, meglátogatván nézögetvén
38

) Valál : possessio, birtok, a val (habet) gyökérből, mint hal-ból halál. Előfordul aJászay-codexben
is, s él mind máig némely helynevekben. as
) Zászlósok, főurak.
40
) I t t : késsünk, mulassunk.
« ) Grizela.
. '
·
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minden szentegyházakat, kikben kiülbelöl ha
mi fogyatkozást láttanak, addég onnan el nem
mentenek, míg szerével 42) meg nem éppöjtették. Azonképpen Készla kerálné-assz_pn misemondó ruhákat, oltárőtözetöket, keresztöket
es egyeb egy házbeli ruhákat ||497 megnézögetvén, megujogat 43 ) vala. Továbbá egyházi népekről es fejedelmekről az szent királnak oly
nagy gondja vala, hogy ennenmaga meglátogatta őket, visitálta, • examinálta, ha jól
él avagy gonoszéi, ha anyaszentegyházhoz lát,
ha vigyáz az szegén népön, ha pásztorságát
szerével 44) viseli? Akar papok 45) voltanak
avagy kalastromban lakozó barátok: ha kit látott hallott restnek, tunyának lenni, megfeddötte, eorrigálta; ha kit látott hallott szent
életűnek lenni, azt lelke szerént szerette, es
élt tanácsával, es érsekké, pispekké emelte
. s'zentölte őkét: mint olvastatik, hogy SzentMártonból az apátur-szerzetböl 4C) isztragomi
42

) Benddel v. rendre.
)Megujítgat.
44
)'Annak rende szerint.
45
) Világi papok.
Bencés szerzetből.

''

41

.

'

—
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érsekké választa egy szent életű frátert, kinek
Sebestyén vala neve, kalacsai érsekké fráter
Astricost, pécsi pispekké fráter Maurost :
ellyen- szent atyákat, kik nem pnsztojtottak
mint az mastaniak, kik gonoszságra sem költötték az szentegyház jószágát mint az mastaniak, kik el nem rekkentötték 4T) Krisztusnak
részét, jószágát, mint az mastaniak, kik nem
házsártra 4&), sem torkosságra, sem drága ruházatokra nem vesztögették az szent alamizsnát , mint az mastaniak. Annakokáért minemö
jámborságban es szent életben éltenek az régiek, nyilván vallja anyaszentegyház: viszonellen 49) az mastani országié es egyházbiró fejedelmekkel pokol^ nem menyország, telik bel
3Ü
). Mert sz. Gergel doktor mondása szerént
anne halárra 5 *) 'méltók, mene 52) sok számtalan gonosz törvént, hamisságot es förtelmes
példát holtok után hattanak.
, _ ·
4T

) Sikkasztották. ) Házsártjátékra ? (.hasard). Telegdinél már elöfor
dul a bázsártjátszás.
Il 1
; ) Viszont, ellenben.
.
50
) Be : mint fel. .
.
51
) Annyi halálra.
· ·
52
) Mennyi.
4S

-

.
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Továbbá mely nagy irgalmas szivö voltbódogságus sz. István királ, nyilván megismertettetik, kiről úgy olvastatik, hogy mindenkoron ő királi aranyas erszénye teljes volt arau
forinttal es pénzzel; solia oly szegén bozjá
nem jiihetött avagy csak látott volna úton elmúlni 53) - és, hogy bevon 54 ) elbocsátta volna.
Egy éjjel kedég felkele es rnene közikben az
szegényeknek egy zakcsó 5b) pénzzel: hogy az
szegények azt látták volna, reá fobanának, es
mind pénzét elragadozák, | mind szép. királyi
ősz szakálát kiszaggaták. Hogy mikoron azt
szenvedte volna .az isten cmböre es Krisztus
Jézusnak vitéze, nem alojttá 5I ') tisztöletlenségre es bosszúságra, de nagy eremmel 57) es
háláadással az édes teremtő úristennek szent
szileje képe eleiben méné, es térdre esvén
monda nagy felszóval es sírással: 0 mennyei
dicsőségnek királné-asszonya, es' ennekem !
Elhaladni.
Üresen.
55
) Hartvikmil: sacculum : Innen lett csak betuátvetéssel zacskó.
Alítá, azaz vélé.
57
) Örömmel.

—
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ime, kit te királyija tettél, az te vitézid minemö tisztösséggel illeték: ha ellenségéin tötte
volna .rajtam, hát te szent segedelmeddel megállanám bosszúmat, de ezt kívánom ennekem
az erek bódogságban megfizetni, idvezejténknek 5 S ) mondása szerént: ii fejetöknek egy hajszála sem vészel. Hogy ezenképpen imádságát elvégezte volna az szent királ, szivében
megvigasztaltaték asszonyunk Máriátul, es
nagy háláadással házában méne.
Imáran lássok meg miképpen az angyali
szent koronával megkoronáztaték. Az időben
mikoron Gfejcsa megholt volna, negyed esztendőre kelvén, ki]dé_be kalacsai érseket Rómár
ban úr pápához·, kinek Astricus avagy Anasr.
tasius, Lesta 5fl), vala neve, hogy ez újonnan'
való keresztyéneknek Magyarországban kildene. pápai áldomást, hogy a minemő szentegyházakat rakattatott volna/szentölhetnék meg,
es egy királi koronát, kivel- szentölt etn ék fel
az királságra: mert még' csak választatus

5S
5S

) Idvezejte, idvözitö.
) Anastasius ómagyar formája. ©

'
3*
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) volna.. Azon időben másfelöl Miska-és
), lengyel királ, úristennek malasztjából keresztyénné lett vala, es ugyan azért, azaz királi" méltóságnak koronázatjáért kildött vala
be úr pápához, kinek imáran megszerzette
62
) vala az szent koronáját, es mel napon ki
akarná kildeni az lengyel királhak követít,
azon éjjel istennek szent angyala megjelenék
úr pápának/álmában mondván: Az koronát, kit
szörzöttél, hónapi napon ismeretlen népnek követi jünek hozjád, kik koronát kérnek az ö feje ;
delmöknek, atyai áldomással es kétségnél kii
azoknak adjad: mert ötet illeti áz ő nagy érdemes voltának miatta. Es azonképpen Astrieus érsek másod napon •||4'j8 úr pápához beljutván, es az' követségöt megjelentvén minden
voltaképpen, hogy azt hallotta volna úr pápa?·,
nagy erembe lén rajta, es mindent megengede
nagy atyai szeretettel, es az angyali (koronát)
G3
) neki a d á ; annakfelette egy · aran kéresz61

C(l

) Electus. — Hogy itt a későbbi felfogás szerepel,
világos.
Gl
) Miciszló.
M
) Megcsináltatta.
·
<a
) E szót későbbi kéz· iktatta be.
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töt, hogy szent királ előtt hordoznák, az szentegyházakát kedég mint akarná úgy széntöltetné, és monda: Jóllehet en szent apostol helyött légyek, de méltán Krisztus Jézusnak
apostola, ki miatt enni népet hajtott "meg az
úristen. Annakutánna Astricus érsek nagy
eremmel haza jeve szerit királhoz, es az' lengyelországbeli királnak más koronát szereztete'*).
·
' "
. Minemő szent életben élt légyen kedég dicsőséges sz. István királ mind holtig, kijelentheti igéről igére, kivé U5) azt látjok halljok,
hogy még sem jobb sem öllyan Magyarországban nem támadott, kiben anne irgalmasság es igasság lett volna; kiknek miatta méltán érdemié az szent mennyei confessorságot,.
ez világi éS mennyei ' Szent koronát; es mind
egész keresztyénségben való dicséretes felmagasztatást
.
De mikoron az kegyelmes úristen meg akarG4
65

) Csináltata.
) Kiből: miből.
Felmagasztaltatást.
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ta volna nyugotni
az sok muka 66) után
ő hív" szerelmes szolgáját, elöször ellyennemő
mennyei csodával akará az ö szent halálát
kijelenteni : Az "időben , mikoron Írnának
ezer huszonkét esztendőben, nagy sok égetések lésznek vala ez országban, nagy feldindulások ;, es áldozó °9) másod napján olymint*) tíz hóra felé két fényes napok láttattal a k az egön; de annakutánna egygyé lének
esmeg, kik siratják vala az szent királnak ha-·
lálát, es ez szegén országnak halála -után
való veszedelmét, kik mind beltelének, mint az
ország krónikájában meg vannak irván. Mikoron azért az szent királ úristennek irgalmassága
szerént es az ő szent érdeme szelént minden ellenségit meggyőzte volna, es körül való országbeliekkel békesége lett volna, miért az isteni
szolgálatot felette igen szereti es ajojtja 7U) vala:.
gondolja vala ennenmagában , hogy ez sok
ez-világi gondot levetné róla, es ő vénségében
mindenestől fogva úristennek adná magát,
C7

) Nyugalomra bocsátani.
) Munka.
C9
) Áldozó-csütörtök. — - ) Mintegy.
'·") Ahítja, buzgón óhajtja. -

6Í

-
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csak lelkiekben lenne foglalatus, es az ö szerelmes fiának adná az szent koronát j mind
az ország gondjával. Mert látja vala hogy
méltó es elég volna reá, es mindenek felette
szeretnék es tisztölnék az ő nagy szentséges
életének es" erköesének tekélletességéért. De
nem tudja senki az úristennek titkját, tanácsát; nem véli vala az szent királ ö szent fiával mit akarna tenni az felséges mennyei királ ö
királ szolgáival. Előlvevé 71 ) az szent királnak
akaratját úristennek akaratja, es szíz szent
Imre királt hamar annakelötte kivevé ez világból : mert olyan szeplőtelent es minden jószágos mivelködetnek patikáját méltóbb vala
mennyországban felmagasztatni, honnem 72 ) ez
halandó világon · királylyá emelni; inkább illeti vala az nemes kenesöt Krisztusnak tárházában helhöztetni, honnem kilembkilemb ez
világi gondoknak miatta megfejtetni 73 ). De
mikeron hallották volna az szent királ fiának
halálát, mondhatatlan nagy keserűség, bánat
7I

) Megelöze.
·
.
' '") Hogynem ^hogysem.
.
73
) Megrontatni ? A régi biblia is rontani, bontani
értelemben használja a fejteni-t.

—
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es siralom támada mind ez egész országban»
nagyobban kedég az ő édes szileinek. _ Annakokáért látván az szent királ, hogy reménségétől megfosztatott volna, nagy gondban e :
sék,· annakutánna nagy betegségben, kinek
ha,lál-és lén az utólja: mert .senkit nem lát ö
rokonsági. közzől az királságra ö természeti
szerént méltónak es elégnek lenni,_ez_országbeli nép kedég felette fajtalan vala, es hajlandó minden gonoszságra. Mikoron azért látn á / h o g y úristennek akaratja elközelget es
naponkéd 74 ) elfogyatkozik ereiben, kildé igen
hamar egy Buda nevö ispánját, Egröt fiát, az
ő atyjának öcscsefia után, kinek Vazul 73 ) vala
neve, kit azon időben ő gonoszságáért tartat
vala nitriai pispeknek fogságában, míg magát
megjobbojtaná: hogy hozjá hinák, miérthogy
egyeb közelben való vére nem lelettetik vala,
es neki ad.ná az királságot, míg .meghalna.
Hogy Kézla kerálné-asszon hallotta volna ki- ;
rálnak akaratját, megbosszüla 7Ö ), es tanácsot
tarta Budával, miképpen Vazult elveszthetnék,
74

) Naponként.
) Basilius.,
'
7<i
) Megböszankodék.

7S

'
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es az királságot az kerálnó-asszon rokonságánák-szevezhetnék, Péter kiválnak. Igen hamar
BudánakdV'Pftát, kinek Sebős vala' neve 77 ), .
az királ követinek előtte elkildé,· es Vazulnak
kitolatá szemeit azon temlecbe , es fiiéit ónnal
beenteté 78). Kit mikoron azonképpen szent
királ elében vittenek volna, látván az kegyetlenségöt: annál-és inkább megbúsúla, es halárra nehezödék, es belhivatá az egyházi fejedelmeket, es, kik akkoron jelen valának, pa- raszt urakat 79), kik mind úristent feljebben ·
so
) félnék,' tisztölnék, es nagy édesatyai be77

) Nem', neve volt ez Buda fiának, hanem tisztsége.
T . i. azon régi Krónikás, kit a Bécsi krónikás kiírt,
ügyetlenül így fejezi ki magát: fcstinanter
nunccium
Sebus, ipsius Buda filium — misit, mi annyi mint': sebős
követül· magának Budának fiát küldé gyorsan. í g y adja
xi Bécsi Krónika epitomátora(p. Pozsonyi nagyobb Krónika) s a Budai Kr. is. "Ebből aztán Kézai (ki szinte
ama régi töredék krónikát .használta) Comitem Sebus-t
•csinált; s e g y kedvelt- színköltó'nk a sebesből végre —
Ssébusit!
.'
'
'
'
78

> Beönteté: •
.
'
) Világi urakat. Paraszt == laicus, a.z egyháziak e b
lenében^Hartviknál, „primis palatii" áll.
" 8 0 ) inkább.
'
'
79

—
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széddel utolsó testamentoin -szerént kéré es
inté őket, hogy olyat tennének királylyá,. ki
elég volna reá, es hogy az szent- keresztyén
hitöt el ne hadnák, 81 ) kiÚ felvettenek vplna,
mindenben igasság szerént élnének, isteni es
.egymáshoz való szeretetben állhátatosok lennének,szent alázatosságbanjárnának,eskiváltképpen ez szegén keresztyén országot ellenségttil
ótalmaznák. Annakutánna felemelé ö édes
kezeit, szemeit es szivét lelkét mennyeknek
országára, es nagy- siralmas es kenyörületes
szóval monda: „ 0 mennyeknek királné-aszszonya-istennek szent anyja es ez világnak megéppöjtő nemes asszonya, dicsőséges szíz Mária 1
te szentséges kezedben es oltalmad alá adom es
ajánlom anyaszentegyházat mind benne való
fejedelmekkel es lelki,népekkel egyetembe,
es ez szegén országot mind benne való urakkal es szegénynyeí-bódoggal . egyetemben,
hogy te légy 82 ) asszonyok es ótalmok, es az
en lelkömet te szent markodban." Annakutánna szentségöt vén hozjá, es megkeneték ;
81

) A codexben „handoak" áll."
) A codexben : „hogy en te leegyeek" áll, mi nem
l helyes értelmet.
'
S2

de miért azon napokban anyaszentegyház illi
vala Nagy Bódog-asszon innepének octáváját,
annakokáértnagyjóbitbenbizodalomban, teljes
lelki nemes jószágokkal es mennyei koronára
való érdemmel, úristennek es asszonyunk, sziz
Máriának kiboesátá lelkét , es szent angyaloknak seregében nagy édes énekléssel az erek
bódogságra viteték: azon időbenmikoronKrisztus szilefetinek utánna imának ezer harminc- négy^esztendőben. Es'lén nagy eremek rajta az
mennyei szentöknek, szent angyaloknak, hogy
olyan nemes érdemes szent confessor ment
volna, az ö társasságokban mind ő szent fiával:
| de viszón ellen lén nagy sirás óhajtás ez
szegény országbeli új keresztyéneknek, hogy
olyan szent es kegyes atyjoktúl" megváltanak
volna. Es Magyarországban minden erem,
vigaság, nagy 'keserűségre változék, es minden
rendbeliek, nemessek, nemíeZcnek , szegények
kazdagok, hegédfilést 83 ) sípolást, dobolást, tán-

s;
) Lant melletti éneklést. A Bécsi Kr. : Confestim
- totius HuDgariae cithara versa est in luctum; —
Kézai: Hungarorum cithara in luctum est conuersa.

-
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cot bárom esztend*eg 8i) megtil'otía/c lenni; de
mindenek gyászolák nagy s/rással az szent királnak halálát 85). De az ö keserüségök végre eremre
tére erekköl erekké. Mert mikoron Fejérváratt
eltemették volna, gyakorta éjjel veternyének
idein az ő szent koporsójánál' angyali szép
éneklésöket halinak vala, es nagy édes illatokat ereznek vala. Mikoron azért ott azon helyen negyvenöt esztendeeg nyugodott volna,
kanonizálásnál kii, úristennek akaratjából,
ki meg akará mutatni az ő híveinek érdemes
voltokat, úr pápának, ki azon időben vala, méltónak iáttaték Magyarországbeli nemes szentöket felemelni helyekről, es tisztöletesb berre
8,)
) helhötni es megkanonizálni. Azon időben kedégbirja vala az angyali szent koronát dicsőséges szent László királ, ki, mikoron úr pápának
levelét és atyai szent áldomását érdemiette vóna
Esztendeig. E liatárvető '"g rag hol eg, hol ég formában fordul elő a régieknél, részben ma is : mindig
mindég, kegyeig kedég (a mi írónknál) stb.)
8®) Ez az egész mondat a codexben a lap szélére levén
írva, némely szók egyes tagjai a könyvkötő által elvágattak ; pótlásimat a dőlt betűk mutatják.
8G
) Helyre.
.

—
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venni, egyben hivá mind egyházi fejedelmeket,
mind országbeli urakat,^es harmad napi bejtnek es ajojtatus imádságnak utánna asszonyunk
sziz, Mária egyházában gyűlvén, _ szent misét
szolgálának, hallottaknak· alojtván sokaktúl,
mintha egyeb bines embernek teste szerént az
szent királnak-és testé porrá lett volna. De bizonyával , miképp,en mindének, kik 87) élnek'
az élö úristennel, nem hagyja él az ö szerelmes szolgáit még holtok után-és: íme azért,
úristentül nagy'csoda dolog! mikoron az koporsóról az márvánkövet felemelték volna,
oly nagy mondhatatlan szép illat származék ki
az koporsóból nem csak azokra, kik ott jelennen valának, de mind az egész varasra ntcánkéd, alojtván, mintha Paradicsomba volnán a k , es mind nagy isteni dicséretre es hálaadásra rémülének.*) Láták ánnak-utánna: az
szent tagok szép verhenyüs vízben nyugosznak,
mintha szép illatú balzsamomban förödnének,
és nagy szép tiszta fátyolban es gyúcsban kiszedék az szent ,kénesőt, es az nagyobbik
szentegyházban vivék, hol mastan tisztöltetik
s:

) E szó hibázik a cod. — * ) I n d í t t a t ; i n a k .

-
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úristenben. De mikoron a szent királnak jogját S8) es újjában való királyi gyérüjét akkoron
semiképpen meg nem lelték volna, sem az
koporsóban, sem kiül· S9 ), |j 5 U 0 kit úristen az ö
szerelmes szolgájának továbbá való dieséretire
elonyésztött vala: annakutánna csodaképpen
szent angyala miatt kijelenté elészer egy Mercurius nevö jámbor fráternek, ki secularis pap
voltában fejérvári szentegyházban eustosságot
viselt vala, es öátala mind egész Magyarországbeli hívőknek nyilván adá lenni; es
anyaszentegyház azon napot szent inneppel
illi es tisztöli nagy sok csodatételnek okáért.
Mert úgy olvastatik ez szent királról, hogy
nagy sok dicséretes dolgokat tett vala ő királi
kezével, tudniaillik szegénycknek-éltetése, foglyoknak es nyomorultaknak niegszabadojtása,
mezejtelenöket ruházván, szarándékokat belfogadván, árvákat özvegyüket megsegejtvén,
Krisztusnak vég vacsoráját ennen két kezeivel
szerzi vala meg, ö édes megváltójának tanúsága
szefént; es annakutánna mindennek alamizsnát
es) Jobbját, jobb kezét,
88) Kívül.

—
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osztogatván, nem hamissan keresöttböl, de tulajdon igaz jószágából ennenmagának naponkéd
való életét es szikségét megszaggatja vala, hogy
valamit szegényeknek es egyházaknak, avagy
egyházbeli szolgálóknak hévebben adakozhatnék. Mind ez ellyen szentséges dolgokból ismerbetjek co ), hogy úristen az ö szent jogját kiváltképpen felmagasztalni akará ez világon, kik-,
böl minemö nagy es felséges érdeme es dicsőséges koronája·,légyen az erek bódogságnak,
végére senki nem mehet, hanem bitönkkel birhatjok meg. Mely édes; véghetetlen es halhatatlan ervendetes dicsőségöt es ezen világon
békeséges^életöt engedjen minekünk mi édes
szent királyunknak érdemének miatta atya
fiu szent lélek egy mindenható úristen erekkői erekké Ámen.
.

Ismerhetjük, ismerhetjük.

II.

"

| | o > 3 E T T L E S Z E N EMLEKÖZET SZENT
EMRE KIRÁLNAK INNEPÉRŐL.
Úr Jézusban Krisztusban szerelmes atyámfiai ! íme anyaszentegyház esztendő fordulatjában elönkbe hozta ez nemes idvességnek
formáját, jó életnek tikörét, szép liliomvirágn a k é d e s illatját, sziz es szent Emre királfiúnak áldott iimepét! Kit, miképpen úristen malasztjának miatta szent gyekerröl származék,
azonképpen e nemes virágszál kilembkilemb
szent gimelcsöket teremte es éri ele ő életében!
kinek szép illátját megérezvén az ő szent atyja,
méltán mondhatá az szent Izsák patriarchának mondását Jákob fiáról es Jákob személyében urunk Jézus Krisztusról, kinek nemzeté3') Itt
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bői szileték test szerént az áldott istennek szent
fia, ki meg vagyon irván Genesis XVI.: íme az
en fiamnak szép illatja mint az szép .virágokkal
tölt mezőnek illatja, kit megáldott az úristen.
Ezenképpen dicsőséges sziz szent Emre királ :
nak-és az sok virágzó lelki: jószágoknak miatta szép, édes, jó'es gyenyérüséges vala látni,
hallani es. érezni mindennemő dolgát, téteményét, kinek dicsőséges emleközetire három
rendbeli lelki tanuságunk lészen ^úristennek
segédségével : ] •,• . . .
. . .
1 Első tanuságunk lészen arról, minemő jószágus 9 i ) tcteméiiyeknek miatta, lén ,ellyen
igen kellemetes az úristennek bódogságus szent
Emre királ. Szentirásbeli ajojtatús doktoroknak
mondások szerént imez öt jószágot találjok:
első,.hogy.az ö akaratját mindenben úristennek szent akaratja alá hajtá es ajánlá, kinek
miatta felette igen hozjá voríyá az hatalmas
terémtőrife'k'szent tizes szeretetit es malasztját!'
kiről *úgy mondnak szent "Jeromos es Catho_
mester : Áz akaratoknak igyenlösége szerelmet

' í
92

'

) Jóságos, erényes.

'

·

•

-o'
·

' 3 '

•
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gerjesztnek. Es ellyen lelki nemes jószágnak-és
megtartására akará a mi nemes urunk Jézus
Krisztus az Páter noster közzé egyeiejteni u:i ),
es hogy minden napon kérjök mj imádságunkb a n : Legyen te akaratod miként mennyben
es földön.Másod jószág követségnek hasonlatossága, kiről doktorok szólván, természet szerént úgy mondnak, hogy minden állat szereti
az őhozjá basonlatus(t); emberi szokás szerént
-meg azonképpen vagyon : az jó jámbor esmeg
jó jámbort szeret, gonosz gonoszt': menevel
inkább gpndolbatjok, szerelmes atyámfiai, lélek szerént lenni: az erek mindepható jó úristen
hogy ne szeresse azokat, kik szént. szeretetben
lakoznak es élnek! Harmad jószág :_azszent
^alázatosság. Ó ki nagy kénes, ha hol 9 i ) bizonynyáriéieftetik: nagy drága az mennyéi patikaés, honnan kive származik;. :Ó ha meggondoljok
az mennyéi erek úrnak es mindenható királnak' édes szilöttét, miképpen miérettönk magát
megalázá, illik vala. annak nemes példája
szerént ez világi szent királ fiának-és magát
93
9I

) Elegyíteni.
) Ha valahol.
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megalázni. Ó nagy irgalmasúristen ,· valljon
hol találnók mastan annak mását? Nem tudom. Bizonyával illenék minekönk szegén bíneseknek, ha. ez. nemes szép iffiú királfiútúl
magvában *) kaphatnánk : az volna jobb,
hogy annak miatta végre érdemlenénk mi-és
mind mennyen földön felmagasztatni. || ow Negyed jószág testi lelki'tisztasságus ártatlanság.
-Úgy olvastatik ez nemes királi szent magzatról , hogy soha nem vétközött halálusképpen;
annakokáért igen közelgetött Krisztus Jézus
életének kövelségéhöz, es az szent malasztus
keresztségnek. ruháját meg nem" fertőztette. Ett
tanúságnak okáért kérdés támadhat: miképpen
lehet az halandó életben., hogy ember ennenmagában az halálus bint megismerhesse, es
ellene állhasson ? Reá felel elészer Aranyszájú
szent Jánus, es úgy mond: Soha kilemben nem
lehet, hanem úristennek kiváltképpen «való
malasztjának világosságával. Példát vet : Mi- koron az' fényes nap feltámad, még az kisded szalmaszálat-és· meglátja emher az.úton;
ha mikoron kedég setét vagyon, még az nagy
*) Magvából.
3*

—
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oszlopot sem láthatja: azonképpen az megvilágosodott lélek minnél kissebb gonoszt-és megismer , az megvakult bínes kedég még az nagyhalálos bínt sem tudja binnek. Az másod részére Bonaventurakik reá felelnek, mondván :
Míglen ember szabacTakar atjának törvénye után
j á r , soha magát nem (óvja 93 ).balálus bintül,
mint az pogánök es az gonosz binben.élő keresztyének. De ha ember úristennek malasztjában,
félelmében es szeretetiben él, mindenkoron ellene állhat az halálus binnek. Ötöd jószág vala
sziz szent Emre királban, kinek miatta kellemetes lén úristennek színe előtt, j z e n t házasságnak törvényével megszentöltetött szeplőtelen szizesség, mint olvastatik asszonyunk szíz
Máriáról : Szíz-és valá, házass-és vala. 0 szerelmes "atyámfiai! esodálatus éz ellyen dolgot
csak hallánia-és, hogy ki gyényerüségnek tizét
bordozja ö_kebelében, es^megjre égesse, kit
míg éle titkon visele ez nemes szép mennyei
virágszál; de halála után az ő szízen megmaradóit házastársa es az egy titkus szolgája kive hirdeték ez szent királfiunak nagy
95

) Ez igével egészíti ki egy XVII. századbeli kéz a
hiányos szöveget.
/
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tisztességére es érdemére, mint jobban \ meghalljok az ő szent életében, kiről úgymond
szent Jeromus doktor : Az szént angyaloknak
í'oKofl'laTzélbk ö6) | az szizésség. 'Azért testben
testnél kii élni nem emberi, de angyali élet,
sem ez világi, de mennyei élet. Annakokáért "
nagyobb, érdemesb ez halandó életben angyali
életöt keresni, honnem ha azon angyali életben megmaradóit volna, 0 szerelmés atyám- $
fiai ! há meggondolnék ez világi 'életnek" es'
időnek'i. drága es málasztus "ajándékát, "kiben
nyavalyás halandó emberek, ha mukálkodni •
akarnak, nagy sok mennyei angyaloknál méltóbbak .lehetnek úristennek- dicsőséges országában ! Példa minekönk ez szentséges szent
Emre királ, ki mind ö iffiúságátul fogva kérésé , es meglelvén, annera felmagasztaték,
hogy soha az ő szent Jézus királyának színe
elöl el nem távozik :. kit kérjen minekönk-és
megnyerni az ő nagy szent érdemének miatta. "
Másod tanuságunk lészen ez mai szent innepnek méltósága mellé: Miképpen lehet, hogy ez
világi keves ideiglen élő emberek, sok.érdemet'
96

) Maiasan : Közel rokonok:'Mind a két szó eredetileg egyet j e l e n t : 1. prope, 2. szomszéd, 3. atyafi.
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es nagy dicsöségöt érdemljenek, mint hallunk
nagy sok szentöket, szent gyenge szízeket; .jelessén kedég ez bódog királi magzatról úgy olvastatik, hogy még alig volt húsz esztendős
ember, sziletésétöl fogva-és ellyen mondhatatlan.nagy hatalmas szentségöt érdemlőit; kiről
úgy mond az szent eVangéliom, Math. XVI.,
hogy embernek ő fia, azaz.idvezejténk, kinek
mind *) ö érdeme szerént "fizet; kiből ismertetik,
hogy szent Imre mind ő kisdedségétöl fogva •
tisztasságus életbén. élt légyen, es nagy lelki
jószágokban szolgálta légyen az úristent. Reá
felelvén azért az kérdésre doktoroknak mondások szérént, imez három dolgokat t.aláljok
mellé : Első úristennek nagy malasztjának érdemlése, kiről úgy mond Hugó mester de
Sancto Victore s ' ) : Az isteni malasztnak aján-

Í

déka szerént rendöltetött meg embernek érdeme-és, es az érdemnek volta szerént az jutalom es az dicsőség. Ha azért ||e 15 dicsőséges'
, szent fmré b nek ellyen nagy érdemes koronája
vagyon mennyeknek országában, tudnivaló,
J
*) Mindenkinek.
•
'
) Hugó de S. Victore, egy a XII. század első felében virágzott istenes író.
·
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hogy ét 9 S ) kereste es érdemlette az ö jószágus
mivelködetinek. miatta. Másod, kiből ember
nagy diesőségöt érdemi, mondott életnek szent« séges volta.-.Úgy mond ez beles *) szent Jeromus
doktor : Nem nagy dicséretes a z , ha ki Jeruzsálemben volt avagy lakozott : de ha Jeruzsálemben jó es jámborúl élt, az felette dicséretes. Azért nem kell azt számlálni embernek,
. ménné esztendődéit ez világon, de ménné ideiglen élt jól ),mert csak azt számlálja be 99 ) úrlü
isten az élő kenyben
j)7G0§íéni
fé 1 e 1 cmbcn~~szent szeretetben, malasztban es
- egyeb lelki jószágban ,..es míglen, szolgált.az
úristennek ?. Ha ki ezeknek kiííle él, csak emleközet sem lészen róla. 0 teremtő úristen,
hát hova lesznek, kik> ezeknek kiííle élnek?
Jajveszík azoknak, ha az szentírás igazát mond.
Dicsőséges szent Imre királ azért jó es tekélletes szándékkal akarattal foglalta magát az
úristennek szolgálatjár a, es végig megmaradás" sal, még ha tovább volt volna-és ez világon.
.

98

) Őt, azt.
.
" ) Tudja be.
'
10
°) Kenyvben, könyvben.
10
>) Meddiglen ?

*) Cod.: bellee.
·
"
"

'
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Annakokáért teljés érdemet es dicsőséges koronát érdemle keves ideig úristentől. Harmad,
kiből ember nagy dicsőségöt érdemi, mondatik
úristennek arra való választása, kire nem
szikség sok bizonságot hozni.. Sokakat' láttunk
szemönkkel-és ollyan iffiakat, kikben nyilván
megismertetött úristennek választandó malasztj a ; apró gyermököket, kik.időnek elette nagy
malasztosok voltanak, bölcsek, jó élös elméj ü k , jó erkőcsők, jámbor életök,es nem élhettenek sokat ez világon, Bölcsnek lu'~) mondása szerént Sap. iiij.: hogy ez velági heuságus 1":t) élet 'el ne ragadja az ő szent szivét
lelkét, időnek elette kivette őket úristen ez
világból, mert választatos'olj IOi ) voltanak az
mennyei dicsőségre. EÍlyen módon érthetjek' ° 5 )
szíz szent Imre -királt-és , /kinek nem bagyá
megérni ez világi királságnak tisztösségét, de
|az mennyei szép illatú virágok közzé számlálá, kire választatus vala úristentől, kit mi102

) Salamonnak.
).Hiuságos, hívságos.
,01
) Választottak.
'
Értlietjök, érthetjük..
1(u

- .
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nebönk-és engedjen úristen szent háromság es
ő szerelmes szent szolgájának érdeme miatt.
•

.

*

.

. LEGENDA EIVSDEM FESTI.,
Imáran.lássok meg ez szent királi magzatnak , bódogságus sziz szent Imre kiralnak.
avagy .hercegnek életét: miképpen érdemle felmagasztatni üristentlil mind .földön, mind
mennyen, mind életében, balálakoron es halálának utánna. Elészer felmagasztá ötet az úristen ő életében megvilágosojtó malaszttal,
mert szent es jámbor istenfélő sziléktül szileték, es nagy-jeles, királi nemből támada ez
világra. Lén kedég ö sziletése, mikoron Krisz. tas-úrfiu-ézileteínek utáhna ezer esztendő telnék, mint az nagy krónikából kivehetjek 10fi).
• Mikoron kedég' üeáki tudománban értelmes
volna, es ideiben fel kezdött volna • gyoropödni-, az szent malasztnak miatta ihdultaték 107) még ő iffíú gyengeségében az úristen. nek szolgálatjára es ez világiaknak.utálatjára.
106) Kivehetjük, kivehetjük.
10T

) Iudíttaték. - " ·

—

42

—

Szent penitencia-tartással szorongatja vala
ennenmagát, hogy az érzékenségöt az okos-'
Ságnak alája es az gyarló «testet az léleknek
. engedelmére hajthatná. Sokat vigyáz l06 ) vala,
. es keves álmát vészen vala. Mikoron egyebek
álom miatt el nehezültenek, ő akkoron, mint
ollyan nemes királfiunak illött tenni, · szevétnökyilágnál az szent zsoltárkenyvet eleiben,
vette es azt olvasta, szolgálván az úristent, es
minden psalmusnak utánn_a töredelmes szível
es ajojtatus lélekkel bíne bocsánatját kérte az
úristentül. Az ő atyja kedég, bódogságus szent
István k i r á l , azt gyakorta megtekéntöli 10°)
vala, de senkinek nem mondja vala, hanem
csak nagy édes hálákat ád vala rítta *) az, teremtő , úristennek, hogy az ő magzatja olyan
szentséges életben élne. -Annakutánna egy időben |j° ie szent-István' királ méne Szent-Már' tonban áz jámbor apáturakkoz ajojtatusságnak
okáért mind ő szerelmes fiával szent Imröhel**).
Mikoron az konyéntbeli atyák meghallották
ios) Vinaszt.
,0!1

«) Rajta.

·" -

) Megtekintgeti.
*®) H-val a segítő rag a Hal. Beszédben is. Imrével.
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volná, eleiben járulának tisztöletes processióval, hogy az felséges szent királt idvezlenék
mint természet szerént való urokat. Az szent
királ kedég tudván az ő fiának nagy szent
életét, előtte bocsáttá az idvezletre, szíz szent
Imre kedég, miért szent lélekkel teljes, kinek
mind *) megismervén érdemes voltát, unindent
azonképpen megapolgata 11
nékit 1 n ) csak
egyször, nékit háromszor, nékit ötször, es
egyet végre hétszer : annak kedég vala fráter
Maurus neve. Mikoron az szent mise megáldatott volná, az szent királ titkon kérdé meg az
ö fiát, miokáért tette volna? es megjelenté az
ő atyjának, hogy mindeniknek anne esztendei
volna, hogy tisztasságus életöt fogadjanak
volnap az utolsó kedég, fráter Maurus, szeplőtelen szíz volna. Azt hallván az szent királ,
meg akará késérteni az frátereket mint ollyan
bölcs ember, hogy ha az ő fiának mondása
igaz volna? Mikoron veternyének'utánna az
fráterek titkus imádságra eloszlottanak volna,
Bzent István királ - mindenikhöz elméne ,. es
ll0
m

) Megcsókolgata.
) Ma : némelyet. .

') Mindenkinek.
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látván az fráterek, megszegé mindenik az
' szent silenciompt, királnak tisztösségöt" tevén;
yvégre. fráter Maurushoz méne, de ingyen fel
¡sem indűla előtte· 112 ), es mikoron neki szólt
|volna az szent királ, az jámbor fráter sémit
neki nem szóla; mért az istenkirálnak szolgálatját el nem bagyá ez földi.királnak kedvé' ¡ért; áz szent regulát sem tőré meg az silenciomot-megfejtéssel 113). Mikoron hollal m )
az kapitulombaii gyöltenek volna, az szent
királ meg akará késérteni alázatosságát-és, sokakat ellene szólván, kik 115 ) az szent szerzetnek .ellene volnának : de fráter Maurus
sémit ellene nem szóla, de mindent nagy'
alázatussággal elhallgat vala, isteni jó gondolatban foglalván ö szivét lelkét. Ottan megismeré az szent királ, hogy igaz volna az ő fiá"" nak.jelentése, es fráter Maurust azonnal pécsi
pisp.ekké tévé. Másod dicsőséges felmagasz, tása sziz szent Imrőí'nek ő életében : Egy idő-

t,a

) Egyáltalában fel nem kele előtte.
) A silenciom megfejtésével, azaz megbontásával.
,l4
) Reggel.
•
-

,13

ll5

)Mik.
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ben, • mikoron csak egy titkus szolgájával
|ajojtátus imádságnak okáért niéne Veszprimmész. Gyergy mártír kápolnájában, es imádságában azt gondolja vala : minemö szolgálatot
tehetne ő életében, ki úristennek kellemetes
•

'

c

.

lli

volna, imé azonkezben
') nagy fényesség
szállá reá, es ellyen isteni szót balla, mondván : Testi es lelki szizésségöt várok tőled :'
ezt adjad- ennekem, es ebben maradj meg.
Mikoron ez nemes királi magzat azt hallotta
volna, nem bizék eiinenmagában, tudván az
tiszta életnek nebez voltát , de ottan 117) monda : En uram isten; ki mindeneket nyilván
látsz,'tekéljed meg *) az te szent akaratodat enbennem, es testnek veszedelmes indulatit l l s ),
. kik az léleknek ellene .viaskodnak, te áldott
szent irgalmasságodnak harmatjával ótsad
meg. E's mikoron mind lelkében testében meg• vigasztaltatott-volna, megparancsoló szolgáján a k , hogy az dolgot mig élne., senkinek ne
mondaná. Azonközben, kiben őneki ingyen l19 )
,I6

)
)
11S
)
ll9
)
,17

Azonközben.·
' *) Fejezd be.
Legott.
·„
Gerjedelmit.
. -'
Egyáltalában . . nem.

'

_ ;

.

I
-j
1
j

-

hire sem vala, nemes szízet hozának őneki .
házastársúl királi nemből, kinek, mikoren
nyilván ellene nem állhatna áz atyai parancsolatnak okáért, úristennel közié dolgát, es
mind ennenmagát, mind házastársát szízességben megtartá, es senki meg (nem) tudhatá
míg éle. Ez nemes szent angyali életnek méltósága. "
,
'
'
.
. Másodszor fe.lmagasztatá úristen ez-ö szentséges szolgáját halálnak idein, .kiről úgy olvastatik, hogy mikoron kimúlt volna ez világ- bél, szent Eusebius pispekjár vala processiót
Caesáreában. Azonkezben nagy édes angyali
éneklést halla az égen; monda az esperestnek :
Hállasz-é "valamit? Monda: Nem. Mikoron
imádságot töttenek volná, az esperest-és kezdé
.hallani; mikoron feltekéntött volna az menny,országra, szózatot halla, mondván 12 : Bódog •
Imrő h nek lelkét viszik fel az angyalok, ki Magyarországbeli István királnak fia, es ezen
bórában múlt ki ez világból. Es nagy bálát
adának r a j t a , dicsérvén úristent es az szent
konfessort.
l2

°) Mely ezt mondá, v. ezt mondót..
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Harmadszor felmagasztatá úristen ez ő
szent konfessorát halálának utánna, mikoron
az erek dicsőségben imez három rendbeli nagy
érdemes, koronával meg|| G17 koronázá : elészer
ártatlanságnak szeghetetlen dicsőséges (koronájával), kit nem mindén szentnek adnak, kiről úgymond szent Ágoston doktor XXI. de
civitate D e i : hogy felette keves ember érdemheti mind ő iffiúságátul fogva semi halálus
hint nem teíini, miképpen ez szent Imre. Másod
dicsőséges koronája, mondatik az nagy szeplőtelen szizességnek. ékessége, kinek kiváltképpen való dicsőséges koronája vagyon. Harmad
dicsőséges koronája mondatik lenni csodatételnek méltósága, hogy még akarmell nagy binesekért-és hatalma vagyon esedözni, kiről
ellyen példa olvastatik : Vala egy nagy bínes
ember,kinekKorlát *) vala neve , kinek mikoron úristen malasztját adta volna, töredelmes·
ségre méne Rómában úr pápához, kinek j l i h .
debrandus^vala neve; kinek mikoron meggyónta volna bíneit, ellyen penitenciát hagya
őneki, hogy megvasaztatná őmagát, es egy
*) Conradus (1. Legenda S. Emer. Ducis, Pray és
Endlicherndl). '
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levélben bel-írván ö bíneit, úrpápai pecsétivei
megpecsétölvén, es minden bulcsus helyeket
szenteknek temetésit eljárná,, és valahol úristennek irgalmassága szérént az vasak őróla
elszakadoznának, az levélből az binök el'va- kartatnának, es az pápai.pecsétök az levélről
lehullanának : ott tudná megbocsáttatni az ö
nagy bíneit. Mikoron az szegén ember mind ez
világon szerénszerte 1 2 ') nagy sok· helyöket.eljárt, de sem Jeruzsálemben, sem "egyeb szentöknek koporsójánál irgalmat nem lelt, végre
hallván Magyarországban szent István királnak esodatételit, mnkálkodék '-'-). nagy fáradsággal Fejérvárrá, Miko(ron érkö)znék )23 )
szent István királ koporsójánál, es szunnyada
eppeségében, neki jelenék az szent királ, mondván : Ne bizjál az en érdemembe, mert nem vagyok elég éretted esedöznöm, de menj el az en
fiamnak szent Imré h nek koporsójához : őtet
kérjed, mert ő szíz életben múlt kive ez világból, es istennek színe előtt udvari I24 ) azokkal*) kik szíz életöt viseltenek. Mikoron azért
l21

)
I22
l
l2:l
)
124
)

í
.
Renddel, rendre.
'
Munkálkodók : igyekezék.
Cod.: mykozneek.
Udvarol.

Azokfcal.

.
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felébredött volna, oda méne,| es nagy szivebeli
töredelmességgel es alázatossággal slrváD,
óhajtván, kezde keny.eregni : íme csodálatus
•dolog! azonnal nagy zörgéssel, csattagással
mind izenkéd -az vasak elszakadozanak róla.
Azt Hallván kedég az- sok népek , mind "egyházi népek, mind parasztok. 125 ), oda futamának csodára, mi dolog volna? Az szegén ember kedég mind voltaképpen kijelenté őelöttök,
megmutatván áz -pápa levelét-és , kiben bínei :
valának megírván,'. de csak egy, bötüf sem találának meg benne. Ottan mind, kik ott valának," nagy dicséretöt es bálát adának rajtaúristennek es sziz szent Imre. konfessornak.
Mi-és mind ezeknek utánna teljes bizodalommal folyamván sziz szent Imré h iiek.nagy érdemes voltához, t é r j e k 126), imádjon mi bineink é r t ; nyerjen malasztot, békességöt mi éle-"
tönkbén, es halálunknak utánna az erek.
életnek szent országát, Ámen.
.
l25
1M

) Világiak.. •
) Kérjük, kérjük.

III.
SZ..GELLÉRD PISPÉKNEK

INNEPÉRÖL.

Dicsőséges szerit Gellérd eredet szerént támada Venecének királi yárasából . jó jáiribor
keresztyén atyátul anyátul; kik inikoíon üágy
istenfélők volnának, irgalmasok, mindenhez
kegyes szívűek, de magzátjok nem vala : kenyergének azért egymás akaratjával ő imádságokban úristennek es. az sziz Máriának, es·.
adák őnekik az nemes magzatot szent Gellérdöt. Ki mikoron hét esztendős volna , kezdenagy föfájdalmat szenvedni.. Annakokáért az.
ő sziléi vivék az frátereknek kalastromában,.
hogy imádnának érette, es ottan''megviga-,
szék *), es azonnal barátruhát vén r e á j a , es
gyoropik. 2 ) vala minden lelki 'jószágban
') Meggy ógyula.
.
.'.
.
') Gyarapszik. Mint állap-ik a régieknél, honnan r
3
állap-at.
) Erényben.
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nagy sokaknak felette. Azonközbe az ö atyja
hala meg az hadban,· anyja-és hamár való napon kimúlék, es szent Gellérd márada az kalastromban, es az konvent kildé ötét' Bonóniában tanulni; · Es azonközben hala meg az,
apátur; hivák haza szent Gelérdöt, es tevék
fejedelmmé. Miért úristennek szent ^malasztja
lakozik vala őbenne , oly nagy szentségben él
vala, hogy mindenek jó példát vésznek vala
tőle. Ennehány esztendő után azon való gondolatjában, hogy ő Jeruzsáiembe_menne, hagyá meg ")' az fejédelemségöt. Mikoron azért
eleredött volna, juta egy kalastromban; azonközben erede nagy szélvész-és az tengeren
hogy nem kezde. elmehetni. Minemő szándéka
kedég őneki "vóna, jelenté meg ott az jámbor
| ] 544 fej edelemnek, es azt tanácsolá őneki, hogy
ne menne de . inkább ha használni - akarna
. predikáílásával, térne Magyarországban. Megfogadá tanácsát az jámbornak, es jeve Pécscsé
Maurus · pispekhez, es nagy tisztességgel fogadá. Mikoron azért szent Maurus pispek
megismerte volna, hogy szent· élető volna, es.
.

') Elhagyá.

.

.

·.

.

. •

4*

.

_ '
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bölcs prédikátor, ajánlá be szent István királnak. Azonkezben el(jeve) asszonyunk Máriának mennybemeneti n a p j a , es király előtt,
holott voltanak mind az magyari urak, olyan
jeles innepnapon .'Fejérváratt oly nagy jeles,
szép es bölcs prédikációt, tén, hogy mindnyájan csodálkoznak vala rajta : annakokáért-és
nagy tisztösségben vétetik az szegén magyar
néptől, es szent atya vizett 5 ) kezdék tartani.
Szent István királ-és nagyon megszereté,· es
szent Emrebet 6) neki adá tanojtani. Mikoron
azért sok idő elmúlván mindenestől fogva ez 7 )
világot megutálta véna, pusztában kevánkozék, es méne Bélnek 8 ) pusztájába, es ott régi
remete módra cellát szerze 9) magának az vadon erdőben , es ott' szolgál vala éjjel nappal
az úristennek ,es asszonyunk Máriának. Történék egy- napon, hogy istenről való gondolatjában elszunnyada; azonkezben az pusztábul
jeve el egy néstény szarvas kisded fiával, es
fekönek le 10) szent Gellérd elöttTMásfelől más
, 5) Helyett, -képen.
· 6 ) Imrét.
7
a
' ) Cod.: 'el.
) Bakony-Bél.
9
) Csinála.
•
,0
) Fekövének, feküvének. Ily formában jelenik
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szarvast Izni 1 ') kezde egy farkas, es mikorori
oda futottak volna, megijede tőlök, es elfutamék onnan, kis fiát elhagyá szent Gellérd előtt,
ki annak utánna soha tőle'el nem válék. Másod időben l 2); mikoron szent Gellérd nyalábot
vinne-·, látá : hát az ajtó előtt egy nőstén far-kas fekszik, es 'hát sebes, es belbocsátá l3).;
azonnal leesék az isten emberének lábai előtt
hogy megvigasztaná: 14), es mikoron szent
imádságával meggyógyította volna, megmarada nála, es vele lakozék, naponkéd 15 )
kive 1G )mégyen vala az mezőre az giminel, es
bejő vala; egyik sem bántja vala. másikát. Mikoron kédég szent István királ meggyőzte'
volna ö ellenségit, es mindenfelöl nyugodalma
.volna ez országban, hozjá hivatá szent| Gellérdöt az pusztából, es jóllehet akaratja ellen,
pispekké tevé csanádi egyházban. Es mikoron
*

meg a félmúlt a „Pannónia megvételéről" szóló híres
régi énekben : csekének, feltetének.
« ) Űzni.
,2

'f

•·

"

'

) Secunda hora (két órakor).

") Mint fel.
15

) Naponként.

' ..

M

) Meggyógyítaná.

16

) Mint őszre.

.

-
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belszállótt volna az pispekségben, eréssen 17)
prédikál vala, es sok hitetleneket fordojt 18j
vala ez szent- hitre, es megkeresztöli vala
őket.! Ennenmaga kedég nagy erős 19) életben
élt vala, szenetlen 20 ) .vigyáz 21) es imádkozik
vala, szerdán, péntökön csak egy ital vizet
iszik vala, és koronkéd 22) hét szegént éltet 23 )
vala, bejtben kedég negyven szegényeknek
szolgál vala. Es hogy ennen testét mindenestől
fogva megtörné, es szolgálatra h a j t a n á , éjjel
el-kimégyen vala, es ennen hátán viszen vála
nyaláb fákat az szegényeknek ajtójok eleiben,
kinél fiteznének 24 ). Az édes szíz anya Máriához kedég olly nagy ajujtatossággal vala, hogy
soha sémit . nem kérhettek ő nevében, kit
nem adott volna, es ottan elfakádt vala sírva.
Es az ö tanácsának intéséből akkoron kelé
fel 25 )j hogy az sziz Máriát ez Magyarországban Bódog-Asszonnak, avagy ez világnak

v

'

") Erősen.
'
")- Térít.
20
) Szigorú.
) Szünetlen, szünetlen.
J1
j Virraszt.
.
" ) Koronként.
") Etet, táplál.
" ) Fűtőznének, magokat melengetnék.
'
15
).Jöve keletbe, divatba.
'
19

—
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nagy asszonyának, hívnák·, szent István királ"és ez szegén országot-Bódog-Asszon országának nevezé. Azért nagy érdemes vala bódogságus szénit Gellérd pispek. Jövendőmondásnak
malasztja-és vala őbenne. Mert szent István
királ halálának' ntánná, mikoron belment volna
az frátereknek köziben, ; tebb 2fi) beszédi között mondá : -Tudjátok, szerelmes atyámfiai,
hogy hamar való időbén ez Magyarországbeli
nép megoszol egymástul 27), és az szent hittől
elszakad, es az en prédikálásom hejjában lészen ! Ki beltelék, mért Péter királt kiízék ez
országból 28), es. Aba királ támada; ki felette
elszaggatá az szegén népet,az kereszty'énségtül kegyetlenségének miatta. Es Krisztus Jézus
feltámadása napján hozjá hivatá szent Gellérd
pispeket, hogy az szent ángyali koronával
megkorönázja, kit az szent pispek semiképpen nem akara tenni. De viszonellen 29 ) fordojtá beszédét," es kezdé királt nagy.bátoron
feddeni, mondván: En jóllehet kész vagyok
az halárra Krisztusért, de ime teneked jeven2B
23

) Több. - ·
) Cod. : ország la.

2;

) Meghasonlik..
) Ellené vissza.

29

_
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döt hirdetők : mert harmad esztendőre boszuálló fegyver támad teellened, es ez országbirodalma elvétetik tetőled, II543kit hamissan kerestél. Másod jevendőt monda azon napon, mikoron vacsorálnának az fráterekkel : Szerelmes
,'atyámfiai! tudjátok: hónapi napon az mennyei
báránnak vacs'orájára hivattatunk, azért siessönk,'készöljünk él, es haljunk meg az áldott
Krisztusért. Mikoron azért másod napra jutottanak, igen hollal 30 ) szent misét szolgála, es
az tebb frátereknek Krisztusnak mennyei asz-,
táláról szentségöt oszta, es nagy eremmel az .
szent mártiromságra nyomoték 31). Ki mikoron
az Duna víz mellé jutott volna, ime nagy sok
nép vévé kerlil es hagyinálni 32) kezdék kével 38), ő-kedég szent keresztnek, jegyét hányja
vala eleiben, es egyik, sem találja vala. Annakutánna rágadák mind szekerestől, es egy
nagy. hegyről aláereszték, kinek Kglenfölde 34)
neve. De mikoron még-és lehne 3a ), gerelyekkel
általverék ötét , es égy nagy keven 33) az
30

3I
) Summo mane.
) Nyomúla, siete. .
33
). Hajigálni.
) K ő v e l — kövön.
^ Bécsi Krón.: de monte K e l e m f e w l d ; T u r ó c i :
Kelenfeld ; azaz Kelenföld hegyéről (ma Sz. Gellérd
3i
hegye).
) Lehelne.
32

Duna szélén, el tör ék fejét, es azonképpen má'rtiromságnak. koronáját vévé, - Azmel'y keven
kedég kiontották vala agya veleit; hét esztendeeg 36 ) semi árvíz el nem moshatta vérét,
mígnem felgyőjteték 37 ) az jámbor egyházi népektől, kinek emleközétire szent Gellérd pispek
nevében szép egyházat raktanak. Áz Revet kedég Csanáddá vitték, es áz ő oltárának feliben
rakták emleközelre, szent testét kedég akkoron elészer 3S ) temették el Pesten; Bódog• Asszon egyházában. De ennebán esztendő élmúlván, Maurus csanádi pispek András királtul megkéré 39 ) szent Gellérdnek testét, es az
ö egyházához vivé,. holott még éltében temetést 4°) választott vála magának, kinek szent
érdeme miatt mene 41) számtalan irgalmakat,
jegyöket, csodákat tett úristen, kik Őhozjá folyamtanak ő szikségökben, késő volna inind
3

") Esztendeig. Ez az ig képző gyakran fordul élő
a régiségben cg, utóbb, sőt mind máig helyenként
ég, formában is.
·
Felgyűjteték, szedeték. .
'
38

),Először.
Sírhelyet.

.
'

") Visszakéré.
Mennyi.

'

:

:
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elöve 42 ) számlálni. Éz nemes drágaíatus szent
konfessor es mártír támada Magyarországban,
ki méltán mondatik magyar népnek szent atyj á n a k , országnak jeles ótalma , es pispeköknek tiköre, kihez hasonlatos őutánna nem igen
támadott ez szegén Magyarországban, kinek
szent érdeme miatt úristen tégyen irgalmat
kegyeimet mind életönkben, mind balálunknak
idején. Ámen.
45

) Előszámlálni (mint írónknál : kire).

IV.
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLNAK ÍNNEPÉRÖL.
Ez mai szent innepnék epistoláját irta meg
Böles
kenyvének tized részében, Sapie. decimo, mell igéknek előtte azon capitulomba
úgy mond: Azok kik az igaz bölcsességöt
hátra vetik, nem. csak hogy a jónak tudatlanságában értik ennen magokat,' de még utánnok-és bolond emleközetöt hannak 2), hogy a
minemö gonosságban éltenek, még holtok
után r és megláttatik. Az bölcsesség kedég '
(azokat), kik ömagokat gonosztul megtartják 3 ),
minden fájdalmaktúl megótalmazja. Ezen igék
után követközik ez mai szent epistola : .
. „Igazat visel *) úristen igyenes utakon, es
') Salamon. '
) Megtartóztatják.

3

~ 2 ) Hagynak.
' 4) Hordoz, vezérel.
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megmutatja őneki istennek országát. Adott-és
őneki szenteknek értelmét. Megtisztesejtette 5 )
ötet ö. dolgaiban, es végre vitte ö mukait
Álnokságnak ,kerülvéte387-bliben c ) jelen lén
őneki, es tisztességre vevé' fel őtet. Megörizé
ö őtet ő ellenségitöl, es hamis hitetőktől megötalinazá őtet! Es erős bajvívást ada őneki
hogy győzne, es megismerné, mert mindennél
hatalmasb az bölcsesség. Es elárult igazat
nem hagyá el, de az bínesektől megszabadojtá
ötet. Le-és szállá ővele az temlecnek vermében,
az fogságban sem hagyá el őtet,- míglen fel
nem magasztatná ötet áz országi" birodalmas-.
ságba es hatalmasságban azok ellen, kik Őtet
nyomorgatják vala. Es hazugoknak mutatá
mind azokat, kik őtet hamis hírrel illeték. Es
végezetre ada 'őneki az 'úristen, erek "') dicsőségöt. D. gr.
'
.'
·
" . Úristenben szerelmes atyámfiai! Jóllehet
ez szent epistolabeli felmagasztatást es dicsé-'
5
) Vulg.: honestavit illum; K á l d i : feltisztelte őtet
a munkákban.

Vulg.: In fraude circumveriientium illum.
0 Örök.

·
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retet Bölcs eredet szerint 8 )' irta légyen az első-"
részét Jákob patriarcháról / ki Ézsau atyjafiátul való féltében futott vala Mesopotámiában,
es idő .beltelvén, mikoron atyjának ÉazaEoz
térne y viaskodék meg istennek szent angyalával, es diadalmat vévén az szent angyalon más
nevet érdemle úristentől, es monda a szent
angyal őneki: Ha isten ellen erős léi 9 ), menével l 0 ) inkább emberek ellen erős lészsz :
azért-és továbbá nem'hivattatól Jákobnak, de
Izrael lészen teneked neved, azaz istenlátó
ember.
' ||388Az második részében emleközik az ö fiáról'Józsefről j kit az ő atyjafiai 11) elárulának
Egyiptombeli.kalomáróknak I2 ), es azok adák
Fárahó király oppmesterének 13 ); ott ésmeg
bel-árulván, temlecnek fogságát szenvedé. De
mindenből kiszabadojtá Izraelnek istene, miért
. koronkéd jámborságban es tisztaságban tartja
vala ennenmagát.. Annakokáért-és fejedelmmé .14) tevé őtet úristen egész.Egyiptomba, es
8

)
)
.")
I4
)
10

Eredetileg.
. 9 ) Levél.
Mennyivel· •
.
_") Testvérei;, ,.
u
Kalmároknak.
) Udvarmester.
Főnökké, helytartóvá.
,

_
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mind atyjának anyjának es áruitató I5 ) atyjafiainak felettek magasztatá őtet úristen, kiben
minden bizodalmát vetette vala, kik bötő szerint meg vannak írván Mojzses első kenyvének
harminckilenced részében. De imáran anyaszentegyházban való tanúság szerént méltán
vehetj ék 1(?) dicsőséges szent László királról,
kit azonképpen ö nagy lelki jószágos voltáért
es tisztasságus életiért kiválaszta minden népek
közzöl, es minden, háboruságiban mégótalma-"
zá. Elészer az ő atyjafiának Salamonnak el-.
lene, es az gonosz tatároknak 17) ellene, es .
ez áldott keresztyén, országnak fejedelemségére magasztala fel őtet, kinek utánna még
hasonlatus es dicséretes fejedelem nem támadott, kit szemenkkel ! s ) jól látunk, kinek
feljebben való méltósságát es dicséretit nyil15

) Áruló.

·

1G

) Vehetjük, vehetjük. '

'') A z a z : kunok. Fontos hely a kún e's talár nevek
összevegyítésére nézve a X V I . század elején. Emlékezzék itt vissza az olvasó azokra, mikről Jerney a
„Magyarországi Tatárok"ról okmányok alapján készített jeles munkájában (M. Tud. Társ. T u d o m á n y tár XI.) értekezik!
'
.
• '
. . .
l8
) Szemönkkel, szemünkkel.
.
.

—
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vábban meghalljok 19), mikoron az ő szent
életinek szerit 20) megmagyarázjok, kinek
szent érdeme es essedözése szolgáltassa úris-.
tennek szent malasztját reá. Úristennek azért
tisztességére esaz dicsőséges szent I László ki-'
rálnak méltósságus emleközetire mi idvességönk mellé három lelki taüuságuuk lészen ez
mai magyarázatban : első lészen'az igaz útról,
kin ez világon kell járni; másod : idvességes útról," kit éz világon meg kell keresni;
h a r m a d : az mennyei dicsőségnek vételéről,
kiben halálunk után kell lakozni.
; ••
Mondám: első tanúság adatik az igaz útnak
járásáról. Erről szentlélek úristen Bölcs szája
átal Proverhior. XII. úgy mond : Áz igasságnak úta esvénye 21 ) élet, éz világon malasztképpen, az más világon dicsőségképpen,.
•az igasságról -kedég elhajlott horgas út. erek
halárra 2 2 ) viszen.. Példa, ha megtekintjek 23 ),
ime nyilván vagyon, Tiogy kezdettül fogva az
hamisságban élők mind elvesztenek.- Elészer:
1S

) Meghalljuk. Cod." hibásan : hallyon.
2I
) Rendit, sorát.
.
) Ösvénye.
") Halálra,
" j Megtekintjük, jük.
,0

-
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mennyeknek országában az hamisságért az
gonosz angyalok lebullának, az jók megmaradának megállván az eredet szerént való igasságban. Másodszor, Paradicsomba az első szileink míg -az eredetnek igasságát tárták,
öket-és megtartá úristen, de mint átalhágák 24 ),
'ottan kiveretének. Azonképpen' imáran az
gyarló halandóságnak líniáin jőjönk alá az
igaz Abeltiil fogva mind ez ideig, kikkel teljes
példa szerént az szentírás, kik jól es igazán
éltének, egy sem veszött el bennök 25), noha
kimúltanak, de mind idvezültenek; az gonoszok kedég, de holtok után, mind pokorra 2°)
szállottanak, noha éz világon kedvökre élte-,
nek. Mind ez ellyen dolgokat jól eszében vette
válá szent László királ, es minemö . állhatatlan
.véna ez világ, mely csalárd a benne való élet,.
mell veszedelmes kedég.az utánna való .fizetésnek zsoldja: úristennek segédségével. nem
akará követni,. d é az igaz es lelki jószágus
utat választá enenmagának, | 3 8 9 ki jóllehet egy
ideiglen keménséget mutasson, demaga S7)
" ) Cod.: hagyaak.
,6
) Pokolra.

5S

) Közölök.
*7) Mindazáltal.
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- sok jót, nagy kéneset talál ember őrajta; ha
ki kedég ez világnak enged, minemő jószággal fizésse meg, halljok az szentírásból.· Szent,
Jób, kényyének'első részében., úgy." mond:
Mezejtelen jöttem ki en anyámnak méhéből,
esmeg mézéjteléri mégyek oda. Ha ki mondáná : Nám ruhánk vagyon : jól mondja, de
azt-és az nyavalyás barmóktul erővel vettek 29 ).
Továbbá á mi, sziletésönk iszonyúságus, hogy
ember'ingyen'sem'méri emlejteni-és ez világra
jevetelönk nagy . siralmas és * bánatus, mert
nem tudjok mire jevénk; nagy félelmes, mert
nem tudjok balálunknak! ntánna -mire megyönk : ezekét. Böles mondja, Saj.JVH·; To
. vábbá, mikoron ez .világi életönknek végezetire
jutunk, valami tisztösségönk avagy kazdagságunk es jószágunk volt, mind elveszi, elfosztja
tőlünk, es mezejtelen- bocsát ki belőle minden
• irgalmasságnál kii 30), mint jól· látjok; érről
mondja, szent IbU„apÁstol^TLmoJhcn.s pispek;
nek irt első levelének Jhatod, capitulomáRanj^
Sémit nem hoztunk ez világra, sémi kétség·
29

) Vettök, ük."

30

'•

''

) Maiasan': irgalmasság nélkül.

5

—
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mért 3 I ) sémit sem vihetönk el mivelünk. <
íme azért, szerelmes atyámfiai, bizon tanúság
adatik minékünk innen , bogy semmi igyenes- .
ség nincsen ez világi életnek folyásában ; illik
azért oly igaz úton járnunk, ki az úristennek
dicséretes ,· minekönk idvességes, ez világi jó
barátunknak jó példa es dicséret, mint urunk
Jézus mondja a szent evangéliomba, szent
Máté irta meg kenvének . . : : Nyilván tegyétek ami jót tésztek, bogy lássák es dicsérjék
az ti mennyei atyátokat belőle, de hogy ''ő
dicsőségnek miatta el ne veszjen, szent Gerger
doktor mondása szerént belől való jó szándék, akarat, | 389 -b szent alázatosságnak alatta
rejtessék, el, kivel ne" ember előtt kellettessönk, de az úristennek szent.színének előtte;
-Ezenképpen tészen vala dicsőséges szent
László kiráhés, mert jóllehet mindenestől
fogva úristennek ajánlotta vala. enenmagát,
nemes vala, királ-és vala, de sémit nem
gondol vála ez világi, tisztességgel, senkit ha- '
talmassággal meg sem nyomorojt vála, de
nagy isteni igasságban élvén mindennek igyen" ) Hogy.
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lőképpen kiszolgáltatja vala az igasságot, miképpen meglialljok az ő szent életében. · " · •
Másod tanúságunk lészen idvességes útnak
megkereséséről ezen világon, kinek fondamentoma mpndatik lelki malasztos nemesség es
istenhez egyesejtő akarat', kiről úgy mond
szent Bernáld doktor : Míg ember ez világon
él, felette igen kell gyoropodni lelki malasztossághan es istenhez egyesejtő akaratban,
mert az a bizon idvességnck u t a ; kiről szent
Izsajás proíéta-és megemleközik, kenyvének
harmincad. részéheD mondván : Ez az hizon
ú t : azért járjatok rajta. Azont bizonyojtjá a
mi urunk Jézus-és az szent evangeliomba, szent
Máté irta meg kenyvének heted részében g Aki
az en mennyei,szent atyámnak akaratjáttészi,
ö mégyen he mennyeknek országában. Szent 3 2 )
meg úgy mond Efezumbelieknek írt levelének
ötöd részében : Lássátok, atyámfiai, hogy okkal járjatok, ne úgy mint az esztelenek, de
mint eszesek 33 ), meglátván es ismervén mi
légyen úristennek jó es bizon akaratja, mert
».) Pál.

'

'

.·*) Cod.: eresek.

r
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'úgy egyesölhet ember egybe, ha rnonnó fél 34 )
egyet akar es nem akar. || 390 Ez ellyen nemes
regulásságok es mennyei jószágok fondamentom szerint valának dicsőséges. szent László
királban, ki jóllehet. kiill-és 35 ) nagy nemes
nemből v a l a , de bői.·36) nagygyal 37J nemesb
vala mint egy szép illatú patika; kiben drága·
látus ungentomkenetök tartatnak. Úristennel
kedég nagygyal nagyobban egyes vala, mert
soha seminemő binneL meg nem bántotta 1
vala, de koronkéd nagy szent szerétettel es
alázatossággal szolgálja vala az úristent, kiről úgy mond szent Bernáld doktor : Mi nem
nagy jószág, az. szeíilTáíázatosság, mikoron
ember • szegénségb.en vagyon, de akkoron nagyobb drágalátus,-mikoron ember nagy tisz-.
tességben vágyon. Beles, harmad részében
könyvének, Ecclesiastici iij , meg úgy mond:
Míg minnél nagyobb es tisztöletesb vagy, alázjad meg tennenmagadat, es úristennek előtte
malasztot lelsz. Szent Innocentiús pápá meg
úgy mond : MeiLminevel embérennénmagá34

) Mindkét fél. '
·") Belül, belsőképen. .

3S

) Kivül is, azaz külsőleg.
) Sokkal.
.
·

37
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ban alázatosb, anneval isten előtt nemessebb.
Azt ólvassok az régi szent királokról-és : Sául,
Dávid, az . Országi királságnak "birtokát nagyobban szent alázatosságból érdemiették, kikről első királi kenyvnek tizenötöd részében
vagyon megírván : Mikorón az te szemeidnek
elette kisded vónál·, es nemzetségödben alábbvaló, az en népemnek.Izraelnek előtte járóvá
télek 3?) tégödet. Azonképpen olvassok szent
László. királról-és, hogy gyakorta il , 3a ) vala
az szegényeknek seregi közzé titkon., es ott
szolgálja vala) 39 "· 9 úr Jézust Krisztust mind
étön étszaka 40 ) az ö .édes megváltójának
szegénségét gondolván.
* .
Tanúság adatik : Kevánatús szívvel mondhatná valaki : Bizon -akarnám megtudni es
tanolni, minemö lelki jószágokkal egyesölhet
ember Úristenhez ? Doktoroknak mondások
szer ént négy" jeles lelki jószágokat gyejthe^
tünk 41 ) reá :
. •
.
Első : szent alázatosság. Honnan bizo38

) Tevélek.'. ·

;

• '

39

) Ül:

,

•

A0

) Ejtön éjtszaka = egész éjtszaka.

") Gyűjt, gyűjt.

.

-

.
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nyojtjok? Szent Pál apostol mondásából :-Az :
áldott Krisztus Jézus mikorón nagy felséges
véna , ö isteni nagyságában megalázá magát,
mikoron kazdag vóna, magát megszegényejté,(
mikorón erős hatalmas vóna, kór természetet
vén, mikoron halhatatlan véna, halandóság-;
ban őtözék, mikoroif nagy tisztösségbeu vóna,
nagy 'szidalmasságot es végre szernyü halált-és
szenvede: miért, szerelmes atyámfiai, még-és
kérdem, miért? Azért, hogy mivelünk.egygyé
lehetne, egyakaró lehetne, egy lelkő lehetne.
Másod jószág : szent kegyesség. Honnau
hizonyojtjok? Szent Máté irta meg kenyvének
tizenegyed részében : Úgy monda az áldott istennek szent fia : Tanuljatok entőlem-, mert
sziligy 42 ) vagyok en, es kegyes s'ziti."Másod '
helyen, kilenced capitulomában meg úgy
mond : Nem jöttem az-igazakat hívnia, tudnia
illik" az idvességre, de a bineseket. .Szent Lukács buszonharmad capitulomában meg .úgy
mond: En mennyei szent atyám, bocsássad
meg őnekik, mert nem tudják mit tésznek. Mi ") Szelíd.
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lehet ennél nagyobb kegyesség, ki még ő eb,
• lenségiért-és imáda ö halálának idein, példát
adván, hogy mirés azonképpen tégyönk, ha
Krisztus Jézussal egygyé akarunk lenni.
.
|| 391 Harmad jószág : igazság. Honnan bizonyojtjok ? Halljok az mennyei felséges igas- ságnak szájából, kit megirt szent János keny-.
vének ti^ennegyed részében : · En vagyok út,
igasság es élet. íme szerelmes atyámfiai, ininemő böcsölettel tisztöli úristen az igásságot.
Annákokáért-és felette kell minekönk . követ-,
nőnk , kiről úgy ír Esdrás próféta másod levelének harmad capit'uíomában :,Az igasság oly
nagy jószág, hogy minden hamissat meggyőz, es dicséretes nevezetöt szerez embernek mind
erekké. De szent Dávid kerálnak mondása
szerént az zsoltárkenyben. az hamismondók
mind. elvesznek; es szent Pál apostolnak mon" dása szérént az hazugok istennek országát
venni nem érdemlik. Mert Luciper-és" egyért
' azért vetteték le onnan., hogy hamisság leletteték őbenne, szent Jánosnak bizonsága szerént 1. Joh. ij.
>
Negyed jószág : Igaz ítélet. Hogy kedég
az igasságtételt a mennyei igaz bíró Krisztus
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Jézus felette szeresse, szent Dávid bizónság
az zsoltárkenynek xliiij. részében: Szeretted,
úgy mond úristen, az igasságot, és gyilölted a
hamisságot. Úgy .mond róla szent Jerqnimus
doktor es belirták az törvénykenyriek huszonhármad részében : Az igaz fejedelmeknek es
jámbor királyoknak tulajdonok es úristentől
kiadott parancsolat, liogy mindennek igasságot es igyenletet 43 ) tégyenek, megszabadóhák- 44 ) erővel-és a megnyomorúltakat az hatalmasnak kezéből, es megvédjék az árvákat
es özvegyöket az hamis patvarósoktul.
Ezek azért az nemes jószágok, kikben minden ajójtatus lélek belteljesöjti úristennek kedves akaratját; ezek az választott lelki jószágok,
kiknek miatta 45). egyesőlket úristenhez teljességgel. Ez szent példázatok föndamentom
| 391,b ·szerint es. tekélletesen valának dicsőséges
szent László királban , miképpen olvastatik
az ő szent életében. Azokáért-és- érdemié, es
még ő éltében megjelenteték sok' csodatételnek
miatta, hogy ő. vóna egyik úristennek előtte
43

) Egyenlő igazságot.

4S

) Általa-

.

44

) Megszabadítsák.

az nagy szent királok közzöl : mert ez világi
királságon yevé az mennyei dicsőségnek királságát, holott számláltatik az nagy konfessoroknak köziben mind érdemmel mind méltósággal. . '.
.......
Másod, tanúság, miért emleközénk az idvességes útnak keresésséről : lássunk regulát
rólla, es nem jó vesztegséggel elbánnunk 46 ).
Mert, úgy szent Pál. Szent Ágoston doktor
azont bizonyojtja :. hogy nincsen ett. 47 ) ez világon megmaradandó várasunk, de jevendöt keressünk. Úgy mond továbbá : Arról értsetök
es érteközjetek í 8 ), ki mennyben vagyon, nem
ki ez feldön · kire intvén keresni a mi édes
idvözejténk Jézus Krisztus, szent Máté· irta
meg kenyvének heted részében, úgy mond:
Menjetek be az szoros kapun, mert nagy. ez
kapu, es szélyes az ú t , ki viszen az erek veszedelemre, es sokak vannak kik járiiak es
bemennek őrajta : az út kedég szoros es töretlen, ki viszen az erek életre, es kevesen találnak belmenni őrajta. Azért, szerelmes'atyám*'") Hallgatással mellőznünk.
") Itt.
") Értesüljetek. '
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fiai, dicsőséges szent László királnak példája
szérént, ki inig éle, az nemes idvességnek
után j á r a , es be talála menni úristennek szent
országában, azonképpen mi megtalálhassok,
elészer az hét nemes lelki jószágokat meg
kell tanulnunk es benne élnünk.
Első jószág : jó mivelködettel ékösöltetött
igaz keresztyén hit,j| 3 9 2 kiről úgymond szent
Pál apostol zsidóknak irt levelének tizenegyed '
részében : Igaz hitnél kii lehetetlen kellemetessé lenni istennek. Azért mondja szent Agoston doktor, írván egy jó barátjának : Szerelm'es atyámfia, a z t d - é s s e n higyjed es sémit
benne né kétölkedjél, hogy. minden pogányok,
zsidók, h eretnekek, hittől szakadtak, es mind
kik anyaszentegyháznak kiűlé vannak, pokolnak erek tizére . vetendök. Másutt meg úgy.
mond : Azokról, kik igaz keresztyének, kik '
nem, bátor mind bemenjenek az szentegyházban ; mind fejet térdet hajtsanak es a iáénnet
mondjanak, senki egyében megismertetik, hanemha ki tulajdon szeretetből vallja az szent
bitet.
"
.
.
Másod jószág idvességnek egyenes útára:
parancsolatnak megtartása. Szent Máté keny-
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vének tizenkilenced részében irta meg : Ha .
akarsz idvezíilrii, tarts parancsolatot. Annakokáért minden keresztyén embernek , de még
szerzetesnék-és, szikség, gyakorta megbánni
vetni ö szivében mint .egy leckét az szent pa r
ráncsolatokat fejezet szerént.
Harmad jószág, hogy lelki vigyázással es
gondviseléssel' magát bintől ótalniazza, mert
úgy vagyon megúván szent János látásáról
való kenynek huszonegyed részében : Seminemő fertelmes odá be nem mégyen ; az oka"
hogy az tisztulatlanok elészer purgatóriumban
vitetnek, es onnan istennek országában.
'
Negyed jószág: úristent minden-elötté szeretni- es barátját bozjá basonlatossan;; szent
Máté írta meg kenyvének huszonkettőd részé : ,
ben. Kiről úgy mond szent | !)92-1) Ágoston doktor: Az igaz lelki szeretet mondatik oly mennyei
útnak, kin, isten.jő emberekhez, es emberek
. mennek. istenhez ; kit be-és .írtak a törvéiikenyhen, miért igaz nem kéli többet tenni
bozjá.
Ötöd jószág : minden barátjához kegyességből es irgalmasságból indultatni, mert szent
Dávid prófétának mondása szerént: Ezek az
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.úristennek járott útai. Oh szerelmes atyámfiai,
ha meggondoljok, bizonyával soha egy bines
sem tarthatna penitenciát, sem ö. idvességét
meg nem lelhetné, ha úristen szent irgalmasságát minekönk nem nyújtaná; azért szerzette
az nemes regulát, szent Máté írta meg : Nem
lészen' annak irgalmassága, tudniaillik az
utólsö ítéleten, valaki ett irgalmasságot nem
tészen ; értsen : ö felebarátjával..
"
Hatod jószág -az idvességnek útára : tett
binekről igyenlő penitenciát tartani; szent
Máté irta meg- kenyvének harmad részében:
Penitenciát tartsatok, mert elközelget istennek
országa. Nem hejjába való mondás ez,.mert
• istennek igassága szerént, mint Leó pápa
mondja, senki-nem vóna méltó az erek idvességre. • Másod bizonság :·' ha atya-úristennek
szent fia Jézus', es asszonyunk sziz Mária, ha
mind az nagy szentök-és nagy penitenciát tartottanak, es úgy mentenek mennyeknek országára, jóllehet nem mint bínesek : menevel
inkább azok, kik bínt ismertek, kezdettől
fogva mind penitenciát kellött tartaniok, es
nagy keménséggel élniök. ez világon, es úgy
érdemleni mennyeknek szent országát. Mind
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ez ellyen 4 9 ) nemes lelki jószágokban éjjel ea
nappal· szenetlen 50 ) elmélködik vala dicsőséges szent László király koronkéd gyoropodván
jószágokról jószágokra. :
'
·
,
• Heted jószág mondatik : elkezdett jóban
végig -megmaradás, kinek .megígérte úristen
az. erek idvességet, szent Lukács írta meg
kenyvénék tizennyolcad részébén; kiről úgy
mond szent Gergél doktor-és hogy: - Nem
elég embernek az jót elkezdenie, de el-és kell
végezni, h a hasznát akarja venni. , .
|| 393 Harmad tanuságunk lészen, minemö'jó-.
szágoknak szertartásával kell embernek feljebb
feljebb menni garádics szérént, ha lélek szerént
használni akar. Oka az, mert úgy mond Juvenális nevő mester -hogy : Mindenben módot kell
tartani, ha amit kezd, végre akarja vinni. Aristoteles nevő mester meg azt mondja : Lassan
lassan-akarminemö nehez dologban ember tovább mehet.Keresztyén doktoroknak azért mondások szerént hat nemes garádicSokat találunk
r e á : Első mondatik léleknek szabadsága, azáz
hogy minden ez világi gyenyerüségöket e8
1
,0

) Ilyen.

'

'

.

s0

•. .
r
.. ·
) Szünetlen, szünetlen.

.

/
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fertelmetességöket kiszaggasson ennenmagáb ó l / h o g y kini 5 I ) légyen / gyors es mezejtelen, mert, úgy mond szent Beda doktor : Valaki ő ez világi gonosz életében meg nem fogyatkozik, 'es'hinnék terhét ö( lelkéről le nem
hány vét, az úristenhez, ki őfelette vagyon,nem közelgethet. Szent Anzelmus meg úgy
mond : Lehetetlen- embernek akarmi kisded
binnel-és idvezülni, azaz avagy gyakorta nagyobbra vonsznak, -avagy lassan-lassan mégmegnagyobbúlnak, es azonképpen az erek idvességről eltántorojtnak.
·,
. . ' '.
"Másod garádics:-jó akaratban valö még-,
marádás. Mert az emberi léleknek jó avagy
gonosz volta.'csak az jó avagy gonosz szándékban akaratban vettetött. Úgy morid szent
Bernáld doktor róla : Az jó akarattal lehetünk
istené, es az gonoszszal erdegé. Szent Rikhárdos meg,úgy mond : Akármit míveljen ember,
jó nem lehet, hanem csak jó akaratnak miatta. Azért gondot · kell embernek róla viselni,
há használni akár ö idvességében, hogy gonosz akaratra ömagát ne hagyja fordúlni.
5

!) Könyü, künnyü.
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-ja»3.b Harmad garádics mondatik: jó tanácsfogadás.; j.elesöl szikség embernek, nagyobban
tudatlannak 52 ), írástudó eszes embereknek tanácsán járni, es az .mi tanúságot adnak, alá-,
zatossággal megfogadni es tartani. Ez egy
jeles oka úristentől még a 'szent gyónásnak,"
kinél kii ember nem idvezülbet;. o'tt adatik az
jó tanács az eltévödött bínesnek, ott az bizön '
orvosság az megkórúlt léleknek, es ott az nemes bölcsesség az igasságról· éltáritorodott
Adámfiának, kiről úgy mond szent lélek tiristen Bölcs szája . átal, ' EcclesiastvXXXII.
egyik kenyvének bárminckettöd részébén : En
szerelmes fiam, jó tanácsnál kii sémit ne tégy/
es az. oly téteménnék utánna meg,nem bánod.
Negyed garádics szertartás, azaz alkol, massággal való. életnek viselése. Ett úgy >
mondnak szentirásbeli doktorok, hogy az szentséges élet nem áll az kémén életnek viselésében, tudniaiílik : erős bejtelésben, buszjú
vigyázásban 5:i), testi,segödélmességben., szenétlen yaló kézi dologban, mert mind ezeket •
-

• o

") S meginkább tudatlannak.
5S
) Virrasztásban.
.
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áz pokolbeli erdeg-és megteheti, az pogányokés megtészik : de azért egyik sem mégyen
mennyeknek országában. De ha ki alázatus,
tisztaságtartó, irgalmas, engedelmes, békességes : ezek az lelki jószágok, ezekről adnak
mennyeknek országában érdemet es koronát.
Az testi es ez idő szerént való jószágok csak
mintegy eszköz é s valami segédségképpen
valók. Annakokáért szertartással kell benne
élni, hogy;időnap, előtt el ne veszesse, bolondóha 54 ), ennenmagát.· Azért móndjá szent Bernáld doktor: Az szertartás-mindennemö jószágoknak -anyja szíleje, vessed el őtet, es az jószág binné lészen.
'
'
'
|| 394 Ötöd gárádics: jó mivelködetben váló
késálkodás 55 ), ázaz hogy ne iljen 56 ) veszteg, de
valami kézi mukálkédásban foglalja, ember
ennenmagát nagy §ok .okáért: elészer természetnek indulatjáért; úgy. mond róla szent
Ágoston doktor: Ember teremtött a mukára
mint az égi madár az repesésre. Másodszor nevéködésért; mert az kézi mukával gyakorta.
5<

) Bolondítsa.
") Üljön!;

', '
" ) Küzdés.
·"·'.'
'
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megujjúl embernek vére, es inkább nő vele..
Harmad: egésségért, mért sok béteg'ségöt •elmúlat 57 ) ember keves kézi mukával,'jóbban-és
ehetik ibatik utánna. Negyedszer tebbet tebbet
tanúi a gyakorta való dologtétellel. Mint az
kisded gyermek az oskolában elészer abc tanul, e"s végre doktorrá lészen : azonképpen vagyon minden lelki jószágoknak-és gyejtéséb é n j úgy mond róla szent Ágoston doktor
Szerelmes atyámfiai, múkálkodjunk míg élőnk,
hogy'az jó mivelködetnek kúcscsával megnyitbassok mennyországnak kapáját. Bizónyval,
szerelmes atyámfiai; akar ett akar ott, mukára
fizetnek: azt-és mondom, hogy igén gyeriyérüséggel élő vitéz az, ki vívásnál kii akár győzni.
Nem úgy tészen vala szent László királ, mint
meghalljok.
-Hatod garádics : végig megmaradás. Oh
ajojtatus lelkű atyámfiai, de mi dolog-ez hogy
_
seminemő testi lelki jószágból kive nem hagyattatlk es ki nem' esik az végig megmaradásnak jószága ? Halljok azért es tanuljok meg
mi légyen oka. Úgy mond róla szent Isidorus
57

) Elmellőz : teszi hogy elmúljék.
6

-
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doktor: Az áldott teremtő úristen oly kegyelmes emberekhez, hogy mint valami jót elkezdiiek,ottan | 3 9 4 b megígéri őneki az mennyei érdemet,de addeglan meg nem adja, hanem ha végre
viszi, megígéri hogy örvendöztessen 58) embert, mondván: Ezt adom, ha ezt tészed. Úgymond továbbá azon mester: mert akkoron kellemetes úristennek a mi életünk, ha az jóban,
kit elkezdőnk, .végig megmaradunk. Úgy tén
dicsőséges szent László királ-és. Annakokáért
kóronkéd kellemetes vala úristennek elette,
mint meg vagyon írván ö szent életében.
5S

) Cod. : ewrwóztessen.

SZENT LÁSZLÓ KIHALNAK LEGENDÁJA.
Dicsőséges szent László királ, Krisztus Jézusnak kiváltképpen konfessora es választatus
, hív szolgája, mennyen feldön dicséretes, min
den idvözülő híveknek 1 ) közötte, kit még az
ö istentől érdemlött nevezeti-és kijelent. Mert
doktoroknak magyarázatjok szerént László,
Ladislaus, hárommá hasasztván 2 ), azaz laus,
daeio, populus: dicséret, adás, nép, kiket egybe
rakogatván,ahnyat : i ) tészenV népnek istentül
adatott dicséret. íme mel drágalatus nevet ér• demlejt vala .úristentől, kit ez . bódog ember,
mig éle, bizonyával megbizonyojtá, hogy anyaszentegyházban úristennek dicséreti lén. De
még holta után-és mind erekké, annak felette
') God. vyweknek V
) Annyit.
'

'') Három részre hasítva.

a

6*
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ez szegén országnak erős ótalma, es benne .
való új keresztyéneknek kegyes atyja es bizon
vigasztalója. Támada kedég Lengyelország ból, jámbor es· istenfélő sziléktöl es nagyságú s
nemből, kinek eredetit ezenképpen olvassok az
országnak régi krónikájában.
Bódogságus szent István királnak halála
395
]| úristennek akaratja szerént elközelgetvén,
hogy éz új keresztyéneknek gyenge palántája
nagyobb békességgel ínegmaradhatna, gondolkodik v a l a róla kit tenne királylyá utánna
mert az ö nemzetéből senkit nem léi vala'
méltót reá. A'nnakokáért kildé el Budát, hogy
az ö sivét 4), kinek Vazul vala 11 eve,"a nitriai
temlecböl kihozná, kit ennenmaga rekesztött
vala az temlecbe, hogy az ő gonosz ifjúságának életéből · magát megjcbbojtaná ; es ' ötet
királylyá emeltetné, m í g 5 ) meghalna. Azt
hallván Kézla királné-asszon, hogy idegennek adná az királságot, megbosszúla 6), es ta4

) Süvét; a síi mai értelme : sógor. Vazul Istvánnal
t é t testvér (Mihály, és Gyéza nagyfejedelem) fia volt
s igy ennek unokaöcscse.
5
) Mielőtt.
8
. ) Megboszankodék.
.
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nácsot tarta Budával, es Seböst 7), Budának
fiát, elöl elkildé, es Vazulnak az temlecben kiváj atá az szemeit. De mindazonátal-és kihozák
az fogságból, es mikóron szent István azt látta
.véna, nagy bosszúnak vevé, es nem tehete
róla, mert megfoglalta s ) vala az halálnak keserüsége. Elöve 9 ) hívá azért az ö rokonságának 10) kopasz Lászlónak fiait, tudniaillik
' »
Andrást, Bélát es Leventét, es tanácsot ada
az szent királ őnekik, hogy mint hamarább n )
kifutnának az országból, es megmentenék ennenmagokat haláltul, es úgy térnek futván
Csöországban 12). ' Kézla királné-asszon azt
'
látván, szent királnak kimúlása után — ki éle
az királságban negyvenhat esztendeeg, es '
múlék ki mikóron Krisztus sziletetinek utánna
írnának ezer harmincnyolc esztendőben, Nagy
Bódog Asszonnak dicsőséges napján, es hel,

') E névre nézve v. ö. feljebb, István király életében a 26. lapon a 77. jegyzést., .
8
) Elfogta.
9
.) Elö, elé (mint Írónknál: kive ki helyett).
1
") Rokonának.
") Minél hamarább. .
;
19
) Csehországba.
.
-
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beztetvén úristentől megszerzett mennyei szentöknek kariban az ő sokságú nagy érdeme szerént — ¡ 3 9 5 b Budának tanácsából tevé király lyá Pétert, ki őneki rokonsága vala atyjáról
anyjáról. Vala kedég Kézla királné-asszon Burgundiái Zsigmond királ atyjafiának leánya,
kinek Vilbelmus vala neve, kit német császár
tett Veneccében dússá 13). "Mely Péter királ,
miért felette gonosz es kegyetlen vala, annakokáértizék ki ez országból, es emelék fel Aba
nevö bercegüt,, szent István királnak húga
fiát. De mikoron sok hadakozás után, ez-és
gonoszszá lett, megölék őtet az Tisza mellett
' egyjajuba,_es eltemeték, . ki mastan^ fekszik
Sárospatakon 14 ). Másodszor Péter királt.meg
behozá császár királságába, es nagy királi
ajándékkal császárt megajándékozván, hazájában tére nagy eremmel 15). Azon időben az
három atyafiak, András, Béla es~Levente nagy
szegénségnek okáért jevének ki Csöor^zágból,,
és menének Lengyelországban Miska , 6 ) nevő
l3

) Főúrrá. "

'

;

'

") Tulajdonkép a Sár monostorban (Bud. Krónika :
l5
Sárus).. '
) Örömmel.
'.
'") Miciszló rövidített formája.
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herceghez, ki az időben Lengyelországot
bírja vala, es nagy jó keddel 17) fogadá őket
es tisztességgel; Azon időben történék, hogy
(a porneránok) meg nem akarnák adni az
adót·; de magokban bízván mondák azt: Az mi
féjedelmönk es az tiétek víjanak meg; ha
• meggyöztetendik 18) a miénk, bátmegadjók 1 9 ),
ha az tiétek, tírjétek 20 ) kárát., Mikoron az
Miska herceg mind ő fiaival megfélemtenek 21 )
véna, es nem tudnának mit tenni, Béla azt hallván, beizene mondván ^ H a keilemetesnek 22)
láttatik, 6fejedelem! |j39GmindJoozjád tartozóvalyjóllejiet nemesb. légyek. az pogánnál, déÉnágg.nyudazonnal-és 23 ) en megvívom ö (vele)
a.bajt ez országnak használatjáért, es az fejedelemnek tisztösségéért." Azt hallván az lengyelek, nagy jó keddel vevék az jó akaratot.
Azért napot hagyván 24 ), egybe menének az
két vitézek nagy eréssen, es Béla úgy ök-

") Kedvvel, kedvesen. IS) Meggyőzetendik.
'?) Cod : meg attyok.
''") Tűrjétek. \ '
1
') A félemik (mint folyamik) igétől.
*.*) Kellő, azaz ha kell, ha kedves,
·
iS
) Mindazonáltal is. " " ) Rendelvén.

—.
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leié 25 ), hogy ottan 2fi) leesék az feldre, ö kedég csak meg sem mozdúlá. Hogy azt látták véna
az herceg es az lengyelek, nagy eremben lének, es Bélát nagy ajándékkal es tisztösséggel felmagasztaták ; Miska herceg, az pogán
fejedelemnek jószágával ennen leányát neki <-.
adá Bélának, es országában erekössé 27 ) tevé. ·
Béla azért ott lakozván, két magzatot fogada,
Gejzát es Lászlót: ez lén jevendőre az nemes
szent László királ, ki méltán hivattatik anyjáról lengyel Lászlónak,'nevezvén az ő ősinek 2S )
nevére. Azt látván az két atyjafiai 2 9 ), hogy Bé-.
Iának olyan nagy tisztössége vóna az királi
udvarban, megbosszulák 30), es bulesút vévén,
menének lodoméri királhoz, de őket ott be nem
fogadák. Annakutánna az kán királhoz: ott
kimnek 31 )_abjtyánA?); alig szaíadának onnanés el. Onnan felkelvén menének rác_királhoz, .
es ott megnyugovának. '
'
25

S 50
)-Döfé.
;. '
) Legottam
' ) Örökössé.
.
3S
) Nagyapjának (Tar Lászlónak).
29
) Testvérei (András és Levente).
30
) Megboszankodának reá.
3
37
.V) Kémnek.
)· Vél vén.
7

-

·• yj
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Azon időben Péter királ mind az kegyetlen urakkal, tészen vala nagy nyomorúságot*)
ez szegén országbeliéken; szent G-yelérd pis-j
pek-és azon időben szenvede mártiromságot
Pestnek városában 33 ) mind őhozzá tartozó jámbor pispekekkel, kiről 34 ) tebbet ett | 3 9 6 :bnem.
szikség emleközni. Az szegén magyari urak
azért, kik· még ugyan, valának, titkon gytilének Csanáddá 3 5 ) ; es tanácsot tartván kidének 3íi) az úrfiak után, azaz Endrének; es Bélának , Leventének követőkét, hogy ne bánnák elveszni ez szegény országot, mért ők Volnának az természet szerént való országus urak·, '
es mind hozjájók hajlanánák. Az nemes úrfiak'
reá haj Iának az kenyergésre. Mikoron Péter'
király azt hallotta vóna, akara előttük kifutni ez
országból, de elölvévék ötet, es rivid 37 ) beszéddel megfogák, es szemeit kitolyván, Féjór* ) Cod. : nyorewsagot.
.
33
) A Bécsi Képes Krónika csak annyit mond, hogy
Géllérd püspöktársaival versus portum in Pest mene, a'
mártiromságót pedig Kelenföld hegyén szenvedé. '
3J
) Miről.
.
•
'
3i
) Mint Győrre, e kérdésre ho-ea ?
30
37
) Küldének.
.
) Rövid, kevés.
' ·
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ráratt hala meg, es. vivék Pécscsé 3S) temetni,
miért az monostort ö rakatta vala, es ez gonosz
fejedelemnek ígyen lén halála.
.
Endre herceg azért az jámbor keresztyén
pispekökkel méne Fej érvárrá* 3 ?), es az koronával megkoronáztaték azon időben; mikoron
írnának Krisztus sziletetinek utánna ezer uegy-_
venbét esztendőben, szent István királ kedég
halála után tizenegy esztendőben es négy
hónap után; es nagy jámborul élvén, minden
eretnekségöket es háborúságokat^- kiszaggata
ez országból, es úristennek félelmére es Krisztus szent bitire tanojtja vala az szegén népet,
es minden szertartást megujojta ez országban, kit szent István királ szerzett .vala. Azon
időben hala meg az ő atyjafia Levente, úristennek akaratja szerént magzatnál- kii 40 ), mert
gonosz, vala 4 *), mint Péter királ,· annakokáért
megölé ötet isten, es temeték el ötét Taksont
az alfeldön, az pogányok között. Annakutánna
Endre királ kilde el Lengyelországban Béla
atyjafia után; ki mikoron mind hozjá tartozó3S

) Deákos szórend.
) Maiasan : magzat nélkül.
40
) Azaz pogány.
.

39

·
.
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val Magyarrá 4 ') jött vóna atyjafiához, Endre
királ nagy eremmel]]397 vevé es fogadá ötet mint
szerelmes atyjafiát, es tanácsot tartván egymással, oszták az országot három részszé; két
részét vevé királ, harmad részét Béla herceg:
mely rész-osztás az időtül fogva koronkéd háborúságnak gyojtokozása 42) lön ez országban.
Mikoron azért ez két atyafi nagy szeretettel
élnének es békességgel, mert mindketten jámborok-es jó keresztyének val.ának, királ. azért
mindennek előtte rakattata egy monostort az
Balaton partján, kit neveze Tihannak, szent
Aniánus mártírnak tisztösségére. Annakutánna
vén felet 43 ) magának , orosz hercegnek leányát, Jdtül lén két fia: Salamon es Dávid, az
régi szent királyoknak emleközetökre nevezvén ; Béla hercegnek kedég valának három
fiai: kettei lett vala Lengyelországban, Gejza
es. László, kiket ő-és nevezőit vala az ő régi
ősinek nevökre, harmad fia lén ezen országban, kit neveze Lompértnak, ki mostan .az alfeldön Titelben fekszik. Mikoron idő balaszAzaz Magyarországba.
Gyujtakozása: kigyúladása?
« ) Feleséget.
.
'

.

' -
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tott vóna, es Endre királnak vénsége-és elközelgetött yóna, alattombá az ő atyjafiának
Béla hercegnek hírénél kii, gondot viselvén ez
országról es az ö magzatiról: Salamon mikoron vóna öt eszténdős gyermek, koronáztatá meg, es vén felet őneki Zsófia aszsont
Németországból, Henricus császárnak leányát:
es az királi menyekzőt szolgáltaták nagy
tisztösséggel. az Morva vize mellett. Azt hallván Béla herceg, hogy őtet ki akarná rekeszteni
az ő atyjafia az királságból, nagyon megharagvék rajta. Azonközben-és nagy sok árultatók 44 )
támadánák ez két atyafiak között, hogy egyiket másikkal 1 3 9 7 b elveszthetnék. András királ
gondolja valá, hogy az ő fia Salamon, mig
Béla élne, az királságban békességes nem
lenne: azért-és álnokságot gondol vala felöle,
miképpen elveszthetné. De miért Béla eszös
vala, istennek segédségével megótalmazá magát, es méné· be ipához Lengyelországban, es
nagy jó keddel fogadtaték, es mindenben segédség lén őneki, es nagy haddal bejeve esmeg
Magyarországba. Endre kiráí-és Salamon fiá44

) Árulók..

,
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val felkészüle. Császár erei velők levén szállának egybe az_Tisza-Duna-közbe, es úristen adá
az győzedelmet Béla kiválnak, esmind az vité' zök folyamának 45 ) Bélához, Endre királt elhagyván. Azt látván királ, futásra vevé dolgát
Németország felé. De nem lehete, mert megfogák'őtet az Bakon közepött, és ugyanott kimúlék ez világból, es temeték el Tihanban, .
* kit annakelötte ö rakattatott vala.
Mikoron látta véna Béla, hogy mindenfelől
békesége véna, méne Fejérvárrá mind az jámbor pispekökkel, es megkoronáztaték az szent
koronával. Béla királ azért nagyon megéppejté
ez országot; es hogy senki mást meg ne csal- .
hatna ára-vételben es adásban, kezde újonnan
pénzt veretni, apró pénzt, garast es dukátot,
ki az időben negyven pénzt ér valá, es nagy
sok dolgokat szerze ez országbán, méltókat
erek emleközetre, kinek ideében 46 ) meg másodszor. térének ez országbeli magyarok ke- •
resztyénségré úristennek|j 398 es az jámbor királ45
) Sietének, futának (ily értelme van a foly igének
is a régiségben , melynek a folyamik kezdő formája).
„Confluxerant" van a Bécsi Krón. é helyt.
,c
) Cod.: időben.
"
.

-r-
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nak segedelme miatt. Es károm esztendő· után
megelégödvén úristen az ő szolgájának életén,
esék kalálus ágyba, es viteté magát Kanizsára,
es ott kimúlék ez világból, es viteték az szegszárdi monostorban, kit még éltében rakattatott vala; demiérthogy ennen maga-és szár 47 )
homlokú, vala, az ő akaratja szerént nevezteték
Szegszárdnák, · •
. 1 -Salamon királ hallván halálát Béla királ- *
nak, kéré ipát, német császárt, hogy esmeg' 48 )
beiktatná - királságában. Mikoron azért Magyarrá 4S) jöttenek véna, Gejza, Béla királnak
'fia, miért eszes vala, kele fel ö két atyjafiaival, Lászlóval es Lámpérttal, menének bel
Salamon királ es császár előtt esni ég Lengyelországban. Annakokáért Salamon királ minden ·
hántásnál kii, kinnyen meg elfoglalá az királságot. De mint császár kiment vóna ez országból, Gejza nagy erővel ottan bejeve, Salamon
királ meg ottan kifuta előtte; de az jámbor

") Száraz=tar.
·
,s
) Esmeg, israeg, ösmeg (érdekes példa a hangfokozási átmenetekre, mely az ös— is-re (avus, Hal.
,!1
Besz.) is emlékeztet.
) Magyarországra.

-
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pispekök hamar békeségöt tének köztök: annakokáért királ szállá az királságban: Gejza
kedég az hercegségben, es sok ideiglen lén
barátság és egyesség köztök. Salamon királnak azért, es Dávid atyjafiának, kik valának
Endre királuak fiai, magzatjok soha nem lén
istennek iléleti szerént, miérthogy az Endre
királ Vata ispánnak 50) kegyetlenségöt hagyott
valá tenni ez országban, es szent Gelérd pis- -' '
pekkel nagy sok egyházi Öletött vala meg ez országban. Azokáért magva szakada.j 398·,, Gyejza hercegnek lének magzati: Kálmán, Almus, es
leányi, es nagy békességgel élnek Gejza herceg es Salamon királ. Azonközbe itének be
az cseök 5 ') Magyarországban , es JTrgn£S.én
táját mind feldúlák, es nagy sok népet, jószágot vinek el 52 ): Azt látván Sálamon királ es
az két herceg, Gejza es László, utánnok menének, es Csöországot, nagyobb részre mind feldúlák, es az elvettet meghozák 53 ). Annakutánna az. kánok Érdél felöl Meszes kapuján
50

) Comes.
") Vivének él.

,

53

) Ktssínhozák.

!,

)Csehök.

-
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meg beitének 54 ), es mind az Nyirségöt Biharig
feldúlák és elvivék. es imáran átalmentenek
yala Láposnak 55) es Szamosnak vizein, mikoron hírök lén benne Salamon kiráínak es- az
két hercegnek. Ottan hamar ut'ánnok eredének,
es elérek, őket az nagy magas Kyrieleys 5G)
hegy alatt; es az szegén magyarok úristenben
bízván, Krisztusnak szent testét vevék hozjájok szent gyónással, es megitközvén 57), mind
magokat szákaszták 5S) ugyanott az sok pogánságnak, es az prédát bátra 5 9 ) hozák, nagy
eremmel dicsérvén az úristent. Annakutánna
három esztendő betelvén, az oroszok G0) meg
beitének az Száva felől, és nagy (sok) foglyokat vinek el 6 1 ). Salamon királ azért es az hercegök gyülének Szalonkeménné, ° 2 ), es átalmenvén az Száva vizén Nandorfejérvárnál,' es
SA

) Beütének.
) Marmarosböl Kővár mellett Szatmárba "siető folyócska.
·
i6
) Kyrie eleyson : Kérlés v. Cserhalom.
57
5S
) Megütközvén.
) Kiírták.
5
°) Vissza.
"
60
) A krónikák itt besenyőket (Bisseni) említenek.
61
6
) Vivének.
-) Szalánkeménbe.
55
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vélök vala Vid-és, Bács.megyei ispán. Mikoron
azért megitköztek véna, úristen akaratjából
az szegén magyarok' nagy 'diadalommal járának ott-és. De mikoron nagy nyereséggel haza
jéttenek véna, es. az bitangot 63) osztani akarnák, az gonosz fene Vid ízt, veszte 64 ) köztök,
es az jámbor bercégökkel Salamon királ egybe
háborodék. Hallván kedég Geregországbeli
császár, hogy Gyejza herceg istenfélő ember
vóna es kegy elmés, követöket kidé hozjá levéllel, erek.békeségnekjj 39 ? é s barátságnak szer. zéséért.' Gejza herceg ottan mind hátra °5) kildé
őneki az foglyokat. Azt hallván Salamon kiral,
nagyon mégharagvék rajta,' es elejben járul-.
ván az gonosz Vid bácsi"ispán, azt tánácsolja
vala kiválnak, hogy Gejza hercegöt megöletné,
mert addiglan országában békével nem lakhatnék; es őneki' adná az hercegségöt. Mikoron Gejza- herceg azt eszébe vette vóna, kilde
el ő atyjafiai után; tudniaillik László után .
Csöországban es Lámpért·. után Lengyelor") Prédát (Molnár Alb.)
64
) Izetlenséget okoza.
" ) Vieszá.
,

'

'

-

'

"
•

• •
-

.
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szágban, hogy sietnének ki hozjá. Azonközbe
Gejza méne Vác felé, es^ László atyjafiát látá
eleibe jöni nagy haddal, es mind a cseö urakkal, es menének az Rákosra. Vala kedég egy
nagy kietlen erdő ott, ahol egymást megtalálták vala; es azon pusztában lakozik vala egy
vén remete penitenciát tartván ; holott az diadalomnak" utánna Gyejza egy nagy. monostort
rakattata, nevezvén az jámbor remete nevére
VácUak. Azonközbe László herceg, miért mind
kisdedségétül fogva istenfélő vala, isteni látást
látahigyan szemlátomást, es monda Gejza hercegnek : Atyámfia, látál mit ? 66) Ki monda: Sémit. Monda szent László: Mikoron állanánk az
tanácsban, istennek szent angyala mennyből le :
szállván, egy arankoronát hoza, es fejedbe
nyomá. Azért bizon °7) az, hogy úristen minekönk adja az diadalmat ezúttal, es Salamon
kifut előttönk ez országból. Mikorbh azért mind
úgyan 68 ) belteljesödött véna; Gejza az királságban iktatók, es azon helyen egy nagy szent"·) Valamit.
" ) Bizonyos, való, igaz.
" ) Úgy.

.
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egyházat rakattata, Asszonyunk Szíz Máriának
tisztességére. Látván azért szent László az,'
nagy vérontást, miért nagy kegyelmes sziytt
vala, |3991> felette igen sír vála rajta,hogy az gonosz. királnak miatta anné sok jámbor gyermeke
veszett,véna el. Azokáért-és a sok bitangból egy
szentegyházat rakattata Monyorósdon.Sala'mon
királ kedég futa Moson nevö várban, es Pozsonban, holott valának ányja es felesége. Látván
azért áz ö asszon-anyja, feddik G9) vala reája,
, hogy sobh, szavát nem fogadta véna, de az gonosz Vidnak szaván járt vóna. Azt hallván,
csaknem megölé őtet-és haragjában. Annak-,
utánna panaszlá. császárnak, hogy kiizték véna
. országából, kinek k'érelmésére 70 ) jóllehet császár elj évén nagy erővel, demaga 73) istennek
akaratjából közbejárók esének, es császármeg
baza tére. Salamon azért marada nagy búval
Pozsonban; es szent László akarván onnan-és.
kive-lznie 72 ), gyakorta mégyen vala reá itközni.

. ") Át nem ható (közép) alakban ik névmásraggal.
70
) A régiségben gyakori betü-átvetéssel kérem lés
helyett.
.
. '') Mindazonáltal.
.
!7
) Kiűznie.
, •·
..
· 7*
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Egy napon szent László herceg vén idegén ruhát reá, es méne a vár ajá.bajvlniá csak ennenmaga. Azt látván az várfokról Salamon,
azt tudá, hogy valamely magyar vitéz véna :
ö-és élváítoztatá .ruháját, es kiméne ellene.
Mikoron azért egymáshoz közelgetnének, -Salamon királ látá : hát két szent angyalok vannak szent Lászlónak feje fölött tizes tőröket 73 )
tartván ő kezökben, es szent Lászlót ótalmazván: ottan megrettene, es hamarsággal felfutamék az várban! Mondának az vitézök : Uram,
mit futsz ? nám nem szoktál te egy-kettő avagy
három előtt elfutni? Kiknek felele: Tudjátok
hogy emberek előtt nem futok, de ez nem ember, mert tizes angyalok ótalmazják őtet.
Azonközben az jámbor keresztyén(| 400 királ 7 4 )'
hálálos ágyba esek, és szent Gyergy' harmad
napján kimúlék ez· édes világból, ő királságánák harmad esztendeibe, elteni.etteték Vácott,
az Szíz Máriának monostorában, kit erinenmaga rakattatott vala.
•

73

) Tüzes vagy lángkardokat."
) T. i. Gejza.
.

74

—
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A d p r ö p o s i t u m . E l k é z d e t i k im á r axi
s z e . n t k i r á 1 é l e t e.
•
Hallván mind egész országbeli szegén bódog, nemes nemtelen, az nagy 75 ) kegyes keresztyén jámbor Oyejza királnak esetit, kelének
fel egyetembe, es menének az ő atyjafiának
szent László királnak eleiben, es mind kegyes
kéréssel, mi'nd szikséges készerejtéssel választák elöttök járóvá es királylyá, mert látják .
vala, hogy mint az nemes Paradiesombeli gyimölcsöskert teljes vóna minden lelki- testi jó illatú jószágoknak virágával, es fénlik vala minden mennyei szeretettel, bölcsességgel, kegyességgel,, es szentléleknek malasztjával,_mint az
égön váló fényes hajnalcsillag, kit ez szegén
Magyarország ugyan akaratja ellen választa
királylyá. Annakokáért-és soha nem akará,
hogy fejében tennék az szent koronát, míg Salamon, ki kóronázott királ vala, élne. De eremest meg-és engedte vóna 7G) Salamon királnak az országot, csak az urak akarták vóna,
") Au'dita vero morte Regis Magni — mond a hazai
krónika.
·
"6) F/ssraengedte.. ..

—
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es Salamon igazság szerént hozjájok tért vóna.
Urallják vala azért szent/ 400 b Lászlót mint konás . királt é s természet szerént való urokat.
•Azért-és szent László nagyon kenyerül es eped
vala a szegén országbeli nyómorúlt népön,
mint az kegyelmes.atya ő. árváin.-Idö betelvén
ö bajtá Magyarországhoz Körontalországojt Ú)..
es Horvátországot. Annákutánna gondola szent
László Salamonnal megegyesölni, es nagy. sok
segédségötkildettőneki; Salamon kedégviszonellen 7S ) kegyetlenséggel fizetvén, álnokságot
gondol vala ellene,, mi módon elyeszthetné
szent Lászlót. Annakokáért-és fogata meg ötet
kegyes szent László, es vettelé az temlecben,Misegrádban 79 ), hogy megjobbojtaná ennenmagát, es vetné le haragját. Beltélvén azért
imáran úgymint 8 9 ) negyven esztendők, és láttatott vóna kegyes , szent Lászlónak é s az.magyari uraknak, jámbor pispekeknek, szent
István királnak es szent Imre bercegnek-vitéz-.
ködő szent testeket felemelni, es .nagyobb tisztösségnek okáért, ez feldszínre hozni es meg") Carinthia.
") Visegrád.

7S
80

) Ellenben, viszontag.
) Mintegy.
-
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kanonizálni: Salamon királ-és hozaték ki az
temlecböl, es szabadon jár vala szent László
^mellett: de-az-álnok, magát gondolván, futa
az kún királhoz, es megeskvék neki, hogy ha
segédségül mellé jőne László királ ellenj Erdélségöt neki adná, es leányát elvenné. Az.
kün királ azon rajta ragadván, nagy haddal
bejeve Magyarrá,, es szállá meg Ung várát es
Borsvát. Azt hallván kegyes szent László kir ál, raj tök rohana, es mint az kövér faggyú
az tíz ellen, úgyan elolvadának ellene, .es nagy"
diadalmat vén rajtok , holott rakattata egy
szentegyházot úristennek tisztosségére. Salamon királ esmeg felgyejté] 4 0 1 az kunoknak m a radékit, es méne Bologárországra es Görögországra. De ott-és arcúi' vereték úgy, hogy továbbá minden reménségétől.megfosztatnék feltámadni 8 I ). Annakokáért-és átaljevén az Duna
vizén, kivonyá magát az tebb 82 ) nép közöl, e»
soha tebbé közikbe nem' méne. Látván hogy
minden tehetségében megszegetött véna 83 ),
·') Felkelni. ·
>2) Több, többi. ·
·. .
83
) Itt a szárnya-szegett "analóg szólásra emlékezzünk.'
. - ' . • · '

-
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annakókáért megalázá ennenmagát, és az' hatalmas úristennek irgalmassága alá hagyá,
hajtá le fejét, mint bines ember nagy bánattal
es töredelmességgel. 0 mel bódog szikség, ki
nagyobb jóra kiszlél 84 ) embert, ki ellen s 5 )
úgymond neki, hogy: bódogb annál-és, kit
másnak veszedelme tészen bódoggá. Salamon
királ azért, míg éle, pénitenciában foglalá ennenmagát, es soha ember ismeretire továbbá
" nemjeve, es'múlék. ki ez világból , Isztriában,
Polae nevő várasban.
„
•,
Másodszor, kegyes szent László· királ idein,
az gonosz kúnok meg 86 ) bejevének Magyarországban ; elészer Érdéit feldúlván, es mind
az Nyírbátorságot 8? ), onnan -az Tisza mellé- ,
két, mind Becse 8S) váraiglan. Ennél nagy(obb)
had Magyarországban őelőttök soha nem volt. '
Kegyes szent László az időben vala Tótországban, es miköron meghallotta véna, azonnal
utánnok lén, es éré el őket a Temesközbe, es
") Kiszt, készt (készít).
'
-' .
) Ellenben.
'
" s s ) Megint.
•'
S7
) Az egész Nyírségét.
'
·
88
) A hazai krónikában kihangzással : Bechey =
Becsei.
.
·
85

i

reáok rohanván, úgy veré mind az sokasságot,
hogy egy úrnál' tebb el nem szaládhata közzölök, es nagy nyereséggel járván, az foglyokat
mind hátra hozá. .
..
- "
. Annakutánna az kegyes királ méne az oroszokra,- kik látyán az nagy erőt, hamar az szent
Túráinak hatalma alá adák ennenmagokat.
Anna.kutánna az kegyes királ méne Lengyelországra, es szállá meg Krakkó várasát
három hónapig. Azok látván hogy.ellene nem
állhatnának, bék.eségöt szerzének egymással.
. j 49 l b Annakutánna .Qsöországra (méne), es
nagy (sok) foglyokat hozván tére haza szent királ Magyarországban, nagy nyereséggel es
nagy isteni dicsérettél.
i Mikofon azért látta vóna az kegyes szent
királ, hogy úristen vóna vele, rakattata .egy
jeles szent monostort az Feketö -89) Körös part-'
ján, kit Váradfönek névezc, Asszonyunk Szíz
Máriának tisztösségére, holott végre temetést-,
és választa magának.
.
Elhírhövén 90 ) kedég az ö jó híre neve, es
istenben való jószágos vóta mind egész ke") Fekete, et( ^ f t & c j

«») A „hírhöszik" formától.

—
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resztyénségbe, hógy mikoron német császár
kimúlt véna ez világból, akarják vala ötet választani·; de mikór.on semiképpen nem akarta
vóna, alig csendeszödének 91 ) meg róla." Anf n a k ú t á n n a niéne alá Bodrog vármegyében bus\ vét napjára, es mikorön ott vóna, ime Franciábólj Hispániából, Angliából es.Britaniából, követök jevének bozjáj kérvén ötet, "hogy. lenne
fejedelmök es előttök járó '["), hogy . az szent
Jeruzsálemnek várását szabadojtanák meg az
. (saraeénusok) kezökből es hatalmasságokból,
busszút állván Krisztus Jéznsnak szent haláláért örajtok. Azt hallván kegyes szent László
királ, nagy erembe lén rajta, es azon húsvéti d n a k innepébenjelbulesuzék az magyari ^uraktűi ; az szegén Magyarország kedég nagy bánatbáh keserűségben esék rajta, hogy az ö
kegyes, atyjok őket elhadná. Szent királ azért
ira-csöországi hercegnek , hogy eljőne vele,
es ottan eremrest lén őrajta': de ázonközbetörténék hada Csöországban az csöországi her9I

) Egész a XVII. századig ' találkozunk iratok,
könyvek és szótárakban e szó sziszegő alakjával.
") Fövezérök. '
'
·
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ceg mellett. Mikoron az határra jutott vóna,nagy
erős betegségben esék: j 402Megértvén azért
széntléleknek malasztjából, kivel teljes vala>
az kegyes szent László királ,. hogy életénék .
vége lenne, szent gyónással töredelineséggel
és Krisztus Jézus szent testének vérének vételével megerőssöjté ő halálát, es hozjá bívatá
• mind az magyari urakat, firfiakat es pispeköket, es megjelenté őnekik ő testének kifeslését 0:i ); nagy szent/szeretettel azért, es szor-, galmatossággal inti Vala es tanojtja vala őket,
hogy egymást hallgatnák 9 4 ), anyaszentégybázat tisztölnek, éz keresztjén országot ótalmaznák, árváknak szegényeknek gondjokat
viselnék, es mindenben igasságot követnének,
es az mennybeli idvezöjtő. Krisztus Jézustul-el
- ne szakadnának boltig. Mikoron ellyen 95 ) szent»
prédikációt tett- vóna őnekik, hírré tevé az
uraknak, hogy Almus atyjafiát koronáznák
meg, ki nagy jámbor' és egyegyő 96 ) vala,' de
az magyari urak Iíálrnáut tevék királylyá ő
93

B4
)_ Felbomlását.
) Egyességben élnének.
) Ilyen.
"
,- '
'
·") Egy, ögy, igy, ügy, mind e négy forma eléfordul
a régiségben.
95

—
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holta után. Az kegyes szent László királ azért,
teljes minden lelki jószággal, szentséggel, es
úristennek malasztjával, múlék ki ez gyarló
világból, menyén áz mennyei halhatatlan erek
királi dicsőséges életnek társasságában, ő birodalmának tizenkilenc esztendeiben. Azt látván
es hallván, nem csak Magyarországban, de
mind egész kere'sztyénségben nagy siralom es
bánat támada ellyen kegyes királnak halálán,
es bárom esztendeeg éz országban szép öltözet,
táncjárás, es semi vigaságtétel sem láttaték,
sem ballattaték. Miért kedéglen még ő életében
meghatta vala, hogy| 402 - b Bibar-.Váraddá vinnék temetni ő testét halála után, az magyarorr
szági fejedelmek kedég látván az időnek alkolmatlan es messze voltát, félének rajta,.
» hogy a'· szent kegyes kiyál t e s t n e k romlása ne lenne az nagy "buzgó 9 7 ) hőségnek
miatta : tanácscsal élvén, közelségnek okáért
térének. Fejérvár felé, holott az szent királok "
teste nyugoszik vala. Es mikoron az szálláson
elnyugodtak vóna, nem aluszik vala sem az
úristen, sem az bódog szent. Embernek tanácsa
") FerviduB.

—
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es akaratja nem ollyan mint az úristené : kelének fel reggel hollal 98 ) hogytoyább mennének,
láták hát hogy nincsen ott az szekér, sem az
szent test. Megszomorodának rajta, es futosván tétova, es kérdözködvén, ha ki látta vóna ?
de-mikoron Várad felé tértenek vóna, látták:
hát minden emberi segödelemnél kii Várad
felé mégyen az.szent test mind szekerestől:
látván a nagy isteni csodát, es dicsér,ék úristent.
.
.•
Másod csoda. Mikoron a váradi monostorba
el akarnák temetni, monda néki 99), hogy. a?
szent test dobos vóna, az .tebb népek kedég
ragy szép illatot éreznék vala, ottan hátra háta
megé fordula álla annak, akinek dohosnak
érzettetik vala. De mikoron hazugságának bínét megvadlotta 10°) vóna, es úristennek irgalmasságátkérte vóna, sírván az szent királ testének előtte, meggyógyúltaték, de az álla-kap ^
cáján mind'éltig megismerteték· Annak felette
nagy sok vakok, sánták, csonkák, es poklosok
yigasztatának meg 101 ) az szent királnak érde9S

) Hajnalban, tehát: korán reggel.
,0
") Egy valaki. .
•
°) Megvallotta.
" 0 Gyógyíttatának.

'
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me miatt, kinek sok vóna a beszéde. Az ő szent
temetésének (idején) égben angyali szék hallattatának, : es az szent könfessorok miséjét
ő(k) kezdék el, kit az jámbor egyházi népek 102 )
ntánnok éneklének, es-az halottaknak miséjét
elh'agyák ; kiben megismerteték, hogy úristen
az- ö szent konfessori közben 103 ) helheztette
vóna, azon időben mikoron írnának ezer kilencvenöt esztendőben. |!403IMMÁRAN PÉLDÁK LESZNEK AZ
,'...·
SZENT KIRÁLRÓL.
. .
Ugy olvastatik ez szent királuak ő életében; Mikoron ő jó szokása szerént · egy éjjel
bement vóna az váradi monostorban ajojtatus
imádságnak okáért,-iátá. az komornyik, ki ki-r
völ maradott vala,. az ő ürát mégdicsőült testben szent angyalok miatt 104)-az égben felemeltetvén nagy fényességgel -fénleni, kiből megjelentetik nagy malasztos vóta, es szeplötelensége még ez világi életében-és, hogy bizon
méltó vóna az erek bódógságra. Kiben tanúság
adatik minden hiv keresztyénnek, hogy ha az
'") Papok.
'") Által.

.

!

" ) Cod : kijben.

-
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mennyei dicsőségben, akarnak részesölni, min-'
den gondjokat az. úristen ben vessék mind ha- Iáiig.
.
.
Másod, példa. Mikoron az oroszok beitettck ,
vónaMagyarországban,es nagyclúlás után nagy
nyereséggel haza tértek vóna, utánnok vala·
az szent királ, es mikoron jutottanak vóna . . . .
pusztájában, holott minden eledelök- elfogyott \
vÓDa, az szent királ kiméne az seregből, es j
-imádságában kenyereg vala úristennek, hogy I
ki régen az Izrael népét megelégöjtötte 105 ) -val'a j
mennyei kinyérrel az pusztában, azonképpen- 1
' és szegén keresztyén néppt-és ne hadná éhei '
meghalni. íme csoda dolog: felkelvén az szent
imádságról, es az tábor felé erede, hát ime nagy
sok sereg szarvas es giinök eleiben j evének, es
számtalan bialok, kik mind levetvén az ő keménségöket,nagy sziligyen az táborra ménének. -'
Azt látván, nagy hálákat es dicséretéket adának úristennek es az szent királnak, ki miatt
ollyan nagy irgalmasságot érdemlettek vóna ;
és, ki mind elég, szerze. magának életre az istenadta ajándékból.Annak | 4 0 3 b okáért és az szent
,05

) Saturare (a satis-ból).
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királt, nevét elváltoztatván, kegyes 10®) királnak hívják vala mindenek, mert mind szegénnek bódognak úgy adja vala magát, hogy ; inkább szerettetnék,'honnem féltetnék 107 ).
.Harmad példa. Vala egy szegén embernek
egy sziz leánya, kinek mikoron szeme kiyeszött
véna, ő ajojtatussága szerént igérközék az
szent kegyes királnak koporsójához, es ottan
megvigaszék mind testében mind lelkében.
Negyed példa. Valá egy nemes leány, kinek oly nagy szemé fájása vala, hogy soha
tebbé gyógyulását nem reméuli vala. Mikorön
az szent kegyes királnak koporsójához fogadást tett vóna, es ott nagy sírással kenyergene,
ime ottan az ö agyából húsostól szemei kiesének ö kezeiben; ottan felreada 1 0 s ), es odafutván nagy sok népek láták:. hát az ö testi szemei markában vannak, es újonnan való szemeket adott őneki úristen az kegyes királna,k érdeméből. Ottan azért nagy felszóval· dicsérék
úristent es az szent királt. • - ,oe

) Pius.
.
) Oly alak, mint gyó'ztetik, nyomtatik stb a régi10S
ségben.
) Felriada; felijede.
,07
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Ötöd-példa. Vala egy vitézlő nemes jámbor,
ki egy ezisttálat vetött vala zálagon egy ispánnak, mel ezisttálat adta vala szent László
királ az vitéz atyjának ajándékul, es az hispán
gonosz kevánságból azt vété, högy övé volt
.vóna, es őtőle urzották vóna el. Mikoron egy. mást székben 111 ) lelték vóna érette, azt itélék,,
hogy az ezisttálat tennék az szent királnak.
- 'koporsójára, es úristen ott jelentené meg, kié
vóna törvén szerént; de mikoron az ispán fel
akarná, venni, ottan hátra esék mint egy holt,
. . az szegén nemes jámbor kedég nagy aláza-.
tossággal hozjá járulván, nagy hálaadással élvévé, es házához méne.
..
Olvastatik továbbá miképpen őtet úristen
mindenben megsegéllette, jelesképpen mikoron
az gonosz tatárokat ízné, es el nem szaladhatnának előtte, nagy bőséggel, hánnak vala el
" pénzt es ezistmorhát 112 ), drága ruhákat, az
utakon, hogy az magyar sereg réá esvén, to- '
vább szaladhatnának előttök. Azt látván kegyes szent László királ, imádságot tén, es .ot-

9

'

'") Törvényszék előtt:
) Ezüstvagyont, holmit.

ní

-
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tan kőbálványnyá változónak, kinek bizonsá• gát vallják mind ez mai napiglan-és kik Er\ del felé mennek, holott-és nagy szép kútfej e k / 1 1 3 ) vannak kifolyván, kiket kért szent kiírál úristentől az népnek szikségökré, kik kő-Írül megláttatnak szent királnak lába nyomai;
»csúcsújának m ) es sisakjának helye, kik mind
bel-ényésztenek az erős kősziklában, kikből
mind dicsértetik úristen es az kegyes szent
¡királ. ,
•
.
.
' Utolsó példa, ki légyen elég mastansággal,
ú g y olvastatik, hogy azon napon es hórábant
mikoron ö szentséges voltát megkanonizálták
vóna, az szent monostornak félette nagy szép
fényes csillag láttaték az égen az ő szent testének felette úgymint 115 ) bét bóráig, kit az várasbeli népek nagy isteni félelemmel es lelki,
«eremmel néznek vala. Es azon nagy misekoron
Lozattaték oda egy gyermek, kinek sem kezei
sem lábai nem valának, de neminemő feldagadott csomók valának helyette, kiért miko" 3 ) Fórrások.
114
) Lándzsa.
" Ő Mintegy.
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ron az sok jámbor imádott véna, bízván a
szent kegyes királnak érdemében, • ime mindennek szemelátására megvigaszék tekélletességgel mint egy egész ember. Az nagy csodát
látván, nagy hálákat adának rajta úristennek
es az szent kegyes királnak. Deo gracias

10*

VI.
DICSŐSÉGES SZENT ERZSÉBET ASSZONNAK ! ) INNEPÉRÖL, KI VALA MAGYARI
ANDRÉ 2 ) KIRÁLNAK LEÁNYA.
Úr Jézusban Krisztusban szerelmetes atyám fiai! Miért ez mai napon anyaszentegyház illi 3 )
es 4 ) tisztöli dicsőséges szent Erzsébet asszon') A lágy mássalhangzók a szók végén többnyire
k e m é n y e n ejtettek és írattak, mint itt a címben :'
asszonnak, királnak; de hangzó raggal találkozva, a
gondos leirók a lágyító jelet nem könnyen feledték el,
s ha is, ily helyt kétségkívül lágyítva kell ejtenünk.
3
) E formában maradt meg az Endre név Pilis és
Mosony vármegyék Sz. André falvaikban ; amott a Sz.Endre, itt a Sz. András n é v mellett.
3
) Ülli, innepli.
.
*) Utóbb és. Eredetiségét régisége, s gyakor elnyeletés'e (s) mutatja. Ma már csák a legeslegben használtatik
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nak méltósságus innepét, ö nagy szent 5 ) életének es tekélletés jószágus 6) malasztjának
bizon 7) idvésségre igazgató példájának es bőséges érdemes voltának nagy voltáért; kiknek
miatta, egész . keresztyénségöt 8 ) es teljes 9)
anyaszentegyházat megéppejtté 1 0 ): Mert nin•5) Igen szent,
•
·'
.
.
. 6) Ma csak sisegővel. Az u e képzőben azon mély
tompa o bangót jelenti, mely a tompa ó-nak felel meg,
de röviden ejtve, s melyet másutt egy, felül kis karikávái jelelt, o-val szoktam festeni. Előfordul e bang, a
régi halotti beszédtől s az Árpádkori oklevelektől
kezdve a középkoron végig a j e l e n , jóformán új
(1527-ki) munkáig, mely azt különösen szereti.
') Igaz, igazi.
s
) í g y fordul e szó elé az öszves régiségben, egész
a XVII. század közepéig. • •
(
') Egész.
.
·
·'
l0
) Megépítő. A legújabb korban általános ít (nem
ii) igeképzö legrégibb (dipbtbongicus) formája magashangú törzsökök mellett ejt, ojt, mélyhanguak mellett
ajt, ejt (t. i. közép e-vel) és ojt, hol az e, o,t a, o a régi
kihangzások nyomául tekinthetők. A diphthongon idővel győzött az egyszerű, de azt képviselve, szükségkép hosszú é, i, 6, ú; péld. forde'í, hevíí, tágót, haragúi ; tájszokásilag itt, péld. meriií, hol a nyújtott
hangzó elveszett fél idejét a í megkettőzése pótolja.
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csen oly rendbeli Ádámfia, akar ez világiak,
akar egybázbeliek,. urak, hatalmasok, szegények, bódogok, szízek", házasok, özvegyök,
szerzetösök, tisztaság- es penitencia-tartók, igazak es veszedelmes bínesek "),' kik jó példát,
•bizon regulát, igaz életöt nem vehetnének az
ő ez világon való szentséges életéből: Annakokáért, ha jól reá gondólunk, ellyen 12)„ gyarló
személnek szerében 13) mássát alig találbatjok n ) Írásban, ki mind ö kisdedségétöl fogva
úgyan 15) egyesölt 1G ) volna az úristenhez, mind
") Bűnösök. Ez a nyújtott ü a régiségben Hol i, hol
<5-vei váltakozik :.bínes bűnös, bönös ; szíz , szűz,
szőz ; ide v. idő, üdő, ödő stb.
. 12
) Eredeti alakja-az ilyen névmásnak, melyben a
mutató névmás (ez) e hangja "még szerepel. Keresztülmegy ez áz e egyéb összetételeken is) mint·: el és
ely, ett, ede, ennen, eme: il v. ily, itt, i d e , . i n n e n ,
ime heíyeitt stb.
.
.
13
) Kendében..
.
.
" j Ma általánosan u-val. A z eredeti hang itt is az
o, mely az oh, ont, jam egyes számú ragokban szerepel ; s a többesben : találbnk, találjok, találjonk stb
régente előuralkodott, sőt tájszokásilag ma is divatos.
,s
) Ma csak toldás nélkül használtatik: úgy.
lfi
) Az ül képzőnek is régibb alakja az 61, mint a
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az ő szent parancsolatinak megtartássában,
mind ez világnak megutálásában. Kiről " )
akarván valami keveset írnia 18) mi idvességes
tanuságunk mellé, segéljen meg értelemmel es
szent léleknek malasztjával úr Jézus Krisztus
az ő szerelmes szolgáló leányának es jegyesének, érdeme ért.
. '
'.
Első Capitulum.

,

Imáran lássok 1 9 ) meg, miképpen támada 2 0 )
dicsőséges szent Erzsébet asszon, es miképpen
éle ö kisdedségétöl fogva tisztasságban, szeplőtelen szizességét megtartván mind házasságaiglan, kihöz kérőm, hallgassanak hozjá 2 1 }
fenebbi szóban és sok emlékeinkben áltálján; s vidékileg még ma is.
'
. >
17
) j!/iröl. A két, személyi és dologi, formát a régiség egyáltalában nem különböztette még.
'
18
) Nagyon elteijedt, bár helyén kívül, mint. itt is,
hibás ragozása a határtalan módnak.
·
,19) L. a 16. jegyzést.
.
.
2
°) Származék, erede.
" .
"") A hozt-á eredeti forma változata. A 3.. személy
í-je különösen a sziszegök után maradt fen igen sokáig, míg a j-vé megkeményült hangzó végre a szi-
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mind, kik szizességöt akarnak tartani Krisztus'
Jézusnak; es végyenek módot regulát Erzséböt asszonnak életéből. Az időben, mikoron.
Krisztus úrfiü-sziletetnek 22 )utánna írnának ezer
kétszáz tíz avagy közel hozjá esztendőben,
adaték ez szent mennyei 2 3 ) magzat Magyaíor-. .
szágbeli'András királnak, az ő. jámborságának érdémes voltáért; kinek anyja volt Gertrud, morva herceg leánya. Es mikoron ez leánzó öt esztendős volna, es esze kezdött neveködni, oly nagy szent malasztot ada őneki úristen, bogy mindenek csodálkoznak vala rajta..
Mert látják vala, miképpen gyorsan fut, siet
az szentegyházhoz, mell ajojtatoson 24 )"hall
szegővel, összehasonúlt. — Hozzá hallgat : ragaszkodik.
•
22
) Sziletés. A z évszámítás helyeiben többnyire nem
"birtokos ragozással/hanem összete'tellel éltek emlékeink úgy, mint e példában is látható.
.
~
23
) Maiglan fenmaradt kibangzásos formája a menny
főnévből'lett melléknévnek. Ilyen még emlékeinkben '
a : szizei.
24
) Régibb formái ez i g é n e k : ájejtatos , ajojtatos ;
a z újabbak az elsőből: ajétatos , a másodikból ajítatos. A legszokottabb : ahítatos, ájtatos, a r é g i , amazokkal parallel, ah-íi: a-íf igéktől jőnek.
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misét, mell nagy gondot visel az, szegényekről, méll nagy tisztösséggel illi az, szent innepöket, minden hévolkodásnál 25 ) es játéknál kii' 2 6 ). Ha mikoron' leánytársitul történt'
táncba .vitetni avagy játékban 27 ) minthamarabb 2S) végét szakasztotta úristenért, es szentss

) A hev, heu, hiu gyökeiből,.tehát nem htvolkodás,
mely é a hév (forró) gyökérben Van meg, hanem "azon,
eddig még csak általam(az Erzsébet-legenda díszkiadásában) s azóta. Czuczor által megkülönböztetett negyedik e-vel, mely nem a nyílt c-vel. váltakozik mint az é, ,
nem az ö-vel "mint a ' közép e, hanem az i-vel, s i g y
mint közép bangzó hol magas, hol mély hangzókat
vonsz.
,
. .
*
'

-

l 6

,'

t

'

. ) A nélkül névutónak régi formája, mely azt nem _
csak .összetettnek, hanem félig rag-természetűnek
mutatja, míg később önállóvá levén, á nál vezérrag a
hül (kil)-hez alkalmazkodott. — A jelen hely, milyen
egyébiránt a némabarátnál több is fordul elő, kettősen érdekes, mert az újabb időben elhatalmazott rövidletekre mutat p é l d á t : ' hevolkodás.nní es játéknál kii.. '
.
' .·
•
'
'
• '") A marasztaló ( b e n , ban) e's beható . (be, ba)
hely viszonyragok , mint a közéletben m á i g , úgy. az
öszves régiségben azon módón cseréltettek fel hibásan, mint idefen és más számos helyen e legenda
folytán.
.,
28
) -Hovahamarább. ,
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egyházban avagy kápolnában futott be, ö menynyei atyjának házában, es ott avagy imádságra .
adta magát, avagy kenyvet 2 9 ) ragadott kezében, és tettette magát, hamint 30 ) irást olvasná)
hogy csak kivonhatná magát ez világi bevolkodásból. Történék egy napon, mikoron nagy hideg volna, bogy ügy mint senki ne látná, vinne
apró maradékokat az vár kapuja elében az
szegényeknek, es íme elöltalálá az ő atyja.
Csodálkozván rajta, ennenmaga 31 ) mit járna
es hova sietne ? megszólojtá 32 ) ötet: Fiam Erzséböt·, hova mégy, mit viszsz ? Az nemes kií'ál· leánya, miért felette szemérmes | \ 040 vala,
nagyon megszégyenlé magát; es megijede, es
nem tuda félelmében egyebet mit felelni: lm
2s
, ) Könyvet- Előfordul lágyítatlanúl, sőt összetételekben v nélkül is.
·
30
) Mintha.
-•
'
'
•
"
31
) A z a z önmagára, magányosan. Gyakran előfor. dúl egyébiránt az ennen, s nem hibásan, önnön helyett,
miután az ő harmad személyi névmás nem csak t-re,
hanem e-re is élesedik a ragokban (teszi, teszen). Hibás csak az önnön,
ha első személyről mondatik,
melynek alapformája en (ma én).
. " ) Szólítá.
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rózsát viszök. Az ö atyja kedég 3 3 ) mint eszös.
ember meggondolá, hogy nem volna.rózsavirágnak ideje ; hozjá hivá, es meglátá kelebét 3 4 ):
hát mind szép rózsavirág az aszju. 35 ) apró portéka. — 0 nagy ártatlanság! ó szeplőtelénségnek hallhatatlan malasztja ! íme az áldott
mennyei királ nem hagyá az p szerelmes szolgáló leánya beszédét hamisságban 36 ), . hogy
szemérmöt 37 ) ne vallana, de inkább szentsét
ges voltát isteni irgalmasság követné. Azt látván áz ö atyja, elcsodálkozék rajta. Ez leánzö,
há élhetem! yala} mi nagygyá lészén! Annak-,
okáért nem ak'ará mivelködetiben megbántani,
" látván, hogy mind lelki ajojtatusságában, mind
jó mivelködetiben Krisztus Jézusnak ajojtatus
szolgáló leánya volna. Melly nagy isteni' félelemmel es ajojtatussággal hallott légyen misét,
. megismertetik," mert ágy olvastatik róla, hogy
33

) Pedig.
·
) Hangátvetéssel kebelét helyett.
35
) Száraz. Az aszu-nak kihangzásos régi formájából (aszi-u) az » megkeményedésével; majd a j áthasonulásával asszu. V. ö. a 21. jegyzést.
30
) Nem hazudtold meg.
- _
3
') Szégyent.
.
34
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mikoron az szent evangéliomot hallotta, avagy
az oltári szentségöt felmutatták, azonnal mind
karjairól, fejéről mind szépségöt, ékösségöt
lehányott vetőt/ hogy minél nagyobban 3S ) magát megalázhatná Krisztus J é z u s királyának
színe előtt. Asszonyunk'sziz .Máriát kedég es
szent János evangélistát ő szizességének ótalmazatjára választotta valá, és oly nagy sze :
retettel szolgál vala őnekik, hogy soha senkit, az ő ne.vöket emlöjtvén 30),. héjában 40 )
es iresen 4 1 ) el nem bocsátott. Mikoron mind
ellyen 42 ) szentséges lelki jószágokban gyoropodnék ez nemes királi gyenge magzat, felette
igen kedves vala az kegyelmes úristennek
előtte. Viszonellen*43) dicsőséges szíz szent Erzsébet asszon-és 4 4 ) igen felgerjesztötte· vala
szivét lelkét Krisztus Jézusnak szent szeretettben úgy, hogy ha szabad akaratján járhatott
38

35
) Minél inkább. ·
) Említvén.
' .
) V. ö..a 25. jegyzést.
4
') Üresen.
« ) Ilyen.'
·
.. .
43
) Ellenben, viszont, viszontag.
·
44
) Némabarátunk a mai és kötszót állandóan esnek , s midőn az utol (etiam, auch értelemben) áll,
szinte állandóan éles é-vel : e's-nek írja; ina már
csak is formájában él.
'

"

40
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volna, soha házasságnak terhét fel nem vette
volna. íme azért mell nemes példát, módot vehet es regulát minden szizességtartó ez kisded
királi magzatnak életéből, | G 4 0 ' b kiről méltán
vehetjök 4 5 ) Bölcsnek mondását, Proverb. xj.
Mulier graciosa inveniet glóriám: Az malasztus
asszonyállat dicsőségöt léi. Bizonyával malasztus lén ez szent Erzséböt asszon mind ő ifjuságátul fogván halálaig. Azért iragy dicsöségötés, hiszjök, érdemlött úristennek szent'országában, mint jobban meghalljok. De kérdhetné
valaki lelki tanúságért: Minemö jegyökhől ismertetik meg az malasztus lélök ? Doktoroknak mondások szerént imez négy jeles dolog- bél: Első, isten ellen való gonosz mivelködetnek utálatjából. Mert úgy mond róla szent
Bernáld: Igen szoross embernek ö szive, semi4G)
két ellenködö állat i 7 ) oda nem fér: tudniaillik
isten es erdeg. Szent Gergel doktor meg úgy
mond: Soha addiglan, inig hinhe lakozunk es
élünk, úristen es az ő szent -malasztja mihozjánk nem jő. Azért, ha azt akarja ember, hógy
"

45
47

) L. a 14. jegyzést.
) Substantia.
'

44

) Se-mi.
.
o

-

' '
'

—

126

—~

maiasz tus légyen, mint azmérgöt es az jáspiskégyót 4S ) minden fortéimét eltávoztasson.
Másod jegy, kiben malaszt vágyon,, mikoron
ennenmagát · eremest 49 ) megalázja 50 ) az isteni szolgálatra es penitenciatartásra, bátor 6l )
•bintelen légyen-és. Az elsőről úgy mond urunk
.Jézus az szent evangéliomba: . Ha ki engemet es
.az en 52 ) beszédimet szégyenlendi, azt embernek
fia-és szégyenli·, értsed: megismerni az szent angyaloknak előtte. Szent ízsajás próféta szája
átal 5 3 ) meg úgymond lxvj : Kire .tekéntsek es'
48
) Áspiskígyó.
· ' 49 ) Örömest. >,°) L . a 21. jegyzést.
61
) Bár, ámbár.
'
• '
" ) Ma én. Azonban fenvan az eredeti (rövid) forma
mind máig á tárgyesetben (en-gem), a személyes névmás személyragos alanyesetében': énem (régi), ma lág y í t v a enyem, enyim, enyém,, a visszatérő' névmásban :'
eiimagam, ennenmagam; a tiszta gyökerű igékbeli határozott forma, jélentő mód, jelen időbeli első személy
ragában: em (p. teszem) stb.. A Régi bibliában (a bécsi
és müncheni codd.) mindig rajta van a nyílt rövid
hang j e g y e ; az éles formának a X V . század későbbi
"emlékeiben kezdődik nyoma, s ez a X V I - b a n vergődött csak túlsúlyra a régi rövid felett. ·

" ) Által.

-

·

'
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niézjek 54 ), bacsak 5 5 ) az alázatus szivüre es az
en beszédimet félőre ? Az másodról úgy mond
áranszáju szent János : Az igaz penitencia, ki
. istennek malasztja miatt 5C ) lészén, minden 1
arannál drágalatosb, minden kénesnél méltóbb
es foganatosb. Harmad jegy, kiben istennek
malasztja vagyon, mert.57) ez világot minden ,
javival seminek túdja es mind bátra hányja 5 8 ).
Kiról úgy mond .szent Gergel. doktor: Mind
addeglan édes es gyenyerüséges, míg ember
-vele él, és az lelkieket nem kóstolta: de mikoron
az lelkieket megkóstolandja; ottan 59 ) minden
testi es éz világi dolog'ízetlen lészen, es dohosz 60 ) mint az gané. Szent Ágoston meg úgy
·

S4

) Hienees ejtéssel.
'
'
.
") Káídinál: ha ncni.
.
'
")-Által.
.
" ) Hogy.
..
S8
) Elvesse, megvesse.
·
59
j Legott.
'
'") Dohos. Az os ös melléknévkép'zö c . sziszegő forr
mája (sz-sz'el, sőt z-vel) m'aig fenvan nem csak á
csángó nyelvjárásban, hanem néhány. szóban közszokásilag is,, kopasz·, gOUOSJ, Szál"8-5) igaz, idves. A csendess sokszor ekífordúl a régiségben, úgy Molnárnál
is szótárában, sőt még Esterházynál, s egy ideig
útána is.
,
·'
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mond: Az malasztban élő léleknek semi nem
édes, csak az úristen. ||041 Negyed isteni malasztnak jegye, mikoron embernek szíve, lelke
buzgósságus isteni ajojtatusságban íorödik, es
untalan mukálkodhatik 61 ) istennek tisztösségére. Erről úgy mond szent Ágoston doktor:
Az úristennek ő malasztus szereteti valahol.vagyon, nem il GS) veszteg, nem rest, nem hévolkodik, de nagy mukát teszen; erössen dolgot
cseleködik; ba kediglen nem akar mukálkodni,
hát ott nincsen úristennek szereteti es kellemetes 63 ) malasztja. Ezenröl úgy mond Prosper
es beírták az törvénkenybe,de pe. d. ij. §. Chari.tas: hogy valahol leend az úristennek kellemetessé tévő malasztja, minden isten ellen
való binnek ellene áll, jó mivelködetökben bévölködik, ez világi "ragadványokriak késálko :
dását G 4 ) megutáltatja, es valami emberi gyarlóságnak nehez láttatik, az(t) téteti emberrel.
'') Munkálkodik, munka.
. '
. «) üi.
.
;
6S
) Hasznos (Régi biblia) ; jeles (Molnár Albert).
*4) Háborúság, viaskodás, küzdés. A Régi bibliában
(az Újtest., müncheni cod.) fenvan még a késa törzsök
is (seditio) egész családjával.
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Kiről más irás úgy mond: Mert az szeretőnek
sémi nehez nem láttatik terhesnek. Mind .ellyen
nemes lelki es jószágus utakon jár vala dicsőséges szent Erzsébet asszon, annakokáért emelködék enni 65 ) fel mennyen es fpldön. 0 , azért,
úr Jézus Krisztusban szerelmes atyámfiai! kik
tiszta es szeplőtelen életben akartok élni, egyesüljetök áz édes szép Jézus urunk szilejéhez,
es szerelmes jegyösihez, kik közzöl eggyik ez .
jeles nemes asszonyunk es nemzetünk Magyarországból, szent Erzsébet. Tinektek szólok,tisztasságtartók, őtözjetök 66 ) fel az menyekzöi.
ruhában, ha az mennyei áldott királ fiának
eleiben akartok menni. Ha ki nem tudja mi légyen az menyekzöi ruha, tanuljátok meg szent
Angyalnak mondásából: Első ruha mondatik
testi szeplötelenség, azaz ártatlan élet; másod
ruha az isteni szent szeretet"; harmad : szem ér
í5

) Ami most annyi, ennyi és mennyi, a régiségben :
ane, ene, mene ; ani, eni, meni; anne, enne, menne,
anni, enni, menni; s. végtére a megkettőzött n lágyítva is : annye, ennye, mennye volt, míg a mai állandó forma kerekedett ki a negyedik e-nek megfelelő i-jét tartva meg.
.
" ) Öltözzetek.
.

9

=
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mösség, tudniaillik szólásra, látásra, hallásra
es inivelködetre, semiré felette , gondot nem viselvén, csak ki istené, ha lehet minden érzékenségét G7 ) belrekesztvén GS) ez világiak előtt,
es úgy járjon m i n t e s ) tulajdon T0) úristennek
színe előtt volna, [G41-b nagy félelemmel, őrizettel 7 *), nagy gonddal semi ollyat ne tégyen, ne
szóljon, ne gondoljon szivei, kivel megszeplösöjtse 72 ) kivül belől való színét, személyét, es
, az úristen reá haragodjék. Kiről úgy mond
' szent Gergel: Embernek testi szizessége, tiszfasága nem kellemetes es nem világus,nemér-'
demes, az belől való lelki szeplőtelenségnél
k i i : el kell azért minden szívbeli szándékot,
kívánságot, akaratot es gondolatot távoztatni,
ha ki jól akarja megötalmazni01 ö tisztaságát.
Példa minekönk mind az nemes szizek, kik
ellyen dicsőséges koronával örülnek, vigadnak
mennyeknek országában Krisztus Jézusnak
Érzékeit.
.
'
) Be rekesztvén : mint fel. Onnan származott a
69
bel-üi, bel-sö.
) Mintha.
7
°) Maga a z . . . .
") Őrizkedéssel.
.
" ) Megszeplősítse.
'
,
6S
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előtte, kiknek szent érdemeknek miatta engedjen minekönk-és malasztot.
.
;
Másod capitulum.

#

'

· Másod része beszédönknek lészen dicsőséges szent Erzsébet asszonnak házasságában
való méltósságus életéről. Látván azért,~bogy* ~
az szent szizességben meg nem maradhatna,
jóllehet nagy lelki bánattal es keserűséggel,
az ő tisztelendő atyjának engedelmes lévén,
úristennek szent parancsolatját-és belteljesöjtvén, nagy isteni félelemmel es alázatossággal,
reá méne: nem binnek gyenyerűségéért, de az .
királi magzatosságnak nyomdokáért, es az h a r minc dicsőséges koronának méltóságáért, kit az ^
jó es igaz házasságban jámborúl es törvén sze- rént élőknek szerzött úristen. De mi oka légyen,
hogy az- házassoknak harminc koronát adnak ?.
Doktor szavok után szólván : mert szent három-.
ságnak hitiben élvén, tartoznak megtartani az
tíz parancsolatot, kit ha három tizzé tészsz,
harmincat tészen; avagy kedég, mert három
szentséges haszon vagyon az szent házasságban, tndniaillik: hit, kinek miatta egybe adják
.
9*
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magokat; magzatosság, jó reménség alatt; es
szentség, azaz anyaszentegyháznak házasságra
kiadott szentsége. ||642Mikoron azért szent Erzsébet asszon adatott volna házasságra Turingia hercegnek, es szörzetét 74 ) szizességről házasságra változtatta volna úristennek akaratjából : nem változtatá el Ő szivének lelkének
ajojtatosságát, de mig 7 5 ) tovább tovább, addig
nagyobban megbévöjti 7G ) vala ő jós'zágus téteményének érdemes voltát úgyannera, hogy csodálkoznék az ő ura ollyan gyenge asszonyállatnak gyoTsasságns serénségén. Es meg akarván kiinélleni, kéri vala ötet, hogy ne törné
meg ollyan igen magát. De ez nagy malasztus
asszonyállat nem tehet vala jó szokásának ellene: Mindennek azért jó példa vala, es bizon
tanúság.az erek 7 7 ) idvességre mindennemö téteménye. Gyorsan felkel vala reggel, hogy
mindennek elette 78) mchete misére, prédikációra ; ott sem áll vala az fé 7 9 ) helyen, de. az
") Áilapotját.
' 5 ) Minél . . . annál.
"
76
) Megbövíti.
") Örök.
,s
) Mint felette, mellette stb.
'
" Eredetileg fe, honnan : fe-1, fe-n, kihangzáesal
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szegények között, es alábbvaló őtözetben,. honnemmint 80 ) tisztessége adta v.olna. Sémit nem
gondol vála ez világi kivü'lvaló tisztölettel az
nagy alázatosságnak méltóságáért. Amelly ruhájában az szentegyházhoz ment, mint haza
jött, azt ottan valamelly szegén asszonyállatnak adta úristennek kedvéért. Gyakorta bejtölt 8 1 ), vigyázott 82 ) es imádkozott, sírván
óhajtván mind étszaka. Gyakorta ennenmaga
magát, néha kedég leányival-és cellájában ostorral vesszővel gyetrette ő gyenge testét Krisztusnak kénjaért. Hogy kedég mindenestül
fogva 8 3 ) ellene" mondhatna éz világnak, egy
szegén pap jámbornak, kinek Conrard vala
neve, fogadást (tön) engedelmesség szerént,
hogy valamit Krisztusnak képében valamit
őneki megparancsolna, abból ki nem hágna,
es mindenben engedelmes lenne, mint lelki
konfessorának. Az jámbor konfessor, kedég
f e i = f e j ; fe-delem (a Régi bibl.),rfiol fe (mint fej v. fő)
így is ragoztatik: (fém, féd).
·,
8
°) Hogynemmint, ma : hogysem.
" 81 ) Böjtölt.
' 8 í ) Virrasztott.
'
• 8S) Teljesen, egészen.
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nagy gondot visel vala az szent asszonnak idvességéröl úgy, hogy valamikoron történt | G42-b parancsolatját megmásolni, 'soha penitenciánál
kii 84 ) el nem engedte, de avagy az leányokkal igen verette, avagy víz-kinyír-bejtöt vetött
-öreája; annakfelette nagyon megfeddötte szóval. Annakfelette ez szent Erzsébet asszon.nagy irgalmas vala minden rendbeli -szegényekhez ; kiről úgy olvastatik, hogy minden
jüvedelmöket az szegényeknek osztogatta, es
néha sem magának, sem udvarabeli családi, nak 85 ) nem volt mit enni. Ha mikoron pénze
- nem (volt), ennen ruháját eladta, es az szegé. nyeknek szikségöket' megszörzötte. Néha ke. dég el-bement az szegények hispotáljában, es
. az rútságus poklosokat tapogatta, fejőket mosta
. es feresztötte. Történék egy napon, mikoron
. Ura hon nem volna, hogy undok poklost meg-..fereszte ennen házában, es nyugotá 8G ) el ö
urának úrfiú 87 ):ágyán két lepődő között. Es
8 4

· ) Penitencia nálkiil..
) Ma csak : cseléd (famuli); az újból feltámasztott c s a l á d familia értelemben vétetvén.
S6
) Nyugtatá, azaz nyugodalomra teve.
87
) Úrfiúi.
·
85

—
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azonközbe juta 8S) haza az ő vitéz ura; ime
nagy bosszupanaszszal eleiben esének az irégyök, kezdék nagy erőssen vádolni az szent
asszont hogy tékozló volna, es nem tartaná takarékosan ö urának jószágát, szolgáit-és megölné ekei szoméhal, es mindenestől fogva gonosz életű volna. Mondának' annakfelette : Ha
kedég, nemes nram, szavu(n)k'at nem hiszöd,
menj el-be ágyasházadban, es egy nagy szernyü nndokságus poklost találsz úrfiú-ágyadon
nyugodni. Ám lássad, ha mind ellyen szertelen
dolgokat el kell engedni? Mikoron az jámbor
úr azt hallotta volna, megindula rajta, es nagy
hertelen.mezejtélen fegyverét ragadá , mondván : Mi dolog ez, akit hallok? Ha imáran jószágomat nem kímélli, avagy ennenmagamat
kiméllene! nagy haraggal beité S9) az ajtót,
hogy mind az poklost megölje, mind az szent
asszont levágja. Es mikoron felemelte vóna az
lepödöt, látá: hát ime az áldott megfeszült Jézus Krisztus nagy vérbe keverödvénj) 043 fekszik az ágyon. Ottan megrettene, es bocsánatot kére tüle, es . eleDyészék Krisztus Jézus
ss

) Érkeze k.

*·•>) Beüté.

t
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őelöle. Az szent asszon felességétlil meg azonképpen bocsánatot kére nagy sírván, es áldomást 90 ) ada őneki mindenre szabadon mukálkodni. Történék, hogy egy jobbágy 91 ) fiú Romában menne ; tére be az herccghöz, miérthogy
ntában volna, hogy láthatná az szent asszont;
ki(ről) olyan nagy jó bír járna; es az jámbor
herceg nagy jó keddel n") fogadá. Es mikoron
lakozná 93 ), kéré az úrfiú hogy érdemlené láthatni szent Erzsébetet, Ottan neki izené az ö
ura, hogy jőne alá hozjájok. De szent Erzsébet
felele, hogy nem volna szikség: oka vala,
mert ez-világi dicséretöt nem kiván vala; másod kedég, mert tisztösségre való ruhaőtözeti
nem vala. Esmeg 94 ) neki izene az ő ura, hogy
egyebet benne ne tenne. Az szent asszonnak
90

) Jogot, szabadságot (ami t. i. őseinknél fontos
dolgoknál vallásos szertartással, áldomással, történt).
9
') Főnemes, lovag.
" ) Kedvvel.
. 93·) Lakkal ellátná (?), v. vendégül fogadván lakomázná (?).
'
94
) Eredeti és helyes forma az es és meg (megint)bői összetéve; majd az es ís-sé válva (mint mikor
etiam-ot jelent), s a meg hibásan megékezve lett: .ismég, míg a g is t-vé korcsosult, s l e t t : ismét.
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nem lén mit tenni, el-bemóne hamar imádkozó .
cellájában, es mikoron imádkoznék, ime úristennek angyala! es egy szépségő 95 ) ruhát, es
'nagy drágakevekböl fizott koronát hoza őneki,
es monda, hogy úristen kildötte 96 ) volna. Es .
nagy édes háláadással es.kenyhullatással réá
vevé, es leányival el ura eleiben nyomoték
nagy tisztösséggel, es elámélkodának 98 ) mind
közönséggel, színének, személyének, szavának
'
es ötözetinek szépségén es ékös voltán, es bulcsuvétellel esmeg cellájában méne. Es az vendégök nagyon diesérék úristent es az szent
asszont, mert 9 9 ) hizon Krisztus Jézusnak szerelmes leánya volna. Annakutánna tudván az
·
ő ura ez jó asszonnak nagy érdemes voltát, tanácsot kérde őtőle, mit kellene tenni, ki idvességére alkolmasb volna? Es azt tanácsolá,
hogy az ígéretnek földére menne Jeruzsálem- .
be, es ott az pogánok ellen vína, es Krisztu,5

) Szépséges. A szomorú, gyönyör« stb ilyenben .
még ma is fenvan az ó, 5, ú, ü képzős mellékneveknek
kapcsolatlanhasználata,
mely régente igen közönséges
96
volt.
^
) Küldötte.
.
" ) Siete. í g y származott a nyom-úl is.
·') Elámulának.
" ) Hogy.
.

—
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sért yérét hullatná. Az jámbor megfogadá szavát, es elmenvén ott viáskodék; azonban kedég ki-és málék ez világból, es az "erek dicső·,
ségben méne.'Kit mikoron meghallott volna
'ennen bazol 100 ),nagy hálát ada rajta úristennek.
| G 4 3 - b Tanúságnak okáért kérdhetné valaki:
De minemő árval 10 ') es jószággal veheti meg
ember mennyeknek országát ez halandó világon ? Oka ez kérdésnek, mert doktornakmondások szerént soha senkinek héjába 102 ) es ingyen nem adják. Kiről szent Pál apostol-és
úgy mond: Senki nem koronáztatik, hanem ki
törvén szerént viaskodandik; szent Leó pápa
meg úgy mond: Az hevolkodónak es veszteg
fekvőnek nem adatik az erek dicsőségnek országa : azért láttatik, hogy valamit kéván
érette az úristen. Reá felelvén bódogságus
•szen^Ágoston doktor hiv léleknek képében
úgy mond: Uram, ennekem árút kellene veri10

°) A codexben, hibásan, hazool (== hazól) áll, mely
helyböl-mozgást jelent. Itt a helyben-maradó ul ültnek megfelelő rövid ol (öl)nek lehet csak helye.
"") Árral, áron.
"") Héjába helyett, az elhatalmazó ¿-/esnek egyik
jelenségéül.
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nem: mit? istennek országát, de nem tudom
mit kell érette adnom. Reá felel, es úgy mond:
Szegénséggel végyed meg az nagy mondhatatlan kazdag 103 ) országot, keserves bánatot
adj áz nagy véghetetlen evemért 104 ), mukál- kodjál az elfogyhatatlan nyugodalomért, nyávalyát szenvedj az kijelenthetetlen dicsőségért,
végre haláltul se vond' meg magadat- az. erek
életért. Ha példát keresőnk reá, ime szemeink előtt vagyon bódogságus szent Erzsébet asszon
ö vitéz urával egyetembe, kiknek" ő szent érdemök es essedözésök légyenek mi bíneinknek
érekköl erekké való bocsánatja.
,

Harmad capitulum,

Imáran lássok meg, miképpen lakozék es
mukálkodék az harmadik életének szeré, ben 105) azaz özvégységnek regulájában. Úgy
olvastatik őróla, hogy mikoron megmaradóit 10C) volna ő társsátul mint egy ártatlan
gerlice, akarák az ő nemzetségi, hogy esmög
,03

) Gazdag.
'
"") Örömért. '
°) Elete harmadik rendébeD, részében.
10<i
) Hátra maradott.
·
·

10

·
.·
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házasságra adnák; de az szent asszon úristent
kérvén rajta, hogy semiképpen ne engedné,
de tartaná meg az szent özvegységben, es engedné elvenni az hatvan koronát, kit az tisztaságtartóknak szerzött úristen, es lenne abbanés idvességes útnak es regulának szerzője ez
világi népeknek. Az hatvan korona kedég azokat illeti, kik ennen|| G44 magokat megszorojtják 107) tisztasságnak miatta, es lelki testi hat
irgalmasságnak jószágában élvén, szolgálnak
az úristennek, kikben meg-és Ítéltetik ez világ,
szent Májé evangéliomának bizonsága szerént;
es ha ember részes leend benne, mint dicsőséges szent Erzsébet asszon, -hát az erek bódogságot adják neki érette. Halljok azért továbbá
mit cseleködék szent Erzsébet asszon ő urának
holta után; halljok ez világi álnokságnak telhetetlenségét. Látván az irégy urak, kik szomszédságban lakozának vala, hogy ez szent
asszon egyedől maradott volna, reá támadának, es kihányák veték jószágából mint pusztojtót , 0 8 ) es tékozlót, es megtilták bogy senki
házához be ne fogadná. 0 gyarló világnak ve"") M e g s z ó r j á k .

'") Pusztítót.
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szedelmes vendégsége! nem lén ő leányival
mit tenni ez nemes királi magzatnak es Krisztus Jézus szolgáló leányának: szorúla be egy
disznóbarom aklában. Hálákat adván úristennek rajta lett nyomorúságon, reggel felkelvén
méne az szent Ferenc barátihoz, es kéré, hogy
éneklenék meg az Te deum laudamost őérette.
Mikoron az utcán elmenne, egy agg nő elöltalálá, kivel sok jót tett vala, es ez szent asszont
el-betaszitá az sárban." Azbn-és nagy eremmel
hálát ada úristennek.
Látván azért ez világnak minden állhatatlanságát, közelben akara jutni az úristenhez:
gondolá, hogy mindenestül fogva kivenné magát ez világi veszedelmes életből: választá
megirt állapotot, es méne be szent atyánk Ferencnek harmad szerzetében, az szesztrák 109 )
közzé, holott mind lelkével- testével erek tisztasságban, szegénségben, engedelmességbén
holtig úristennek szolgálna. Mikoron az ö atyja
azt hallotta volna> érte kilde, hogy haza bín á k ; de az szent asszonyállat semiképpen nem
"") Penitenciások, férfi'ds nö szerzetesek. A Margitlegenda a cisterci szüzeket is így nevezi.
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engede neki, hogy esmeg ez világi dicsőségre
vétetnék, de azon szegénségbe akarna megmaradni. Annakokáért, hogy semi gondja ne
lenne ez világiakra, ő szent imádságában kenyerge 1J0 ) az ő édes Jézus urának, bogy min-'
den ez világi jókat megutálhatna; továbbá,
hogy az ő magzatinak emleközeti es szerelnie
ö szivéből kitávoznék, es minden rajta lett
bosszúságokat békeséggel szenvedhetne. Ezeket kedég az okáért kéri vala, hogy ö elméjét
tisztábban felemelhetné az úristenhez, es minden hántásnál kii szolgálhatna az úristennek.
Mikoron azért elvégezte volna szent imádságát,
szózat jeve 11 · 1 ) mennyből hozjá, mondván:'
Meghallgattatott az te imádságod, en szerelmes jegyösöm. Azt hallván, nagy lelki eremmel telék bel ő szive lelke, es nagy édes kenyhullatással hálát ada rajta az ö szerelmes Jézus urának. Es úgy lén, hogy az naptul fogva
sok mennyei jelenetök, édességök, örvöndetességök, szózatok es feleletök' jevének hozjá, kiket sok volna mind elöve l l 2 ) számlálni: mi110

) Könyörge.
'") Elő, élé. .

') Jőve.
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képpen ennenmagával úr J ssal es az szent
angyalokkal szólt, beszéllött, es minden kenyergésére es kérelmésére 113) megfeleltek;
.őneki, kiknek vigasztaló szinök látásából es
édes beszédök hallásából ollyanná lett vala
imáran ez szent asszonyállat, mintha ingyen ez
f'eldön 114 ) nem volna. 0 bódog szeplőtelen
tisztasság, ó áldott özvegységnek érdemes regulássága, ó ez világi utálatnak nagy dicsőséges koronázatja!.Ezek, eK szerelmes atyámfiai;
ez világon való három rendbeli életnek igaz es
bizon. idvességes szertartása, szizességnek, házasságnak es. özvegységnek tiszta regulássága.
Valaki ezeknek kívüle él,, ne bízjék benne,
hogy idvözülbessen 1 1 5 ): de valaki ez három
nemes szerzetben kimúlik, annak helye, érdeme es koronája lészen úristentül, kinek bizonságus fondamentomát megtaláljok az szent,
evangéliomba, Mát. xiij, holott ennenmaga idvezöjténk 11G) kifejezé mondván : Némely az
113

) Kéremlésére, hang-átvetésse!, gyakor példával'
a/régiségben.
· .
'") Földön.
" 5 ) Cod.: idwózwlliesae/i; kétség, kívül Írásbeli hi:
bából áll e / i n helyett.
«
6
" ) Idvözítőnk. — Ma is mondjuk : szüle, (szülő) :
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magok közzől esék jó tiszta földben, es felneveködvén, némely hoza harminc gyümölcsöt,'
némely hatvant, || 045 némely kedég százat. Ez
három lelki gyimölcs jegyzi az három rendbeli
érdemésségöt, kikkel úristen koronázja Ádámnak fiait mennyeknek országában. Senki annak
kivüle élvén avagy az bárom regulásságban gonosz (úl) élvén, érdemöt ne várjon, de veszedelmet,kitül úristen megtartson es oltalmazjon! Dicsőséges szent Erzsébet assszon mind az három
szent regulásságot tekélletességgel megtartá;
annakokáért minden rendbeli népek példát
vehetnék az ő szent életéből, ha ki idvözülni
akar, es érdemöt keván gyöjteni.
. Úristennek kegyelmes irgalmassága miatt
.végre sok jószágus mivelködetnek ntánna, kiért
idee 1 1 7 )vala megkoronáztatni, meglátogattaték az áldott úr Jézustul, es megjelenté őneki,
hogy hamar kimúlandó volna ez világból, es
szülénk; a régiségben ez az e végzet igen gyakran
fordult elő, s még ma is ennek nyomát őrzi meg a
most rendhagyónak látszó azon birtokragozás, melyben a vég 6 e-vé válik : esztendc-je, szile-je stb.
,Í7

) Ideje.
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úgy monda őneki: En szeretőm", ha*) akarsz énvelem lenni, lakozni ? Reá 'felele, es. monda :
En kegyelmes uram, úgy akarom mint té szentségöd akarja. Es azonképpen juta áz ötödik
életnek állapatjában, tudniaillik életének.halandó végére. Ott-és lén minden idvözülő léleknek bizon példája, regulája, miképpen ember
szerezje 11S) magát ö halálához. Doktoroknak
mondások szerént iinez hét dolgokat találjok
szi(k)ségösöknek lenni hozjája: elészer, hogy
jó életben légyen; ha annakelette gonosz életben élt. halálának elette el kell hadni, mert há
gonosz életben kimulandik, erekké elvész. Másodszor : jó ez világiaktul magát elszakaszja,
•es mindent egyebet, tudniaillik jószágát, mor- ,
haját 119), iáit 12°), fiait, kiket vele el nem vihet, hogy terhet ne tégyenek halálának idein,
de, miképpen mezejtelen jött ez világra, es'meg
mézejtelen készöljön hozjá. Harmadszor: tőre- '
delmességöt tégyen minden gyermekségétől
fogva való bíneiröl, es megszánja bánja, mi*) Vajon akarsz-e ?
1 ls

•

) Rendezje, rendezze.

" 9 ) Marháját: Ingó vagyonát:
Ihait, juhait.

!

·"'
•

:
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kdppen 12 *) az úristennek jó voltát megbántotta. Es mcne 122) jókat héjába- el-elmúlatott,
elyesztött, es mene gonoszságokban élt-és, oly
'szándékkal véget vessen neki: ha továbbá élne,
soha olyan gonosz életben nem élne. | 0 4 5 - b Negyedszer, keserűséggel való tiszta gyónást tér
gyen róla; sémit ő bineiben 123 ) el nem tagadván. Mert'szeméremségnek miatta sokak elvesztenek, megtagadván bíneket. Ötöd: oltári
szentségöt es szent kenetést végyen, ha lehet
es helye vagyon, jó hittel, reménséggel es szent
szeretettel. Hatodszor: urunk Jézus Krisztusnak szent kénjárói, haláláról es minden jóvoltáról édes szível lélekkel hálákat adjon, es
menere lehet, szivében forgassa, kinél kii 1 2 4 )
soha egy ember sem idvöztilhet, sem koronáztatik. Hetedszer, azaz idejének utolsó részében,
menere az betegség engedi, szent imádságban
foglalja magát végig, essedözvéa es kenyerögvén" úristenhez, asszonyunk Máriához, es mind
" ' ) Hogy.
"') Mennyi. L. a 65. jegyzést.
'")Bünei6«J: közöl.
.
Mi nélkül.
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az mennyei szentökhöz. Annál jobb ha egyebekkel imádtat magáért. Ellyen idvességös"
dolgoknak utánna bizodalmas lészen ember
dolga, halála, kimúlása. Mind ez ellyen dolgoL'
x
kat beteljesöjté szent Erzsébet asszon1 anyánk.
Es mikoron elközelgetne az végső hóra, es: meg neki jelenék az kegyes. Jézus, mondván: Jöj
el imáran, én szerelmös jegyösöm, az teneked'
" megszereztetött dicsőséges lakodalomba 125 )..
A'zonközbe fordojtá 126 ) fejét az fal' felé, holott fekszik vala, es kezde imádkozni- nagy'
édességgel. Ime azonközbe egy igen- szép'
mennyei madarka eleibe jeve, es kezde elette'
nagy szép édes éneklést 'tenni, hogy hozjá :
képöst 1 2 7 ) szent. Erzsébet-és kezde énekleni.
Es monda leányinak: Mit tennétök, ha pokolbeli erdeg reátok jöne? Monda azonkezber
Fuss el, fuss el, bárom ízbe. Annakutánna csmeg monda: íme elközelget az hórá,'-kiben'
Krisztus Jézus ez világra szilétött az éffelikoron 128), es azonképpen ajánlá lelkét az áldott'
Lakásba, hajlékba.
'") Fordítá. ,
'") Szerinte, vele együtt.
.·:,,
"') Elhangzással; m a : éjfélkor.

-
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^ziletött Krisztusnak eselnyugovék úristenben..
Imé azonnal nagy szép mennyei illat ité meg
az házat, es az szent test mint az balzsamom
ollyanná lén. Es negyed napiglan eltemetetlen
ihagyák, éjjel es nappal édesködvén az szép
illatban; es, mikoron az szentegyházhoz vitték
уо1па> nagy sokságií madarakj| G4G jevénék az
szentegyházra, kit soha annakelette nem látta-.
рак vála, nagy csodálatus szép édes éneklést
tevén·. Mely bórában kedég az bódog lélök testétül elválék j hallattaték nagy édességgel
únekleni az responsoriomot : Regem mundi
•etc. Lén kedég temetése Németországbeli
Markburban, mikoron imának úrfiú-sziletetnek'
utánna ezer kétszáz harmincegy esztendőben,
•dicsértetvén mind ez ideiglen nagy sok jegyek¡kel; csodatételekkel 1 es irgalomtételekkel, úristennek neve dicséretire, es ő, nagy szentséges,
voltának méltó emleközetire. Kinek szent érdeme légyen mi bineinknek bocsánatja, malasztnak nyerése, es az erek dicsőségnek jutalma Ámen.

*

vii. -

;

·

|| 63 »REMETE SZÍZ SZ. PÁL ÖSÖNKNEK »)
_

. '

· -KIHOZÁSÁEÓL.

'

'

••

s

Úr Jézusban Krisztusbán en tisztölendöVs
szerelmes atyámfiái! Bizónyával szenetlen való
hálaadással, dicsérettel es lelki testi ervendetes szolgálattal tartozunk az véghetetlen irgal„ masságú mindenható úristennek, hogy dicsőséges remete sziz szent Pál ösönknek szent
penitenciatartó testét es méltóságus öröklyéjét 2 ) ez Magyországban lakozó hív keresztyének köziben méltóztatott iktatni. Annák-és
emleközetire ez mai szent kihózásának napján
bárom része leszen beszédönknek: első része
lészen módisságról: mi módon ez országban
hozattaték ; másod, mi ókkal kihozaltaték;
harmad, mi haszna lén kihozásána k. '
') Atyánknak.

') Ereklyéjét.'

>
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Mondám hogy mi idvességes tanúságunkra
első része lészen beszédünknek: mi módon kihozattaték remete sziz sz. Pálnak teste onnan
az herröl 3 ), hol mind holtig erős penitenciát
tárta es eltemettetött vala szent Antal ösenktül 4 ) az két oroszlánoknak s'egédsége miatt»
bolott ő szent halálának utánna száz huszonöt
•égész esztendeeg nyugovék embereknek ismeretlenségénél kii. Az időben, mikoron Krisztus
úr sziletetinek utánna írnának háromszáz
nyócvanegy esztendőben, es Konstantinápolban uralkodnék Emánuel császár : hallván ez
jámbor keresztyén császár, bogy úristen megvilágosojtotta csodatételnek jó hírével remete
szent Pál szent testét es temetését, ajojtatosságra indúltaték 5 ) rajta, es hozatá Konstantinápolban, es helhezteté nagy tisztösséggel
mint Krisztusnak ellyen szent konfessorát
asszonyunk szíz Máriának egyházában, kit
ennenmaga az császár rakattatott vala, holott
nyugovék szent Pál ösönk sziz szent teste száz
3

> Helyről.
) A göcseji nyelvjárás érdekes formája (enk, önk,
5
link).
.
) Indittaték.
4
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hetven esztendeeg. Annakutánna egy veneccei
dús p a l ö g á r k i n e k Lanczló 7) Jakab vala
neve, kéré meg azon monostorbeli Péter'apátúrtul es az konventtől, es hozá Veneccében, helyhetvén szent Juliános mártírnak egyházában,
holott nyugovék teljességgeLnyolcszáz esztendeeg. Imár annakutánna, mikoron írnának ezer
háromszáz nyolcvanegy esztendőben, mikoron
Magyarországban uralkodnék az nagy Lajos királ,kinek hagyomásából es az veneccei uraknak
engödelmökböl pécsi Bálint pispek es zágrábi^
Pál pjspek egy éjjel nagy csendességgel, hogy
az köz nép réájok ne rohanna érötte , miért
nagy böcsölettel tartják vala, üozák szent Pálna,k testét két apró szentöknek testivel Magyarországban, Budának fé 8 ) es királi várasában, olly nagy tisztösséggel es készülettel, olly
nagy processióval es ajojtatossággal, kihöz
hasonlatos soha Magyarországban nem volt ! .
es helheték Buda várában, szent János kápolnájában, éjjel es nappal vigyázván őmellette
két remete fráterek. Kinek kihozásán mondhatatlan nagy ereme vala az felséges jámbor
' j Polgár.
') Fő.

') Lancelot.
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kirólnak, nagy eremek vala mind teljes országbeli szegénnek bótognak; nagyobban kedég
az ő remete szerelmes fiáinak. Es koronkéd
nagy folyamás 9 ) vala Krisztus Jézus szent
konfessorának látogatására. Keves idő azért
elmúlván, az felséges királ, az magyari jó uraknak tanácsokból, nagyságos tisztölencő isztragomi 10) Demeter érsek romai kardinál és gubernátor, ez országnak jeles cancellariosa, úr
pápának kedég ez országra es Lengyelországra választott legátja, kinek, mikoron felséges régi Lajos királ mind az urakkal látta
volna tekélletes jámborságát, kéré hogy dicsőséges remete szent Pálcák szent testét emelné
fel Budáról szent János kápolnájából, es vinné
bódogságus szent Lőrinc mártírnak egyházában Buda felett, hogy ott az ő fiai mint atyjokat, bizon tagok ő fejőket es tanojtványi ö szerelmes mestereket nyilván tisztölnék, dicsérnék,
es éjjel nappal szenetlen szolgálnának őneki
erekkül erekké. |jB3-Az felöl megmondott érsek azért és legát nagy sok pispeköket es egyházi népeket egybe gyöjtvén, es sok szegények
') Sereglés, toldulás, eonfluxus.
'") Eeztergami.

•
'
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bódogok hozjájok gyűlvén,' vevé fel az szent
testet, es vivé szent Lőrinc. mártírnak egyházában Buda felött, Mindszent-havának tizenne-;
gyed napján, azaz szent Bereck konfessornák
másod napján'; es legáti hatalmával meg/és konfirmáld, hogy azon naponjö szent vitelének innepét illenék ; kit megtartnak mind ez mái napiglan az ö seent szerzetében való jámbor ősfiak*).
: Másod részébén lészen tanuságunk arról,
mi okkal kihozattaték ? Es táláljok négy jeles
. okát, miért helyről helyre hordoztáték'; első:
; úristennek kiváltképpen való szent akaratja,
•kinél kii sz. Antal Csőnknek mondása szérént
sem fának levele, sem verébnek leszállása
földre nem eshetik. Akára azért az mennyei
kegyelmes atya-úristennek szent fia Jézus, ki
minden édességgel teljes, kinek irgalmassága
véghetetlen és mindenre, kiszármazandó, nem
csak egy hc lyen,dé sok hél'yen es mindenütt ező
szentiben dicsértetni es tisztöltetni, szent Dávid
prófétának mondása szerént ps. (CL)': Laudate
Dominum in sanctis eiüsrDicsérjéték úristent az
ö szentiben. Kiről úgymond szent Gwilhelmus
*) Atyafiak, fráterek.

f
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Antisiodorensis pispek: Mikoron az mennyei
szenteknek tisztösségöt tészönk, akkoron úristent az ö szentiben dicsérjek n ) . Másod oka
úristenn'ekjóvolta. Mert az véghetetlen jó isten
vitézködő anyaszentegyházhoz úgy szokta osztani az ő kegyelmességének segödelmes ajándékát, hogy az halandó emberfiai közzül választott szolgáinak miatta-és megótalmazja, kinek mint érdeme volna reá. Annakokáért-és
szokott keresztyén anyaszentegyház az választott szentöknek átala könyörögni úristennek
minden szikségben. Harmad oka lén sziz szent
Pál ösönknek nagy érdemes volta, miként olvastatik öróla: miképpen az mi felséges megváltónk
ö szent mennybe menetinek utánna ez ö bódogságus szolgájának lelkét kilemb-kilemb nyomorkodásnak 12) es mukának utánna az erek
nyugodalomra hivá: | 6 3 2 b azonképpen az ő léleknél kii való testét-és, kiben hatvan esztendeeg, mint régen Illyés prófétát, az pusztának
kietlenségében hollómadár szolgálatja átal
mennyei ménnával éltetéd az ő szentséges életének érdeme szerént: nem akará, hogy ellyen je") Dicsérjük, dicsérjük. V. ö. a 4. jegyzést.
") Nyomorgás.
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lea konfessora-és emberi dicséretnél kii elmúlnék es megfosztatnék.Egy jeles oka-és lén ; hogy
szent Jeromos doktornak á'tala az ő szent élete
megirattatnék sokaknak látására es ballására.
Annakutánna kilemb-kilemb országokra hordoztatni es végre hires neves Magyarországba
e-belhetni 13) . . . Negyed- oka az első helhöztetéseknek tisztöletlen voltok es méltatlan
voltok: annakokáért úristen sem engedte ellyen
drága kenősnek nemes voltát tisztöletlen helyen tartani, es az pogán országban, hol sem
úristennek, sem az ő szentinek böcsölet nem
tétetik. Annakokáért, es miért az nagy Konstantinápol-és eltöretnék végre, es pogán kézben adatnék, kit imáran megértőnk, es káromlás történhetött volna lenni ez nemes konfessornak, kinek nem illik lenni: azért méltóbbnak láttaték hozattatni ez szent Magyarországnak nemes hegyére, holott tiszt ősséggel tartatik, mint látjok I4 ).
Harmad részében lészen tanuságunk nagy
használatosságáról: kik jóllehet sokak volnának, de rivid voltáért csak imez hármakat lás13

; Lehelyeztetni.

u

) Látjuk.
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-kok'meg. Első használatja lén sziz szent Pál
ösönknek' Magyarországban hozása az nagy
felséges régi Lajos királynak veneccéseken 15)
való diadalma, kinek, mikoron. fogadást tett
véna, hogy ha az venecceieket meghódolhatná 1G), onnan őtet kihozná Magyarországban ; es hamar való időben akaratjának ura
lén. Másod használatja lén az szent remete
szerzetnek megsokasúlása Magyarországban,
- kik annakelette felette kevesen es ritkán valán a k : de annakutánna az nemes szent öseukhöz való ajojtatusságbólannera megsokasúltanák, mint az tengernek fövenye. |j G 3 3 Deazmagyari nagyságus urak-és azon való ervendetes
bizodalmokban nagy sok helyen az ország
szerteszerént, kilemb-kilemb nemes szent ka- lastromokat rakattanak, es ez világi jószággal megajándékoztak. Tudniaillik régi Laos 17)
királ Buda felött Szentpált, szepössi urak
Gombaszegöt, Porvát es Tokajt, Palóczy urak
Újhelyt, Príni Emre nadrispán Terebest, Ha,5

) Veneccei, veneccés, velence's a név régibb formái.
) Meghódoltathatná.
· "
") Lajos. ' '

1C
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rászty Ferenc Családit, Mátyás· királ Csútot 18 ),
Zsámbokot es Buda felött Fejéregybázát,
László IS ) királ Szentjogot, Czudar Péter Ládot, Kinizsi Pál Vázsonyt, Tamás érsek Szentandrást, Boszlay urak Mindszentet, az Nagy-'
.Bánffyak Szentpétert Somogyban, ki*) mind ő
idvessége szerént mint akarták es tehették, úristennek dicséretire es szent Pál ösönknek erek
emleközetiré. íme nagy használatossága lelki
jószágában. Harmad használatja az nemes
konféssornak, es inind az ő szentséges fiainak
napónkéd való esedözésök. 0 szerelmes
atyámfiai, ki mondhat ellene, hogy még régén
énnekelette-nyomorúságot szenvedőit volná ez
szegén Magyarország, ha éz édes Krisztusnak konfessora ő szerelmes fiaival nem· ó'talmazta vóna, asszonyunk szíz Máriával egyetemben.
'
Hogy kedég kiváltképpen ótalmazja az ő
szerzetbeli fiait szent Pál ösönk, ellyen bizony
példával bizonyúltatik. Vala Diósgyőrben egy
magabíró ?°) porkoláb, kinek Imre vala neve,
'
\
'

") A codexben hibásan Chewtteht áll. '
) II. Ulászló. '
>«) Hatalmas (Molnár Á . j . .
*) Kiki.
'"'
,3
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vámosi vajda fia. Mikoron ugyan ottogyan 21 )
való kalastrombeli öseket 2 2 ) nagy eréssén háborgatná, szolgájokat levervén es ennen magokat fenyegetvén, barmok fiait-és levágatván ¡látván az szegén konvent, hogy soha
meg nem szennék 23 ) róla: essének 24 ) az úr. istenhez es szent öséjökhöz 25 ) kenyeregvén,
. hogy segejtenék meg őket. íme nem feledtetének el az ö kenyergésekben. Dicsőséges szent
Pál ösenk neki jelenék az 103;l,b kegyetlennek,
ágyában fekvén, nagy szép vén ember képében,
fejér palástjában, es egy mankót tartván ő kezében, úgymint 2 6 ) szomorú szívvel tekéntvén
- őreája, es monda: „Aluszsz-é, te kegyetlen ?
,Ó te gonosz, napjafogyott 2 7 )! mire gyetröd
kénzöd az en fiaimat? Higyjed, hogy bosszú állatlan el nem múlatod. De ezennel ennen kezemmel eleget vészök, es vég napodon erekké

-

. ")
•'")
")
")
")

Ott.
'
- 7 ) Atyákat, pátereket.
Szönnék, szűnnék.
Esedeze'nek.
Itt a törzsök még kihangzásával fórdal elé: őse.
Mintegy.
·.
•
Kinek napjai meg vannak számlálva. Mint iigye-

fogyott.
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el' kell vesznöd." Azt megmondván, aimera
castigálá ötet, mígnem megemészté amit ett
vala, es elenyészék előle. Az nyavalyás ember·
kedég felszököllék ágyából, es nagy ivöltést
kiájtást kezde tenni úgy, hogy az egész udvar,
mind feltámada, es nagy csodálattal megbeszéllé őnekik, mint járt vóna, és megmutogat.
ván őnekik mind hátát, vállait, miképpen felszakadoztak vóna az vereségben 2S ). Mely vereségből megtanúla 29 ), es jobbaddá lén, parancsolván mind hozjá tartozóknak, hogy senki '
őket ne bántaná; az jámbor öseket. Annakutánná nem sok idő elmúlván, az hadba vesze,
kinek még az testét sem tudhaták hova lett
vóna el.
Másod példa: Az időben mikoron írnának
1422. esztendőben, Zsidmond császárnak idein,
vala Soklyós várában egy jámbor. László nevő
porkoláb, kPlelette jó életűnek láttatik valá
emberi Ítélet szerént, es szent Pál ösönket mi
ö remete fiaival nagy tisztösséggel hallgatja
vala, kiknek szent imádságokban-és felette
bízik vala. Mikoron azért halálára jutott vóna,
" ) Mint nyereség.

" ) Okúla.

x
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hagyá meg hozjá tartózókuak, hogy mint kimúlnék, ottan vinnék testét Bajcsba, az remetékhez temetni. Mikoron azért mint olyan embert nagy tisztösséggel el-betették vóna az koporsóban, hogy befödözjék, ottan felile 30 ) az
koporsóban. Es akkik ott valának, mind kifutának, megiedvén az nagy csoda dolgon. Marada meg ctt imádkozván csak egy vén remete,
kinek fráter Lukács vala neve, kenyeregvén
szent Pálnak, hogy ne hadná elveszni az jámbornak lelkét. Ez fráter ]| 634 látván áz csoda dolgot, nagy bátorsággal eleiben járnia, es monda:
„Szerető fiam, élsz? László fiam, ugyan bizony-é 31 ), a mit míyelsz ? Ha te vagy, kérlek
mondd meg, mint vagyon dolgod, mi oka,
szerető fiam, hogy esmeg ez iszamó 32 ) világra
tértél?" Monda az szegén jámbor, mintha
boszju útról jött vóna, nagy fohászkodással:
0 szent atyám, hidd be azokat-és, kik kive
futának, mert rémlés 3 3 ) nem vagyok, hogy
mindenek hallására jelentsem meg, mint lén
dolgom, hogy hallják úristennek ő csodálatos,
3

°) Fel-üle. ) Caducus : gyarló.

3

31

33

)Rém.

·

') Valóság-e ?
-

.

-
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igazságus Ítéletét. Mikoron miud bejöttenék
véna az koporsóhoz az szentegyházban, monda
nagy rekedözött szóval: En szerelmes atyámfiai es barátim, halljátok az felséges bírónak
igaz. ítéletit, ki énrajtam bíneseri beltelék.
-Mint az betegség kitolyá az leiköt belőlem,
azon szempillantásban viteték úristennek ité- letire, es elövejiozának egy nagy könyvet, es
mikoron fejemre olvasták vóna, tebb jót nem
találónak .mind en életembe, kit halálos bínnél
kii tettem vóna,, hanem csak ötödfél páternostert; az gonosz téteinénynek kedég száma
nem vala. Annak-okáért-és az pokolbeli ellenségök azon nagy eremben levén, szorgalmaztatják vala igazságra az úristent. Azt látván
hallván, mondhatatlan nagy félelembe es keserűségben esém, es mikoron kétségben akarnék esnöm, mert nem helye es ideje az szent
penitenciának: de miért en életemben tisztösséggel tartottam vala szent Pált mind ő fiaival,
hát nem voltam elfeledvén önálok. Es ime azonközben egy nagy tisztölendö vén, úgymint 34 )
fejér öltözetben volna es egy mankó volna ő
34

) Mintha.
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ke zeiben, nagy sok sereggel el-óda jeve, es
leesvén az felséges bírónak elette, monda:
Kérlek en kegyelmes uram, végyed el te nagy
- igazságus haragodat ez szegény lélekről, es
bocsássad meg ő bíneit, mert jóllehet - érdemlené az erek veszedelmet, demagategedetmeg
nem tagadott, es enhozjám mind fiaimmal31)
ajojtatussága volt, es segédségöt tett: azért
bocsáttassák az lélek esmeg az halandó testben,
es tartson penitenciát. Azt hallván az úristen,
meghallgatá az ö szerető szentit ő kérelmésekben E6), es harminc napot engedének penitenciára. Hogy ezeket mind elbeszéllette vóna,
monda esmeg az feltámadott ember: Hogy kedég ezek bizonyok 3T ) légyenek, ollyan jegyét
adom: mert ez mai napon az en kisded fiam
kimúlik ez világból, es az tokos ló.38), kit
enelettem hoztatok, az cintirim ? s ) kapna előtt
") Együtt.
'
. . ·
" ) Kéremlés helyett betüátvetéssel
") Igazak.
_
st
) V a g y : esztendős ló, csikó, mint: tokjuh, esztendős bárány; vagy a mennyiben tokos hüvelyest is teszen, gyász hüvelyü azaz takaróu ló ?
39
) Cinterem.
;
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ezennel leesik es meghal. Es mind azonképpen
beltel ének. Azért feltámadása után harminc
napig azon kalastromba az jámbor ösfiak között
megmaradván, oly módon tarta penitenciát,
- hogy az harminc napig sem ételt italt, sem
álmát nem vét hozjá, de néha tett kézi mukát,
es az szent időnek tebb részét mind sírásban '
óhajtásban es ajojtatus imádságban múlatta .
ki; es koronkéd nagy hálákat ád vala dicsöséges szent Pál ösönknek mind ö fiáival, hogy az .
erek kárhozattul megszabadojtották vóna ő
szent imádságoknak miatta. Es azonképpen az
harminc napi penitenciatartásnak utánna bó-' .
dogúl múlékbi(v<^úristenben. Kik annakutánna
látták az ö koporsóját, azt mondják, hogy az
ő kisded fia, ki kive múlt vala, miért azon koporsóban helyheztetött, még mind ez napig
egészszen vagyon, de az ő atyja porrá lett teste
, szerént. Kiből nyilván megismertetik dicsőséges szent Pál ösönknek es az ő szerzetes fiainak úristennek előtte nagy érdemes es jószágus voltok, kikben minket-és részeltessen atya
fia szent lélek erekköl erekké. Ámen.
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JEGYZET
a pálosok klastromairól szóló helyhez, 156,157. 11.
'

.

(Lappótlékúl).

„ B u d a f e l ö t t S ' z . e n t p á l " : vajon nem a
Visegrád fölötti Mariá-Nostra értetik-e e néven ?
miután sem a Pázmány ismeretes jegyzékében (Actá
et Decreta Synodi Strjg. 1629. in Append.), sem a
szerzet történetíróiban (Gyöngyösi, Eggerer, Pongr á c z , Orosz) nem említtetik, de a földrajzíróknál
sincs Buda környékén Szeptpál. (Sz. Lörincz nem
értethetik; ez már 1310-ben alapíttatott, s a legendában is mint ez időben már létezett említtetik a 152.1.).
A g o m.b a s z e g i klastrom két Bebek által
a l a p í t t a t o t t k i k g ő m ő r i urak voltak ; a p o rv a i Veszprémben fekvén, szinte nehezen s z e p e s i
urak által emeltetett; a t o k a j i igeu (t. i. Szapolyai Imre által).
.
* Az ú j h e l y i (1355),c s a l á d i és m i n d s z e n t i
klastromok alapítóit carthausi irónk megnevezi;
másutt őket nem találtam. A (Somogy-) s z e n t p é t e r i nek alapíttatását a Nagy-Bánfíyaknak tulajdonítja ; Pázmány csak " e n n y i t : „ a m i t eius
fundationem família Dominorum de Kanizsa."
Ennyit figyeltetésül az egyháztörténelem barátinak.
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IGAZÍTANDÓK.

A kellő figyelem dacára néhány hiba maradt v a g y
csúszott b e az úgy nevezett revisio alkalmával, mely
rendesen már liem a szerző hozzájárúitával történik.
É n ezekét, vettem .észre : L. 5. a 9. versben a köt.
jel hibás helyt szúratott be, legyen : szolgálókértés. — L. 7. kiesett a 7. sòr, mely e szóból áll :
lenni ; így ugyanitt a 17) j e g y z é s sora végén az l;
(írónknál),, s az 55. lapon az első betti n («agy). —
L . 92. a 6. sorb. olv; asszont. — L. 114. az „Utolsó
példa" 6.- sorában oív. két hét helyett. — A 96.
lapon 2. sor. és áll (et, und értélemben) es helyett,
mi ugyan a cod. hibája, mely tán ötszáz esetben
egyszer hibázza el. Az és (ees írva) nála állandóan
= · etiam, àud» ; az olvasó biztosb eligazítása végett
e kötszót kape^oiqm, t \ A 90. lapon nagy · rendetlenségbe jöttek a jegyzések számai.-A 38. és 39-dik,
mely í g y hangzott : „L. a 35. j e g y z . " egészen kiesett, s az, mely most 38) gyanánt áll, a szöveg
9-d. sorához t a r t o z i k ; a most S9. és 40-dik pedig
így igazítandó : 40), 41). ?
.
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