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REGI MAGYAR VERSESKÖNYVEK ISMERTETÉSE. 

III. 
A Lugossy-kódex kiadatlan versei.1 

í. 
ADHORTATIO OPTIMA AD IUDICES. Notaja 

30i> : Az hatalmas Iften kiraliok &c. 
Birak nektök ßollok kérlek halgafsatok,2 

mit kevan az Iften tőletek tudgyatok 
az ó igeiéből lezön tanofsagtok, 
az mit nektök mondok azt meg' fogadgyatok. 

Kevannia az Iften hogy btet fellietök, 
ßent igeié ßerent es cselekodgieiók, 
igeiét hallani ti ne reftellietök, 
csuffagra bezedet foha ne vegyetók. 

O Szent Igeiere nagy gondotok legyón, 
hogy praedikaltafsek ti gondotok legyón, 
meg' ne fogyatkozzék ti gondotok legyón, 
ennek hajlékára nagy gondotok legyó[n], 

Vifellietók gondgyat hivón az köfsegnek, 
haznat keref-etók az kőröztyenfegnek, 
mert raytatok vagyon gondgya az kóz népnek, 
miglen fáradoztok állatta ez tiztnek. || 

31a: Iftennek kepeben az köfseg' közt jártok, 
az mi az Iftenhóz nem illik tudgyatok, 
ugyan azcnt tiis el távoztafsatok, 
mert kulómben neki kedveben nem leztók. 

Nintfen az Iftennel ßömely válogatás, 
bennetók fe legyón azt mondgya az iras, 
nielvetökön nektök járjon igaz mondás, 
undok apró bezed nem io az okadas. 

Iozanúl Iamborul kel bironak élni, 
jo példa adónak az kösseg' közt lönnj, 
nem io reßegfegben fórtelömben élni, 
mert az igaz utón nem tud iol el lepni. 

Adomanyert ne kedveßetök fenkinek, 
fe io baratfagert valamely embornek, 
mert ellene teztök az nagy Ur Iftennek, 
veßödelmet leltök az ti lelketóknek. 

Az nyomorullaknak illik kedveßnolok, 
niha néha ókét kel kemellenótök, 
karara fenkinek ne erölkódgietök, 
de ßo fogadatlant bátor böntefsetók. 

1 A régi magyar verseskönyvek ismertetésében [V. ö. IK. 1911. 
58—64. (Csereyné-kódex); 1913. 14—27. (Vasady-kódex] most került rá a 
sor a Lugossy-kódexre. Mint az ezt megelőző másik kettőben, úgy itt is beve
zetésül bibliographiai jegyzetek kíséretében felsoroltuk a kézirat tartalmát. 
Időközben a Magyar Könyvszemle 1913. évfolyamában megjelent a Lugossy-
kódex leírása a mi korábban is követett eljárásunk szerint. Szerencsétlensé
günkre, mikor ez megjelent, akkor már a mi bibliogr. leírásunk is ki . volt 
szedve, ezt a részt azért innen elhagyjuk s itt csak a kódexnek eddigi nyomta
tásban meg nem jelent darabjait adjuk ki. 

a Az eredetiben úgy ez, mint a többiek, folytatólagos sorokban vannak írva. 
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Iftenert kófsegert illik faradnotok, 
mert erre Ifte[f!]tul valaztattak vattok, 
berös es meltan hamis birak vattok, 
ha kezorettefböl czak ßolgalandotok. 

Nem kel az kőz népnek halaadatlanfagat, 
ti nektök neßnotök nagy gorombafsagat, 
ha meg' fem közöni biro faratfagat, || 

31& : bizon}ral az Iften meg' adgya jutalmat. 
Mit Iften parancziol ti azt halgafsatok, 

az mj ti tiztótok az keppen járjatok, 
mig' az birofagnak állatta farattok, 
mert ezzel Iftennek mindón kor tartoztok. 

Ezöket banniatok ne ta lamhogy mondom, 
de arra ennekóm nintfen íemmi gondom, 
mit Iften parantfolt az ti nektök mondom, 
mit twletök kevan élőitekben adom. 

Hogy ha ez enököt csuffagra veßitök, 
az mit benne irok azt nem követitök, 
bizony az Iftennek haragiaban leztök, 
igön niavalasul leikötökkel teztök. 

De tanaczi tinektök ez enók vegeben, 
az mit nektök mondok Iften igeieben. 
arra tekentfe'ók az ti tiztötökben, 
és azt kövefetök egez eletlökben. 

Diczieret atyának az 6 ßent Fiának, 
mi edos valtunknak az Iefus Chriftusnak, 
es az vigaztalo Szent Lelök Iftennek, 
az Szent haromfagban egv örök Iftennek. 

Az ki ez enoköt verfókben foglalta, 
az birak ßömeliet ó meg' nem utalta, 
tanítani őket io kedvel akarta, 
az ki lobban tanit azt ßabadon hattá. 

44b: 
TÓKÖRE ES PELDAIA, EZ IELON VALÓ romlandó életnek, mely komiul 

vetetot mind az halaltul, mind penig' az Satantul való felelömtúl. 
Notaja : Az hatalmas Iften kiraliok kiralia &c. 

Drága dolgot mondok kérlek halgassatok, kit tálam gyakorta ti nem hallot
tatok, noha hiftoriat fókákat irtatok, de ez egyről tudom hogy ti 
nem ßoltatok. 

Egy időben vala az Syciliaban, egy hatalmafs király oly nagy Urafagban, 
híre neve vala nagi fok orßagokban, Dienősnek hittak nevet ez 
világban. j | 

45« : Czuda ßomorufag' kirali ßiyet tartya, banat kefseroseg' foha nem tagittia, 
nagy fok mely gondolat ugya[n] el bamittia, vigy kedvet Urakhoz 
foha ne[m] mutattia. 

Zorgalmassan Urak erről tudakoznak, hogy mi oka legyön király banattya-
nak, de ennek vegére ók nem juthatanak, mert titkolva ezök mindón-
tul valanak. 

íme Urak erról tanacziot tartanak, miképpen vegére ennek juthatnának, 
mert király banattian nagion buflakodnak, felnek kirali nekul hogy 
ne maradnának. 

Példa bezed raytunk hogy ne telliefsódnek, banattul halara1 ok ne adatatnék, 
kirali ő magatul meg' ne ölettetnek, hogy kiral orßagan gyalázat ne 
efnek. 

• 
1 így javítva; a. m. halaira. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXIV. 6 
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Reia gondolának femmit nem ßollanak, föfö tanaczioktul óczie az kiralinak, 
kózzikben hivatek neki igy ßollünak, mind feióntkent neki igy panaz-
kodanak. 

Az királynak lattiok feiőnket banattiat, foha nem lathattiok neki vigafsa-
gat, fem meg' nem tudhattyok mi legyön az okát, tegöd arra kerúnk 
tud meg' ennek okát. 

Ezt ha czelekódöd te mi kedvönkben lez, nagy fok ayandekot feiönkent 
twlunk vez, tiztofsegös bócziuletben nálunk te nagyban lez, || holtodig' 
mi köztünk te ezért hirös lez. 

Damochles az kirali óczie hogy ezt hallá, az fófó Uraknak ottan föl fogada, 
battyanak banatyat hogy tőle ki tudna, es az után nekik azt ö meg' 
mondana. 

Igön hamar mas nap battiahoz be mene, nagy ßep tiztófseggel battianak 
bezelle, térdet feiet haitvan az kira[lt] Iduoßle, ßep oratiojat ez 
keppen el kezde. 

Czudalatos kiral tudod Iften dolga, az egez világnak nagy ßep alkotmania, 
ö nagi hatalmának jele bizonfaga, ki volna ki ennek ellene alhatna. 

Az ßelös egeket Iften terömtótte. az napot az holdot ó fenösetötte: az 
nagy Tengörökket egy hellire gyöylótte, cziuda allatokat ezökben 
röndöle. 

Tób fok dolgai közt ez legh cziudalatosb, az emböri állat ki mindönnel 
okosb, ekös bölcziefseggel ki mindönnel tudosb, terömtöt allatok l>özöt 
meltofsagosb. 

OH igön az Iften az embört ßerete, hogy mindón állatnak Urava ßentöle, 
az ó ßömeliere ßepön eköfsete, de nagy hamarfaggal ezóket el vezte. 

Rövid ßoval mondván embör az Iftennek, drága ßep allattya ó ßent Fólfe-
genek, csak tudna ßolgalnt ö terómtójenek, de attul embórök nagy 
taul eftenek. 

Nagy fok Iavayval te kiralifagodat, látogatta Iften te birodalmadat, ki ßelöfse-
totte az te országodat, nagy ßep magzatokkal áldotta hazadat, || 

46a: Ezóknek fölötte nag' io egefseggel, látogatót Iften drága csóndefseggel 
nintfen femmi igyed kulfo ellenfeggel, orßagod es hazad jelös nag' 
bufseggel. 

Nem tudgyok mi oka vagyon bánatodnak, hogy femmi helt nem adczi az 
ßep vigafsagnak, boczattad magadat nag' ßomorufsagnak, ezón igön 
kérlek mond meg' ennek okát. 

Az te io hiveid mind ketíeg'ben eltek, felöled mindnyájan mar el Ijedté
nek, hogy nem tudgyak okát keíserúíegödnek, felnek hogy oka lez te 
vezödelmödnek. 

Király hogy ezt hallá ßomet fol emele, nagy ßomoru ßömmel ó óczet 
tekente, ßomoru bezeddel óczenek jelönte, malod napon okát monda 
jelontene. 

íme Király elól őjze el ki meie, az fó Tanacziokkal Damochles bezelle, 
hogy holnap az Király neki jelentene, okát banattyanak neki bezellene. 

Vigaísaggal hallak Urak ez bezedót, őrúlnek mar eßön kit király jelen
tőt, alig' variak vala az mas napi időt, hogy okát jelönti kiért ö 
keísergőt. 

De azonban Király ßolgait ßollita, utanna valóknak gyorfon paranczola, || 
46b : hazának közepin egy vermet aíata, Nagy melyen ßelölsen azt ő 

hagyattata. 
lm az ßolgak gyorfon az király ßavara, ot hamar futamvan az ő mon-

daíara, meg'aísak az vermet ő ßome lattara, nagy melyen ßelofsen 
mint Király meg1 hadgya. 

Töltete verőmben fok eleven ßenet, mig' kedvének tetzek mind addig' 
eleget, ßu ette dezkabol czinaltata ßekot, az ver óm ßaiara tetete 
az ßekot. 

Az ßolgak ezöket hamar meg'keßetek, ő paranczolatít hamar veg'hez 
vivek, vermöt es az Beket hamar meg'kezetek, az veróm ßaiara tetete 
az ßekot. 
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Szorgalmaísan király iímeg' paranczola, ßep Aranyas aztalt elő hozzattata, 
kit drága kupakkal ßepön* meg' rakata, jelós io borokkal kiket 
meg' töltete. 

Sz^p kárpitok király hazat ekőísetek, Aranyas fiónyegök falat fenósetek, 
aranyos ruhákkal fól öltöztettetek, drága ßerßamokkal tolók czif-
raltatek. 

Oly hamar az után Király paranczola, nagy ket elú Pallost elő hozattata, 
kit egy lo íórenyre, ö gyoríon foytata, kit az veróm fölöt föl akaz-
taltata. [| 

47a: Nagy ßep drága étkek Aßtalon valanak, ßep ezuít tálakban kik el hoza-
tanak, drága ßep Aranyas kupak czeßek valanak, kik király módra 
czuda ßepön vannak. 

Az után az Király Damochlest ßollita, ó ßolgai által gyoríon hivattata, 
király eleyben Damocles be iuta, az királynak dolgán lén el 
czudalkozva. 

Király paranczola öczenek le wllyón, az verőm ßelere hitvan ßekben 
wllyón, mit neki paranczol mind az tevő legyön, az ó bezedenek 
engödelmes legyön. 

De ócze Királynak ot igőn fel vata, hitvan ßu ette ßek, ne törnek alatta, 
hogy az nagy títz közße ala ne ßakadna, honnét ne[m] lehetne 
ki ßabadulafa. 

Ezőknek utanna hogy ßekben le wie, az király allata gyoríon ö környule, 
fegverős Iffiakat az kik fenyőgetven, lennének kik őczet halállal 
fenyegetnek. (!) 

Czuda nagy ßep fenós fegverrel egy Iffiat, eleyben allata őczenek az 
Iffiat, háta mőgól iímeg' allata mas Iffiat, bal es iob kez felöl allata 
ket Iffiat. 

Zep mezetelen tör ó kezókben vala, mindón felől őczet fenyögetik vala, (| 
47b : elől es mind hatul ótt rőttentik vala, halálai kétfelől íjegetik vala. 

Igön ßep bezeddel kirali neki ßolla, őczet nagy vig' kedvel ugy kenalya 
vala, íemmit ne bankodgyek vigan Iakiék hadgya, nam íemmitúl neki 
nem volna bantaía. 

Mindőnben eleg'ben Király módra vagyon, ßep aranyas aßtal Uri módra 
vagyon, drága bora étke Király módra vagyon, vígan lakiek tehát 
ha elégben vagyon, 

íme fői tekente Damocleís padlásra, lata egy nagy Pallost le vala 
bocziatva, ki egy lo íórenyre vala czak meg' foytva, nem tudgya mely 
oraban reia le ßakadna. 

Hayolvan föld fele tekente alaia, lata az nagy vermöt ki alatta afva, 
ki eleven ßennel vala mind meg' rakva, ßu ette ßekbenis nem mer 
mozgolodnya. 

Az előtte való Iffiat ha tekenti, kezeben fenös tör ö mihelyön neßi, háta 
megőt allot ha ezeben veßi, bal es iob kez felől valót ha ßömleli. 

Legh ottan az halai őtet ijegeti, ez arnik világból hogy maid ki végezi, 
enni veßödelöm mikor környúl veßi, azt mondgya nem lehet akkor 
vigan lakni. 

Iol lehet mindönben en elégben vagyok, de mind azon által nagy banat-
48a : ban vagyok, ]| mert veződelömben mindőn felől vagyok, nagy íok 

felelómtul kőrnyekózve vagyok. 
De miczoda ßivo embórtúl lehetne, hogy ki illien helyón leven őrülhetne, 

bátor mindőnőkben ő elégben lőnne, nem tudom bizonyai hogy hogy 
őrülhetne. 

, Ezőknek utanna az Király igy ßolla, es az ő őczenek illien módon ßolla, 
azon tudakozol miért vagyok bánatban, mi oka hogy nem vák soha 
vigaísagban. 

Azért halgaísad meg' az mit nekód mondok, figyelmezzél reia az mit 
nekód ßolok, eßodbe[n] vehetőd miért nem vigadok, ez az oka miért 
en ßomorun járok. 

6* 
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Király módra noha en eleg'ben vagyok, íenkitúl bantasban noha mait en 
nem vagyok, nag' veßödelömben mind az által vagyok, melyben te 
maítan vagy ßinten en ugy vag'ok, 

Tekentók az égben gyakorta föllóttem, latom az itelö birot en fölöttem, 
ki fok bűneimért meg' büntet erófsen, az utolfo napon kemény 
Ítéletben. 

Valamikor pedig' földre le tekentók, eßömbe[n] jut pokol hogy ala 
tekentók, fok bűneim jutnak eßömben kit neßök, ßantalan íok kinok 
kitúl igón felók. [| 

48b : Latom hátam mógőt bönómnek íokfagat, eyel es mind nappal reiam ki-
altafsat, latom az halainak előttem allafsat, ezóntul el vizön nem 
tudom oraiat. 

Az iob kezem felől ördög' czalardfagat, bal felólis latom ő forgolodafat, 
ki mindön oraban bönöm fokaíagat, élőmben tamaztya nagy íok 
undokfagat. 

Illy vezödelömnek közte mikor legyek, nem lehet hogy akkor vigaísagban 
legyek, de illik inkablan hogy bánatban legyek, es nagy bubanatban 
holtomiglan elyek. 

Azért óczem neköd ez tuttodra legyön, hogy miczoda oka bánatomnak 
legyön, en Udvaromnakis ez tuttara legyön, kiki mind ezekből tulem 
peldat vegyón. 

No ezóket ertven őcze az Királynak, ki mene meg' monda okát banattya-
nak, az nagy Urak ezőn el czudalkozanak, íokan gondolkodván 
magokban ßallanak. 

De iol vöd eßödben embör itt magadat, jol meg' hannyad veísed mindön 
dolgaidat, talalhacz magadban illi gondolatokat, csak hogy vőd 
eßödbe[n] ez illien példákat. 

Embör azért intlek iol meg' hannyad veísed, az király példáját gyakron 
emlőgefsed, bűnödnek nagy voltat hogy eßödben vőgyed, ezőkből 
magadad Iítenhőz tereczed. 

, » ' Keme[n] || 

53a 
i 3 

:' i , ' . 

Cantio OPTIMA. Notaja. Menyei ßent Atyánk neköd &c. 
Kegyös Atyánk maft te neköd könyörgünk, lelki fajdalminkban hozzad 

folyamunk, mert mindön iot czak te tuíed kel várnunk, ßukfegunkbe[n] 
azért te hozzad efunk. 

Adgyad nekünk vigaztalo lelkódet, görieße föl bennünk ßent felelmedet, 
ßerethefsök mindónkor Fólíegödet, buczőlheísók az te ßent bezedődet. 

Roncs meg' bennünk az ordog'nek orßagat, utalhaísok az bűnnek undok
fagat, gyözhefsók meg' az őrdog' czalardfagat, nyerhefsók megh 
Iefusnak ßent orßagat. 

Az itelet napiat vigan varhafsok, Iefus Chr[ist]us kegyős ßavat halhafsok, 
mindenkoron őtet magaztalhafsok, es regi meg' holt ßentöket lathafsok. 

Egyut. velők miis uralkodhafsunk az Ur Iefus ßinere ot nezhefsunk, 
Angyalokkal eggyut enókölhefsunk, mind örökké bodogfagba[n] el-
hefsunk. 

Diczertefsel mind ezókert Ur Iften, ki vagy egy állatban három ßömelyben, 
Atya Fiu Sz : Lelök egy fólfegben, véghetetlen egy örök diezófsegben. || 

• ! i - 4. 
96« : — — — — — — • — — — 

Fwleidet haitfad hozzam, 
Szent Leikődet vegyem hozzam, 
igaz hittél azt mondhafsam,. 
irgalmas vagy azt valhafsam. 
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[96a :] 

En bűnömnek fokíagabol, 
Mait érdemlőt kinaimbol, 
mencz ki Uram1 rabi ágimból, 
mint Ianast2 az hal gyomrabol. 

Raytam Uram az gyogyulaít, 
mutaíd meg' az vigaztalaít, 
bűneimből ßabadulaft, 
ne járjak ugy mint Goliat. 

Eletemnek undokíagin, 
koniőruly lelkem faydalmin, 
ne induly föl íok rutfagin, 
ne buydoísam ugy mint Cain. 

Nagy io voltat irgalmadnak, 
Mutafsad meg' hatalmadnak, 
Szép örömmel áldozzanak, 
mint mutattad meg' Iakobnak, 

Lelkemnek vigaztalojat, 
es ő neki ßep zászlóját, 
Mint Moíesnek adtai tarfat, 
Áront kólded el tanacziat. 

Az en lelkem batorodot, 
es te hozzad folyamodót, 
Szőkfegemben föl kiáltót, 
Halgafsad meg' mint Szent Jobot. 

Meg' ne utaly bűneimért, 
íe ne fizes erdőmőmert, 
íe el ne ves az melfegben, 
mint Pharahot az Tengőrben. 

En teftemnek kin vallaían, 
kőnyűruly ßivem faydalman, 
Tekentsed fohazkodafsat, 
Mint Ábelnek aldozattyat. 

Egyetemben adgy jobbulaít, 
en teftemben igazulaft, 
en lelkemben meg' Uyulaít, 
es te vezerely mint Tóbiást. 

Ez enekót siralmiban, 
Batori Bodifar banattyaban, 
Gyula Varban kinniaiban, 
ßerßotte kilencziven négyben. 

£>. 

Alia. 
Meg' foghatatlan kegyes Iftenfegh', 

őrőkken való menyei felíeg', 
egez kőröztyenfeg7, 
czak te tűled taplaltatik 
minden fele nemßetfegh. 

Az ßegeny arvak hozzad kialtnak 
es az özvegyők tegod ohaitnak, 
czak hozzad folyamnak,3 

nyomurultak fiűkölködók 
te hozzad fohazkodnak. 

1 Utólagos betoldás. 
a így ; a. m. Jónást. 
s Előtte lehúzva : ohaitnak. 

• 

• 
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Ettem, itomat bövon meg' adgya, 
Árva fejemet meg' nem utalia. 
vagyok szolgálója,1 

ha az holló fiakat es 
verebeket el tartya. 

Teftem es lelkem neki ayanlom, 
mert nints ez földen 2 fenkí gyamolcm. 
Uram légy tutorom, 
mert ha el hagyandaz ottan 
el fogy en batorfagom. \\ 

96fo : Hizem ha attal An3ram méhében, 
gondod volt rejam kicsinyfege[m]ben. 
Hlyen ßükfegemben, 
Maftan inkab gondot vifelsz 
hogy ne efsem ketfegben. 

Az en ßivem mal't ßomoru latod 
könyveim hulnak, tudom hogy Bánod, 
vagyon rejam gondod, 
Bizony hizem noha moftan 
árva feiem próbálod. 

Vigafsagomat meg' adod tudom 
mikor akarod bizonyai 8 vallom, 
Ugy vifelöd gondom, 
akkor oßtan halat adván 
el le vetem en gyazom. 

Szinten mint fogoly fíitet tőmlőcziből, 
elki Babádul minden kőtélből, 
igy ßivem ezökböl, 
mihent ßent Leiköd bocziatod 
ßabadetoul menyből. 

Kiért őrókken halakat adok, 
mindőn nap Ura[m] elődben állok, 
Tenekód ßolgalok, 
tizta Biból fölfegödnek 
diczeretőket mondok. 

Diczeret neköd Atya Ur I[fte]n, 
az te Fiaddal ki lakol menyben, 
Boldog fenefsegben, 
Szent Lelokkel mind orókken 
ki vagy egy Iftenfegben. 

6. 

HISTÓRIA DE MORIBUS IN CONVIVIO. 

Ad Melódiám : Viri venerabiles Sacerdo: &c. 

Tiztoletos ßomelyr k kik itt Ielón vattok, ßomat meg' halgafsatok mert 
ßep dolgot mondok, ha penig' ellenotok valamit ßollandok, kérlek 
meg' bocziafsatok mert igazat mo[n]dok. 

Hit az lambor hazahoz maftan órömebejn], Atya fia, Baráti kik vattok 
kedvebefn], ad bóvón, ételt, italt, kenal Béreimében, mindón embór 
nag' vígan lakjék czellajaban. 

1 Tehát no számára írta a szerző, vagv épen nő írta ez éneket. 
a Előbb fbldbn-i írt. 
* Lehúzva utána : azt. 
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Oya mindón 6 magát amaz rut ßaigastul, melyet reßeg' emborok tez-
nek az io bortul, hol enököt fem Lant ßot nem halhaczi az ßay 
tul, mert kiki mind ugy övölt mint lehet torkatul. || 

167« : Lakodalmat mint ßoroz twlem meg' tanolhad, vendegfeg'ben mint lakial 
itt eßodben vehed, ha másfele gondoktul az fejedben ßödhet, es mit 
maftan en ßollok elmedben meg' tarthad. 

Nem ßollok fok bezeddel mert azt meg' Unyaiok, tudom hozzu peczinyef 
mindnyájan ßerettok, de az praedikatziót rövidön ßabjatok, ßent Ivan 
enokenek ha hozzu mondgyatok. 

Az ßep lakodalmakat az Iften nem tiltya, főtt mindönut írásban azokat 
lavallya, reguláját azoknak élőnkben ki adgya, io lakásnak io hagyás 
legybn vege hadgya. 

Illik köröztyenöknek lam egymást ßeretni, ßeretetbol egy másnak min-
dön iot közleni, nyomorultat feggelnis ehózöt éltetni, jo voltáról 
Iftennek gyakron emleközni. 

Bizonyfaga ezoknek vendegfeg'ben lezön, Atyafi ßeretetnek gyakorlafsa 
lezön, az Uten io voltáról emlekozet lezön, ehözö ßegenyoknek tapla-
laísa lezön. 

Azért hafsonlettatik menyei boldog'fag', tiztóísegós lakáshoz es az 
menyegßöhöz, holot az Abrahammal wlunk egy Aßtalhoz, ez világ
ból ki mulvan ha megyünk Iftenhöz. 

Lam az Iften kegyelmet Ige atal hi[n]ti, az igaz hit hallásból embornek 
adatik, az híveknek o lelkök ezkeppen eltetik, vendegíegnek irasban 
az is lam mondatik. || 

167b: Iol tudom hallottatok Moiíses mondaísat, vigan ugy mond lakjatok, az Ur 
ßine elot, áldozatot ha teßtök Innepöt ßentoltok, nag' halakat Iften
nek lakásban adgyatok. 

Nem illik az örömben meny es bánkódni, íe Urasban örülni, vagy penig 
kacziagni, az orulö embörel de illik orulni, íiralmas embörökkel 
egyút melto íirni. 

Torban vezön vigadast hol íirnyok kellöt, hallottas haß halotról mert 
emleköztetöt, lakodalmas hazánál kit iobnak bölezi mondót, elet 
iobetafsaert mert emleköztetöt. 

Az Iften ßep magzattal ßentök közöt aldot, ßöleteisenek napján ßive 
ßörent vigadót, es ki hivek közziben fia ßentöltetot, környíil mete-
lefsekor nag' vigan lakozot. 

Az Isachnak az czöczitul valaztaísa koron, vigan lakék Abraham örömé
nek napján, Az líachis peniglen frig tétele napján, Laban az Leia-
nyanak hazasaga napján. 

Lot es az nag' Abraham Angyalokat tartot, Ioíeph az Battyajnak lako
dalmat ßörßöt, Dauid Abnert többekkel vendegfegben tárta, Aíverus 
az Urakat Io lakásra hiva. 

Menyeßöt tön Raguéi ő ßep Leianyanak, mikor azt hazaseta Iambor 
Tóbiásnak, egy mást rőnddel vendeglek fiai az lobnak, az sidok 
lakozanak halálán Amo[n]nak. 

Az Chriítus ekófete Kanay menyeg'ßöt, vámos Matthe hazahoz hiva az 
Ur Chriftus, kihoz nag' Xok bőnösök 3 gyullenek mint illött, kiket ő 
ßep beszéddel lakás közben intőt. || 

. .68a: Nem utalya Aßtalat az Phariíeusnak, Mariának Marthanak Lazar nenyei-
nek, kik őttet vendeg'íeg'ben nagy io kedvel tártak, es ót neki hyu-
sege tetßek Marja[n]ak. 

Czak forgódik az Marta íórenködik vala, az Maria labanal Chr[ist]usnak 
wl vala. lob rez az Mariajé Chriftus mondgya vala, ßegeny Martha 
mely nekul ßukölködik vala. 

1 Lehúzva. Ma is mondják : Hosszú kolbász rövid prédikáczió. 
2 A megszakítás miatt (feg- | gelni) van így írva. 
s A két pont később tétetett a középső o-ra. 
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Számlálhatnék többeket de nem kevanyatok, mert az lakodalmakat tudom 
lavallyatok, főt gyakran egy mas közőt hallom rejam ßollotok, 
Reguláját lakásnak azertan hallyatok. 

Illik az ßeretetböl vendegőket hinnj, ételt italt io kedvel eleikben tőnnj, 
ha el meny akarnak meg* nem tartoztatni, mert ha meg' keílelendód 
meg' kezdőd bántani. 

Azért hivod te maftan hogy kedvet talalyad, azért mint ő akarja czak 
ugy vendegőllyed, az io kedvet haragra meg' laíd ne fordicziad, 
idetlőn ßeretetöt győlőíseg'nek tartfad. 

Ha meg' akkar maradni addig' vendegőlyed, mig'len kedvének tetßik azt 
eßodben vehed, tiztőfsegnek hatarat el ne mulattafsad, ha ezt veßöd 
eßodben haza keíerteísed. 

Iayt kialtnak Prophetak az olyan embernek, ki íokat ad meg' Innya fele 
barattyanak, hogy rutfagat lathafsa mezetelen teftnek, ßegyonen 
vigadhafso[n] felebarattj'a[n]ak. 

Poganyokis regemen barattyoknak veitek, az kivel egy aßtalhoz gyakran 
le wltenek, egy kenyérből szegtenek, egy tálban nyultanak, egy 
pohárból Ittanak vag' kivel ßoltanak. 

Elleníegód hazahoz tudom te fem ßallaz, fe hazadnál fokáig' olyat nem 
vendeg'Iez, baratíagot az kivel tartani nem akarz, mindemképpen 
hazadtul olyat eltavoztaczi. || 

168b : Tehát hog' hogy fordethad az lakást az végre, hogy te io barátodnak 
az efsek karara, vagy ő tiztőísegenek nagy kifsebfegere, ez fele ven-
degíegőt nem viheczi io végre. 

Ezért vallom nag' bűnnek ha kit ugy vendeglez, hogy hazadtul haza
hoz ßepön nem ereztez, tiítöísegen ö neki ha nem őrulendez, seliczi 
vendegfegnek illiettent mert hallaz. 

Olvaísok az írásban Amonnak halálát, Thamaron lőtt ßeplöert, nag' 
ßornyü halalat, vendegfegben Abfolon mint álla bozzujat, az huga-
jert világból ki vegeze battyat. 

Rut dolgokat álnokok fokát czelekóznek, vendegfeg' ßine alat kik nem 
illenenek, Ital közben io Marhat ßegentul el czalnak, ezeréinek es 
nag' hitvan morhat másra ken[njek. 

Nem neßik az Ur Iftent czak ők lakhafsanak, fele mas hazaísokat ital 
közt ßöröznek, ólálkodnak mas után, ha mit kaphatnának, bezedeben 
utanna kivel halazna[n]ak. 

Eztis lattyok nag' fokßor hogy inkab Itaísak, az vendégnek fok étket 
eleyben adnak, fos peczinyet pőrkőr[n]ek maslakottis vetnek, poha
rában az kitol meg' bolondullyanak. 

Kulőmb kölömb fokfele poharok támadnak, Bors törő es Medőncze 
ßennyes tálak Iőnnek, tők nakak fúrt darab fa[k] oly poharok lem
nek, rut boczikor papuezi Cifma mind elő kerülnek. 

Iambor embör ez illien dolgot nem Iavalya, barattyahoz ő ßivet másban 
ö mutattya, ageb az ki barattyat adiglan itattya, vagy az ßajan ki 
nem Ion vagy nyakában ontya. 

Oh melly nag' bún az volna ha tudnád gondolni, az Iítennek ßent nevet 
169«: akkor emlőgetni, || mikor gonoz ördögnek akarz te ßolgalni, mert 

I[íte]n az ördöggel nem tud kőzzőfulni. 
Az Ifténi [így] imatsag' kezdetiben legyőn, vendegfegnek ö vege hala 

adás legyőn, az közzepin az Iften ßajunkba[n] forogjon, közzönfég
nek rut vétke neveben ne legyőn. 

Kőzóneti pohárnak ö hírével Iegyön, nag' ßep aldomafsokkal tizta ßwböl 
legyőn, fenki duskat nevebefn] fenkire ne adgyon, hog' ketkeppen nag' 
vétket dolgában ne vallyon. 

Az embörben olyak is fokßor találtatik, ki hazánál az vendég' soha 
nem lakozik, az Aßtalnal Ö masnal nag' örömeit Izik, egy pénze 
finczi gyakorta nap eftig' elizik. 
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Ra gondol az orrara mikor wlz aztalhoz, es ö be lat akkoro[n] mert 
ßava gazdahoz, nag' vagyon hog' Iuthaíson az tele tálakhoz, pohár 
melle fokát ßol mert ö tanoli ahhoz. 

Az Chriftus paranczollya hogy ßegent vendegöl, az ki tegöd vizontag' 
vendege nem hihat, kazdagot ha hivandaz többet fizet nekőd, ßegen 
vendeg'fegejert Iíten ad iot neköd. 

Tudod Compalarkodni ezzel hogy nem Illik, elegodgyel meg' vele ha io 
kedvel Jzik. azt te io tetelódről feletkőznöd illik, de másnak io tet
terői emleköznőd illik. 

Batoríaggal mondhatom maftani világban, hogy czak haznot kereínek 
maítan vendeg'fegben, mert latom hog* vendeglez ollyatan hazadnál, 
kinek vajat remélőd hog' vezöd elteben. || 

Oly kiczin az ßeretet maftan emborokben, ßegeny Atyok fiának nincz 
helyők hazokban, tiztöfsegők gazdag[n]ak czak vagyon világban, 
ßegeny embőr de hever mindőnut a porban. 

Lazart gazdag' utalta femmivel ne[m] lata, ez vilagba[n] őmagat ked
vere hizlala, halála után pokolnak kenyat meg' lata, Lazar az meny-
orßagnak boldogfagat bira. 

Szabad azért fő embőrt nekőd vendeglenőd, hálaadó voltodat io tettejert 
mutatnod, Atyád fiat ßomßedod gazdagot be hinnod, czak hirt nevet 
vadaz[n]od de nem ßabad nekőd. 

Eroßakkal gyakorta lakodalom lezon, birfag' gyanánt gyakorta Meftőr 
Aßtal lezőn, illieten vendegfeg'nek kevés kedve lezőn, mert vendeg-
feg' io kedből diczeretős lezőn. 

Rejad ßallot vendegot idegón nemßetot, kiczoda közuletők ki io kedvel 
tartót, vagy iot az olyatannak valaki mondhatót, nemde aldas helye
ben átkot reja vetőt ? 

Szőrtelen nag' kőltfegőt, noha fokán teznek, fris étkeket főzetnek fok 
tálakat hordnak, magok mutatafajert, mindőnt czelekőznek, noha neki 
vendegi kevefset ehetnek. 

Ekképpen az Iftenet embőr tekozzolya, maradékát ételnek az ebeknek 
ontya, I[ste]nnek ayandekat kemelni nem tudgya, tób időre hogy 
adta ő azt ne[m] gondollya. || 

Olyan rut az tékozlás mint az rut főfvenfeg', vendegfeg'ben maradgyon 
az mertekletőfseg', tiztőfsegős embőrhőz illik az tiztőfseg', az pom
pában nem all az nőrnós tißtöfsegh. 

Többet főzecz vendeg'nek hogy nem mint magadnak, nag' akarat karara 
mint legyén magadnak, olyat teznek nag' fokán kit oztan meg' bán
nak, baratyokhoz is kedvet egyßör s mind ki ontnak. 

Tobßoreis io kelletik őtet vendeglenőd, kepős ßörent vig' kedvel azért 
kel tartani, azok ßoktak illikeppen embőrt ve[n]degleni, többe kik az 
egyßornel nem akarnak hinni. 

Eztis en nem Iavallom hogy veget nem latom, vendegőskődestőknek de 
eßömben veßöm, addig' hogy nem nyug'hattok mig' en azt nem hal
lom, egy pimboral tiztőllek jer be io barátom. 

Ha többet hiz hazadhoz hogy nem mint illenek, ennik Inyok ó nekik 
eleget nem adhaczi, hamar nag' kifsebfegre ezzel utat lehecz, alattom
ban ßidalmatis eleget halhaczi. 

Azért többet be ne győcz czak kire elég' vagy, nag' konyhatis ne wttes 
ha ßegeny embőr vag', ki kel tőnnőd tenekőd ha gazdag embör 
vag', Atyádfiát íe felei ez ha te nemßetos vag*. 

Szomßedid es barátid hazadhoz gyullienek, fegetféggel tenekőd mert 
azok lehetnek, Atyafinál ßomßedot lobnak lam bezellik, kivel embő-
rök egyútt mind élnek mind halnak. 

Szép rőndel az vendegot ot le telepeczed, ha velők wlz kenalyad eleikben 
rákiad, ha főn forgaz vőfelel gyakron kenaltafsad, || io kedvedet 
hozz aiok mindőnben mutafsad. 
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Az hegedú az lant ßo ßepön ßöngedözzön, az Ifteni diczeret leg' iobban 
ßenegjön, az vendégnek ő ßive ezón órvendőzőn, fem heggedu fem 
lant ßode ot ne ordiczon. 

Semmi ízi lakainak az hol io bor ninifen, fem io kedve vendégnek az 
lőretul nintfen, vízzel elegy az bornak mert ereié ninczen, vinost ki 
ad vendégnek eße annak ninczen. 

Sokßor még1 aztis íattyok hogy bor vizze válik, az Chriftus regulája 
vizza forditatik, bal kezed azt meg' bannya mi iotul adatik, io 
lakásban mind végig' io bor itattatik. 

Azert illik az ioval hitvant el nyomtatni, vagy peniglen mind végig' io 
bort lnnya adni, vendegüknek mert feiök hitvantul kezd fayni, mas 
napon auag' hafsok kezd attul ragatnj. 

Gyarló embőr 6 magát gonoz tarfafagtul, oltalmazza ó magát az eret-
nőkfeg'tól, paráznát es az gilkost tiltfa aztalatul, mert erkócze 
embőrnek olyantul meg' rútul. 

Az Chriftus illienőkkel ha mikor forgodot, bónófsöket mindónkor meg' 
teresre intőt, az Chriftusnak kegyelme kiket erósetőt, nyayasaga 
azoknak io útra vezetőt. 

Nem illet az rut jatek tiziőfsegós embőrt, czuf ruhában öltözni illet 
nyalás embőrt, kőtózes es fustóles illet tragar embőrt, ayto törés 
tollazas illet bolond embőrt. 

Azert megis némelyek abban gyönyörködnek, bolondfagal vendegét ha 
nevettethetnek, éktelen jatekokal meg' bolondithatnak, egy bolondból 
nag' sokat es ha czinalhatnak. 

Kedves volna Iftennék ha róla ßollanal, drága es ßep dolgokról kérdést 
elő hoznál, || Históriát es peldat az Irasbol hoznál, vag' ßep mefe 
bezzeddel embórt vigaztalnal. 

Tiziőfseges tréfának buczíileti vagyon, nyájas kezed mindőnkor io em-
bőrnel vagyon de hatara merteke annak is Iam vagyon, melyet 
főlyul halladni ßidalomban vagyon. 

Iefus Chriftus vendegőd vendegeddel legyön, ő atala barátid tiztófsegben 
tarthad, vigafsaga ßivednek ő neveben legyőn, mert ő twle mindőn 
iot vőttel nagy buyfseggel. 

SECUNDA PARS HISTORIE. 

Szollyunk mar vendegeknek röndel ö tiztőkról, mert okis feletkőznek 
nag' fokßor magokról, regulákat azertan ßabunk az lakásról, fe[n]ki 
ne feletkőzzek ő tiztőfsegeről. 

Tudom hivatal nekul nem illik be mennőd, lakodalmas hazakhoz de 
hivast kel várnod, ayto mőgőt mert helye olyannak iol tudod, mos-
gyal ugy mond-s-vakarki oly jámbor azt hallod. 

Embertelen embőr az ki hivast meg' veti, es hazahoz baratyat foha be 
nem inti, mord erkőczibe magának io hiret kerefsi, en fem megyök te 
fe Iőy bátor azt bezelli. 

Otalmazza io hiret félti gyalazzattul, kifsebbul meltofsaga, velli nya-
yafsagtul, vendegfegben ő magát nem ohattya attul, azert fut embő-
röknek ő nyayafsagoktul. 

Semmi ßavat nem hallod czak halgát hazánál, ha mikor nag' neheßen 
le u'l aztalanal, ha hívatlan be lepől le wltet aztalnal, mint az róka 
czak halgát femmivel nem kenal. 

Sokßor láttunk olyatis hog' el but előttünk, ninczen hon hogy azt 
mondgya tarfanak meg hadgya, [| Vezző vágni 6 magát el mentnek 
mutattya, mit ßollanak azonban ot ben azt halgattya. 

Sok hivatalt gazdatul némelyek fői varnak, noha meni lakásra örömest 
kevannak, egy hivasra el mönyi por tórvennek tartyak, mert min
denben nag' módot mutatni akarnak. * 

1 A vonás az e betűn valószínűen későbbi kéztől ered. 
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Egyéb lambor aztalhoz mar be telepödőt, magát igőn varattya el nem 
kezúlhetőt, vendég' nep is ő róla mar panazolkodot, de gazdais 
nehezen fokát várakozót 

Gyanos lakodalmakat melto távoztatnod, nem illik az Iambortul maga
dat meg' vonnod, alnokfagat gazdának hogy ha hirrel hallod, vak
merő batorfagra nem io magad adnod. 

Szabad őnnőd es innod es meg' elegödnőd, mert azért hiút az gazda 
hog' hadgyon itt laknod, tobßodnod es ßaballanod de nem ßabad 
nekőd, mertekletős életre gondod legj'őn neköd. 

Róndel járjon az pohár kórőztűl ne járjon, hogy ßomjuhon asztalnál 
fenki ne maradgyon, atal pohár azt tezi hogy egy rezőg' legyón, 
maiik penig' ßomjuhon az helyót maradgyon. 

Ha rad kerul am igyal hogy ha ßomjuhozol, ha mind ki iva[n]dodis 
azzal ki mit gondol, czak mas embört ne terhely az ki immár czokol, 
mert latom hogy ő rayta igön haríankoddol. 

Égik embór maísiknal lattyok tőb bort bir el, kevés ital némelyet hamar-
faggal dóit el, reßegnek en azt tartom ki nyelhet tőb bort el, ki nem 
ßokot az borhoz hamar rezőgíit el. 

Diczeretnek tartyatok ha fok bort ihattok, azért duska italai gyakron 
72a: tufsakodtok, ]| vag' ki dóit vaj' ki dőytőm még aztis mondgiatok, 

hírt nevet illi dologban bar ne kerefnetők. 
Tudod termezetődet azért reja gondolj, kevés elég' te vellőd azért reja 

gondolj, erőltefsőn bátor mas azzal te ne go[n]doly, tiztőfsegőd hogy 
legyőn marag}fon ra gondolj. 

Az I[st]en iob királynál lam ßoktak mondani, hat Iftentől mindőnnek 
jobban illik felni, embőrnek baratfagat ne[m] io abban neßni, I[ste]n-
nek ne[m] embórnek mert la[m] iob engedni. 

Nem turhetőm ßotalan gonoz ßokastokat, mert noha meg' tómtetők az 
ti gyomrotokat, az aztaltul el fogni ételt nem hadgyatok, hogy inkab 
ihaísatok kelletlenis eztok. 

Tanirokat meg' raktok mert ehfegtől feltők, elóttetők hadgyatok töb nem 
iő vellitők, ital közben Bűntelen onnét falatoztok, czudalom hogy 
elteilel torkig' nem tőltettők. 

Azonban az poharok ideftova Tarnak, egy es kettő vagy tőbis aztal 
által mennek, nag' feieben esy mafra kőzőneísők leznek, Atyafiság' 
baratfag' bor italban álnak. 

Kába bezedel való kőzőneísők leznek, czurdulas es czióppe[n]tes nekúl 
azok leznek, ßakal kényes ßay tolles es moíolygas nekúl, főn allaf-
sok mind czőppig' ki ivafsok leznek. 

Kezet némely kíicziolya foggal niul pohárhoz, rőzketteti az állat az fa 
tejet ßopja, hona alat az pohart taniron fordittya, meítőrfeget ő 
abból nekód meg' mutattya. 

Nad czeónis nemelik pohárból ki ßija, vagy penig' ayakkaval pohart be 
burettya, egy haytoban belőle az bort ő ki ßopja, az poharat fői 
veti es ifmet föl kapja. 

Czigan finak neveztek ki pohárban marad, reja gondol pohárban egi 
72b : czigan fem marad, || félti pohart lopastul ha czigan ot marad, nem 

menik kar vallásiul kinél czigan marad. 
Ninczi pohara nemeinek torokkal bort meri, ötven hatvan kortyával az 

bort el közőni, tarfarais ra vigaz ba nag' kortyai nyeli, íaru ßarnak 
mondanád torkát hogy bort nyely. 

Korczomara némely ßal nap eftig' el ißik, darab aßzu kőnyere kefsenv 
hagymára, martogattya tányéron az hagmat az sóban, ßomjufagat ugy 
gyojttya kőpent az io borban. 

Néhol ßoktak egy másra io bort mutattatni, ßolganak ßolgalattyat bor
ral meg' fizetni, mint egy tömlőt a ßolgat ßoktak meg' tölteni, gonof-
sagba[n] mely okos ßokot embőr lenni. 

Ketten hárman az élőt egybenis bezelnek, gyúlőfsegből haragból égikre 
támadnak, edős tarfam azt mondgyak adgyunk innya ennek, fartatyak 
az italai hárman egyet győznek. 
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Ha leianyai vidékben el meg'y naß népével, meg' od magad az bortul 
mert érnek poharai, tartyak nag' tiztófseg'nek ha meg' raknak borai, 
diczekódnek az után az ő io torkokkal. 

Némelyek az Aztalnal ßunnyadnak, fővőltnek vagy dúdolnak mas nyel-
vőnis ßolnak, poharai ha el hadgyak hamar meg' mordulnak, nem 
ihatnak melyökőn bort ala czurgatnak. 

Eftve lezőn nag' dánom reggel penig' bánom, kart vallottak mas napon 
twlők en azt hallom, kefervefsen fay feiern bezzeg' igön bánom, az 
ßomßedot meg' ßittam bezzeg' igön bánom. || 

173« : Czak sibongnak némelyek fem eznek fem Ißnak, vendegfegból hazokhoz 
ßepon kefertetnek, de ifmeglen meg' hazol hatra urozkodnak, mint 
Ur bora virattig' czak gazdán hevernek. 

Mindőn házhoz be megyőn nemelyk világra, baratíagat mind holtig' kötti 
az embőrrel, mas fala alat le fekßik ößtan virattara, rutfagat 6 
magais mas napon czudalja. 

Czudalom mely fokáig aßtal fölőt ölnek, vas nekik az alfelők hog' annit 
vvlhetnek, femminemő ßokfegre onnét fői nem kelnek, ha fői kelnek 
el végre árvizet ereztnek. 

Verekődes es feddés haragból támadnak, wftők vonyas fő tőres okloße-
sők leßnek, poharai vagy kannával egy mást agyon wtik, másod 
napon betörőt feiők kötöztetik. 

Regy boßßu elő jw akkor egy mást szidgyak, el múlt regi dolgokat fok-
ßor elő hoznak, czak egy ßorol nag' dolgot orokbanis veznek, kiről 
nag' fok ideig fokßor emlekóz[n]ek. 

Ital, as 1 közben mi el 2 efik borban kel az írni, emlekőző bor ivót * 
melto meg utalni, haborufsag' olyaktul mert ßokot áradni, de illik io 
embőrnek tiztőfseggel lenni. 

Játékokis be júnnek mind koczika-s-mind kártya, kiből ßomorettatik 
embőrnek barattya, mert erßenyet iol lattyok gyakron tapogattya, 
veßtefsegben embőrnek meg' indul haragja. 

Vezteg wleft el unnya vißketni fog' talpa, heggedőben ßep nóta azt 
cziklandoztattya, tanczinak ered azonnal penßetis nem ßannya, kőz 

173& : bezedben azt mongyak tancziOt az bor haitya. || 
Tiztőfsegős vigfagot az Ur Iften keven/ afféle undokfagot fölötte igön 

ban, czelekődnőd azt nekőd nem io kit Iften ba[n] abban foglal 
magadat kit az Iften kevan. 

Tekozlasis nagy fokßor vendegfegben efik, mert el vißi az vendég' kit 
meg' meg' [így] nem ehetik, rákot tamert 6 haza küld, kit oßtan meg 
eßik, borfos tik húst az után negyed napis eßik. 

Az vőlegent feggelle Chr[ist]us az io borai, teis azert fegelyed hog' ha 
leßön mivel, ne terhellyed főlőtteb őtet nagy kőltfeggel, ezutanis 
élni kel hogy ha lezőn mivel. 

Hogy ha jönnek ßegenyok étellel taplalyad. itallalis meg' laísad es őket 
fegellyed, ha iol lakol őketis te el ne feleyczed, maradékból reßöket 
nekiők ki adgyad. 

Harmad napi vendeg'nek ki telik ideje, az halnak is három nap meg' 
fakad epéje, vendég' népnek akkoron el mony ideje, az lakásnak ki 
telik haro[m] nap ideje. 

Harmad buczi [így] vételkor ßoktatok el meni, egy mas uta[n] kefőre 
ßoktatok buczuzni, az ki fokát buczuzik kevan meg' maradni, azert 
czak egy buczuval kel meg' élődni [így]. 

1 Ital, utólagos (de ugyanazon kéztől eredő) betoldás s e miatt Halas
nak is olvasható. 

2 Javítás ellefsik-ből. 
3 Az o-n a vonás későbbi eredetű. 
* így kevan helyett. 
6 Tollhiba tamert helyett. 

• 
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Nem illik el íietnőd fem penig' el kefnőd, ha io kedvel maraztanak illik 
meg' maradnod, hog ha lezón ideje haza takarodnod, nem kel nekőd 
azután fokaigh ot lefnőd. 

KÓvettetlen el menni tiztőletlenfegós, kapufatul bucziußni igön ßidal-
174a: matos, gazdát es az vendegőt meg' követni dízős, |j bor italban for

gódni io tudod hogy vetkős. 
Czióndeíseggel hazadnál el le takarodgyal, haz népével es ot hon fem-

mit ne dórgődgyel, ha le fekßol virattig nag' ßepen alugyal, ven-
degfégtől az után egy falkig' * tilodgyal. 

Ezóket nem ßegyonlöm élőtökben adni, mert mindőnben ßep rőndőt io 
dolog követni, nem ßegyönlöt az Chriftus regulákat ßabni, vendeg-
íeghrbl2 es abban hívatlan el menni. 

Ha kit en meg' bántottam az en énekemmel, tólczie raytam bozzujat 
egy tele pim borai, mert en mar meg' farattam az enök mondafsai, 
had aßtafsam torkomat tőle adót borai. 

Adgyon Iften ßent Leikőt az mi ßiveinkben, hitból való ßerelmet erőz-
zunk ßivönkben, mindőn Iot kőzzőlhefsunk egy mással eltünkben, 
tiztőfseggel es lakjunk mindőn gyulefsunkben. 

Legyőn aldot ő neve ßallyon rank aidafsa, ßent Fiajert mi raytunk 
maradgyon aidafsa, Atya fiu szent Lelök az egy Iftenfegben, diczer-
tefsek órókke menyei főlfegben. 

i 

l . i 

174&: HISTÓRIA DE VICTORIA GEDEONIS, SUPER AMALECTAS EX L1BR 
IUDICUM. Ad notam : Szanya az Ur I[ste]n. vei. Oh en ket ßomeim 
ti &c. 

. 
Az Szent Bibliából egy ßep dolgot hallyatok, kit hallok gyakorta bezed-

tőkben forgattok, de ill}ren ßep rőndel tudom nem tudgyatok, hat rea 
halg'afsatok. 

Majd az Gedeonról való ßep Hiftoriat, ellőttttók en el enneklőm rondit 
modgyat, Poganynepek ellen való viadalját es erős diadalmat. 

Bővséges jótettet8 iften az Sido népnek, jelőntőtte regőn es adta féregének, 
előtte Urunknak teftőfsulefsenek, es világra luttenek. 

Regy nag'y időben illjen kegyőfsegőt tőn, Sido népnek Ifte[n] otalma-
zojok hogy lőn, de ha gonofsagot es bunt ellene tőn, azért bunte-
tőjók lőn. 

Oly nyomorufagban bőnnők miat efsenek, pogan nepek altal fokßor 
verettetenek, hogy ő Iftenőknek ellene engődetlenók lenek. 

Sőt az többi kőzzul illi Pogányok valanak, kik neveztetenek az Amaleehi-
taknak, Madian népének es az ő fiaynak, kik kevélyek valanak. 

Iftennek féregét ezők őldőzik vala, keferufegőkkel nyomorítottak vala, 
mar het eztendeje ez dolognak vala, hogy kenßattatnak vala. |j 

175a: Vala miők vala ezók fogyattyak vala, Sáska módon mindőnt ez nep 
meg'emezt vala, fem ßenat fem buzat nekik nem haggy vala, vezii 
puzteti vala. 

Szantalan luhaik barmaik kik valanak, ez népnek miatta twlők el hayta-
tanak, mindőn ioßagoktul el fogyatkozanak, es el nyomorodanak. 

Fohazkodvan sidok Iftenhőz kiáltanak, ők rontojok ellen neki panazolanak, 
az ert az Iftentwl meg' halgattanak, [így !] es meg' ßabadulanak. 

Ő kőzóttek Iften meg'ßabadulafsokra. egy io Feiedelmet föl tamazta 
iavokra, Ionasnak [így 1] ő fiat az Gedeont arra, valazta had nagyfagra. 

1 Az utolsó szó tag javítással. 
2 A szó vége javítva. 
3 Későbbi kéz javítása : Bovfégbs jótétét. 
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Lam angyalát kulde hozza es meg' Izene, hogy ßabadittoja1 az Sido 
népnek lenne, az Angyal Gedeont nag' ßepon Idvőzle Ur kegyelmet 
Ielőnte. 

Dolgodban Gedeon ne fely Angyal azt mondgya, Ur vagyon te veled 
illien módon biztattya, az Ur líten nekőd en velem mondattya főt 
meg is bizonittya. 

Valazlak tegődet Hadnagyává népemnek, hogy poganyoktul ők meg'-
menekődhefsenek, te twled az pogan népek meg'veretnek, Sidok 
meg'menekődnek. 

Az Madianitak am mind fői kezznlenek, es az Iordan vizén ők mind 
által kelének, egy nagy ßelos völgyben táborban gyúlenek, Sátorok
ban levének. 

Róttenetós es nag' fejedelmek valanak, ez népnek előtte az kik akkor 
175Z> : valanak, |j halliad ő nevőket miként hivatatnak, kik fő Urak valanak. 

íme az égiknek Oreb ő neve vala, az maiiknak penig' Zeebeth [így !] 
nevezeti vala, harmadiknak zeba ki nag' kevély vala, negyed 
salmana vala. 

Nag' erővel ezők Sidokra indulanak, ßaz harminczi öt ezőrőn ßam 
ßorent valanak, Sidok czak harminczi ket ezőrőn valanak keveísen 
alhatanak. 

Ur Iftenhőz azért az Gedeon kialta, es kialtafsaban neki üli keppen 
ßolla, Uram ha te néped ßabadulaft latna es kezem által várna. 

Segetfegődnek te jegyet nekőm jelőnczed, Irgalmaísagodbol en velem 
czelekődgyed, az mire en kérlek nekőm meg' engedgyed, had lasam 
Szent Ur tegyed. 

Czak egy fúrt gyapuczikat majd az ßüriire vétók, az gyapjú az ßürun 
hogy ha meg' harmatozik, koros kőrniut az fold mind ßaraznak 
latzik, nekő[m] Így Iegy adatik, 

így bizonyos leßök az te fegetfegődben, kezem által való erős győző
delmemben, Gedeon az gyapjút teve az ßüruben meg'harmatozek éppen. 

Valobam [így] am az fúrt gyapjú harmatos vala, kőrnyul pedig' az fold 
tizia es ßaraz vala, mégis az Gedeon Iftennek ßolt vala, es im ezt 
mondgya vala. 

Igaz I[ste]n kérlek rejam ne haragudgyal, még az gyapjú felől aldoísod 
előttem all, ha gyapjú az főidőn tizta ßarazon all, Búrú még har-
ban all. 

Bizonyai meg'tudom az te igeretódet, I[ste]n meg'engede ő nekie ezőket, 
gyapjúnak meg'lata ßarafsagban letet, es ßuru nedvefseget. \\ 

176a : Vigan am leg'ottan az Gedeon fői kele, az Galat hegyere am egy kut 
melle mene, pogányok tábora nem mezzé az völgyben, táborbeli 
féregben. 

Szollot vala akkor I[ste]n az Gedeonnak, es bőlczefsegeből azt mondta 
vala annak, igön nag' fokfagá az te táborodnak légy hallója en 
ßomnak. 

Kevefsebbis elég' ez nep meg' verefsere, előttem hogy fenki ne jufson 
kevelyfegre, maga erejetwl hogy győződelőmre jutót es nyerefsegre. 

lm ha az fok néppel menendez ő rejajok, meg' verőd meg' birod rohan
ván ö rejajok, kerkődnek leg'ottan en ellenóm azok, hogy magok 
ßabaditok. 

Sies es kialtafd kőzőttők ezt ő nekik, ha ki feleimesnek ő magában 
tetßendik, az olyannak hatra menye illetik, igy paranczol ő nekik. 

Porozlok es ßolgak által azt kialtata, valaki félelmes volna az menne 
hatra, az nep kevefseben táborban marada, mégis Iften igy ßolla. 

Ezőkrőlis nekőd Gedeon paranczolok, az vizre vid őket mindnyájan en 
azt hagyom, kik hatra térjenek en ot el valaztom, es nekőd meg* 
mulatom. 

1 Lehúzva utána : lonne. 
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Terőmtő Iítene ßavat Gedeon hallá, az népet légy ottan az vizre, vitte 
vala, vallaßtasra Iegyőt Iítentul vár vala, oly engódelmes vala. 

Ezt monda az líten akkoron Gedeonnak, az egez tábornak íerege had 
igyanak, te penig'len akkor légy neßoie annak, az kik miképpen Iznak. 

Rőndben allaíd őket latvan ő Ivaísokat, kik vizet ßaiokban kézzel hanyak 
azokat, egy fele allafsad, de ifmég azokat, neßd iol meg' Ivaísokat. j | 

176i>: Dűlvén ő haísokra kik fekuve Ivandnak, iol eßodben vegyed es nezd 
ßamat azoknak, ezök te előtted mas róndben allyanak, es tetwled 
varjanaü. 

ígyen czelekődven ezók veled legyenek,1 kik ßaiokban vizet az kezókkel 
hanya[n]dnak, kik penig' fekuve es terdön Ivanak, azok bar el 
vallyanak. 

Ezt meg'czelekode Iítene mondaísara, népet folyó vizre vive az viz italra, 
czak három ßaz leve ki nena dule hasra, az ő viz italliokra. 

No ezok utannis I[ste]n az Gedeonnak, ßolla es ezt monda en tegód 
meg'tanitlak, az pogan nep ellen iol meg batoritlak es harczolni oktatlak. 

Sokaísag' nem kel ez népnek meg'verefsere, mert en veled leßok, az te 
győződelmedben, azokat Iuttatom mind el yedesre, es nag' veződelőmre. 

íme az gyull vez nep táborból vizza8 inene, czak az három ßazal Gedeon 
fői keßule, az kevés íeregöt nag' ßepon rőndőie, es im ezt czelekőde. 

Bizvast ada egy egy Trombiiat ő kezőkben, hadgya hogy legyenek mind 
engódelmefsegben, valamit ő monda[n]d annak teteleben es czelekődetiben. 

Ur líten iímeglen ßolla az Gedeonnak, eyel egy Aprodal kel fői azt monda 
annak, meny el kemleísere az pogan tábornak es ßavok hallaísara. 

Sót igy czelekődven bizvaíban meheczi rajok, hogy ha meg kemlendód 
miben all az ő dolgok, es iol meg'tudandod mi 6 gondolattyok, 
ßavok es ö tanaczok. 

Iítene bezedet Gedeon hogy meg'halla, Czak egy Approdgyaval kemleni 
177a: el ment vala, || Pogányok Strafaja igőn vigyáz vala de őt nem 

latya vala. 
Oly igőn temcdők es ßantalan nep vala, az Madíanitak íerege furu vala, 

miként íok íaskanak furvVíege vala, ßellel fekúznek vala. 
Hogy ide Gedeon ezók kőzzj ment vala, azoknak bezedet hallya es érti 

vala, égik az maiiknak almát mondgya vala, es imigen ßol vala. 
Almámat io tarfam hallyad azt mondgya vala, az eyel nag czuda 

alma[m]ban tetzik vala, Gedeon ezőket ot halgattya vala, de nem 
iímerik vala. 

Nekóm edős taríam ugy mond ugy tetßik vala, egy Árpa pogaczia az 
égben forog' vala, az mi táborunkban az leßallot vala, es meg'-
' tötte vala. 

Nagy hatalmas kőztünk ez az pogaczia vala, fenekevei tábort mind fői 
forgattya vala, almámat nem tudom miről való volna, es mit nekőm 
mutatna. 

Erre az ő taría imigen felelt vala, Gedeon fegvere alám értelme volna, 
almámat nem tudom miről való volna es mit nekünk mutatna. 

Sőt mihelyőn hallá tarfaihoz meg'tere, es azokat me[n]tőn inte io remen-
íegre, az pogányok ellen győződelmeísegre, líten íegetíegere. 

Funni egy egy kúrtőt ada mindőn kezeben, az haro[m] ßaz embört el 
ózta három rőndben, wres palaczikokat ada ő kezőkben Lampafsokat 
az keppen. || 

Azt monda nekiók en tinektők azt hagyom, en reiam neßetok erőfsen 
paranczolom, mit en czelekődőm kőveísetők hagyom mindőnitőknek 
mondom.4 

1 Felibe írva : allyanak. 
2 Tollhiba nem helyett. 
3 Utána lehúzva : tere. 
4 Az itt köv. versszakot a másoló kifelejtette s a 177a lap aljára ina 

megjelölve, hogy odatartozik. 
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Ee rregyók en ßinten pogan tábor ßelere, trombitálok ottan azoknak 
feimere,' tys ugy tegyetők el ijeztefsókre, es ő meg' vereísökre. 

Reia gondolyatok tábort körniúl fogjatok, es az miként lehet erőfsen ki-
alczatok, az ő taborjokat hog' meg' futtaísatok, - s - könyeben 
meg' bírjatok. 

Ott el rőttenczetők mind az íok strafsakat, fuyatok erőfsen ott ti az 
Trombitákat, es egyben verietők vVres palaczikokat ne Banyatok azokat. 

Hlyen ßavat mikor Gedeonnak meg'ertek, palaczikokat mőntőn kezókben 
őzve verek, tőrefsóket nekik \Vk ingyen fem neßek, hane[m] ezt 
czelekődek. 

Olly erőfsen fujak az ő trombitajokat, három felől wtek wk meg' az 
pogányokat, bal kezőkben tartiak egő lampafsokat, lobban trombitajokat. 

Hangos ßoval ottan mind el fői kiáltanak, es kialtafsokban illien keppen 
mondanak, Gedeon fegvere Iften hatalmának jele diadalmanak. 

A Madianitak ezt halvan remulenek, Gedeon ferege miat meg' röttenenek, 
kiket fokkal tőbnek magokban vellenek, hog' ne[m] az menyn leenek. 

Nagy fikoltafsal am ordetani kezdenek, ßornyu orditafsal es futnya 
kezdenek, az három Baz népek győződelmet vennék, pogányok veretenek. 

No még ezök főlőt az Iften ő kőzikben, boczata bodulaft - s - fegvert 
ada kezőkben, egy maft ölik vágjak az ő feregőkben, Iften veri ez 
keppen. || 

178a: Izene el ottan Gedeon az Sidoknak, hogy lordan vizén tul eleikben alna-
nak, hogy az pogan nepok el ne Baladnanak, főt mind le vagafsanak. 

Pogányokra Sidok hamar el kezűiének, lordan vize partra ellenfegre 
erének, fókákat ő bennók őt wk meg' vérének győződelmet vevenek. 

Am az fw Uraknak ketteit ot meg' fogak, Zebnek es Orebnek az fejőket 
el czapak, Gedeonnak lordan vizén tul iktatak, nemőlliket le vagak. 

Poganj'okran [így] ígyen hogy Gedeon ment vala, es azokat ígyen el 
róttentőfte vala, három ßaz magával hog' meg'verte vala, igön meg' 
farát vala. 

El kőltőzek mégis tullyan ő az Iordannak, femmit nem engede az ő 
faratfaganak, ada uzefsere magát pogányoknak, nem engede magának. 

Tul az lordan vizén egy gyalog' utón vala, az nap immár akkor Bepőn 
föl tamat vala, Sidokat el ere hat nyugoznak vala mert meg' farat
tak vala. 

Czak ket Fejedelőm immár kőzöttők vala, Zébbea es Salmana király ő 
velők vala, kiket az Gedeon utaban el ert vala, es am meg' fogta vala. 

Ott az ket kiraliok hogy el futamtak vala, az Gedeon üzven őket el 
érte vala, mind az .kettőt akkor ő meg' fogta vala, feiőket vótte vala. 

Elveve Gedeon az ket királyok fejet, Arany zazlojoktul meg' fozta ellenfegit, 
az Iften el ronta Madian féregét, igi Babadita népet. || 

178fc : Temerdőki fok nep Madian nepe vala, zaz harminczi Őt ezőr azoknak 
Barna vala, Gedeon ferege czak haro[m] Baz vala, de Iften velők vala. 

Ezőket vereté Iften kevés nep alta], es el ijeztete az egő Lampas által, 
őres palaczkoknak nag' czattagafsavai, es erős kiáltassál. 

Rőttenetős es nag' hangos trombitalassal, őnnőn kőztök való egy másra 
tamadafsal, egyben budulafsal egymás vagafsaval, magok fegvere által, 

így meg' Begyőnete Madianok féregét, Amalechytaknak őzve gyúlt 
kevély népet, es meg' Babadita az ő kis féregét, meg' mutatván ereiét. 

SZep tanofsagunkra ezt nekünk meg' irattá, az Szent LelÓk Iften es 
élőnkben adatta, győződelom honnan legyőn tudnunk hattá, magát 
fői magaztalta. 

Czőndefseggel azért mindőn bizzek Iftenben, nem az fokafsagban es maga 
ereiében, Iften által lezőn győződelmefsegben, bizvan fegetfegeben. 

Az kik bizakodnak az őnnőn erejőkben, elős fegverőkben Vagy fokfagu 
nepőkben, miként Madianok efnek nag' ßegenben Iften buntetefseben. 

1 így; a. m. feleimere. 
a Javítással. 
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Nintfen Iften nekul ez földön diadalom, fem földön fe[m] menyőn hatalom 
birodalom, czak twle adatik egy igaz hatalom övé az birodalom. 

Tudnunk igy meg' írtak ezt az Bent Hiítoriat, láttak az előttis ez enök-
nek notajat, de vilagosb igy itelte az modgyat tellyes magyarázatát. || 

179«: Akkor irnak vala az eztendő rezeben, ezőr hat zaz es az hetedik ezten-
dőben, kőrőztyenök voltak igőn nag' infegben, ehöz hafsonlo keppen. 

Tiztőltefsek azért tulunk az Igaz Iften, legyőn ö nekie diczeret mindő-
nökben, Atya, Fiu es Szent Lelök czak egy Iften tarts meg' az igaz 
hitben. 

Kiknek ayanlafban ez Hiftoria vagyon, lakafsoknak helye meg' emletes-
ben vagyon, nevök is némelynek be legzetven vagyon, literi íot 
nekik adgyon. 

DR. DÉZSI LAJOS. 

ARANY JÁNOS ÖT LEVELE. 

Az alább közölt levelek újabb időben kerültek a Nemzeti Múzeum 
irodalmi leveles tárába, hármat közülük Jókai Mórhoz írt Arany, a negye
diket E. Mikes Rózához, az ötödiket Simonffy Kálmánhoz. 

A Jókaihoz intézett II. levél keltezetlen, de tartalma a Figyelő 
éveire utal, 186 l-re vagy 1862-re, a levélben említett febr. 9.-i nyomdai 
határidő pedig arra enged következtetést, hogy jan. végén vagy febr. 
legelején írta Arany. 

Az első levél főleg Arany lelki világára vet fényt, a második 
az írók indolentiajaval küzködő szerkesztő aggodalmaskodasat mutatja 
be, a harmadik egyaránt jellemző az ez alkalommal szokatlanul energikus 
Aranyra és a hírlapíró Jókaira. 

A negyedik levél értékét az adja meg, hogy benne a költő maga 
magyarázza nem egyszer félreértett balladájának, a Tetemrehtvásnak 
egĵ es nehezebb helyeit, közben néhány megjegyzést ejtvén e műfaj ter
mészetére. Az ötödik, a Simonffyhoz intézett levélnek nem annyira a 
tartalma becses, mint az ismert nevű dalszerzőnek az, a lényegében nem 
túlságosan szerény megjegyzése, mely Arany egy népdalának elterjedt
ségét bizonyítja. 

I. 
Nagy-Körös, aug. 25. 1858. 

Kedves barátom, Mór! 
Szíves megemlékezésed köszönöm, — hogy jól esett, mutatja az 

idezárt bolondság, melyért megerőltettem invalidus múzsámat. Ne nézd 
te annak gyarlóságait, nézzed csupán a jó akaratot, s ha az üstökös 
az ilyet beveszi, add oda neki, perse név nélkül, a mint van; mert nem 
tartok számot sem az írói dicsőségre, sem egyéb »accidentiára« mint az 
ilyes compositio eredményezhet.1 

Kedves nődet lelkemből üdvözlöm, téged pedig csókol ezerszer 
barátod 

(Boríték elveszett.) Arany János. 
1 E »bolondság« Arany híres makámája, a Poloska, melyet Jókai úgy 

látszik sietett nyomdába adni, mivel már az Üstökös legközelebbi számában, 
a 3.-ban megjelent, 1858. szept. 4.-n, XX jelzéssel. 
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