
T A N U L M Á N Y O K 

A Guilerin-kódex. 
Í r t a : RADÓ POLIKAEP. 

A szegedi ferences könyvtár egy colligatumot őriz (cod. lat. 3. jelzet 
a la t t ) . A 19'4 X 14-2 cm nagyságú, XVI. sz-i rézkapcsokkal ellátott préselt 
bőrkötésű könyv első része ősnyomtatvány: .Postilla guileritii super Epistolas 
et- evangelia de tempore et sanctis Et pro defunctis." A végén cz olvasható: 
Solertis viri caspar llochfeders Nuremberge exarata. Anno domi millésime 
quadringentesimonongentesimosexto octauo kalenias április. Finit."' Az 1496-os 
ősnyomtatvány s^entbeszédgyüjteménv. Vele egybekötöttek egy kis azonos 
nagyságú papírkódexet; 48 levél a terjedelme. Ez a kis latinnyelvíí, vegyes tar-
talmú kódex kilenc vendégnyelvemléknek ad helyet. Célja a gyakorlati lelki-
pásztorkodás. Afféle „silva rerum": minden ami szükségesnek látszott , hasz-
nosnak az igehirdetés szempontjából, belekerült. Több kéz munkája; úgy lát-
szik, amint a latin ősnyomtatványt különböző papok használták, irkáltak bole 
ebbe a kis papír függelékbe. (1942. okt. és 1943. jan.-bam tanulmányoztam az 
eddig ismeretlen kódexet.) 

Egy bizonyos: a nyomtatot t prédikációs-gyüjteményt magyar ferencesek 
használták; ők írták a 48 leveles kis kódexet is össze, és ők a szerzői a néhány 
vendégnyelvemléknek is. A magyar használatot bizonyítja az ősnyomtatványba 
néhány, XV. sz-i kézzel í r t magyar nyelvű glossza: a latin prédikációt le kellett 
magyarra fordítani és egyik-másik nehezebben kifejezhető hely szerencsés for-
dítását megörökítette a lapszélén. A 48 leveles kódexet is magyar emberek 
ír ták: ezt a vendégnyelvemlékek muta t j ák ; ugyanazok a kezek írták ugyanis 
ezeket, mint a latin szövegeket, amelyekbe ágyazva vannak. Az írás ideje a 
XVI. század első három évtizede. 

Mivel a könyvet ferencesek őrizték, az ő birtokukban volt, eleve valószínű, 
hogy ferencrendi szerezetesek írták e kis kódexet; ők használták a vele egybe-
kö tö t t latin prédikációs gyűjteményt is. Szegeden a ferencesek mindvégig kitar-
tot tak. A török idők a l a t t is o t t voltak, így maradt n/eg könyvtáruk is. 
Mátyás király korától kezdve, mikor templomukat építették, a mai napig. 

A kis kódex maga is elárulja szerzetesi származását. A 16. levélen ezt 
olvashatjuk: „Urunk cristus ijesusban thijzthelende a t th i ja im. . . " Világos, 
hogy ez szerzetesközösséget tételez fel. Feltűnő az „a tyáim" (patres) meg-
szólítás, hiszen a középkorban minden szerzetnek tagját „frater"-nék „testvér-
nek", „atyafinak" neveztek, még a kanonokrendieket is és a monasztikus szer-
zetesrendeknek (bencések, ciszterciták) t ag ja i t is; a koldulórendek pedig magyar 
nevüket („barát") ie a „frá ter" szó szláv közvetítésével kapták . Egy-két példa 
a XV. sz-i kézírásos leleszi breviáriumban ezt olvassuk: „Notandum est, quod 
quilibet fráter ordinis premonstratensium ex debito tenetur cottidie decantandos 
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ad istos psalmos."1 A XVI. sz. elején evangelistarium-kódexet író pannon-
halmi szerzetes így ír ja magát : „Anno domini M. Q. quintodecimo per mantis 
fratris pauli professi huius monasterii s. Martini nati Thome forgach de 
Losoncz."2 Egy 1455-ben ír t cisztercita kódexben a szerzetesek így szerepelnek: 
„omnes fratres relictis omnibus, que in manibus habue r in t . . . f ra t r ibus seorsum 
a defuncto ordinatis circa abbatem . . . fratribus ante feretrum astantibue cum 
cruce" . . ,3 Az ágoetonrendi kódexíró 1479-ben ,,fráter Matheusnak" í r ja magát.4 

Kódexünkben az „atyáim" megszólításnak tehát valami különleges okának 
kell lennie. Ez t a különleges okot meg is találjuk fol. 37-en, hol ezt mondják 
az „atyáknak" : „Barmith három eztendeijgh the f t ekh" . . . Ebből világos, 
hogy a három évenkint egybegyűlő káptalanon mondott beszéddel van dol-
gunk. A visitator elnököl a „capitulum" ülésén: ezen választják meg Sz. Ferenc 
szabályai szerint a tartományfönököt (minister provincialis-t) s a rendtarto-
mány többi elüljáróját a „custost", „vicariust", s a házak főnökeit (guardianu-
sokat), még pedig három évre. A, káptalanon résztvevő elüljárók az „atya" 
címet viselik. 

Kódexünk minden bizonnyal a ferencesek salvatorianus, szigorúbb irány-
zatú provinciájának részére készült. Az ő érdemeiket a magyar kódex-irodalom 
terén nagyon szépen méltányojita HoTvátih János. Ez a kódex is jó példa arra, 
hogy a salvatorianus-tartomány elüljárói még az egymásközt t a r t o t t kápta-
lanon is hogyan próbálkoztak magyarul szólani rendtársaikhoz. A visitatio 
alkalmát leszámítva, a kódex többi magyar nyelvű része szintén próbálkozás 
a magyar nyelvű igehirdetésre, a Biblia magyarázására, hittudományi kifeje-
zések magyar nyelven való kifejezésére. A latin nyelvű részek is a gyakorlati 
lelkipásztorkodást t a r t j ák szem előtt. 

A kódexet tartalom szerint ismertetjük. 
Г. 1 — 2: Gregorius, Moralium libri. 

De oratione. 
f. 3 — 6: „Notandum est, quod Cristus dominus multas ac diverses l ege s . . . " 
Г 7 —14: „Sermo evangeliealis" (bibliai helyek magyarázatai). 
Г. 14—lá: „sequuntur aliqui defectus propter quos confessio non erit bona eí 

salutaris." (latinul és magyarul). 
Ï. 15—16: „Labora sicut bonus miles Christi Jesu (káptalani beszéd magyar 

bevezetéssel), 
f. 17—26: „Sermo dominicaïis super Evangelia." 
f. 26—28: „De dignitate sacerdotali." 
f. 29—36: Ugyanaz, mint f. 3—6. bővebben. 
f. 36—38: Szentírási helyek magyarázata; f. 37: magyar szöveg (káptalani 

beszéd töredéke), 
f 38: „Hijs módis exponitur sacra scriptura"; magyarul is. 
f. 39—40: Labora sicut bonus m i l e s . . . " ; nem azonos 6-al. 
f. 41: „Sodorna. . ." s a többi bűnös város magyarázata magyar nyelven. 
Г. 41—42: Allegorikus bibliamagyarázat. 
f. 43—44: Latin beszédek: „Vigilate quia nescitis . . . " — „Omnes m o r i m u r . . 

— „Sermo de missa. . ." 
Г. 45—451: Latin, főképpen bibliai szavak és mondások magyar fordítása. 

Most közöljük a kódex vendégnyelvemlékeit előfordulásuk sorrendjében. 
1 Egyetemi Könyvtár cod. lat. 74. fol. 8. 
2 Egyetemi Könyvtár cod. lat. 113. fol. 60. 
» Nemzeti Múzeum c. 1. nr. ae. 360. fol. 66. 69 . 75. 
4 Szombathely, Székesegyházi Könyvtár c. 1. 10, fol. 419. 
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1. Latin-magyar szómagyarázatok (Guilerin-kódex 1. kéz, első bekötési 
tábla belsején). 

(1) „Nota: Centenar: Mafa; (2) Marfupium th.z (I) (3) Braehilum kethen. 
(4) Diplois. paplan. (5) polimita: tharka. (6) Tunica poliniita tarka kentus (7) 
flameolum. kathywl. (8) Mulule (?): keffen. (9) Maílenka gerwzna. (10) Darué-
narius hernach. (12) Suf ra partha. (13) Texta. Idem. (14) Frontale. Naffhn. 
(15) Griauis (J) Therpe. (16) Subduetus Beleth (17) Cuturnuü chizma. (18) 
Aceruus Aztagh. (19) No(tand)um : Tercio kalen. decembris. Zentli andras 
hawanak hwzon eggedik napjan. (2U) Duodecimo kalendas septembriß. kin 
ázzon hawanak hwzon eggedik napyan. 

(Más kéz Írásával:) (21) Aceidentaliter. wlgo. Newekedeth zerenth. (22) 
Gaudium aecidentale. wlgo. Newekwdo hwrum." 

A Guilerin-kódex első kötés-táblájának belsején olvasható mintegy 20 
latin szónak és kifejezésnek magyar visszaadása. A szavak a latinnyelvű Bib-
liában a Vulgatában előforduló ritkább szavuk. Figyelemreméltó a filozófiai 
kifejezés „aceidentaliter" fordításának próbálkozása:- „növekedet szerint" az 
ctyinologia alapján: „accidit" hozzájárul valamihez, tehát „növeli" azt. 

2. Szűz Mária antifónák. 
Guilerin-kódex II. kéz, címlap v°. 

a) Ave Regina caelorum. 

„Iduezlegh zentzeges Maria If tennek annija menijorzagnak kiralne 
azzonija paradichijomnak kapuja ezwelagnak azzonija te wagy kijwaltkepen 
tif ta ziz te fogadad iefuft bijnelkyl te zijled ez welagnak teremteiet ees 
ijduezoyteiet kijben nem kethelkedonk zabadwyth inegh mijkent minden 
gonoztwl ees imagy az mi bijneinkert amen." 

b) Salve Regina. 

„ydwezlegh ergalmaffagnak annya maria 
eloth edeffegh ees my remenfegonk ydwez legh 
tho hozzad kyatonk ewanak zam ky weteth 
t'vay the hozzad ohayíonk fohazkodwan ees 
fyrwan ez zyralomnak welgeben no azerth 
íny zozolonk nemes azzonouk zyz maria 
azthe ergalmaflagos zemeydeth myreyank 
theroychyed ees az aldoth iefuft az the 
mehednek gymelchyeth mynekonk ez 
zam kywcthefnek wtanna megh motaffadh 
о kegyes о kegyelimes о edeffegef zyz 
mar ia legh my ertonk ezedeze zenth 
fyadnak elethe halalonknak ydein 
maf tanys ogy thegy bodog zyz maria" 

A kódexet tartalmazó colligatum ősnyomtatványának címlapján, a hátulsó 
oldalon olvasható egy Mária antifóna. A XII. sz-ból származó Ave regina 
coelorum kezdetű,5 a zsolozsmát febr. 2-tól húsvétig befejező Mária antifóná-
nak nagyon szabad paraphrasisa, kibővítése. 

Ugyanaz a .kéz a Salve Eegina kezdetű antifónát is lefordította a kódex-
ben; ezzel Szentháromság vasárnapjától ádventig fejezik be a zsolozsmát. 

6 P. Wagner, Einführung in die gregorianischen Melodien, I2, Leipzig 
1911, 157. 

1* 
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3. Pasztorális jegyzet a gyónás helyes módjáról (Guilerin-kódex 
III. kéz, jol. 14—15). 

„Sequuntur aliqui defectus propter quos confeffio non 3rit bona et 
salutaris. 

primo. 
(1) Defectus premeditacionis eleeb megh nem 

gondoltha 
(2) Defectus contricionis Nincben toredelmeffeghe 
(3) Defectus firmitatis Ninehen eros zandeka tovabba magath 

megh oltalmaznia 
(4) Defectus Veritatis nem igazan gionik de keepmutatas 

zo renth 
(5) Defectus criminacionis Maaf t binteth az gyowonafbo 
(6) Defectus diuisionis Az gyowonaft megh oztania 
(7) Defectus humilitatis Alazatofon nem caral az gyowonofra 
(8) Defectus integritatis tellyesseggel megh nem niongya 
(9) Defectus electionis tu,datlan confeflorth vaalazth 

(10) Defectus expreffionis el palaltolnia byneth 
(11) Defectus Reftitutionis az el vottet megh nem adnia 
(12) Defectus karitatis Nem zeretetbol gyónik 
(13) Defectus declarationis az gyowonafhoz tartozokat 

nem mongya 
(14) Defectus desperacionis Nem hyzi bininek bochianathiat 
(15) Defectus erubefcencie zegyenli az bint megh giowonni 
(36) Defectus ob(ediene)ie mert nein giowonik ahhoz akihoz 

tartozik 
(17) Defectus Remiffionis Nem bochiat niegh neki vetetteknek 
(18) Defectus fecretacionis Nem tart ia megh amit az giowonafba 

halloth 
(19) Defeetus satisfaccionis nem tezon olegeth az binQkrQl". 

A Guilerin-kódex III . keze (fol. 14—15) le í r ja magyar nyelvű próbál-
kozással a gyónás körül előforduló hibákat, amelyek miatt a gyónás nem lesz 
üdvös: „Sequuntur aliqui defectus propter quos confessio non érit bona ' et 
salntaris." 19 hibát sorol itt fel latinul és ezeket azután nemcsak fordítja, 
hanem meg is magyarázza magyar nyelven. A latin szövegben az egyes 
kifejezések mint genitivus obiectivns értendők: „defecus criminationis" nem 
„a vádaskodás hiánya", hanem az a hiány, hiba, hogy vádaskodás történik 
a gyónásban másvalaki ellen. 

A hibák sorjában a következők: 
1. A kellő készület (praemeditatio) hiányát jelenti. 
2. Az érvényes feloldozás pótolhatatlan föltétele a bűnbánat, contritio; 

ezt „töredelmességnek" fordítja. 
3. Az erős fogadást (firma propositio), mely a bűnök kerülésének szán-

dékát jelenti, „firmitas"-nak mondja. 
4. Minden szentségnél szükséges a szándék (intentio): ha ez hiányzik, 

akkor nem részesülhet a szentségben, mert hiszen nem is akarta azt. Ezt 
„defectus veritatis"-nak nevezi és helyesen adja vissza magyarul, hogy „kép-
mutatás szörént gyónik". 

5. A gyónásban tilos mást vádolni, bűntársat megnevezni. Ezt a „crimi-
natio" vádaskodás szóval fejezi ki. Ennek fordítása: „büntet", tehát azt 
jelenti, hogy „bűnösnek mond." 

G. A bűnöket mind egy gyóntatónak kell elmondani, nem lehet egy részét 
egyiknek, másikat másik gyóntatónak mondani: ezt a hibát „divisionak" 
nevezi. 

8. Az „integritás" azt jelenti, hogy semmi lényegest nem szabad el-
hagyni: nagy bűnt, annak számát csökkenteni, vagy lényeges körülményt 
elhallgatni. 
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9. Az „eleetio" h ibá ja az, ha valaki azért választja azt a gyóntatót, mert 
arról tudja, hogy nem érti meg bűnét. A gyóntató neve „confessarius", ebből 
„confessor" lesz a magyar szövegben. 

10. Az „expressio" hibája abban áll, ha homályosan fejezi ki magát , 
hogy ne értse a gyóntató szükségképen a rosszal. Az ilyen valóban „elpalás-
tolja" bűnét. 

11. „Restitutio"-ra kötelezett az, aki másnak készakarva kárt okozott. 
A jóvátételt egyszerűen fejezi ki, a lehető esetek közül a legszokásosabbat 
véve ki: „az elvöttet meg nem adnia". 

4. Káptalani beszéd megnyitója (Guilerin-kódex IV. kéz, fol.'16'.). 

„vrunk eristus yesusban thyzthelende atthyaim ez egynehány zamos 
zentli ygeken mely Igeken el kezdem atthyasagtoknak elethe az predikschyotli: 
ezkepen wadnak az о Botho zerint walo magyarsagy Mukalkogyal mykepen az 
eristus yesusnak yo wytheze." 

A kódex IV. keze leírja magának magyarul a latinnyelvű exhortatiomk. 
káptalani beszédnek bevezetését, illetve bevezető formulájá t . Mivel „a tyáknak" 
szólítja és „atyaságtoknak előtte" kezdi el prédikációját, láthatjuk, hogy a 
rendi káptalanon egybegyűlt „patres eapitulares" közössége előtt szól a prédi-
kátor. A beszéd jeligéje és vezérgondolata: „Labora sicut bonus miles Christi 
Jesu". (2. Tim. 2, 3.) 

5. Káptalani beszéd töredéke (Guilerin-kódex IV, kéz, fol. 37.). 

„Cristus furrexit mala nra deleuit b(e)n(e)dicto fangui(n)e quem pro 
nobis efudit ergo gratias persoluamus Deo patri temper memores Cristus fel 
thamada mij bynonketh ely mofa az о aldoth wereuel kyth my erthonk ky 
ontha azerth myhees halath agywnk atthia Iftennek megh emlekezQnk Merth 
mynk bynefek valank mellyerth az nagy halai raytwnk el hatalmazek them 
loceben foglalwan azerth myel Cristus fel thamada nekwnk ydweffegnkre ef 
fel thainadafawal nekonk hoza elethet azerth my es halat agywnk atthio 
Barmith három ezthendeygh tbeztekh vyffele ez felden zydalmathos halalwal 
emberi neinzetelh meghwaltha Az kerezt fan hogy fyge fogadafth then az 
tolwaynak byzon mondom ez napon welem leez paratftrcyomban azért my esd 
kegyes zyz maria the menyey zep rofa zyzen zyle wrwnkath ky mynketh 
ydwezçythe о kegyes о kegelmes Jefus Cristus i rgal ." 

A kódex IV. keze (fol. 37) egy másik káptalani beszéd töredékét is tar-
talmazza magyar nyelven. Elég zavaros az egész, mintha vázlat, jelszavak 
lennének csupán. A beszédben előforduló „Barmith három ezthendeigh tbeztekh" 
véleményünk szerint a káptalanon három évre Választott és kinevezett elöl-
járókra vonatkozik. 

6. Hermeneutikai kifejezések magyarítása (Guilerin-kódex IV. kéz, fol. 38'.). 

„Hys módis exponitur l'aéra fcriptura ' 
Primo silogist(ie)e id est okos byzonytaffal 
Secundo allegorice id est ira foknak ele hozatawal 
tercio metonimiee id est peldak zerynth 
Quarto diserte id est nylwan *walo bezedek'l 
Quinto mistice id est lelek zerinth 
Sexto hystoriee id est let dolog zerint i 
Septimo ' id est hyth zerint 
Octauo tropologice id est erk'lch zerynt 
Nono anagogice id eft Remenfeg zerint." 
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A kódex IV. keze a szentírásmagyarázat elméletének, a hermeneutiká 
nal; egyes kifejezéseit próbálja magyarul visszaadni (fol. 38) „His módis expo-
nítur sacra scriptura" címen. Természetes, ebben a kis töredékben hiába keres-
nénk hermeneutikai rendszert; mindössze néhány bibliaértelmezési módszernek 
magyar nevét iparkodik megállapítani: nyilván azért, hogy ha prédikál, a 
népnek' megmondhassa, mint az a közelikor prédikációs gyűjteményeiben min-
denütt meg is található: most ezt vagy azt a bibliai helyet milyen értelemhen 
veszi. 

1. A „syllogistice" kifejezés voltaképen a középkor iskolás (skolasztikus) 
következtetési módszere, amelyet a Bibliában is lehet természetesen alkal 
mázni. Így pl. Jakab apostolt a Bililia szerint I. Heródes Agrippa ölette meg, 
már pedig б Kr. u. 41—43 között uralkodott, tehát Jakab apostolt Kr. u. 41—43 
között ölték meg. A „syllogisticus" következtetés neve „ratiocinatio" is lehet; 
erre gondolva nevezi írónk „ok-os", azaz okoskodás alapján történő bizonyt 
tásnak a bibliamagyarázatnak ezt az első módját. 

2. Az ,,allegorikus" magyarázatnak a hermeneutika az átvitt értelmet 
nevezi (sensus translatus, vagy tropicus). A keresztény ókorban különösen az 
alexandriai hittudományi iskola állította, liogv a Bibliát allegorikusán is lehet 
magyarázni, illetve vannak helyei, .amelyeket csakis így lehet érteni. Mit ért 
a mi szerzőnk az „allegorikus" kifejezésen, mikor azt „írásoknak előhozásával" 
adja vissza, nem értem. 

3. A „metonymiee" fordítás sem felel meg a valóságnak: „példák elé-
hozásával" magyarázni a Bibliát. A metonyinia ugyanazt jelenti ugyanis a 
hermeneutikában is, mint a stilisztikában. 

4. A „diserte" a Biblia szószerinti értelmezését jelenti: mikor azt ér t jük, 
amit a szavak, a betűk kifejeznek (sensus verbális, litteralis). A „nyilvánvaló 
beszéd" helyes fordításnak mondható tehát. 

5. A „mysticus" értelmezés az egyházi szónokok között a leggyakoribb. 
Ez tulajdonképen a bibliai szerző szándékán kíviil esik: az eredeti értelmet 
feltételezi (pH. a naimi if jú feltámadását), de ehhez átvitt értelemben szól 
hozzá (pl. a bűnből való feltámadásra alkalmazza az említett elbeszélést). 
Szerzőnk azért fordí t ja „lélek szerint" e kifejezést, mert a „sensus mysticust" 
„sensus spiritualis"-nak is nevezik. 

G. A négy utolsó értelniezésmód nem annyira a módszert nézi, hanem 
tárgyilagosan azt tekinti, mit magyaráznak. így az értelem lehet — tárgyát 
tekintve — „sensus Itistoricus" történeti; ezt szerzőnk nagyon érdekesen „lett 
dolog szerint" kifejezésül adja vissza. 

*7. A latin szó helyét üresen hagyta a szerző. Па a hithez tartozó tár-
gyat magyaráz, akkor „dogmatice", azaz „hit szerint" értelmez. 

8. Ha az erkölcsi élethez tartozó tárgyról van szó, az „tropologicus"; 
azaz „erkölcs szerint" való értelmezés. 

9. ..Anagogicus"-naV; a jövő, másvilági élet tárgyáról szóló értelmezést 
nevezi. Szerzőnk ezt eredeti elgondolással „reménység szerint" való magyará-
zatnak mondja, nagyon helyesen, mert a másvilági életet a remény hozza 
közel. 

7. A parázna bűnök fajtái (Guilerin-kódex IV. kéz, fol 41.). 

„Sodoma 
ez warafbelyek wetk'ztenek wala az 
wriftennek ellene byerth el wezenek 
hogy fyrfyw fyrfywnal azzonyallath 
azzonyallattal wethkezeth wala 
Gomorra 
ezek wethk'zthenek wala okhtalan állattal 
mykepen az barmokal 
Sabia 
ezekh weth'ztenek wala myk'pen hogy 
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az azzonyallatok fyrfywmodra ek'pen 
chelek'dnek wala 
Segor 
ezekh wethkeztenek wala az azzonallato 
kai bolfelel ees yobfelel 
Kola 
ezekh wethk'ztenek wala ylletefnek 
myatta myk'pen hogy ky ky myndh 
omaga omagawal myndh azzonyallath 
myndh fyrfyw eteet." 

A kódex IV. keze még a 44. levélen is ír egy oldalt. Ezen az oldalon 
a Mózes első könyvében (Genesis) előforduló öt bűnös város pusztulását téte-
lezve fel, szemléltetési anyagul a % öt város nevét sorolja fel, a városok nevé-
hez hozzáfűzve a parázna bűnök fajai t magyar nyelven. Az öt város (Penta-
flolis) neve a Biblia szerint: Sodorna, Gomorrha, Adama, Sebőim és Bala, vagy 
Segor. Szerzőnk Adama-t kihagyva, Seboim-ot „Sabia"-nak í r ja el, és Bala-t 
.,Kola"-ra másítva, ezt veszi ötödik városnak, holott ez csak Segornak másik 
neve volt. 

A bűnök, amelyeket magyarul próbá! kifejezni, a következők: 
1. „Sodorna": a szodómia, vagy homosexualitas. 
2. „Gomorra" : a bestialitas. 
3. „Sabia": az ú. n. lesbosi, vagy sapphoi szerelem. 
4. „Segor": a természetellenes coitus. 
5. „Kola": a mindkétnembeli onania. 

8. Latin-magyar szómagyarázatok (Guilerin-kódex V. kéz, fol. 45—45'.). 

(1) „Möns fcopulofus kozyklas hegy (2) scifmaticus 
hyttol zaltath (3) Tríuium horomfele agazo wth 
(4) Non sine singultibus et lacrimis Nem fohaz 
kodaffoknal es kewyhQlataffoknal kyl 
(5) faCtidiofus wtalathoz (6) Saramenta 
zemeth (7) Quod si bos cornnpeta facit hogy 
ha az eker ekledeze leendh. Exodi. X. X. I . 
(8) Neophitum id eft de nouo conuerfum ad 
fidem: et dieitur a neos quod eft nouus et 
phitos quod eft fides 
(9) Cum venalibus fuis az о arwyookal 
(10) Natura natura ta kezelyoteth 
termezeth (11) promulgac(i)o hyrdethes 
(12) Trahea chyga amellyen valamyth fel 
wonznak 
(13) Trubla meezkatan (14) Inportunus dagalyos 
(15) Mediastinus gem az kyn az chyga 
forogh hogy kyn emberth awagy egeb 
allattoth fel wonznak 
(1С) Apocriff ezek azok kyknek ureez tano 
byzonzagok ninchen 
(17) Inquilinus patrach qui in curia 
alicuius Nobilis ant domj morant(ur) 
(18) Incola zyller 
(19) pufillanimus felelmefek 
(20) Conuicia az ky embernek valamyt 
zemere weeth todny illic te rezeges 
mynth 
(fol. 45'.) 
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(21) Compagum ez we ennye wez ez ez we zerzez Awagy 
kedyglen byimek megh fokazywtaza 
(22) Areere el thawoztathnya (23) Нес inportuna mors 
hirtelen halai (24) Multe in commodis fok hazlanth-
lanzagokban (25) Inter wepres az zywewenek nyek 
k'zetthe. (26) H i r f u t a uestis zerres r u h a Awag ethezeth 
(27) Arundine(m) quaffatam hezagh nadath 
(28) cripta feld al lath walo bolth haythas (29) cvoka (?) uel contract(u)m 
benno (3D) f lameum gladium atque verfatilem langazo es 
kethfele wago ther th (31) Cinctorium zoroytho 
(32) hyperbolica locucio peldabezed zerynt walo zolas 
(33) Suburbys az warafnak kerywthefe kezeth 

(34) Per hydemptitatem emberzegnek az yftenzeget egotth 
letelenek myattho. (35) Arepticus erdegtol megh 
fogattattoth (36) PreTtabilis sup(er) malicia kenoro-
lethes az gonozzagon (37) l ' a ranymphus kowetth 
chyw (38) carume (?) Nadmez (39) Lufcum bruna (40) Volutabat(ur) 
l'pumans es az felden hewer wala es tliaytekott 
thwr wala. (41) E t allidit illud es le ythe otheth 
(42) Quod si fal infu l fum fueri t in quo illud eo(n)dietis 
hogyha az fo yztelen leyend annak wtanna 
mywel fozthok thehath De proximor(u)m complacac(i)o(n)e 

Auguft inus dicit 
Qui no(n) wlt diinitt(ere) f ra t r i fno no(n) fperet or(aci)onis 
effectu(m) vn(de) eciam Ambrofius 
Si no(n) injuriam dimittis que ti(bi) fac ta ef t no(n) or(aci)o(ne)m 
pro te facis fed malediccio(n)em fup(er) te Jn ducis. 

vn(de) Gregorius 
Munus no(n) accipit(ur) ni fi ante difco(r)dia ab animo expellat(ur) 
(43) Aurea texta a ranyan keffento 
(44) Nimiru(m) kethTeg nel kyl." 

A kódex V. keze (fol. 45—45') ú j r a latin-magyar, elsősorban bibliai sza-
vaknak és kifejezéseknek magyarí tásával próbálkozik; úgy vélem, sokszor na-
gyon szép, eredetiségre valló eredménnyel. 44 szónak és kifejezésnek magyarí-
tását jegyezte ide, annak tannságaképen, hogy ferences körökben mennyire 
bibliás alapon űzték a magyar nép lelkipásztori képzését. 


