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VEGYES FÖLJEGYZÉSEK. 
Schaller Jakab budai könyvárus 1512-ben, Velenczében újra 

kinyomatta az először 1475-ben Augsburgban kiadott Poüilla Quiltermi 
super Epistolas et Evangelia etc. ez. könyvet. Ennek egy példánya 
hajdan Blasius literátus de Serench-é, majd a sz.-lőrinczi pálosoké volt, 
ma pedig az Egyetemi könyvtáré. A bőrrel bevont fatáblák papírral 
borított belső oldalán uj testamentomi sz. történetekre vonatkozó két 
soros latin versek, a czímlap elé kötött levélen s a czímlapon részint ily 
versek, részint betegségekre szóló ráolvasások vannak feljegyezve latin s 
magyar nyelven; a könyv végéhez kötött levélen egy rövidebb s egy 
hosszabb gyónó formula van Communis confessio ezímmel, magyar 
szöveggel és Salve Regina ezímmel magyar szövegű imádság. A hosszabb 
gyónó formulának ama szavai: bűnes vagyok régi nagy sok bálvány-
imádásomban, valamint a Salve regina czímű imádságnak travestálása 
világosan mutatja, hogy a szerző vagy leíró már a reformáczió híve 
volt. A tétovázó helyesírás kétségtelenül elárulja, hogy a XVI. század 
első felében írattak, lehet hogy épen Szerencsi Balázs által. Az első 
formula félben maradt, a második teljes. Ennek eme szavaira: epejts 
meg az én megromlott természetemet, a könyv utolsó lapjának alján, 
valamint az ezzel szemben levő lap alján is ez a mondat van feljegyezve: 
Epjjche meg bennenk az meg romlót termezetet; a mire szintén 
XVI. századi (katholikus) kéz ezt a megjegyzést teszi: w azt akarna 
hogj'i az farkafys Jol laknék az barannakj/s ne lenne heija. A lapok 
szélén sz. írásbeli helyek magyar fordítását találjuk, a czím hátlapján 
pedig a következő két ráolvasást, az odajegyzés idejével együtt: 

En Wram mindenható Ur iftenfegh, en nekem ez may | napon 
zamban wagyon drágalátos zent teftet zent | wered, en ky wezem zambol, 
ketthe zeghem az | felet hagiom magamnak felet adom az en | wramnak 
es ellenfeghemnek hogy en w ellotthok | légiek ollian kedwes ollian 
örwendetes mint az édes | anianak az w magzatia wolna. 

En wram mindenható wr iftenfegh Imar en ez wilagh | béli b. p. 
közonleghes népeknek mind appraianak nag | meg kötthöm nielwöket 
lato zömöket gondoló zywek . . | kegietlen kötelwel az (?) famfomnak 
giwrwiwel, hogi | fenky en reám ne zolhaffon ne fondolhaffon iftennek | 
mondom Igheyewel bodog azzonnak hatalmawal. Annis 1516. 

Nóta. Que mulier non potest parere masculum vei feminam, | debet 
seribere istas literas et debet ligare ad | ventrem parientis et statim 
pariét sine dolore, | si quis quum ligát tunc vnura Pr nr et vnum 
Ave | et Credo ligát. Sequitur 4- Elizabet -f- peperit 4- Sanctum | 4- Joan
nen! + Baptistám + Anna -\- peperit + matrem -\- domini | + nostri 4- Jesu 
4- eristi 4- sine 4- dolore 4- conjuro 4- te -+- Infans 4- | per patrem 4- et 
ftlium 4- et spiritum 4- sanctum -f ut + sive 4- sis 4- I masculus + sive 4-
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femina 4- sive -f sis 4- vivens -f sive + mortuus 4- | venias + ad lucem + 
xpi + Infans -f veni + foras + locum + aperu . . | + et eduxit + eum. 

Alia. Domini est terra etc. Hunc | Psalmum debet scribi et poni 
sub pede dextra et statten pariét. | 

Sequitur alia de morbo cadueo. 

4- Ebrum 4" Intebrum 4- Critio 4- merit + Pal + Pater 4" ventus 4~ 
fil . . . | 4- remedium 4- Spiritus 4- sanetus 4- custodi 4- famulum 4- tuum N. 
vel anc | 

Contra morbum kadueum. Ecce vidimus eum non hab 
requiem In cena domini In matutino etc. Oratio. 0 Jesu criste salu. | mundi 
propter hec verba et per tuam amarissimam passionem lib . . | me famu
lum tuum N. de morbo cadueo et ab alys infirmitatibus | ut dign . . ti. 
laudare in omnibus diebus et noctibus vite mee. | O sanete Valentine 
episcope martir et pontifex ora pro me famulo | tuo N. 

Contra venenum kadueum. Stetit vnda | fluxus congregate sunt 
abissi in medio matr'is. 

Contra \ mundum morbum. Elim, melim zelim, vnum pr. nr. 
Ave . . | credo. — Item in lingua greka: Inola 4- farus + Ibas 4- Ibol | 4-
gargary 4- gargalay + In 4 nomine 4- patris 4- et fily 4 et + Spiritus s  

Contra eundem morbum. Wr iften mit monda w . . | mit paranchola 
miglen Wr iften az magas kereztfan meg f | es az ew fzywet 
altal eklelwen es meg mar . . . | ew benne harom czep wer, fei haga 
fzent Janos apaftal . . | ziz zonnionk fziz marianak karya ala ada, az 
magas kerezt | farol leweven, mikepen azkorth az filoh meg nem Indul.. j 
iftennek paranyolatiaual mondom es bodod azzonnak hatal | hog te 
benned N. meg alhaffon az korfagh, Ada i t . . . | 4 guet 4- guttaury 4- habet + 

Contra eundem morbum. . . . | factus Jefus In agónia prolixus 
orabat et factus eft ianctor . . (?) | sicut gutte fanguinis deaureatis (?) 
In v. um p 

Contra morsum rabidi canis ad oblatam vei ad panem. j Sequitur: 
zaro zarabia zarabifta zarabuntur alem . . | Palem In alenti es. 

Communis confessio.1 

Gyónom teneked en édes iftenem mint wramnak | atyámnak terem
tömnek, szerető meg^j waltomnak, édes wdwezeytömnek, wagiok | bwnes 
te szent iftenfegednek, szómban gonoz | gondolatomban czelekedetemben, 
nem (?) látásomba, j kérlek thegedet mint édes iftenemet wramat | attyamát 
teremtemet, szerető meg waltomath | es \vdwezeytömet Bochaffad meg az 
en | bwneimet az te fiadnak Jefus eriftusnak | halálának irdemeerth. Es 
aggyad nekwnk | az te zent ayandekodat hog kynek általa zeret | heffwnk 
tégedet mindeneknek felette es attiank | fyat mint mynnen magonkat, 
kérlek tégedet — — — 

1V. ö. Gyöngyösi-c. 81. 1. — Virginia-c. 1 — 13. 1. — ViLkovics-c. 24—36. 1. — 
Érsekujv.-c. 265—267. 1. 
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Myheppen hell Iftenhez meggyónni. 

Gyónom teneked en édes iftenem mert te wag | énnekem teremptem, 
en édes meg waltom wagiok ' Bwnes te fzent Iftenfegednek wakfagom-
ban, | hytetlenfegemben, ketfeges woltomban, regy nagy \ fok balwany 
Imadaíomban, te szent newedet [ bwzgo leiekéi segitfegwl nem hywaíbm-
ban, | halaadatlanfagomban, te szent Igédet bwzgo | leiekkel nem tanwla-
fomban, es minden | engedetlenfeghemben, gonoz zomban, zandekomban, | 
latafomban, hallafomban, Iregfegemben, ragalmas | woltomban, zytkos 
atkos woltomban, harag | tartalomban, hamiffan hitemet mondafomban, 1 te 
fzent parancholatidat meg nem tartafomban | es mindennemw gonoz 
Bwneimben, hagiom | Bwneffe magamat zanom banom minden | gonoz 
bwneimet, De kérlek tégedet mint | wramat atiamat Teremptemet, es 
édes meg | wraltomat, Az te szent fiadnak my wrwnk Jefus | Chröfnak 
fzent haláláért szent were hwllafa | ert leg Irgalmas, légy kegielmes 
énnekem ] szegin Bwnes embernek, Bochafd meg az en | Bwneimet 
wylagofycz meg engemet, fzent lelek | iftennek ayandekawal, wygaztaly 
meg enge | met es epeycz meg az en meg romlotth | Termezetemet, 
hogy az en bwneimet Igazan | gwlelheffem, Téged örök iften mindenek
nek | felette zeretheffelek es fele Barátomat | mint ennen magamat Aggyad 
wram iften hog | rendelheffem, az en eletemet atte zent parancho | latyd 
fzerent es elheffek ez wylagon teneked | fegedre fele barátomnak 
eleo mentere | nekem Idweffegemre, aggyad hogy | zolgalhassak 
teneked, mind holtom napyglan | es holtom wtan, mennyorzagban tége
det | lathaffalak es örökké dychyrhesselek Amen. 

Salve Regina.* 

Wdwcz leg menye)' Jefus criftus Irgalmaffagnak | ky'rallia elet edeffcg es my re-
Idwez leg, The hozzad kyaltwnk : | Ewanak zam k5; wetet fiay, Lm c nf cSw nk ] 
te hozzad fohazko | dónk ohaytwan es fírwan ez siralamnak | vőlgeböl 
No azért my közben Jaronk Jefus | az te kegielmes zemeydet my reánk | fordychad: 
es az te aldot zent atyádnak | orchayat Nekwnk ez zam | kywetes wtan meg 
O kegielmes | o Irgalmas o édes Jefus criftus. | [mwtaffad, 

Wdwez leg örök atya iften egietlen eg my | menj^y szent attyank 
Könyörwl my raytwnk | es wyg minket az te ifmeretedre 
Kynek Igaz | iffmerety is örökké walo elet es weghetetlen | nag Bodogfag | 

Wdwez leg aldot Jefus eristus eggietlen eg meg | waltwnk es közben 
Jaronk attya iften elöt | effedezzel az my Bwnwnkert, es ag nekwnk | 
Igaz hytet. Igaz feyedelmeth es mynden | népek közöt Bekeffeget. | 

* Salve regina, mater miserieordiae 
Vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus exules lilii Hevae. 
Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte 
Et Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende, 
O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria. 

A következők, — úgy látszik a Veni creator spiriins kezdetű hymnus szem előtt 
tartásával írattak. 
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Wdwez leg szent lelek wriften, wygaztalo es | wriftennek Ayandekä 
geryezd fel (lelkwnkben) izyvönkben Bwzgoi'agos fzerelmcdnek tüzet 
hog mind | holtyg az Igaz hytben my meg maradhaffwnk | 
es örök eletet byrhaffwnk : Amen. | 

Eorök mindenható Wr iften ky minden fetetfegnek | 
wag kegies megwylagofeytoya wylagofycz meg | 
az my zywönket hog az te zent Igédet ertheffwk | 
ertwen meg tarthaffwk k) ; légien az te zent fvadnak | 
newe dyeheretyre, es nekwnk lölkwnknek Idwesse- | 
(gwnkre)-gere mind örökken örökké Amen. | 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE. 

Képes díszmunka a mívelt közönség számára. Szerkeszti Beöthy Zsolt. 
E czím alatt egy nagyszabású munka első füzete jelent meg marczius 
közepén. Bevezetést »Irodalmunk és irodalomtörténetünk« czímmel a szer
kesztő írt; utána Réthy László »A magyar nemzet őskoráról«, Simonyi 
Zsigmond »A magyar nyelv eredeté«-ről, Erdélyi Pál »A pogánykori költé
szet emlékei«-ről értekezik. A füzetet tizenkét szövegkép s két műmelléklet 
diszíti, melyek közül, mint a könyvnyomtató ipar meglepő sikerű alkotása, 
különösen kiválik a Képes Krónikából vett könyvíró barát egy S initialéban, 
8 színnel és aranyozással, továbbá a Halotti Beszéd, melynek ennél hívebb 
hasonmása még sehol sem jelent meg. Ez a kezdet mindenesetre kedvező elő
jel s a munka annál szívesebb fogadtatásra találhat, mert régen érzett hiányt 
lesz hívatva pótolni. Az utóbbi évtizedekben örvendetesen föllendült iro
dalomtörténeti kutatás számos uj anyagot hordott egybe s dolgozott fel 
a részletekben, de az összefoglaló rendszeres munkák legnagyobbrészt 
csak iskolai használatra készültek. Nagy szükség van tehát olyan nagyobb 
munkára, mely a kutatás fontosabb eredményeit felhasználva, a kiválóbb 
irodalmi irányokat és Írókat művelődéstörténeti keretben, inkább elbeszélve, 
mint kritizálva, élvezhető előadásban ismertesse, s érdekessé és tanulsá
gossá tegye az irodalmi s művészeti vonatkozású emlékek hozzáadásával. 
Az az írói szövetség, mely e munkára vállalkozott, az első füzetből 
ítélve, teljes tudatában van feladatának. A munka további folyamára s 
berendezésére tájékoztatóul közöljük a szépen fogalmazott előrajzból a 
következőket: A magyar irodalomtörténet képes kézikönyvét indítjuk meg. 
A nagy magyar közönség számára írjuk, melynek rég szüksége van rá. 
De szüksége van egész nemzeti mívelődésünknek is arra, a mire válla
latunk törekszik: hogy irodalmunk ismerete, szeretete, ápolása terjedjen 
és erősödjék. Még pedig erősödjék történeti alapon, a melyen állunk s a 
mely haladásunkat is biztosítja. A magyar szellem története és hősei: 
nemzeti erősségünk és iskolánk. — A nagy közönségnek írunk. Előtte 




