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BEVEZETÉS

A Peer-kódex, mely nevét egykori tulajdonosáról kapta, a XVI. 
század első negyedében készült, Szent Elek és Remete Szent Pál 
legendáin kívül vegyes imádságokat, énekeket tartalmaz, így töb
bek között a Szent László-éneket, Apáti Ferenc és Vásárhelyi And
rás kantilénáját.

A kódexet ma az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában 
őrzik, jelzete M. Nyelvemlék 12. Régi jelzete Duód. Hung. 27. 
Több kéziratos másolata van. Közülük az OSzK Kézirattárában 
Quart. Hung. 404 jelzet alatt őrzött a teljes szövegről készült. 
A Quart. Hung. 462 jelzetű Révai Miklós által készített másolat 
a hosszabb összefüggő latin részek kivételével szintén tartalmazza 
a teljes szöveget. Ezen másolatok készítésekor még a kódexben 
voltak azok a levelek is, amelyeket később bizonyára Jankovich 
Miklós vett ki az anyakódexből, s ma külön kötve M. Nyelvemlék 
13. jelzet alatt Csíziókalendárium néven őriz a könyvtár. 1852-ben, 
amikor a Nemzeti Múzeumba kerültek, már két tételként szerepel
nek. Az MTAK Kézirattárában Ms 891 jelzettel található Gyuriko- 
vics István által 1853-ban készített másolat tehát már nem tartal
mazza az újabb kötet szövegeit. Az OSzK-ban lévő Quart. Hung. 
405 jelzetű másolat töredékes, az első ötven levél szövegéről ké
szült. A kódex mikrofilm másolata: FM1/444.

A magyar nyelvű szövegrészek eddigi egyetlen teljes kiadása: 
VOLF GYÖRGY, Peer-kódex. Nyelvemléktár II. VI-XI., 53-108 
(VOLF 1874.).

A kódex leírása

1. A kódex kötése. Az eredeti kötésről Révai Miklós nyomán tud
juk, hogy fekete bőrbe kötött, kapcsokkal díszített kemény fatáblák 
védték a kéziratot (RÉVAI 1787. 289). Ugyanerről Mátray Gábor
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a mai kötés első előzéklapján ezt írja: „Jegyzet. Régibb kötése erős 
vastag fatáblában volt setét barna bőrrel bevonva ’s rézkapcsokkal, 
lemezekkel ékesítve. E’ kézirat legutósó lapja, melly igy kezdődik: 
«ebraice Jesu anazore malchi» a’ régi kötetnek már ketté tört hátul- 
só táblája belső oldalára volt ragasztva, s alólirtt által levétetvén, az 
enyészettől megmentetett. Mátray Gábor mk.”. Valószínű tehát, 
hogy az erősen megrongálódott borító miatt kötötték újra a kódexet 
1852-ben. Ekkor az 1851-ben a Múzeumi Alapból kiutalt összeg
ből több nyelvemléket is újraköttettek, ezek mindegyike felismer
hető hasonló borításukról (BERLÁSZ 1981. 356).

A jelenlegi kötés vörösesbarna egészbőr-kötés. A kötés mérete: 
148 X 110 mm, a kötet gerince az első és a hátsó kötéstáblával 
50 mm. A gerincet öt aranyozott csík osztja négy egyenlő rész
re, melyekből a középső kettőn a következő szöveg olvasható: 
„Sz. ELEK és Sz. PÁL ÉLETE. XV. Sz. 1508-1526.” (A század 
megjelölése nyilvánvalóan téves.) Az első tábla kissé kopott, a ge
rinc mentén 80 mm hosszúságban be van hasadva, bal felső sarká
ba a régi jelzet van belekarcolva. A kötés különösen a sarkoknál 
sérült, a hátsó kötéstáblán több, az elsőn csak néhány karcolás 
nyoma látszik.

2. A kódex anyaga jó minőségű, vastag papír. A merítőháló bor
dázata nem látható jól minden levélen; ahol kivehető, ott függőle
ges irányú, a bordák egymástól 30-35 mm távolságra vannak. A kö
tetben található többféle vízjel alapján feltehető, hogy a felhasznált 
papír különböző helyekről származik, de ez a papír egyenletes mi
nősége miatt nem feltűnő.

A kódexben háromféle vízjel található: 1. körbe foglalt horgony; 
2. körbe foglalt mérleg két karika felfüggesztéssel; 3. körbe foglalt 
mérleg csillag felfüggesztéssel. A vízjelek mindenütt a hajtásba 
esnek, helyenként alig észlelhetők. Az ismert vízjelkatalógusokban 
sok hasonló található, de teljesen egyezőt nem leltünk (BRIQUET 
1907., Piccard 1978.). A vízjelek közlésétől a töredékesség miatt 
el kell tekintenünk.

A kötetet alkotó levelek közül az első kettő metszéshez köze
lebb eső sarkából 2-3 mm-es rész lekopott, de ez az írást nem érinti.
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Az (újra)kötésnél 1-3 mm-es csíkot gyalulhattak le a füzetekből, 
erre az írástükrön túlnyúló betűszárak és a díszítő szerepet is be
töltő őrszalagok csonkulásaiból lehet következtetni, pl. a 14., 30., 
36. lapokon. Papírhiány az 59., 144., 156. és 184. leveleknél ta
pasztalható, az első két esetben az alsó metszéshez közelebbi sarok 
egy része hiányzik, a 156. és 184. levelek hiányzó részét később 
vékony papírral pótolták. A 181. után is kiszakadt egy levél, ennek 
csak kis töredéke maradt meg. Több levelet a gerinc felé eső ré
szén teljes hosszában vagy csak alul mintegy 20 mm-es részen kb. 
5 mm széles papírcsíkkal megerősítettek. Azásnyomok a levelek 
szélein mindenütt láthatók, ezek a gerinc felé eső részen nagyobb, 
a metszéshez közelebb kisebb területet érintenek. A kötetet alkotó 
füzetek mindegyikéről elmondható, hogy első lapjuk a többinél 
erősebben piszkolódott, több helyen barna tintás ujjnyom vagy an
nak maradványa is észlelhető.

A kötet metszésén több összefüggő barna folt látható, melyekről 
a mai állapot alapján nem lehet eldönteni, hogy az egykori díszítés 
nyomai vagy véletlenül odakerült festékfoltok.

3. A kötet szerkezete. A kézirat 24 ívfüzetből áll, ezeket az újra- 
kötéskor kiegészítették két füzettel. Egy 11 leveles füzetet elé kö
töttek, ez egy 5 levélpárból álló 10 leveles ívfüzet, mely után még 
egy szóló levelet ragasztottak. A füzet első levele jelenleg az első 
kötéstáblára van kiragasztva, ez az első előzéklap. A kötet után egy 
4 levélpárból álló füzet került, ez elé is ragasztottak egy szóló le
velet. Ennek a füzetnek az utolsó lapja a hátsó kötéstáblára kira
gasztott hátsó előzéklap. A kódex utolsó levelét -  mely eredetileg 
a régi kötés hátsó kötéstáblájára volt ragasztva -  jelenleg e kiegé
szítő füzet szóló lapjára ragasztva találjuk (erről 1. fent Mátray 
megjegyzését). így lehetséges az, hogy az eredeti kötet 369 beírt 
lapból áll.

A kódexet alkotó fasciculusok 4 levélpárból állnak. Ez alól ki
vétel az első, a nyolcadik és a huszonharmadik. Az első füzet elejé
ről egy levél hiányzik. A nyolcadik füzet közepéről egy levélpár 
szakadhatott ki. A hiányra a szöveg csonkulásából következtethe
tünk, de hossza nem határozható meg pontosan. Mivel a füzet ele-
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jén és végén szöveghiány nem tapasztalható, feltehető, hogy ez 
a füzet eredetileg is kevesebb levélből állt. Erre utal az is, hogy az 
előző füzet végén csak az őrszalag készült el szöveg nélkül, azon
ban a következő füzet kezdőszavai nem folytatják az ennek a fü
zetnek a végén olvasható szöveget. A huszonharmadik füzet csak 
két levélpárból áll; innen emelték ki a Csíziót a XIX. században. 
A 24. füzethez tartozik még az eredeti kötet hátsó kötéstáblájának 
előzéklapja. A kötet kollációja tehát a következő: (VIII-1) + 6VIII 
+ (VIII-3) + 14VIII + IV + (VIII+1) = 185 ff, ez összesen 370 lap.

A levelek mai mérete 138-141 x 102-104 mm között változik.
A kódexben háromféle számozás látható, mindhárom a levelek 

rectóján a jobb felső sarokban; a gépi és a kézi, ceruzával írt foliá- 
lás megegyezik, 1-185-ig tart. Az első levél jobb felső sarkába 
a 185-ös számot is beütötték géppel. A 181. és 182. levelek között 
egy levél kiszakadt, csak töredéke maradt meg. Ennek közepén 
tollal a 181a számozás látható. A köteten egy ceruzás paginálás is 
végigmegy, ez is a jobb felső sarokban található, mindig csak a le
velek rectóján. A 157. lap után vétett a számozó, a 201. lapig javí
tás nyoma látható, az eredeti ceruzás bejegyzésre írta rá a helyes 
lapszámot a javító. Az, hogy eredetileg milyen lapszám szerepelt 
a javított alatt, nem dönthető el mindig. A 364. laptól a versókon 
a bal felső sarokban is van számozás. A XIX. század közepén a kö
tetbe került két új füzet lapjait is számba vették, a lapok jobb felső 
sarkában római számok láthatók I-X-ig, ill. a kötet végén I-VII-ig.

4. Az írás előkészítése. A lapokat a 166. levél versójáig ólommal 
vonalazták, a függőleges és vízszintes sorok is jól látszanak, kivéve 
azokat a részeket, ahol a gyakori forgatás miatt a lineálás lekopott. 
A 292. és 307. lapok közötti kották vonalazását rubrummal húzták 
meg, ugyanígy készítették elő a 312. lapot is, de erre később csak 
szöveget írtak. A 313. lapot barna tintával, szabad kézzel vonalaz
ták meg, de mivel a scriptor nem ezekre a vonalakra írt, és írása 
szabályosabb, egyenesebb a tintás vonalazásnál, elképzelhető, hogy 
ez utólag, mintegy aláhúzásként került a papírra. A 347. és 359. la
pok között vonalazás nincs, csak az írástükör függőleges kijelölése 
látható a papír két szélén futó vakvonal formájában.
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Az írástükröt kijelölő átszúrás nyomai a leveleknek a felső met
széshez közeli részén láthatók, a papír szélétől 0,5-1 mm-re. Egy 
ívfüzetben (31—44 lapok) a vízszintes sorokat kijelölő punktórium 
nyomai megmaradtak, itt ez a függőleges metszés felőli oldal alsó 
részén látható.

Az írástükör mindenhol egyhasábos, mérete a négyvonalas írá
son a felső sor második vonalától az alsó sor harmadik vonaláig 
mérve: 87-90 x 56-60 mm. A 331. laptól az írástükrök változó 
méretűek, az előzőektől nagyobbak, méretük 98-123 x 67-87 mm.

A szövegben előforduló iniciálék jelentős részét rubrummal ír
ták vagy díszítették. A másoló gyakran írt kicsi őrbetűt a később 
berajzolandó díszes betű helyére. Ezek egy részét a miniálás során 
elfedte, máskor részben vagy egészben láthatók, pl. a 155., 159., 
161. lapokon.

5. A kódex írása. VOLF GYÖRGY szerint a kötet magyar szövege 
hat kéz munkája. Az eredeti kézirat vizsgálata alapján megítélé
sünk szerint VOLF álláspontja némi módosításra szorul. Az eltérés 
oka részben az, hogy nemcsak a magyar szövegeket író kezeket 
vettük figyelembe. A két vélemény közötti különbséget a követke
ző táblázat érzékelteti:

VOLF nézete módosított nézet
______________ lap__________________________ lap__________
1. kéz 1-184 1. kéz 1-184

és 217-330 és 217-330
2. kéz 185-216 2. kéz 185-216
3. kéz 330-341 3. kéz 330-341
4. kéz 342-356 4. kéz 342-343,346,369

5. kéz 344-346
6. kéz 347-356

5. kéz 357-367 7. kéz 357-362, 181a/r
8. kéz 363-368, 181a/v

6. kéz 367 9. kéz 367
10. kéz 369
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Ahol két másolóhoz ugyanaz a lapszám tartozik, ott többen írtak 
egy lapra.

Az 1. kéz írása gothica textualis, bastardába megy át. Attól kezd
ve, hogy e második típusra jellemző betűk is megjelennek a szö
vegben, elvétve a másik írásfajta elemei is feltűnnek. A gothica 
textualis írás magyar nyelvű kódexeinkben ritkán fordul elő. Az 
alul megtörő betűszárak összeérnek, a legfölső és legalsó sorban az 
írástükrön díszítő jelleggel túlnyúlhatnak. A szóközök jól láthatók. 
A tractatio, a betűtagok egymáshoz illesztése többnyire gondos. 
Jellemző betűi: az a felső íve zárt, az s szó végén duplahasú, az 
s és /  a fent említett díszítő szerepen kívül mindig megmarad az 
alapvonalon. A fractura jellegű írásban a 96. laptól rotunda típusú 
betűk jelennek meg; a 125. lap környékétől egyre gyakrabban tűn
nek fel kurzív elemek. A változás az a, az s és az /betűkön a leg
szembeötlőbb. E kéz mindkét írásváltozata kiegyenlített, rendezett; 
javítást ritkán találunk, ha mégis, a korrigált szöveget többnyire 
a sorok közé toldja be. Az írás pondusa egyre súlyosabb, a betűk 
egyre vastagabbak. Az írás típusának váltása miatt a szövegrész 
eleje és vége annyira különbözik egymástól, hogy ha a folyamatos 
átmenetet nem látnánk, két kéz munkájának tűnne.

A 2. kéz írása bastarda, annak jellemző jegyeivel: az s,/hosszú, 
az alapvonalon túlnyúlik, lefelé elvékonyodik; az a kurzív, az I né
ha hurkolt. A betűk különállóak, a szóközök többnyire világosan 
megállapíthatók. Az írás rendezett, egyenletes, kerekded, a betűs
zárak az alapvonalra merőlegesek. A betűk vastagok. A 2. kéz által 
írt szövegrészben többször található javítás, a helyes változatot ál
talában a sorok közé írja a másoló, bár a 196. és 197. lapokon az 
áthúzott szavakat az írástükrön kívül, kurzív írással helyesbítik. 
Feltehető, hogy ezek a javítások másik, korabeli kéztől származnak.

A 3. kéz cursiva currens írású, változó vastagságú betűkből áll, 
a tinta színéből is megállapítható, hogy pondusa nem egyenletes. 
A 330. és 331. kivételével a beírt levelek nincsenek vonalazva, a jobb 
oldali margót mégis igyekszik tartani a másoló, ugyanez a másik 
oldalról nem mondható el. A betüszárak merőlegesek az alapvonalra. 
A szóközök világosak. A javítás legtöbbször áthúzással van jelölve,

12



néha a sor fölé írt helyes változattal együtt, de előfordul az is, hogy 
a rontott betűkre vannak ráírva az újak.

A 4., 5. és 6. kéz cursiv, ennek írását a rubrummal beírt bastarda 
sorok teszik változatossá. A szálkás írás betűszárai jobbra dőlnek, 
az íráskép egyenletes, javítás egyszer fordul elő, ekkor az elrontott 
szót áthúzza, s újra leírja a másoló.

A 7. kéz írása lendületes bastarda, betűi, a szóközök egymástól 
jól elkülönülnek. A betüszárak jobbra dőlnek, a h, g, l gyakran 
hurkolt.

A 8. kéz gondos bastarda írás, egyenletes, egymástól világosan 
elkülönülő betűkkel és szóközökkel. Az írás pondusa könnyed; a be 
tűszárak az alapvonalra merőlegesek. Javítás nyoma nem látható.

A 9. kéz csak egy fél levelet írt be, írása bastarda; súlyos pon- 
dusú, vastag betűkből áll. A betűk és szóközök egymástól jól elkü
lönülnek. Az íráskép és a szövegegyezés alapján minden valószí
nűség szerint „frater pal tetemy” (Tétémi Pál) vázsonyi vikárius 
bejegyzése ez a részlet; ugyanő a Gömöry-kódexbe is írt, annak
7. kezeként.

A 10. kéznek mindössze néhány sornyi szöveget tulajdonítunk, 
ez is a hátsó kötéstábláról leolvasztott levélen látható, sérült; a szö
vegtöredék a bastarda típusba sorolható.

Az első két kéz munkájában gyakran tűnnek fel barna, zöld tin
tával vagy rubrummal készített díszes betűszárak (pl. 60., 61., 74., 
77. lapok), rajzok, sorkitöltő díszek (pl. 207., 208.). A rajzok he
lyenként növényi indát utánoznak (pl. 62., 72. lapok), gyakran em
beri fejet ábrázolnak (pl. 94., 99., 100. lapok), de állat rajzával 
(98.) is találkozhatunk. A 175. lapon csaknem az egész oldalt be
töltő háromszínű rajz látható. Iniciálé, díszes kezdőbetű szintén az 
első két kéz munkájában tűnik fel sokszor, ezek mérete változó, 
olykor alig nagyobbak a szöveg többi betűjénél, máskor 2-3 sor 
nagyságúak.

6. Későbbi bejegyzések és pecsétek a kódexben. A kötéstábla 
belső oldalán XIX. századi kezek ceruzás bejegyzései: 27. Duód. 
Hung. Ez át van húzva, és az új jelzet mellé van írva: M. Nyelv-
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emlék 12. A lap alsó részén Mátray korábban már idézett (1. 8. o.) 
barna tintás sorai.

Az ír lapon ceruzával XIX. századi kéztől: „Más név alatt. Peer- 
Codex. Fol. I-X; + 1-185, + I-XII; föl 202 in 8°”.

Az ív lapon ceruzával Mátray írásával: „Révay másolatát lássd 
a’ m. n. Muzeum magyar kéziratai 462. száma alatt. Quart.Hung.”. 
Alatta barna tintával: „E’ kézirat 1787-ben Peer Jakab piarista áldo- 
zár ’s Pozsonban a’ történelem tanáráé volt. Holta után Jankowich 
Miklós vette-meg, kinek gyűjteményéből 1852-ki Január 20-kán 
hozatott-át a’ Széchényi országos könyvtárba, ’s itt ujonan beköt
tetett, megtartatván minden lap a’ régi kötésből, mellyen valamelly 
érdeket gerjeszthető iromány volt olvasható. Emlékezik e’ kézirat
ról Révay (Antiquit.) és Horvát István 1835. Tudom. Gyűjt. V. fü
zet 106-107. lap. Mátray Gábor mk.”

A Ilr lapon szintén Mátray tintás bejegyzése: „Szent Elek és 
Remete Szent Pál élete imádságokkal és énekekkel. 1508-1526”.

A 263. lapon feltehetően a 368. lapra is jegyző kéztől néhány 
nehezen olvasható talán szláv szó.

A 356. lapon: „Dixit Dominus | Domino meo Sede | a dextris meis | 
Donec ponam inimicos | tuos Scabellwm pedrnn tuoram (Ps 109,1).”

A 368. levélen három sornyi nehezen olvasható szöveg, mely
ben egyes szláv szavak jól felismerhetők. Alatta: Vr Jn halgas 
megh Jn. Majd Jankovich írása fekete tintával: „1. Cantilenae Con
texuit: Andreas de Vásárhely Franciscans monacus in Cl austro 
Pesth: 2am Frater Franciscos Apathy.

A kódexben több pecsét található, ezek feliratai a következők 
(a feliratok után zárójelben azok a lapszámok állnak, ahol a pecsé
tek fellehetők): a) W. Jankovich Miklós gyűjteménye 1830 (1., 35.,
291., 356.); b) A M. N. MUZEUM KÖNYVTÁRA (1., 217., 346., 382., 
356.; a 330. lapon csak hiányosan van meg, a 181a. töredékes la
pon pedig csak igen halványan látható; valószínű, hogy valahon
nan átütött a tinta, de nem a szomszédos lapokról.); c) A M. N. 
Muzeum Könyvtára. -  az előzőnél nagyobb alakú -  (199., 300.); 
d) Jankovich Gyűjteménye 1830 (307.); e) A M. N. Muzeum 
KÖNYVTÁRÁbó1 (368., 370., és a kódex elé kötött fűzet llv lapján).
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A kódex története

A kódex eredete sok tekintetben tisztázatlan. A benne található év
számok adhatnak támpontot készítésének időpontjára. Két évszám 
fordul elő a kötetben, de egyik sem szolgálhat pontos információk
kal, mivel az egyik csupán a Vásárhelyi András kantilénája néven 
ismert mü keletkezési ideje (1508; 336. 1.), a másik pedig csak 
a hosszabb latin szöveg beírásának idejét rögzíti (1526; 356. 1.). 
VOLF GYÖRGY az írás karakteréből kiindulva a kódex születését 
a XVI. század első negyedére teszi. Keletkezési helyét nem ismer
jük. Tartalma, külső jegyei alapján többen pálos eredetűnek tartot
ták, de az emellett felsorakoztatható bizonyítékok nem elég megy- 
győzőek ahhoz, hogy ez egyértelműen kijelenthető legyen. RÉVAI 
a pálos eredet mellett a következő érveket sorolja fel (RÉVAI 1833.): 
jellegében a nyelvemlék besorolható a biztosan pálos CzechK. és 
FestK. mellé, párhuzamos helyeket is találunk bennük. A PeerK. 
tartalmazza Remete Szent Pál nagylegendáját, mely terjedelmében, 
részletességében teljesebb az egyéb kódexekben található változa
toknál (ÉrdyK., DebrK.). Révai érveit ismerteti, s újabbakkal egé
szíti ki H o r v á t h  C y r il l  (H o r v á t h  1895.), de tanulmányának 
végső következtetése mégis az, hogy a bizonyítékok száma nem 
elegendő. HORVÁTH dolgozatában a keletkezés idejéhez is újabb 
adatot találunk, ugyanis felhívja a figyelmet arra, hogy a scriptor 
megadja Remete Szent Pál sírjának pontos helyét, mely akkor 
a budai Szent Lőrinc kolostorban volt. Az alapszövegnek eszerint 
1526 előtt kellett születnie, mivel ebben az évben dúlták fel a törö
kök a budai pálos kolostort. A szintén ebben a kódexben olvasható 
Vásárhelyi-kantiléna viszont nem támogatja a pálos eredetet. Való
színűsíthető, hogy a könyv jelentős részét kitevő első és második 
kéz textualis írása és a későbbi részek nem egy időben és nem egy 
helyt készültek, azaz a könyvben található üres leveleket később 
írták be. Emellett szól a 330. laptól látható eltérő árnyalatú tinta, és 
az utolsó 39 lapon a csupán néhány levelet beíró másolók gyakori 
cserélődése is, valamint a valószínűleg később bejegyzett szövegek 
világi volta is (HORVÁTH 1895.). SZENDREI Ja n k a  szerint a kották 
tanúsága a pálos eredet ellen szól (SZENDREI 1972.). A kötetbe ki-

15



lencedikként jegyző scriptor pálos vikárius volt, ez a tény erősítheti 
a kódex pálos voltát. Meg kell viszont jegyezni azt is, hogy ugyanő 
vendégkézként egy domonkos kódexbe is írt.

Eredeti possessoráról sincs tudomásunk. T ím á r  Ká l m á n  a ma
gyar kódexcsaládokat bemutató tanulmányában felveti, hogy a kó
dexben többször előforduló Simon név viselője talán azonos 
Chepeli Simonnal, akiről tudjuk, hogy a nagyvázsonyi pálosok jó
tevője volt (T ím á r  1927. 221). A későbbi szakirodalom már tény
ként fogadja el TÍMÁR közlését, így fordul elő mind a mai napig 
a legtöbb helyen Csepeli Simon a kódex egykori tulajdonosaként.

A kötet sorsáról sokáig semmit nem tudunk. Valószínű, hogy sok 
más kódexünkhöz hasonlóan valamikor ez is a pozsonyi klarisz- 
szákhoz kerülhetett. A kötéstábla belső oldalán lévő bejegyzés tu
dósít arról, hogy Peer Jakab piarista tanáré volt. Peerről azt lehet 
tudni, hogy 1777-től 1792-ig Pozsonyban történelmet tanított. Itt 
tartózkodott akkor, amikor II. József feloszlatta a szerzetesrende
ket, a kódex ekkor kerülhetett a tulajdonába. Révai az Antiquita- 
tesban ír arról, hogy ő 1786-ban látta először Peernél (RÉVAI 1803. 
1/23-26). Horvát Istvántól tudjuk, hogy Peer adta kölcsön Révai
nak, aki az eredeti kötet alapján adott ki két éneket (RÉVAI 1787., 
Horvát 1835. 102). Peer halála után Jankovich vásárolta meg a nyelv
emléket. A tulajdonoscsere pontos időpontja Jankovich különböző 
vásárlási és könyvjegyzékeiből nem deríthető ki.

A kötetről többször hírt vehettek a Tudományos Gyűjtemény ol
vasói. Ja n k o v ic h  1817-ben kelt írásában említi (Ja n k o v ic h  1817.), 
majd ugyanebben az évben FEJÉR GYÖRGY ír róla bővebben (FEJÉR
1817., vö. BERLÁSZ 1985. 36, 42), aki Jankovich gyűjteményét 
részletesen bemutatva felsorolja a magyar nyelvemlékeket is. Ek
kor még nem szól külön a Csízióról, azaz feltehető, hogy valami
kor 1817 és 1852 között emelhette ki Jankovich a ma már külön 
kötetet alkotó lapokat. 1832-ben a Nemzeti Múzeum megvásárolja 
Jankovich teljes (első) gyűjteményét. A szerződés 6. pontja így 
szól: „Kéri (ti. Jankovich), hogy átadandó dolgait névbélyegzőjével 
megjelölhesse, illetőleg hogy szabadságában álljon -  mindenkor 
a nádor előzetes engedélyével -  volt gyűjteményi tárgyait tudomá
nyos publikáció formájában ismertetni.” (BERLÁSZ 1981. 214). Jan-

16



kovich halála (1846) után második gyűjteményéből a Múzeum je
lentősebb tételt vásárol 1852-ben. Ekkor került kódexünk tényle
gesen a Nemzeti Múzeumba. Erről olvashatunk Mátraytól a kódex 
elé kötött füzet egyik lapján (1. fent), s ezt tanúsítja a vásárlási 
jegyzék következő tétele is: „Szentek élete um. Elek és Pál. -  «Té
ged Isten dicsérünk» s több magyar énekek Mátyás király idejéből. 
Eleje hibázik. In 12-o.” (BERLÁSZ 1985. 76.) Az iratok tanúsága 
szerint tehát kétszer vásárolta meg a kéziratot a Múzeum? Az OSzK 
Irattárában az 1852-es év 21., 28. és 32. sz. irataiból kitűnik, hogy 
amikor az újabb szerzeményeket összevetették a korábbi Jankovich- 
gyűjteménnyel, fény derült a „kettős vételre”, mely kódexünkön 
kívül még a „Landor Fejérvár megvétele” című nyelvemléket érin
tette. Az örökösök ezen tételek értékében egy latin nyelvű hártya
kódexet bocsátottak a Múzeum rendelkezésére.

Miért maradt a kódex az első gyűjtemény eladása után is régibb 
tulajdonosánál? Jankovich is részt kívánt venni a XIX. században 
indult nyelvemlék-kiadásokban, erről az Akadémia Értesítőjében 
olvashatunk (A Magyar Tudós Társaság évkönyvei II. 1835. 77). 
A Régi Magyar Nyelvemlékek sorozat második kötetét Jankovich 
a maga költségén, a tulajdonában lévő nyelvemlékek közül kívánta 
kiadni, ez szentek életéről szóló legendákat tartalmazott volna. Er
ről a szándékáról olvashatunk Döbrentei Gáborhoz írt levelében is: 
„Egyebb iránt a Magyar Nyelv Régiségei II. kötete iránt, mellyet 
magam költségén kinyomtattattni ajánlottam, bizonyossá teszem 
a T. Titoknok Urat, hogy én valasztam következendöket úgymint: 
1.) Szent Margit IV. Béla Király Leányának életet, és utanna Sz. 
Eleknek két rendbeli Eletirasait, mellyek noha ugyan egy deák ere
deti munkából forditattak -  meg is magyarságok annyira különbőz, 
hogy egyiket a másikánál közel két száz esztendővel idössebnek 
tartanunk kell, és szavainak is külömbsége, nyelvünk gyarapítására 
ujjabb eszközül szolgálni fog.” (MTAK Kézirattár M. Nyelvtud. 2r 
1 /II. 9.) Valószínű, hogy ez volt az oka annak, hogy a kódexet az 
első gyűjtemény eladása után is magánál tartotta. Ez egyben azt is 
jelenti, hogy az 1838-as árvíz idején is nála lehetett. Azt tudjuk, 
hogy Jankovich házát (mely a mai Petőfi Sándor és Kossuth Lajos 
utca sarkán állt) is elöntötte a víz. Az akkor már a Nemzeti Múze-
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um tulajdonát képező gyűjteményt biztonságosabb helyekre mene
kítették (BERLÁSZ 1981. 219-222), de ha ez a kódex Jankovich 
magánhasználatában volt, nem került el a többi darabbal. A kötet 
lapjain jelenleg tapasztalható ázásnyomok vagy azok egy része bi
zonyára a nagy pesti árvíz emlékét őrzik.

A sokáig „Szent Elek és Remete Szent Pál Élete néhány Imád
sággal és Énekek évszám nélkül” néven emlegetett könyvnek Hor- 
vát István adta mai nevét 1835-ben (HORVÁT 1835.), amikor A’ Ma
gyar Nyelv régi Maradványairól, c. cikkéhez kapcsolódva a kódex 
36. lapjának hasonmását közli, a következő aláírással: „Boldogult 
Tiszt, tudós Peer Jakab Emlékezetének szenteli Horvát István.”

A kódex tartalma, latin forrásai, 
párhuzamos helyek más magyar kódexekben

A kódex eredeti rendeltetéséről, hogy tudniillik egy ember szemé
lyes használatára és nem pedig kolostori célokra készült, a méretén 
kívül a tartalma is tanúskodik. Az első 115 lapot kitevő két legenda 
-  Szent Eleké és Remete Szent Pálé -  után rövid imádságokat ta
lálunk a legváltozatosabb tematikát követve „Menden isteny gon
dolatnak fondamentoma”-tól (115. lap) Szűz Máriáról való imád- 
ságfuzéreken és Vásárhelyi András kantilénáján át egészen a „Dpgh 
halairól walo ymadsag”-ig (235. lap). Helyet kapnak olyan szöve
gek is, amelyek, közkedvelt fordítások lévén, ismeretesek más egy
korú magyar kódexekből (1. 27-34. o.). Külön érdekessége a nyelv
emléknek, hogy szép számmal tartalmaz más helyen eddig még fel 
nem lelt szövegeket, mint pl. az „azzonyom zyz maiarwl walo 
ymadsagh” a 131-166. lapokon vagy az „o nyl al meg” kezdetű 
a 250-266. lapokon. Akad olyan ima is, amelynek ugyan nincs más 
forrásokban megtalálható latin előzménye vagy párhuzamos helye, 
van viszont magában a kódexben latin szövege: „contra febres” / 
„laz ellen” (247-249); ebben az imában is megneveztetik „symon”, 
a könyvecske feltételezhető gazdája. Sok olyan imádság is fellel
hető a nyelvemlékben, amelyekről kimutatható, hogy vagy verses 
fordítások, vagy eredeti magyar versek; sokuk több évszázadon át
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énekelt változatban (sokszor egyházi népénekként) is élt. A kódex
ben „Cantilena” jelzéssel bukkan fel a 337-341. lapokon az Apáti 
Ferenc kantilénája címen közismertté vált vágáns dal, amely más 
forrásokban sehol sem található meg, és magyar nyelven az egyet
len ilyen műfajú alkotás. Ugyancsak kódexünk nevezetes darabja 
két másik magyar vers is: A Szent László-ének és a Vásárhelyi 
András éneke.

A magánhasználatra szánt, vegyes tartalmú kódexek szövegré
szei között nem ritka a hóráskönyvek hatását felmutató válogatás. 
Ezeknek állandó része a Magnificat és a János-evangélium proló
gusa (Szabó 1967. 165), amely a PeerK.-ben is felbukkan.

Külön kell szólnunk (legalább jelzésszerűen) azokról az érintke
zési területekről is, melyek a Peer-kódex és az Erdélyi Zsuzsanna 
által felfedezett archaikus népi imádságok között föllelhetők. Ezek
nek az imáknak a kódexirodalom szövegeivel való sok-sok párhu
zamára maga a szerző hívja fel rendszeresen a figyelmet (ERDÉLYI 
1999.). Az imák záradékának „szent haszon”-ígéretével kapcsolat
ban a Peer-kódex hasonló tartalmú és szerkesztésű elemeire is utal 
(i.m. 642, vö. kiadványunkban a 199. és a 229. kódexlapon). Külö
nösen megszívlelendő az a summázat, mely a kódexirodalom ku
tatói számára is új irányt jelöl ki: „Magyarországon a szóbeliség 
őrizte meg a késő középkor nemzeti nyelvű vallási költészetéből 
azt, amit szerencsésebb országokban az írásbeliség is. Tehát az 
orális kultúra állománya nálunk esetenként forrásértékű lehet.” 
(I.m. 776.)

(A táblázatban az egyes szövegegységeket a könnyebb kezel
hetőség kedvéért tételszámmal láttuk el. A következőkben ez a té
telszám szerepel.)

Legendák
1. és 2. Szent Elek legendája (1-35) igen közkedvelt témája kóde
xeinknek. Mellette Remete Szent Pál (36-115) történetének meg
jelenése talán a pálos eredet melletti érv lehet.
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A) Latinból való fordítások
A PeerK. tartalmazza a fő imádságok fordítását: a Pater nostert 
(279-80), az Ave Mariát (278) és a Credót (280-2); valamint 
a Magnificatot (166-9) (37., 36., 38. és 7.). Ezeknek az imádsá
goknak részletei, kiragadott mondatai, gondolatai olyan sok más 
magyar nyelvű kódexben fordulnak még elő, hogy a táblázatban 
csak azokat a párhuzamos helyeket soroltuk fel, ahol az adott imád
ság teljes egészében, közbevetések nélkül megtalálható (vő. János- 
evangélium részlete 53. tétel, 367. lap).

7. A Magnificat (166-9) kódexeinkben fellelhető fordításairól 
Frick megjegyzi, hogy majdnem mind közvetve vagy közvetlenül 
a MünchK. szövegére vezethetők vissza, ezen belül is a PeerK.- 
beli és TihK.-beli változatnak pedig mintha a DöbrK. szolgált volna 
alapul; legtávolabb ezektől a GömK. fordítása áll (Frick 1910.37).

14. Az Aldoth cristus kerestfan hét igét monda (194-9) a PeerK. 
(és a Flortulus animae) szerint „bodog doctor beda” műve, de KA
TONA nem talál ilyet Beda szerzeményei között (Katona 1906. 
336). A magyar imádság azonban nem is valamely himnusz fordí
tásának, hanem inkább egy, Bedának tulajdonított imádság szabad 
átdolgozásának tűnik, de mindenképpen más változat fordítása, 
nem a KATONA által közölt latin szövegé (HORVÁTH C. 1921. 211).

17. A bodog azzonnak QrQmerQi való ymadsagh (213-9) szöve
géről T ö r d Ai és K a t o n a  is közöl egy-egy változatot; T o r d a i 
a Hortulus animae 1519-es kiadásának LXXIII. lapján találhatót 
(TORDAI 1903. 63), KATONA pedig az általa használt kiadásokban 
a LXXXIIb lapon olvashatót (K a t o n a  1906. 341). Fr ic k  (1910. 
80) csupán annyit állapít meg a mi imádságunkról, hogy sem a többi 
párhuzamos magyar szöveggel nincs közös forrása, sem a KATONA 
által idézett latinhoz nincs köze.

21. A Salue Regina (222-3) szerzőségét TORDAI (1903. 64) vi
tathatónak tartja. Frick megállapítása szerint a latin eredeti Her- 
mannus Contractus müve (FRICK 1910. 56). TORDAI (i. h.) szerint 
kódexünk változata a legsikerültebb.

Imádságok, himnuszok
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35. A Juste iudex Iesu Christe (PeerK. 266-72) szekvenciáról 
KATONA megállapítja, hogy Tours-i Berengár (f 1088) Oratio ad 
Christum salvatorem című műve (KATONA 1901. 447-55). FRICK 
rámutat, hogy kódexíróink nem a KATONA által közölt szöveget 
fordították, hanem egy másik változatot, amelyet közöl is (FRICK 
1910. 43). HORVÁTH Cyrill kimutatja, hogy a PeerK.-től külön
választott Csízió fordítása romlott verses forma, a PeerK.-ben és 
a CzechK.-ben pedig az imádságnak prózai változata szerepel (Hor
váth C. 1921. 507-12).

43. Az Ave virgo gloriosa-t (288-9) mind a négy magyar kódex, 
amelyben előfordul, imádságnak mondja. Frick kimutatta, hogy 
egy XV. századi vers 1. versszakából van formálva (Frick 1910. 
72; átveszi HORVÁTH C. 1921.504-7).

B) Verses -  esetleg énekelt -  fordítások
14. Az Aldoth cristus kerestfan hét igét monda (194-9) FRICK 

kutatásai szerint prózából való verses fordítás (FRICK 1910. 92).
26. A dQgh halairól walo ymadsag-ró\ (235-6) KACZIÁNY még 

feltételezte, hogy eredeti vers (KACZIÁNY 1891. 12), ám szövege 
részben megtalálható a Hortulus Animae 1519-es kiadásában a Fax 
Domini nostri iesu christi kezdetű imádságban (HORVÁTH C. 
1921.213).

29. Az Idwez leg istennek zenth teste -  Salve corpus gloriae 
(242-5) címet viselő imádságról HORVÁTH C., majd FRICK is meg
állapítja, hogy nyilvánvalóan énekelték a XVI. sz. elején, hiszen 
később népénekként szerepel pl. az esztergomi főegyházmegyei 
könyvtár egy 1524-es breviáriumának hátlapjára írva, illetve a Gyön
gyösi Toldalék 5. lapján, de Kájoni 1719-es Cantionale Catholici 
című gyűjteményében is (HORVÁTH C. 1905. 136; FRICK 1910. 21-2).

39. A Maria mater grade -  Maria malastnak annya (282-3) rö
vidsége ellenére kiemelkedő szerepű a párhuzamos fordítások kö
zött, mert „az első refrénszerű törekvés irodalmunkban” (TÖRDAI 
1903. 20-2). Az О gloriosa Domina című himnuszról TORDAI 
biztosnak tartja, hogy éneklésre szánt műként szerepel kódexeink
ben (TördAI i. h.); valószínű, hogy a többi kódexünkben vele egy
beszerkesztett Memento Salutis Auctor is hasonlóan viselkedik, így
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a PeerK. rövid himnuszát (amely a Memento... részlete) is énekel
hették.

45. A Te Deum (291-307) igen értékes darabja a kódexnek, 
hiszen ez a himnusznak az első magyarországi kottás változata. 
A PeerK.-beli szöveg FRICK szerint a legszabatosabb, legmagyaro
sabb, és szoros rokonságban az AporK. 136, a FestK., a DöbrK., 
a KeszthK. és a KulcsK. változatával áll (FRICK 1910. 67). Ezzel 
szemben VARGHA Damján véleménye az, hogy a PeerK. Te Deuma 
„zavaros, nehézkes fordítás, melyet a hat kihagyás és több betoldás 
eredményezett; a fordítás nem egyezik mindenütt a latinnal”; szö
vegünk szerinte a GömK., a KeszthK. és a BatthyK. változatával 
érintkezik szorosabban (VARGHA 1913. 15). A kotta problemati
kájával részletesen SZENDREI JANKA foglalkozott (SZENDREI 1972. 
169-201).

47. A Dychpseges z y z  maria (Imperatrix gloriosa) (325-30) 
verses fordítása melletti latin szöveg több helyen hibás; az eredeti 
megtalálható: Dreves, Analecta Hymnica I. k. 68. Nato non gra
varis alatt (Horváth C. 1921.235).

C) Eredetinek tartott imádságok és himnuszok 
Számos szövegegységről kell feltételeznünk, hogy eredeti magyar 
alkotás és nem latinból való fordítás, de természetesen egyetlen 
részletről sem zárható ki, hogy a további kutatások során előkerül 
a latin eredetije.

18., 19. Az Antiphona -  Z y z  maria ez wilagon zwléthok kpzpt 
és a Versus- Ekesb orchyad... (219, 219-20) TORDAI szerint ere
deti alkotások. Mintájuk talán a Speciosa facta est suavis... vagy 
a Vultum tuum deprecabuntur volt, de nem ezek fordításai (TOR
DAI 1903. 71). KACZIÁNY versnek tartja őket (KACZIÁNY 1891. 
10). Közli HORVÁTH C. (1921.212) is.

27. Az О kegees zy z  mariá-1 (236-40) HORVÁTH C. (SZILÁDY 
nyomán) eredetinek tartja (HORVÁTH C. 1921. 213), ugyanígy 
TORDAI és Frick is. A Mária-himnuszok között először itt jelenik 
meg a rím és a refrén (Tordai 1903. 73). Frick kimutatja, hogy 
a korban és később is igen közismert énekelt himnusz (Bornemisza 
1582-es Enekeskönyve egy helyütt így rendelkezik: „az O, kegyes
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Szűz Mária nótájára”) (FRICK 1910. 21, 104-6). Vitatkozik érveik
kel CSÁSZÁR, aki latin ritmust lát a szöveg ritmikájában (CSÁSZÁR 
1929. 168), noha eredetisége mellett szólhat, hogy a protestáns 
énekgyűjtemények nem latin kezdősorral, hanem a magyarral em
lítik. Tartalma arra utal, hogy szerzője ferences vagy pálos lehetett.

46. A Szent László-ének (308—24) különleges, átmeneti helyet 
foglal el a fordítások és az eredeti magyar versek között. Szövegét
-  egymást kiegészítő módon -  a PeerK. és a GyöngyK. őrizte meg. 
A PeerK.-ben 15 versszakot találunk (felváltva latinul és magya
rul), a GyöngyK.-ben pedig ezek közül az első 14-nek a latin vál
tozatát, majd négy olyan versszakot, mely csak ebben a kódexben 
maradt fenn (egy latinul, három pedig latinul és magyarul). Az 
egész vers zárószakasza az, amely a PeerK.-ben 15.-ként szerepel. 
Az ilyen módon rekonstruálható vers összesen tehát 19 strófából 
áll (GERÉZDI 1962. 145-55).

A latin és a magyar változat egymáshoz való viszonya sokat vita
tott kérdés az irodalomtörténeti kutatásokban. A tudósok egy része 
a latin változat elsőbbsége mellett foglalt állást, vagy ezt tartotta 
valószínűbbnek (így SZILÁDY ÁRON, HORVÁTH CYRILL, HORVÁTH 
János, Gerézdi Rábán), mások viszont (Gábor Ignác, Sík Sán
dor, VARGYAS LAJOS) eredeti magyar verset láttak a Szent László- 
énekben. (A vita összefoglalása: GERÉZDI 1962. 140-92.) Újabban
-  VEKERDI JÓZSEF kutatásai révén -  az a nézet került előtérbe, 
hogy a két változat párhuzamosan keletkezett és egyazon szerző 
munkája (VEKERDI 1972.,1979.).

E szerző személye ismeretlen. A vers keletkezésének korát első
sorban tartalmi vonatkozások alapján lehet megközelíteni. Mivel 
Szent László kapcsán nemegyszer Mátyásra jellemző mozzanatok 
jelennek meg (harc a törökök és a husziták ellen), a vers 1470-es 
évekbeli, illetőleg 1480 k.-i keletkezése tekinthető valószínűnek. 
Dallamát XVI. századi nyomtatványok őrizték meg.

Versformája a felező tízes (5 | 5). A latin és a magyar vers rit
musának viszonyát tekintve a szakirodalom ahhoz hasonló meg
oszlást mutat, mint az eredetiség kérdésében. HORVÁTH JÁNOS elem
zése szerint: „Sapphikus eredetű tízes a latinban”, illetőleg -  a magyar 
változatban — a 3 | 2 || 3 | 2 alaptípusnak szótagszámban viszonylag
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szabad variációja (H o r v á t h  1928. 70-4, 90-1, 153). V e k e r d i 
JÓZSEF (1979. 16-7) -  elsősorban VARGYAS LAJOS (1952.) nyo
mán -  a magyar előzményeket hangsúlyozza, s a versszakok ne
gyedik sorának gyakori 11 -es szótagszámát a magyar históriás éne
kek hagyományával hozza összefüggésbe.

Kantilénák
48. Vásárhelyi András kantilénája (330-7) a kutatók szerint 

eredeti magyar vers. A Peer-kódex mellett a Thewrewk-kódex (77- 
82) is megőrizte egy változatát (BALÁZS-UHL 1995. 17). A vers 
egy töredéke (első hét sora) a Pozsonyi Kódexben (47-8) is fenn
maradt.

A Peer-kódexbeli szöveg 17 versszakból áll. Ezek közül az utol
só előtti (a kolofon) pontos utalást tartalmaz a keletkezés helyére 
és idejére (Pest, Szent Péter utcája, 1508.). A szerző nevét a versfők 
rejtik magukba. Már Szilády Áron jelzi (1877. 350), hogy az ezekből 
kiolvasható név (Andreas de Sasarhel) nyilvánvaló elírás Vasarhel 
helyett. Vásárhelyi András személye a fentiek alapján az Alcan- 
tarai Szent Péterről elnevezett pesti szalvatoriánus ferences kolos
torhoz kapcsolható. Másfelől tudjuk, hogy 1526-ban, Mohácstól 
északra, Palota-Bozsok községben a törökök meggyilkolták Vásár
helyi András fráter áldozópapot (HORVÁTH C. 1921. 241, KURCZ 
1979. 24-5).

A fennmaradt két variáns közül a Peer-kódexbeli a régebbi, 
nemcsak a két kódex keletkezési korának különbségéből adódóan 
(ThewrK.: 1531), hanem nyelvállapota alapján is. KURCZ ÁGNES 
szerint (i. h. 25) a terminus post quem (1508) és a terminus ante 
quem (1526, a Peer-kódex utolsó bejegyzéseinek kora) közül az 
előbbi dátumhoz áll közelebb.

Gyors terjedését mutatja a két, szövegében eltérő, s ugyanakkor 
időben egymástól nem túl távoli variáns fennmaradása. A terjedés 
hátterét az adja meg, hogy e verset énekelték (mégpedig a Salve 
mater misericordiae nótájára, vö. HORVÁTH C. 1921. 503). E tény
re utal a Peer-kódexben szereplő megjelölés is : „cantilena”. To
vább alakított (rövidített) variánsait XVII. századi énekeskönyvek 
őrizték meg. Dallama is fennmaradt (KURCZ 1979. 25, 31).

24



Verselését a szakirodalom több irányból is megközelítette. HOR
VÁTH JÁNOS (1928. 66-70) 4 I 6 tagolású tízesnek tekinti, melynek 
hátterében latin mintaként a lejtésváltó tízessel számol. VARGYAS 
(1952. 141-3) és KURCZ (1979. 31) Tinódi soraival rokonítja és 
eredeti magyar ritmusúnak tartja.

49. Apáti Ferenc kantilénája (337-42) egyedül a PeerK.-ben 
maradt fenn. Vágáns dal; ahhoz, hogy eredeti magyar vers, kétség 
sem fér. A szerző nevét a versfők őrzik: Francwscs Apáti. HOR
VÁTH CYRILL (1921. 494-5) mutatott rá arra, hogy a keresztnév 
írásmódjából egy korábbi versszak hiányára, egynek pedig más 
helyre kerülésére lehet következtetni. A ránk maradt változat 14 
strófából áll. Maga a szerző azonos lehet azzal a Franciscus Batto 
de Apátival (Botka Ferenccel), aki 1518-ban beiratkozott a bécsi 
egyetemre, s akit a Zala megyei Hampó család familiárisaként is 
ismerünk (GerÉZDI 1962. 224-8, EPERJESI 1968. 516-7).

A vers keletkezésének korát tartalmi mozzanatok alapján a Mo
hács előtti évekre (közelebbről 1525 к.-re) teszik.

Verselése: négysoros, négyes rímű strófái három tizenkettes és 
egy hatos sorból állnak. HORVÁTH János „felező tizenkettes”-ként 
tartja számon, s jelzi: „ nincs kizárva, hogy a világi költészetben 
már régebben is gyakoroltatott” (1928. 115-6).

A Peer-kódex szempontjából kiemelendő, hogy az egymást kö
vető két kantilénát (a vallási tárgyút és a vágáns dalt) ugyanaz 
a kéz (a 3.) jegyezte be. GERÉZDI Rábán (1962. 214-5) hívja fel 
a figyelmet arra, hogy bizonyára üresen maradt lapok utólagos ki
töltéséről van szó: erre vall a betűnagyság és a sortávolság foko
zatos csökkenése.

Latin nyelvű misesorozatok
50. 342-356: A misétől a középkor végén (XV-XVI. sz.) a lelki 

épülés mellett -  félremagyarázott hagyományok vagy legendás hie
delmek alapján -  közvetlen csodát, materiális hasznot is vártak. 
E „gyümölcsöket” meghatározott számok szerint rendszerbe fog
lalták, hitelüket pedig egyházi auktoritásokra hivatkozva növelték. 
A hivatkozások nagy része fikció. Ha az egyszerű misehallgatásból
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számos „haszon” származhatott, ennél is több bizonyos speciálisan 
összeállított misesorozatokéból. (FRANZ 1902. 37-72, 218-267.)

342-343: Ha ezt a harminc miséből álló sorozatot egy hívő saját 
magáért vagy bajban lévő barátaiért elmondatja, tíz napon belül el
hárul a baj. Az egyes misék a mise introitusa (kezdőéneke) vagy az 
ünnep neve szerint vannak megadva.

344-346: Az első sorozat hét, a második nyolc miséből áll, me
lyek elmondásából vagy elmondatásából hét „haszon” származik, 
úgy mint szorongattatásból való megszabadulás, magtalanság meg
szűnése, stb.

346: Varázserejű szöveg-kép. Epilepszia ellen ajánlott az oltárra 
helyezett lap fölött a Tizenegyezer szűz miséjét elmondani.

347-356: Gregorián mise-sorozat a tisztítótűzben szenvedő lel
kekért. A bevezető a Nagy Szent Gergely pápának kinyilvánított mi
sesorozat hatékonyságáról sorol fel példákat. Ezt a mise-incipitek 
mellett Krisztus kínszenvedésére és Máriára vonatkozó commemo- 
ratiók (megemlékezések) követik (vö. FRANZ 1902. 255).

369: Krisztus keresztjén három nyelven olvasható feliratok szö
vege.

Evangéliumi részlet
53. Kódexünk János evangéliumának töredéknyi rövid részletét 

tartalmazza (367). A bibliafordításokat tartalmazó kódexeken kívül 
olyan sok kódexben találhatók a miénkhez hasonló hosszabb-rövi- 
debb részletek, utalások, kiragadott gondolatok, hogy ezek felso
rolását mellőzzük (vö. 7., 36., 37. és 38. tétel).
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Az egyes szövegrészek, a latin megfelelők és a párhuzamos helyek
a magyar kódexekben

tétel A Peer-К. A szövegrészek kezdő sorai (/címe) A latin megfelelők kezdő sorai (/címe) Párhuzamos helyek
lapszáma____________________________________ A latin forrás lelőhelye_____________ magyar kódexekben

Legendák_________________________________________ _______________________________ __________________
1. 1-35 Szent Elek élete Legenda Aurea 94. fejezet NádK. 575-601

(eleje hiányzik) LobkK. 221-243
ÉrdyK. 409-412 
KazK. 70-82

_________________________________________________________________________________TihK. 19-29________
2. 36-115 Remete Szent Pál élete Catalogus Sanctorum II. 60. ErdyK. 190-193

(VARGHA 1923. 24
_________________________________________________ csak tartalmi érintkezés)______________________________
Imádságok, himnuszok_____________________________ _______________________________ __________________
3. 115-6 kezdetyk menden is tény gondolatnak
_____________fondamentoma (töredék)__________________________________________________________________
4. 117-31 az en zcretQ fyam kyben en kedwem

béé teyyésédeek
___________/esus az puztaba witetek (eleje hiányzik)____________________________________________________

5. 131-3 azzonnyom zy z  maríarwl wa/o
___________ymadsagh______________________________________________________________________________

6;__  134-66 Nyolc kérés Szűz Máriától________________________________________________________________
7. 166-9 Magaztalya en lelkem wrath Magnificat anima mea Dominum MünchK. 55ra

Lukács 1,46-55 AporK. 126-7, 135
FestK. 119-21,

____________________________________________ _______________________________ 1197-200__________to-о



tétel A Peer-К. A szövegrészek kezdő sorai (/címe) A latin megfelelők kezdő sorai (/címe) Párhuzamos helyek
____lapszáma_____________________________________ A latin forrás lelőhelye_____________ magyar kódexekben

DöbrK. 234-5, 402-3 
CzechK. 153-5 
ComK. 51v 
GömK. 54-5 
JordK. 519-20 
TihK. 118 (latinul),

_________________________________________________________________________________  125-8, 396_________
8. 169-72 Idwez legh edesseges zy z maria zent Ave Maria ancilla sanctae Trinitatis LobkK. 247

háromságnak zolgalo learía Hortulus animae LXXXIb LázK. 1-4, 221-4
(I. még 285-9-eltérő szöveggel) TORDAI 1903.68 GyöngyK. 27

____________________________________________________ KATONA 1906. 341________________ ThewrK, 91-3_______
9. 172-5 Búcsús imádság Oh Domine Jesu Christe, Pater NagyszK. 392-3

Enne bolcha wagyon... dulcissime LobkK. 350-1
О wram iesus eristus edesseges atya SZABÓ 1967. 166 GömK. 64

_____________ (1. még 223-5)__________________ _____________________________________ ThewrK, 209-10
10. 176—80 О wram iesus eristus: О domine Jesu Christe adoro te in LobkK. 244-7

...ymadlak tegédét az kerestfan cruce pendentem... PozsK. 17-9
íwggQtted Hortulus animae XXXIIIa, LázK. 215-21
...ymadlak tegedeth az kerestfan Antidotarius animae XLIXb ThewrK. 205-9
sebhetted SziLÁDY 1896. 377, 378
...ymadlak tegedeth: coporsoba Katona 1906. 337
helheztettel
...yo pastor
...ymadlak tegedet az the nagh 
keserqsegedert
...ymadlak tegedet pocolra léézallottat 
...ymadlak tegedet hahttaybol fe l

_________tamattath____________________________________________________________ __________________
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11. 181-4 zent bernald zoltara Octo versus S. Bemardi LobkK. 346-50
Illumina oculos meos, ne unquam ThewrK. 246-9 
obdormiam in morte...
Hortulus animae CLIXb 
Katona 1906. 347

____________________________________________________ Szabó 1967. 166____________________________________
12. 185-90 Beatus augus tinus fecit hanc orationem Oratio sancti Augustini a spiritu CzechK. 168-73

Abrahamnac + isaacnak... sancto revelata GömK. 152-6
(1. még 262-6) Hortulus animae CLVIIIb TelK. 314-6

SZILÁDY 1896. 500 ThewrK. 63-7
____________________________________________________ Katona 1906. 346___________________________________
13. 190-4 Нуzek istenben ... WinklK. 65-69 (latinul)
_____________(a Credo-val rokon imádság)_______________________________________________________________
14. 194-9 Aldoth crístus kérést fan hét igét monda Oratio venerabilis Bedae presbyteri de GömK. 160-6

septem verbis ultimis... (eltérő prózai ford.)
Hortulus animae XXXIa VitkK. 103-8

_________________________________________________ Katona 1906.336__________________________________
15. 199-205 Jézus szent nevéről 0  bone Jesu, о dulcis Jesu GömK. 132-6

О Io /esus Hortulus animae CLIXa GyöngyK. 68-69
_________________________________________________ KATONA 1906. 346-7______________KrizaK. 68-74
16. 205-13 Búcsús imádság Krisztus megkínzott testré-Salutationes ad omnia membra Christi GömK. 216-23

szeihez Hortulus animae XXXVIIa ThewrK. 82-7
_____________Ivdvoz leg ur iesus cristusnak zent feye... KATONA 1906. 337___________________________________
17. 213-9 bodog azzonnak qrqmerqi való De septem caelistibus seu LobkK. 257-9

ymadsagh spiritualibus gaudiis beate Marie GömK. 262-5
Qrqly ur istennek zentséges arína Gaude flore virginali LázK. 200-9
Evreqi fenesseges maria Hortulus animae LXXIII

_____________Qrql tiztelendo z iz  maria______________ TORDAI 1903. 63____________________________________toм:



tétel A Peer-К. A szövegrészek kezdő sorai (/címe) A latin megfelelők kezdő sorai (/címe) Párhuzamos helyek
____lapszáma_____________________________________ A latin forrás lelőhelye_____________ magyar kódexekben

Qrqiy hatalmassagos maria (más változata:
Eqrql kegielmesseges k iz maria Hortulus animae LXXXIIb
Q rqíkegesseges z iz  maria KATONA 1906. 341)

_____________Q rof zy z  maria_________________________________________________________________________
18. 219 Antiphona -  Z yz maria ez wilagon
_____________zw léthok kqzqt_________________________________________________________________________
19. 219-20 Versus -  Ekesb orchyad..._______________________________________________________________
20. 220-1 E z the nagh qrqmeidnek myatta...
_____________(oracio)________________________________________________________________________________
21. 222-3 Salue R eg in a -Irgalmassagnakh keralne Salve Regina FestK. 138-9

azzoriiíya FRICK 1910.56 TihK. 398
_________________________________________________ WinklK. 46 (latinul)__________________________________
22. 223-5 Cristusnak fe l thamadasarol ualo SZABÓ 1967. 166 NagyszK. 392-3

ymadsag LobkK. 350-1
(1. még PeerK. 172-5) GömK. 64

_________________________________________________________________________________ ThewrK. 209-10
23. 226-9 Oracio valde vtilis... -  Qrqk mendenhato

___________istenségnek...___________________________________________________________________________
24. 229-31 Halál idején mondandó imádság ThewrK. 47-8

Vala m ely ember halalanak ydeyn... -
___________Kerlek vram ihs..._______________________________________________________________________

25. 231—4 Urfelmutatásra való ima Katona 1906. 338 GömK. 147-50
_____________Idwez leg edesseges vram_____________________________________________ ThewrK. 241—4______
26. 235-6 dqgh halairól walo ymadsag részletei megtalálhatók: ErsK. 290-1

Pax Domini nostri iesu christi (részben)
(Hortulus animae)

___________ ____________________________________1 Horváth C. 1921. 213______________________________
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21. 236-40 О kegees zy z maria____________________________________________________________________
28. 240-2 Nemes azzoríiíom zy z  maria_____________________________________________________________
29. 242-5 Idwez leg istennek zenth teste Salve corpus gloriae

Horváth С. 1905.136
_______________________________________________ Császár 1929.176__________________________________

30. 245-7 О dychQseges ázzon___________________________________________________________________
31. 247-9 Láz ellen való imádság latinja ugyanitt Contra febres kezdettel
_____________Contra febres___________________________________________________________________________
32. 249-50 Uram iesus crístus ky  the zepseges
_____________orchadwai______________________________________________________________________________
33. 250-78 Nyíl és tőr ellen való imádság

О ríyi a í meg
____benne:__________________________________________________________________________________________
34. 262-6 abrahamnak istene : ysaacnak istene Oratio sancti Augustini CzechK. 168-73

(1. még 185-90) Hortulus animae CLVIIIb GömK. 152-6
Szilády 1896. 500 TelK. 314-6

_________________________________________________________________________________ThewrK. 63-7
35. 266-72 Igaz byro iesus Iuste iudex Iesu Christe CzechK. 186-92

Katona 1901.447-55 Pcsíz.: 10—11
Frick 1910.43
(a PeerK.-beli változatból hiányzik:

7. vsz. második fele
8. vsz. végig
10. vsz. első fele

____________________________________________________ 11. vsz. végig)___________________________________
36. 278 Aue maria -  Idwezleg maria Aue Maria MünchK. 54va

Lukács 1, 28-42 GömK. 49-50
________ ____________________________________SZERECZ 1916. 22-3_______________HordK. 518_________



tétel A Peer-К. A szövegrészek kezdő sorai (/címe) A latin megfelelők kezdő sorai (/címe) Párhuzamos helyek
____lapszáma_____________________________________ A latin forrás lelőhelye_____________ magyar kódexekben

ErdyK. 250 
TelK. 119 
KazK. 58

_________________________________________________________________________________ LázK. 210-1________
37. 279-80 Pater n o ste r-M y athyank Paternoster MünchK. 12rb

Máté 6, 9-13 DebrK. 472
_________________________________________________ SZERECZ 1916. 21-2_________________________________
38. 280-2 Credo in deum -  Credo NagyszK. 319-38
_____________Hyzek ystenben_________________________________________________________________________
39. 282-3 Maria mater grade -  Memento Salutis Auctor FestK. 43—4, 52-3,

Maria malastnak annya (a PeerK.-ben csak a 2. versszak mint 71-2, 82, 93-4,
önálló himnusz) 276-7, 266-8
TORDAI 1903. 22 LobkK. 250 (próza)

____________________________________________________ Horvath C. 1921. 83-4____________ KeszthK. 432________
40. 283—4 post pater noster oratio -  Kertek tegedet
______________wram_________________________________________________________________________________
41. 284-5 Breuiter post aue maria -  Azzonyom
_____________maria__________________________________________________________________________________
42. 285-8 Post aue maria in sermone -  Irgalomnak Ave Maria ancilla sanctae Trinitatis LobkK. 247

anna maria Hortulus animae LXXXIb. LázK. 1 —4,221-4
(a 169-72-től és a többi párhuzamostól el- TORDAI 1903. 68 GyöngyK. 27

_____________térő szöveg)__________________________ KATONA 1906. 341________________ ThewrK. 91-3_______
43. 288-9 [ Id] wcz icg kcgelmcs [z]yz : парна! Ave virgo gloriosa LobkK. 342

fenesb TelK. 362-3 (latinul) PozsK. 47
TORDAI 1903. 56-7 GyöngyK. 25
Frick 1910, 72 TelK. 362-3

________ ____________________________________ IhqrváTHC. 1921, 504-7__________ __________________
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44. 290-1 [О] cdcssegcs zy z  maria tcngernckh TihK. 400 (latinul) FestK. 116-8, 195-7,
chiliaga CzechK. 150-3,

GyöngyK. 27
_________________________________________________________________________________(tartalmi egyezés)
45. 291-307 te deum laudamus -  Te Deum AporK. 125-6, 136-8

Isten teged dycherqnk FRICK 1910. 67 FestK. 21—4, 241-5
DöbrK. 233-4 
GömK. 51-3 
KeszthK. 48-50 
KulcsK. 50-2

_________________________________________________________________________________BatthyK. 95-101
46. 307-25 Szent László-ének Salue benigne rex ladislae GyöngyK. 1-2

de sancto ladislao -  (latin szöveg ugyanitt) (a PeerK.-ben 15 latin
Idwezleg kegelmes zenth lazlo keraí és magyar vsz. talál

ható; a GyöngyK.-ben 
az első 14+1 vsz. 
csak latinul + 3 latinul

_________________________________________________________________________________és magyarul)________
47. 325-330 de beata virgine oracio -  de beata virgine oracio

Dychqseges zy z  maria (ugyanitt a latin is)
Imperatrix gloriosa

_________ ______________________________________ Ifrick 1910. 96___________________ ___________________
Kantilénák ___________________________________________________________________ __________________
48. 330-7 Vásárhelyi András kantilénája PozsK. 47-8

Cantilena -  Angeloknak nagsagws (töredék)
___________azzonya_____________________________________________________________ ThewrK. 77-82_____

49. 337—41 Apáti Ferenc kantilénája
Cantilena -  Felelmes zwqnek enghem

___________aleytatok_______________________________________________________________________________
50. 342-356 [latin nyelvű misesorozatoklu>UJ



tétel A Peer-К. A szövegrészek kezdő sorai (/címe) A latin megfelelők kezdő sorai (/címe) Párhuzamos helyek
lapszáma____________________________________ A latin forrás lelőhelye_____________ magyar kódexekben

Litánia______________________________________________________________________________________________
51. 357-62 Boldogasszony litániája CzechK. 126-36

Kyrieleison -  kristus, halgas mynketh ThewrK. 35-41
(mindkettővel csak

_________________________________________________________________________________ tartalmi egyezés)
Imádságok, evangéliumi részlet______________________ __________________________________________________
52. 363-7 es Irgalmaz ennekem ma es ел

halalomnak ydeyen
_____________ (töredék)________________________________________________________________________________
53. 367 nag misen való evangelivm Jn. 1, 1-4 MünchK. 85ra

(töredék) DöbrK. 271
FestK. 414 
GömK. 47 
JordK. 135 
ÉrdyK. 113

_______________________________________________________________________________ ÉrsK. 1____________
54. 368 az te dycheivseged ky t teneked

___________ (töredék)_____________________________ __________________________________________________

A táblázat szakirodalmi utalásaiban az irodalomjegyzék rövidítéseit használtuk. A Hortulus animae és Antidotarius 
animae lapszámai mindig az alattuk idézett szerző által közölt latin szövegre utalnak.
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A kódex helyesírása

A kódex magyar szövegének helyesírását feldolgozó részben az
1., 2., 3., 7., 8 . és 9. kezekkel foglalkozunk, mivel a 4., 5., 6 . és 
a 10. kéz csak latinul írt (ez utóbbi négy kéz a teljes kódexszöveg
nek mintegy 3,8 %-a).

Az egyes kezek helyesírásának vizsgálatát ugyan külön-külön 
végeztük el, de a jellemző sajátosságokat összefoglaltuk, ezért ke
zenként külön csak a maitól eltérő hangjelöléseket mutatjuk be.

Mássalhangzók
A kezek jellegzetességei közé tartozik a henye h gyakori haszná
lata, palatális és nem palatális hangot jelölő betű után egyaránt. 
Különösen t után, szóvégen és szóközben egyaránt; g után szóvé
gen gyakori, szóközben ritka; d  és к után csak szóvégen van 
(kivétel: 99: khésen)', a 2. kéz írásában a henye h sokkal kevésbé 
gyakori, csak t után, ott is ritkábban fordul elő. A palatális hangok 
jelölésénél egyaránt gyakori módszer a mellékjel és a kettős betű 
(j-vel, y-nal) alkalmazása. Érdekes, hogy gyakran kapnak mellék
jelet azok a betűk is, amelyek a nem palatális megfelelőt jelölik.

A hosszú mássalhangzókat általában megkülönböztetik, legy- 
gyakrabban a betűkettőzés módszerével élnek. (Különösen az 1. kéz
nél következetes ez az eljárás.) Pl. 48: messze, 195: binnek, 364: 
tekelletes. A kétjegyű betűkkel jelölt hangok hosszú változatánál 
a mai helyesíráshoz hasonlóan csak az első tagot kettőzik (pl. 48: 
messze, 191: eggyetleri), de itt akadnak igen érdekes megoldások 
is. Pl. a hosszú ly írásában találni ilyen alakot: 278: teííyes. 
A hosszú ny-nél pedig ilyet: 241: azzon-/-nyonk. itt az történt, 
hogy a scriptor a sor végén rí betűvel jelölte az ny hangot, majd 
a sor elején лк-nyel folytatta.

A hosszú ty jelölése a legváltozatosabb. Itt ugyanis meglehető
sen nagy gondot okoz az, hogy eldöntsük: esetleg nem szóelemző 
írásmóddal van-e dolgunk. A 232: kuthya (= kútja) esetében pél
dául feltehetjük, hogy a tty hangban a scriptor érezte, hogy etimo- 
logikusan t + y'-ből jött létre, és ezt kívánta tükrözni az írásban is. 
Ekkor viszont nem a ty hang jelöléséhez tartoznak az efféle vitás
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esetek, hanem a t-hez ésy'-hez. Ezt a feltevést alátámaszthatja az is, 
hogy a d + j  = gy hangkapcsolat jelölése feltűnik néhány hasonló 
típusú alakban: 241: fogadyad, 256: adyad. Itt kizárólag a szó
elemző elv érvényesülésére gondolhatunk, hiszen máshol soha nem 
találni árjelölést a gy hangra. Elválasztott alakokban előfordulnak 
még ilyen megoldások is: 22: athi/ianak, 35: malasthi/iath.

A szóelemző írásmóddal ellentétes eljárás az, amelyben a scrip- 
tor fonetikusan (illetőleg a jelölések tanúsága szerint feltehetően 
fonetikusan) jelöl egyes toldalékos alakokban bekövetkezett haso
nulásokat: 265: tawostassa, 312: germegded. A fonetikus eljárás 
feltevése a 312. lapon levő adat esetében egyértelmű, az előző 
esetben pedig azért engedhető meg, mert a z hang jelölésére ezen 
az eseten kívül az említett ( 1.) scriptornál csupán három 5 jelölés 
van: 242: es 'ez'; 249: nees'néz'; 296: eghas.

Figyelemre méltó, hogy amikor az 1. és 7. scriptor gy + magán
hangzó hangkapcsolatot másol, mintegy összevont jelölésmódot 
alkalmaz: 223: gymQlcheth, 229: yegynek( -  jegyének); illetve 366: 
gyvlevseget. Ilyenkor az látszik a legvalószínűbbnek, hogy a g y  
(gyv) betűkapcsolatot együttesen alkalmazta az adott hangkapcso
latra.

Magánhangzók
A legnagyobb változatosságot talán az e (é), é hangok jelölése 
mutatja. Az 1. és 2. scriptornál jelölheti mindhármat e: 10: em- 
bereth{= emberét). Mindhármat ee\ 1. e hang: 6 : dee (de 15: deh)\ 
2. ё hang: 236: kegces (de 327: keges)\ 3. é hang: 166: qrqkee (de 
169: qrqkké). Gyakorta előfordul betűként az é is; jelölheti az ё 
hangot: 150: édés{de 150: edes, sőt, 289: edésb), 193: égc-/tcmbc, 
és jelölheti az é hangot is: 221 élnék, 213: zentséges. Felbukkan 
még ilyen variáns is: 257: néé  (de: 259: nee, 251: né, 255: neé), 
168: béé, stb. Meg kell jegyezni azonban, hogy mindhárom hang 
jelölésére az e a leggyakoribb. (Még egy megjegyzés: egyáltalán 
nem vehető bizonyosra, hogy a scriptoroknak valóban szándékuk
ban állt jelölni az é'-t.)

Feltűnő, hogy a kettőzött magánhangzó nem kizárólag az e-fé- 
léknél bukkan fel. Bár nem ilyen nagy mennyiségben, de megtalál
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ható az a / á jelölésében is. Az a jelölésére pl. 65: wadaak(de 106: 
wadakees), 207: пуааккощ az á jelölésére pl. 264: haaz (de 264: 
hazbarí), 185: naadual. Egyszer fedeztük föl a hosszú ő  megkülön
böztetését: 318: érpps.

Tagoló jelek
1-115-ig következetesen a díszített pont ф  jelet alkalmazza az 
1. scriptor. A 116. lapon megjelenik a kettőspont (:) mint tagolójel, 
és a kettő váltakozik a 125. lapig. Ezen a lapon felbukkan a közép
ső helyzetű vagy megemelt pont (•) is. A 130. laptól a kettőspont 
és a középső helyzetű pont váltja egymást (a 175. lapon látható 
egy díszített pont). A 191. laptól (2. scriptor) a 198.-ig a tagolójel 
a pont. A 198-tól kettőspont található, de a 215. és 218. oldalon 
felbukkan még egy-egy megemelt pont is. A 217. laptól a 341.-ig 
(1. és 3. scriptor) általános a kettőspont, de találunk példát a kö
zépső helyzetű pontra (218), a keresztre (+) (236, 247, 248, 249) és 
a díszített pontra (290) is. Különösnek tűnhet, hogy a Szent László- 
énekben nem találni tagolójelet, de ha meggondoljuk, hogy itt 
mondategységenként váltakoznak a latin és magyar egységek, ame
lyek önmagukban is elválasztják az egyes frázisokat, a tagolás 
a scriptor szempontjából fölöslegesnek tűnhetett. A kurzív részben 
csak a kettőspont szerepel, de a kantilénákban feltűnik egy ún. vers- 
szaktagoló jel, amely az egyes versszakok elválasztására szolgál, 
esetleg a versszakkezdést jelöli: ' i / . A 357-362. lapon (7. scriptor) 
a kettőspont az általános tagoló jel, de egyszer (359) van középső 
helyzetű pont is; valamint általános a vessző mint gondolatzáró. (A 
papír nagyon megkopott, ezért ezek a tagoló jelek igen rosszul lát
hatók.) A 363-368. lapokon (8 . kéz) kettőspont található; a 367. 
lapra író 9. kéz nem alkalmaz tagoló jeleket.

Az elválasztást az esetek túlnyomó többségében a sor végén és 
a sor elején is jelölik (a 8 . kéz írójának kivételével, aki csak a jobb 
margón jelöl), mégpedig rendszerint margón kívüli kettős ferde 
vonallal, de akad magányos ferde vonal is. Ezeket az átírás folya
mán a mai jelben egységesítettük. Az elválasztás során a scriptorok 
nincsenek tekintettel a szótaghatárra (pl. 268: oltalma-Ani).
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Egyéb jelek
Előfordul, hogy az 1., 2. és 3. scriptor a nazálist magyar szavakban 
is rövidíti, pl. 82, 84, 92, 142, 148: zét, 6 8 : módnak, 186: simöt, 
196: zoba, 316: agely. Megfigyelhető magyar szóban az us vagy os 
szóvéget rövidítő <?jel is: 333: tythcg. Találtunk egy p  'pro-' rövi
dítést is: 295:p fetat, ebben viszont nyilvánvaló a latin hatás.

Az 1. kéz esetében latin szöveg írásakor is többször felbukkan 
a henye h (pl. 319: the); illetve ilyenkor is y -1 ír у  vagy i helyett (pl. 
325: angelicys). Ezekre lábjegyzet hívja fel a figyelmet.

Az 1. scriptornak igen tetszetős eljárása van a külalak tömörsé
gének megőrzésére. Amikor ugyanis egy gondolategység végére 
sor elején vagy közepén ér, nem kezdi el a következő gondolatot 
ugyanabban a sorban, hogy ne folyjon egybe a két különböző egy
ség, hanem egyfajta (gyakran színes) sormintával fejezi be a cson
kán maradt sort (pl. 182/3, 184/9, 14).

Az alább következő táblázatokban -  helyszűke miatt -  a kezek
nek csak azon betűit tüntetjük fel, amelyek ma nem használatosak, 
illetve a kódexíró a maitól eltérő hangértékben alkalmazott; nem 
szerepeltetjük azokat a betűket, amelyeknek a hangértéke teljesen 
egyértelmű, illetve azon írásjegyeket, betűkapcsolatokat, amelyek
nek hangértéke nem vagy nem egyértelműen határozható meg (pl. 
11. lap: Cilicianakszóalak c-je).

2. kéz (185-216)
Az írás típusa m e llé k je ie s -  
D (1I/D) (KNIEZSA i. h.).

hang__________betű_______
_______ általános ritka
_a______a_________aa_______
_á______a_________aa_______
^ _____c, eh_______L, chy
cs_____ eh________c________
dz____- ________ _cg_______
_e_____[e________ ee,é______

hang__________betű_______
_______ általános ritka
_a_____ja_________aa_______
_á_____ a________ aa_______
_c_____ —________ c, cy
cs____ c_________ ci, ci, eh
_e_____ e, é______ ее_______
é_____ e, é______ ее_______
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1. tóz (1-184; 217-330) 
Helyesírása ke ver ék -A  típusú 
(III/A) (KNIEZSA 1952. 102-t).



_é_____e, ее, é______________
&_____ё, g, §h_____________
S í ____gy»gh> g gi________
Ü J _ 1 ______ i_______
_k_____ _k________ c, eh, kh
íy 1; iy

ny ri, ny, n

ö/ő Q_________ew, о
_s_______s_________z, se
sz z, s, se sz_______
_ty_____ t', ty_____ _thi______
u/ú W, U, V

ü/ű w________ ú, w
_V_____ JW________ U, V, w
z______z_________ _s_______
zs z_________ s_______

£____ - S r i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-SZ____ -Sr_S____ á .gy.2. S Í
i í i _ J ________ 1 ________
_k_____ к________ c, czk
Jy_____H________ ly, 1, f
ny n ri, rii, ny,
_____________ Ü L_____
ö/ő p o, ó, ev,

ev, ew,
________________ eQ, év
_s______s_________z________
sz z, s_______zs_______
_ty______ty_______ _ti________
u/Ú V, u_______________
ü/ű V, w iv, iw,

yv, yw,
________________ yw, W,
V_____  u_______  w, ú

3. fez (330-341)
Helyesírása k e v e ré k -  
A típusú (III/A) (KNIEZSA i. h.).

hang__________betű_______
______ általános ritka
_C_____ L________ c, eh_____
cs eh______ _c________
&____ -S_______ i _______
gy g, gh, gy__________
L J J  У_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
к к________c, eh

7. fez (357-62; 181a г) 
Helyesírása k e v e ré k -  
A típusú (III/A) (KNIEZSA i. h.).

hang__________betű_______
_______ általános ritka
cs____ eh________c________
L Í L _ i ________i _________
s í ____ ü i _______ _si_______
к_____ к_________с, ck
ü ____ R _________________
ny ny_______ [n________
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'y I ly л
ny ny_________________
Ö/Ő Q_________ 0________

_s______ s_________ sc, z_____
sz_____ z, s, sc_____________
u/Ú V, w______ u________
Ü/Ű w, w______________
_V_____ V, w_______________
ZS z__________________

Ö/Ő p__________________
sz s________ z_________

_ty____ _ti__________________
_V_____ Uj_V________________
z_____ z________ s________

8. kéz (181a v; 363-8)
Helyesírása m ellék je l n é lk ü li-  
A típusú (Kniezsa i. h.).

hang_____________betű__________
_______ általános_____ ritka______
cs_____eh_______________________

M ____ _gy______________________
Ü Ü — 1 ____________ i __________
Jc______к____________ c, eh_______
Jy_____ Jy______________________
Jiy____ny._______________________
ö/ö eiv, eyv, eyu eiu, ev, ey
sz z_______________________

Jy_____ iy ______________________
u/ú u____________ _v_________
ü/ü ív, yv________ iu, yu
_V_____ U_____________ V_________

9. kéz (367)
Az írás típusát Kniezsa 
nem vizsgálta.

hang______betű
i í i i _______M ______
ö/ö________2________
sz________ z________
u/ú________v________

Az átírásnál a következő elveket alkalmaztuk.
Feltüntettünk minden olyan, a fényképen esetleg nem látható jelet, 
amelyet a scriptor szándékos tollvonásának ítéltünk (kiadványunk 
fotói a kódex mikrofilmjéről készültek, ezért néhány rubrummal írt 
szövegrészlet a fakszimilén esetleg rosszul látható). A scriptor által 
kihúzott vagy törölt részeket szövegbeli helyükön hagyva () jelek
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közé tettük. Esetenként alkalmazotti kiegészítéseink [] jelek között 
találhatók. Csak a fényképen nagyon zavaró foltoknál hívtuk fel 
külön a figyelmet a minden lapon nagy számban előforduló tinta
foltra, elpiszkolódásra vagy arra, ha áttünik az előző lap rubruma.

Az i és у  betűk fölötti mellékjelek minden esetben pontok (ez 
a fényképen nem mindig látható); az у  fölött esetenként csak egy 
pont van; ezt az átírásban is megtartottuk.

Többször okozott gondot a különírás és egybeírás elhatárolása, 
illetve annak eldöntése, hogy egy-egy graféma nagy- vagy kisbetű-e. 
A vitás esetekben a különírás, illetve a kisbetű mellett döntöttünk.

A rubrummal írt betűket félkövér szedéssel emeltük ki. Sajnos 
a feketével írt, de rubrummal vagy kékkel díszített betűk esetében 
ezek nagy száma miatt el kellett tekintenünk a külön jelöléstől, de 
lapalji jegyzetben utalunk rájuk.

A magyar szövegben található Pater noster, Ave Maria rövidíté
seit nem oldottuk fel. A folyamatos (tehát legalább egy mondat
egységnyi) latin szövegben a rövidítéseket kurzív betűkkel oldot
tuk fel; ha lábjegyzetben idéztünk ilyen feloldott latin szöveget, ott 
a kurzív szöveg rövidített és feloldott betűit aláhúzással jelöltük.

Minden egyéb megoldásunk a Régi Magyar Kódexek sorozat 
fent nem említett átírási szabályait követi.

A 291-307. lapokon található kottákat SZENDREI JANKA dolgo
zatából idézzük (SZENDREI 1972). A kódexben lévő eredeti dallam 
(melynek lejegyzése azonban több helyen hibás) a betűhű átirat 
alatt lábjegyzetben szerepel. A Sz e n d r e i által javított változat az 
alábbiakban olvasható. Szíves hozzájárulását ezúton is köszönjük. 
Ugyancsak itt mondunk köszönetét Abaffy Csillának, Haader Leá- 
nak, Kovács Zsuzsának, Madas Editnek és Papp Zsuzsannának, 
akik értékes tanácsaikkal segítették a kötet munkálatait.
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Kották

Ca • ten té-ged di - csé - rünk, té-ged ' ur-nak mi ia val - lünk,

Téged ü- rök I» ten, minden föl - di ál-lat di - csér,

Te-né-ked mennye - i an - gyа - lók, és mennye-i fe - je - del - тек,

Te-né-ked Ke-ni-bin es Sze - га - fin mindenko-ron é-ne- kel- nek:

•Szent Is-ten. szent Ür, szent Ur - is - ten di-cső ki - rály!

Teljes mennyország és föld fel-sé-ges di-cső - sé-ged-del.

Téged a * рок - to lók tár-sa  - ság-gal di - csér-nek,

Téged szent pró - fó • tsk ví - gns - ság-gal dí - csér-nek,

Téged kínval-lott már- ti - rok, kik é-ret-ted meg-hol - tnk,

Téged ez vi-lág sze - rént a-nya-szent-egyház di - csér,
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Fel - яё - gea m a-gaa-ság-nak 6 La - te • nét,

Mi ti«-te-len-<16 Г - runk, c-gyet-len egy Fi - a - dat,

Szent - lel - két minket, meg-ví - ganz-tu. - lót.

Te Krisztus vagy di - сзб ki - rály,

Te A-tya-ia - ten - лек vagy ö-rök-sé-ges fi - a,

Te megváltásra embersé-get fel-ven-ni Má-ri - A-nak szent mehet nem u-tá-lád.

Te ő-rök ha-Iáit meggyőzvén, mennyei szent ka-pu-kat ne-kőnk megnyi - tál,

T* lilsz Is - ten - nek jobbja - гл .A - tyú-nak di - es«'» - sé - gé - ben.

Ш-Kziink el - jö- ven - dó' Ы - ró - nak.

Téged a-zért u - ram mi kc-rUnk, hogy minket segélj ki-ket szent vé-red-del niegvál - tál
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Szent id köz-7.é ö - rök di-csd-aég-hen min-ket .szám - IA!j.

Id-ve - zít-scd te né-pe-det U-rnm is - ten, és megáldjad te mara-dé - ki - (lat.

Éh tarts meg min-ket és el fel vígy az ö-rök di- cső - ség - !>e

Min-den na-pon-ként té - ged. Ir-is-ten, di • est* - rünk.

Mél-tdlj l'-ram Гя-ten minket n-riz-ned. ez na- pon bűn nél-kiil,

Г-égy ir - gal-mns U-ram Is-ten bű-nösök-nek, légy ir-gal-mns ne -künk.

l-e-gwn te szent ir-gal-mns-xá-god mi-lmz-zánk, mert mi- ne-kiink te vuiív ni - tál- műnk.

Te-ben-ned bí-znnk Or • is • ten, a - tért ö -rök-ké mi é lünk

A men.
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A KÓDEX HASONMÁSA ÉS BETŰHŰ ÁTIRATA





felelem be ethketth vescen 

wala $ m eíew fem yanu- 

-snak felesege wala aglaes1 
néwp $ ky azon aytatus- 

5 -sagban ees yo úgyekeze- 

-thben w ala $ <(mykon ke-)>1 2 
mykoron kedegh pnekyk 

m agzathyok ees fyok 

nem  wolna ] 9 ymad 

10 -sagokerth ees aytatus- 

-sagokerth 3 ysthen nékyk3 
fyath ada $ m elfyw nak  

adasa w than $ magok- 

-ath thyztha elethre

1 Az í  az írástükrön kívüli, talán utólag odaszorított betű.
2 A szöveg rubrummal van áthúzva.
3 Az n első lábánál lyukas a papír.
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fogadással érpsseytek ] 

ez germek kedegh adat- 

-tathek dyaky thudoma- 
-nra  ̂holoth mykoron 

5 menden bplcheseggel 

fenlenek ees emberkor- 

-ra ywthoth uolna I ch- 

-asary wdwarbol пеку 
zyz lean ualastathek ]

10 ees hazassagscerent1 пеку 

adattathek1 2 ] el ypue az 
ey I kyben pyegyesseuel I 

thythkon ualo agyas- 
-hazaba3 p yegyesseuel

1 A re betűkapcsolat sor fölötti jelölt betoldás.
2 A második a alsó ívénél lyukas a papír.
3 Az javított betűnek látszik.
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béé menee $ holoth $ ez 
zenthseges yfyw $ ew 

yegyesseth kezde thane- 

-ythany 5 ystheny fele- 
5 -lemre $ ees kysleny zy- 

-zesegnek zepplpthelen- 

-segre $ ennek wthanna 

9  aran gúrúyth I ees 
parthapuenek chath- 

10 -yath ees feyeth kywel 

puecgyk wala $ пеку1 

tharthany ada mon- 

-duan 5 wegyed ezeketh 
ees tharchyad mygh

1 Az e előtt lyukas a papír.
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neked kel $ ees wr legen 

my kpzpttpnk $ ezek 
wthan kplchegheth 

wewen az thengerre 
5 méné ees thythkon 

hayoba haguan $ la- 
-odicia newQ warusba 

ywtha  ̂ees ynnen sy- 

-ryanak edyssa newp 
10 warosaba mene1 3 holo- 

-th wronk1 2 iesus cristu- 

-snak kepe $ embery 

múnelkúl dychpn 
yrattatoth ees zereste-

1 A második e fölött erős tintafolt van.
2 A w első száránál lyukas a papír.
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-teth 5 howa mykoro- 
-n ywthoth wolna 3 

mendeneketh mefeketh 

vélé vyth vala zegerie- 
5 -knek oztha ] ees koldus 

ruhaba pltpzuen $ egy- 

-eb zegenekwel azzon- 

-nyonk zyz marianak 
egh haza élpth foga 

10 úlny  ̂az alamiznab-1 

-ol kedegh kyth пеку1 2 a- 

-dattathnak vala Lak 

zenthsegscerenth ma- 
-ganak tharthwan az

5
3r

1 Az n első lábánál piszok- vagy tintafolt van.
2 A Ay betűk között lyukas a papír.
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thpbyth egyeb zegeriek- 
-nek ozthya vala $ ynnen 

hazol kedegh az ata 9  fy- 
-anak el meneserpl igen 

5 fohazkodwan I mendh 
ez velaghscerenth zolga- 

-yth el érésthe kyk pthet 

nagh zeretettel $ ees gyor

sasággal keresnek I kyk 
10 kpzzpl nemeffek mykor- 

-on edyssa newp varosba 
ywttak volna $ ez zenth 

elekthpl megh esmertete- 
-nek $ dee1 2 pkh megh nem

1 A tagolójel közepén lyukas a papír.
2 A d  p-ből van javítva.
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esmerek ez zenth eleketh 3 
pneky egyeb zegeriekkel 

alamiznath adanak теГ  

alamiznath elueuen $
5 isthennek hala adwan 

monda $ halath adok en 

theneked vram isthen 
merth en velem en zol- 
-gaymthwl alamiznath 

10 vetetel $ megh theruen 
azerth az zolgak megh1 

üzenek az atthyanakh 

hog sohol megh nem le- 
-lthek volna $ azerth ez zet

1 Az me betűk között lyukas a papír.
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eleknek annya az 9 

elmenesenek napyatol 

fogua I zakoth az hazn- 

-ak padimonthoman 
5 lee thereythwen syral- 

-mas fohazkodasokath 

thescen1 wala mondua- 

-n $ mygh az en fyamot 

megh nem lelendem 

10 mendh adygh syralo- 
-mba1 2 yth lakozom ] az 
yegyese ees monda 9 

ypanak mygh valamit 
nem hallok az edes ha-

1 A szó után vakarás nyoma látható.
2 A b  ívén lyukas a papír.
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-zas vram fel<?l $ mend 
addygh gerlicenek thv- 

-laydonsagascerenth 

egyedpl veled maradok 
5 Mykoron azerth ez zet 

elek az felpl mondoth 
egh haz elgth valo hay- 

- lókba thy zen heeth este- 

-ndeygh ystheny' zolg- 
10 -alathban ees dycheret- 

-be lakozoth volna1 2 $ az 

bodogh azzonnak kepe 

ky azon egh hazba vala $ 
monda az custosnak

1 Az első у -t г'-ből javította a scriptor, ezért lehet fölötte három pont.
2 A szó után lyukas a papír.
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hozdbee az isten emb- 
-ereth merth meltho 
merírieknek orzagara $ 

ees istennek lelkee  ̂az az 3 
5 zenth lelek nywgozyk 

p raytha 5 merth p ym- 
-adsaga mynth gywy- 

-thasnak ees themyene- 

-zesnek fwsthy vmak 
10 eleybee fel megyen $ 

Mykoron1 kedegh az 
custos nem thwdna 

kyth mondana $ mon- 
-da esmeth azon keph ^

1 Az Mután lyukas a papír.
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az ky az egh ház élpth 
úl $ az custos leg otthan 

ky menwen ptheth az 

egh hazba bee vjhve $
5 m eí dologh mykor me- 

-ndeneknek ky hyrhedn- 

-ek $ mendenekthpl thyz- 

-theltethnek I emberi1 dy- 
-chpsegeth el akarwan 

10 thauozthathny J ennen 

el mene $ ees laodiciaba1 2 

ywtha I ees oth hayoba 
hagwan31 mykoron ci- 

-licianak tharson neup

1 Az i valószínűleg javított betű.
2 A c felmenő szárán lyukas a papír.
3 A második a alsó ívén belül a tinta összefolyt.
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warosba akarna ewe- 
-zny I isthennek zerzese- 

-bpl ees akarathyabol $ 

romay parthra ywta I 
5 kyth lathuan ez zenth 

elek monda pnnpn 

magaba  ̂en atamnak 

házánál esmerethlen 

lakozom 3 ees egyebek- 
10 -nek therhes nem lesek 3 

az Q1 atthya kedegh ch- 
-yasamak palothaya- 

-bol ees wdwarabol 
megh theruen $ ees zol-

12
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1 Az Q alsó ívén lyukas a papír.
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-gaknak sokassaga 9 - 

-theth megh kpmypkp- 

-zwen 5 ez zenth elek ptet 

élpl thalala $ es vtanna 
5 foga ywpltheny mo- 

-ndwan 5 isthennek zol- 

-gaya engemeth zara- 

-dokoth the hazadba 

fogatthasbe 3 ees the az- 
10 -thalodnak kény er hei- 

-iabol ees maradekabol1 
engemeth thengettes 

ees elthees $ hogh az 
wr isthen az the zara-

1 A  ka betűk között lyukas a papír.
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-ndokoddal ees irgalm- 
-azzon ees yol thegen $ 

hogh ezth hallotta vol- 

-na az p atthya $ 9  fya- 
5 -nak zerethethyrth pa- 

-ranchola hogh hazaba 

béé fogattassek $ пеку 

heízeresthessek ees 9 

thulaydon asthalarul 
10 пеку ethek zolgaltassek  ̂

ees пеку1 thwlaydon 

zolgaloth1 2 walaztha ] 
ez zenth élék kedegh hoz- 
-yw  ymadsagokath tezen

TEZEN IVALA

1 Az n előtt lyukas a papír.
2 A g javított betű.
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vala $ testhet bpytpkkel 
ees vygyazasokkal pstp- 

-uereythy wala ] ees az 

haznak zolgay pteth 
5 sok keppen megh mp- 

-uethyk wala ees meg 

chwfollyak wala es 
mozdo wyzeth feyre 
thplthyk wala J ees 

10 sok kúlpmb kúlpmb 
bozzoth p raytha tez- 
-nek wala deh p me- 

-ndenekbe bekeseghes 

wala I thyzen heeth
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esthendeygh azerth 

9  atthyanak hazanal 

esmeretlen lakozekh 3 

Mykoron kedegh1 az 
5 zenth leieknek yelen- 

-thesebpl megh thutta 

volna hogh 9  elethenek 
vege el kpzelgethne $ 
pappyrosth thentau- 

10 -al egyediembe kere $ 

ees elethynek scereth 
vgyan otthan mend 
megh yra $ wasar 

napon azerth 3 misek-1 2

1 Az eg betűk fölött vakarás nyoma látható.
2 Az e felső részén a tinta összefolyt.
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-nek zolgalathya vta- 
-n $ az sanctuaryumba 

zozath hallathek mon- 
-duan $ ypuethek en 

5 hozyam mendh kyk 
munkalkodthok ees 
megh therhelhetthe- 1 

-tek ees en megh elege- 
-ytlek thewkthQkpth I 

10 m eí zozath haluan 

mendenek megh ret- 
-tenuen 3 archwl fpld- 
-re ésenek $ ees yme az 
zozath masochyor

1 A t és h között egy második / tintafoltos vagy törölt betű.
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monda $ keressethekh 
megh az isthen embe- 

-reth $ hogh ymagyon 

romayrth $ kyth men- 
5 -denek kéreswen ees 

megh nem leluen I 
monda harmachyor I 

ewfemy anusnakh1 

hazaba keressetek I m- 
10 -egh kérdwen errpl 

ewfemyanusth I ma- 

-gath ebben semmy 
thudonak walla $ fel 
kelwen azerth arka-

1 Az y i -bői van javítva, ezért van rajta három pont.
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19
Юг

-dius ees onorius cha- 
-sarok innocencius 

papaual egyetembe $ 

menenek ewfemya- 
5 -nusnak hazahoz 5 es 

yme zenth eleknek 

zolgaloya ] wrahoz 

ypwe mondwan lasd 

megh vram kém az 
10 mew zarandokonk 

az $ akyth keresnek $ 

merth nagh zenth 

ylethp ees bekesegh 
thartho ember l Oda
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futhwan azerth ez 

ewfemyanus 3 lele 
Qthet halwan $ es lata 
9  orchayat fenleny 

5 mynth angyalnak 3 
ees az leueleth kyth 

kezebe tharthuala ak- 

-ara ky wenny dé nem 

vehete $ ky menwen 
10 azerth ez ewfemyanus 

onnan $ Mykoron ezt 
az chasaroknak ees 

papanak megh monta 
volna J pk ees bee mene-

89





21
l l r

-nek mondwan $ yol 
leheth búnpspk legp- 
-nk I deh lam ez orzag- 

-nak byrodalmath es 
5 lelky Qrizethnek gon- 

-dyath viselywk $ agi- 

-iadh nekpnk azerth 

az leueleth hogh thu- 

-gywk megh my va- 

10 -gyón bélee yrwan $ 
ees az papa elp yarol- 
-uan foga az lewelet 

ees p legottan пеку 

bochatha $ ees megh
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22
l l v

oluasthata az leuelet 
mendh az nepnekh 

sokassagnak ees athi- 

-ianak élptte $ hog ezt 
5 hallotta volna ewfe- 

-myanus nagh kese- 

-rpsegebe megh habo- 

-rodek el chodalkodek 

el remple ees erey el 
10 fogywan fpldre le esek  ̂

Mykoron azerth pnn- 
-pn magaba theruen 

ésce megh ypth vol- 
-na 3 kezde ruhayth
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23
12r

zaggathny wen ha- 

-yath es zakalat пи

т у  tepny es pnnpn 

magat tpmy $ es az 
5 p fyanak testere esuen 

yupltuala mondu- 

-an 5 lay ennekem edes 
fyam myre ez zerrel 

megh zomoreytott- 
10 -al enghemeth I mire 

enny esthendeygh 
keserpsegheketh ees 

fohazkodasokath tet- 
-tel ennekem lay en-
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24
12v

-nekem gyarlosagosn- 
-ak merth latam az en 

vensegemnek tápláló 
esthapiat az nosolyaba 

5 elpttem fékpnny es nek- 
-em nem sollany $ lay 

ennekem merth ymar 

touabba semmi viga- 

-sagom nem leheth $ az 
10 p annya es mykoron 

ezt hallotta volna $ mi- 
-nth anya orozlan halót 

el zaggauan azonkepe- 
-n ruháit ripuen $ élp
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herthelenkedeek $ haiat 

megh eresthuen scem- 

-eyth egbe fel emeluen $ 

es mykoron az sokassa- 
5 -gtul az zenth testhez 

nem mehetné $ yuplt- 

-uala monduan agya- 

-tok vtath vraym $ hog 
lassam az en edes fyam- 

10 -oth $ ees hogh lassam 

az en lelkemnek vigasa- 
-gath $ es hogh lathassam 
ky zopta az en emleim- 
-eth $ ees mykoron Iutot-

25
13r
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26
13v

-uolna az testhez raia 

esuen mondwala $ iay 

ennekem fyam $ en 
scememnek vilagossa- 

5 -ga $ mire tpttel igh 

mynekpnk I mire illie- 

-n kegetlenpl múwelp- 

-nk chelekettel ] latodu- 
-ala te athyadoth ees 

10 engemeth gyarlosagos- 
anyadoth1 nagh kese- 

-ruseggel symya ] es 

nem mutatoduala 
magadoth nekpnkh

1 A g szára miatt az /pontjait a szomszédos betűk fölé tette a scriptor.
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27
14r

es tem en zolgaydh 

bossonkodnak wala te 

ellened ees el túrpd va- 

-la $ es gyakorta pnnpn 

5 magat az testhre hayt- 
-ya uala $ nemikoron 
plelgetyuala $ nemiko- 

-ron kezeiuel orchayat 

illetiuala es apolgatya 

10 wala monduan syr- 

-yatok en welem mend 
kyk ielen uattok ] me- 

-rth $ <jner^> thyzen heeth 
esthendeig en hazam-
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nal tartottam es nem 
tuttam hog ennekem 
egetlen egh fyam legen $ 
az <? zolgay szidalmazak1 

5 uala Qtet es archul ve- 
-rik uala  ̂oh ennekem 
kesergseges arianak ky 

ad en scemeymnek kpn 

hullatasnak kut feieth 

10 hog sirassam nappal es 
eyel en lelkemnek scerel- 
-meth ees keserpsegeth 

Az p iegiese kedeg pltpz- 
-uen gaz ruhaba nagh

1 Valószínűleg később toldotta be a scriptor a szó elejére az s betűt.
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keserpseges1 siralmai 
monda yay ennekem 

merth ez napon arua- 

-iul hagiattatam ees 
5 pzuegypl marattam $ 

ymar ninchen kyre te- 

-kentenem $ es kyre sce- 

-meimeth emeluen  ̂ez 
napon az en thúkprp- 

10 -m meg tprpt es en re- 

-mensegem el uesceth ] 

mathulfogua kezdetet 
el az en keserQsegem es 
vege soha nem léscen

1 Az r fölött piszokfolt van.

29
15r
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30
15v

az neph kedeek ezt hal- 
-uan nagh kpnhullata-1 

-ssal syruala $ mendh 

ezek wtan az papa cha- 

5 -sarokkal egietembe 
veuen az testet eg disces 

ees tystesseges nosofa- 
-ba helyeztetek $ es uiuek 
az varosnak kpzepire $

10 ees meg hirzeteek az 

kpzpnseges nepnek hog 
az isthennek embere 

es zenthy meg leleteth ] 
kyth mynd az éghes

MIND I AZ I EGEZ VAROS $

1 Az első / betoldott betű.
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31
16r

uaros keres uala $ ees 
mynd az zenthnek ele
d b e  futnak uala $ ha va
daméi ] beteeg az zenth 

5 testet illeti wala $ legh 
ottan meg vigasic va- 

-la $ uacok latnak1 wala 

prdpngpspk zabadol- 
-thatnak uala $ es me- 

10 -nden betegek walami 
betegseggel tartatnak 
vala $ az zent testh illet- 

-uen1 2 megh wigaztath- 

-nak wala I az chasarok

1 A £ javított betű.
2 Az л után talán egy m harmadik lába van kikaparva.

111





kedeegh enne sok chu- 

-dath lathuan kezdeek 

az papaual egetembe 
az nosolyat winnye es 

5 hordny I hogh pkees 
azon zent testhpl meg 

zenteltethnenek ] akko- 

-ron ees az chasarok ar- 
-annak ^ es ezüstnek bew- 

10 -seget az uchakon el hy- 

-ntetheek hog az soksag 
penznek keuansagaba  ̂
meg foglaltatneek ees 
az zent testh az egh 1

32
16v

1 A tagolójel a scriptor utólagos betoldása.
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házhoz winnye hadnak 
Dee az neph penznekh 

sceretety hathra wetue- 

-n $ inkaab es inkab az zét 
5 testhnek illetesere herte- 

-lenkedik wala $ es ez ser- 
-rel nagh munkaual es 

érpuel 5 zenth bonifaci- 

-us martymak eg haza- 
10 -ba wegezetre béé viuek • 

ees oth heeth napon 

isteni dicheretben meg 

maraduan I zerzenek 
koporsoth I araribol $

33
17r
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ezústhbgl es draga .ä.1 
nemes kpuekbpl kybe $ 

az zenthseges testeth 
nagh thystesseggel 

5 helheteek béé $ ees1 2 az 

koporsobol oí$ edesseges 

illath ky zarmazykh 
wala $ hog mendenek 
az aleyttyak3 uala hog 

10 kwlgmb kwlgmb Io 

illato fúuekkel auagh 

porokkal volna rakua $ 
Megh holtuala kedeg 

ez zenth elek zenth

1 A két pont között az avagy kötőszót rövidítette a scriptor.
2 Az első e valószínűleg a-ból van javítva.
3 А к talán /-bői van javítva.

34
17v
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Iacab hauanak tizen 
hathod napyan I wr 

zúlethesenek wtanna 

három zaaz kilench- 
5 -uen nyolch estendpben ] 

kynek erdemeyrt1 agya 

nekpnk yduezeythpnk 

elthpnkben malasthi- 
-iath ees <(ypúeme^> ypu- 

10 -endpre az prpk dych- 

-psegeth Amen

1 Az/javított betű.

35
18r
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Aldoth isten : ky me

nően emberth 

yduezeytheny akars $ 
ees byzonsagnak esme- 

5 -rethire ypnny I zenth 
pal elsp remethe $ mykep- 

-pen zenth Ieronymus 
thescen bizonsagoth 

rola $ ky pneky elethyth 

10 megh1 yrtha 5 Mykoro-1 2 
-n decius es valerianus $ 

ez keth kégietlen chasar- 

-nak ydeiben I M eí ydp- 
-ben kerestyenek ellen :

1 A g szárában megfolyt a tinta.
2 Az első о valószínűleg y-ból van javítva.

36
18v
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nagh haburusagh kez- 
-deteth volna I egyptom- 

-nak thartomanyaban I 

ky neueztetyk also thé-1 
5 -baydanak $ kybe zúle- 

-tek ez wilagra1 ez elsp re- 

-methe zenth pal $ kynek 
zwley keresthyenek va- 
-lanak  ̂ es wylagy nem- 

10 -zethsegen • nemes nem- 

-zetek walanak • ptet es 

megh kerestelek ees 

palnak neuezek I ees 
hogh fel kezdet volna

1 A szó után tintafolt látható.

37
19r
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neuekedny $ mynt azon 

zenth Ieronymus mo- 

-ngya • mendh gprpgh 
yrasban ees scerechen 

5 yrasban 9  yfywsaga 
scerenth $ yol thanolt 

wala • Mykenth1 kedeg 
ennek wthanna elth 

legen lasuk meg • hog 
10 kedegh deciusnak ees 

waleriusnak hábor

gatások alath 3 ky ydp- 
-ben romaban comelig : 
Carthagynaban kedeg

1 Az e fölött talán a yql fjének felesleges farkát kaparta ki a másoló.

38
19v
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Cypryanus 9  bodogh 
werekkel martyromsa- 

-goth scenuettek1 volna 3 

ees egypthomban ees 
5 thebaydaban hoi zet 

pal lakozyk1 2 uala I féné 

habwrwsagh sokh 

eghazakath puzteitot 
volna el  ̂ kerestyen 

10 nepek wr ysthennek 
scerelmeyrth tpr mi- 
-iath prpmesth akar- 
-nak wala meg hal- 

-nya : Deh az chalard

1 Utána egy pont ki van kaparva.
2 Az a más betűből van javítva.

39
20r
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gonoz agh ellensegh 
pokolbely prdpg halal- 

-ra hozo1 gypthrelmeth 

keresuen 3 Merth lelke- 
5 -keth inkab akar vala 

foythanya hog nem 

testeketh $ ees mykenth 

Cypryanus mondya I 
ky pmyayok kynzatot 

10 • hog • akyk meg akam- 

-ak wala halny 3 nem 
hagyak wala megh 

piny 5 hogh kedeg nekyk 
kegettlensegek nyíuab-

40
20v

1 Az javított betű.
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ban megh yelentessek $ 

keeth peldath irt meg 

zent • Ieronimus ees 
wgh mondh $ hogh 

5 azon ydQben keeth yfy- 
-w keresthyent foganak 

meg $ kynek az egyk 

ymar kwlpmb kwlp- 
-mb kynokoth megh 

10 gpzpth wala $ mezei 
menden thesthet meg 

kenek kezeth hata mege 
kpthpzwen $ ees az na- 
-pnak hewsegere feke- 

-tek

41
21r
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42
21v

ky annak életté vas ple- 

-nek thúzes kennyath 

megh gpzthe uala 3 hog 
legeknek darazoknak 

5 es egyeb merges fergek- 
-nek ragnyok es fuldal- 

-nyok hadnak $ hogh 

keresthyen hytthrpl el 

térné I Maas yfyath 

10 kedegh 3 ky mykoron 
9  yfywsaganak virag- 

-aban fenlenek $ egh ne- 

-mes dysces kerbe feyer 
lylyomok ees feyer ro-
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43
22r

-sak kpzybe wyuek 5 holot 
wekon zolasual cher- 

-gedes1 wala I es fanak 

leuely lassw sceel1 2 mya 
5 ingadoz wala I egh ekes- 

-scen meg vethet agba 
hallotta feketek I es hog 
pmagath fel né verhet- 
-ne I scel'mes allattal me- 

10 -gh thekerth kpteluel 

kezeth labat  ̂ erpssen 

megh kpthpzek  ̂ es my- 

-koron menden3 ember 

onnan el menth volna

1 A gd-bol van javítva.
2 Az /javítás más betűből.
3 Az első e alsó ívében a tinta összefolyt.
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oda mene egh zeph 
testp scegentelen lean $ 

kezde pteth chokolgatny 
es plelgethny : es hogh 

5 chak bescelenyees egte- 
-len $ 9  egtelen illetese- 

-nek myatta ] kezde az 
ystennek scerelmewel 

meg thplt yfyath bw- 
10 -nre geryestheny 3 Deh 

hog myth thegen cri- 

-stusnak wytéze howa 
fordeha magath kyth 
kynok megh nem

44
22v
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45
23r

gpzhetenek Megh 

gpzywala testhy gy- 

-wytokmannak <(in)> 
thwze I es mykoron 

5 9  testeben okosságnak 
ellene walo indulást 
erzeth1 wo Ina $ nem 

lpn mywel p ellenseg- 
-enek ellene fegwerke- 

10 -dny 5 yme wr ystennek 

<(ilh)> ihlesenek myatta 
9ПП9 П rielweth el ha- 

-rapa es scegentelen ch- 
-okolgathonak weresen

1 Az r valószínűleg /-bői van javítva.
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orchaiara ppke $ es éke- 

-ppen bwyasagnakh 

thwzeth 3 scerelmenek 
nagsagath meg olta ]

5 ees meltho dycherethes 

gpzedelmeth riéré $ azon 
ydQben mykoron ill’e- 

-tenek leesnek wala $ 

lakozyk wala ez zenth 
10 pal az also thebaida- 

-ban egh hwgawal $ 
kyth ymar femekh 
adoth wala $ az gazda

gságban 5 ees prpkseg-
-ben

QROKSEGKBEN $ KY Q

46
23v
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47
24r

ky Q zuleythpl rayok 

maradoth wala 3 kedeg 

ymar ez zenth pal J 
thyzen hathodh ewy 

5 ember wala 3 es seeled 
ember wala $ es mynt 

elpzprys mondam m- 
-endh gprpgh irasban 

ees mend scerechen 
10 yrasban yQlth tanolt 

wala I hog kedegh ] 
az habwrwsagnakh 

scele elpth wagh felel- 
-me elpth1 lappagna $

1 A szó előtt a túloldali vakarás miatt ütött át a tinta.
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48
24v

ees messce walo falu- 
-aban lakoznék $ az 

hwganak ferye 3 az az 
rery kezde pteth tytko- 

5 -n el arwlny I kyt inkab 
enyzteny kel wala $ 

annak okaerth hogh 
az gazdaghsagh ] ees 
prpkseg prea marad- 

10 -na mendenesthewl I 
Merth gyakortha 

embernek p zwet az 
gonoz ez wylagy gaz- 
-dagsagnak kewansa- 1 

-ga

1 Az n első lábánál valamit kikapart a scriptor.
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kegetlensegre keseeleit 

azerth ez gonozsagtwl 

sem p felesegenek syra- 
-sa sem az egetembe wa- 

5 -lo athyafywsag ] sem 
istheny felelem $ pteth 
megh nem hwzhatia 
wala I Spth inkab w- 

-gekezyk uala 3 es tprek- 
10 -edyk wala ptet el arwl- 

-ny 3 kegetlenseggel el- 
-wpn mykenth keges- 

-seggel 5 holoth kedeg 
ez bplch yfyw zenth

49
25r
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pal $ ezth escebe wptthe 
wolna $ el futha az keiet- 

-lenbe pwztaba § hogh 

oth az habwrwsagnak 
5 wegeth wama J az 9 

ketelenseget yo akarat- 

-ra fordeyta $ az az I kete- 

-lenseggel megyen va- 

-la oda I deh ymar pn- 
10 -npn yo akarathyasce- 

-rent meg akara ma- 

-radny $ es lassan lass
e n  eleb ees eleb men- 
-wen esmeg meg al

50
25v
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51
26r

wala1 $ az1 2 az belyeb es 
belyeb megyen vala az 

keyetlenbe napról nap- 

-ra $ ees ezth mykor gy- 
5 -akortha tenne $ lelee 

egh3 kpzyklath J es tp- 

-ueben egh lykath $ me- 

-llyeth nagh kQwel béé 
tpttek wala 3 m eí kpuet 

10 el emeluen mykenth 
emberi kewansagh 

agya $ kytkokon thw- 

-dakozny $ es escebe ve- 
-ue ez zenth pal $ hog

1 A második a felső ívében a tinta összefolyt.
2 Az a felső ívében a tinta összefolyt.
3 Az e más betűből van javítva.
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52
26v

nagh therhel wolna 

belpl $ ees felpl nagh 

nylasa wolna $ ky nyl- 

-asth egh agh palma- 

5 -fa agaynak lewelwel 
béé fedezeth wala  ̂ ees 

alatta egh ky folyo kwt 

wala 5 kynek wyze az 
fpld zynyn el fof wala 

10 egh kewesse $ esmegh 
ottan az fplbe enyzyk 

wala $ walanak kedeg 

ennek felette azon kp- 

-zyklan 3 hogh ha nemeí
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53
27r

lakó heíek ees haylokok 
kybe lelethnek uala w- 

-lppk ees werpk $ faragá

s o k  ees egyeb nemew 

5 keesegek $ kybe teccyk 
wala pénznek yegzese 

es ez helth scerechenek- 
-nek yrasy regy ydpbe- 

-n al pénz wero helnek 
10 mongyak ] latwan

azerth zenth pal ez he- 
-lth meg scerete ] hog 

ha ystentpl пеку aya- 

-nloth awagh1 adatoth

1 A második a sor fölötti jelölt betoldás.
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54
27v

wolna * Mykent zent 

Ieronymus tescen by- 

-zonsagot rwla ky pne- 

-ky eleteth meg yrtha $ 
5 ez kplykban emberek- 

-nek esmeretlen 3 hath- 

-uan estendeyg lakozot 

magath ystheny yma- 
-dsagban  ̂ es bpytpkben 

10 ees egyeb1 nemp yste- 

-ny edessegben foglal- 

-ual  ̂ Mykenth kedeg 
sathannak merie al- 
-noksagath es keserte-

1 A szó előtt egy tintafoltos vagy talán törölt megkezdett g betű van.
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55
28r

-tyth wyselthe es scen- 
-uette legen I eg ember 

sem twgya  ̂ hanem 

chak az wr ysthen ^
5 ees pneky eledelt ees 

rwhazatoth az palm- 

-afa ad wala  ̂ az az  ̂

az palmafa gymplch- 
-ewel yl wala  ̂ ees az 

10 lewelebpl rwhath 
kpthpt wala magan- 

-ak  ̂ hog kedeg ez dolo- 
-gh walakynek lehe- 
-thetlennek né tessek
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iesusth wescem tan- 

-owa mend 9 zenth 

angelywal $ hogh 

az pwzthanak resce- 
5 -ben $ ky syryawal es 

scerechenekkel hatha- 

-rws ] hogh of barato- 

-koth láttám I kyk kpzzpl 
harmynch esthendp- 

10 -tpl fogwan béé rekest- 
-uen arpa kerierwel 

yl wala $ ees sarws 
wyzeth yzyk wala $
Maas kedegh eg agh

56
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57
29r

chatomaban kyth 
paganok syrakwba- 

-nak neweznek $ napo- 
-nkenth Qth palma 

5 gymQlchwel eel vala 

ees taplaltatyk wala ] 

ezek1 hihetetleneknek 

ees kethsegeseknekh 
teccyk azoknak akyk 

10 nem látták ] Deh az 

hywpknek menden 
lehethQ 5 Deh hogh 
esmeg az elestebby 
bescedemhez teryek

1 A szó előtt egy h kikaparva.
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Mykoron ez bodogs- 

-agws zenth ^zaa)> pal $ 

zaaz tyzen három este- 
-ndpben angely eletet 

5 wyscelne fpldpn ] es 

az bodogsagws zet 

anthal thyz heyan 
zaaz estendpth lako- 
-zoth wolna az pwz- 

10 -taban 5 ees byma 

ata fyaknak feyede- 

-lemseget • 1 ees my- 
-kenth pmaga zokta 

wala mondanya

1 A pont fölött egy határozott vonás van.
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hog Qtple walwan 

egyeb barath senky1 

az keyetlenbe nem 
lakozot wolna élpb 3 

5 es mykoron eyel riw- 

-gonnek $ almaban 
пеку meg yelenek ] 
hog azon kezetlennek 

belsp resceben pnala- 
10 -nal sokkal yob barat 

lakoznék awag wol- 
-na I kyth ees kellene 

hamar el menwen 

meg lathny $ Azerth

1 Az /fölött olyan közel került a két pont, hogy összefolyt.
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60
30v

myhelth naph tham- 

-ada I az tyztelendp zent 

ween yambor $ estap- 
-yawal erpttelenseget 

5 thamogathwan kezdé 

el menny howa1 nem 

thwdwala ] az az • nem 
thwgya wala mel’ fele 
menne1 2 $ Deh mykor- 

10 -on az napnak féléét 
el mente wolna I felpl 
nagh bwzgosagws 

hewsegh swthy uala I 

ees megh bagyadoth

1 Az о tintafoltos.
2 Az első n első lábánál elfolyt a tinta, vagy más betűnek indult.
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wolna l Demaga 9 

kezdeth wtharol megh 

nem ther wala $ Mond- 

-uan hyscem hogh az 

5 wr ysthen 9 zolgayath 
kyth nekem ygyrth es 

yelenteth megh mw- 
-tathya1 2 3 ees hogh ez 
erd9ben ees keyetlenbe- 

10 -n ees \v9 lgekben yar- 

-na $ Ide ees thowa $ es 

ees keresne 9 thet $ yme 

azonban lata egh 

allatoh kynek az fels9

61
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1 A tagolójelet valószínűleg utólag írta be a scriptor.
2 A második a felső ívében a tinta összefolyt.

171





fele ember wala $ az 

also kedeg lw wala $ 

kyth regy pagan bpl- 
-chek ypocenthawrus $

5 awagh lowal elegplt 

embernek neweznek $ 

kyth mykoron latoth1 

wolna zenth antal $ 
p homlokath zenth 

10 keresthnek yegyewel 
megh yegze 3 ees mo- 
-nda пеку nagh bátor

sággal I Cy ees ky wa- 

-gh thé ees m eí felee

LAKOZIK

62
31v

1 Az о fölött apró tintafolt van.
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lakozyk az ystennekh 
zolgaya $ tehat p $ nem 

twdom my pagan zo- 
-wal $ ees mykenth vadh 

5 wygyorogwan es rié- 

-reituen inkab hogh 

nem zoluan 3 P zaya- 
-nak felelmes tatogata- 
-sawal ^rettenetes)» felele ^

10 ees ez wen kedegh zent 

antal rettenetes zaya- 
-nak elptté I scepen kezde 
kerdezny pteth $ hogh 
meg mondana mel fele

63
32r
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wagyon $ ees yme yob 
laba el ríwthwan $ az 
kérdezőnek wtat yelente I 

es el mwtata eg fele пеку : 
5 ees azontol az zyles mé- 

-zpn mykenth madar 

nagh hamarsaggal 

el zagolduan $ ez chw- 
-dalonak sceme elpl el 

10 enyzek 3 Ith wgh mond 
zenth Ieronymus $ Deh 

ha ezth pokolbely prdpg 

yiestesere tptte volna 
awagh kedeeg mykent

64
32v

177





keietlenben zoktanak 

chwdalatus wadaak 

newekednye $ senky 
byzonsaggal nem tu- 

5 -gya I retteguen azért 
ez zent antal $ es pnnpn 

elmeieben forgatuan 

myth latot wolna w- 

-taban J esmeg touabba 
10 kézdé mennye1 ] ees yme 

az wthan lata egh kp- 
-zyklanak wplgebpl élp1 2 

ypnny egh lelkesth $ az 
az  ̂ egh horgas orrw

1 A második e fölé is húzott két ékezetet a scriptor.
2 Az Q betűben összefolyt a tinta.
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66
33v

tprpe emberth ] kynek 

homloka zarwawal meg 

erpssplth1 wala $ ees p 

testenek wtolso reesce 
5 kecke wala1 2 I ees p kezebe 

palma gymplchpth 

wyscelwen $ ees ez zent 
antal ez chuda latuan 
yietteben hwtnek pa- 

10 -yzath ees pancelat ra- 

-gada  ̂ mykenth yo ha- 

-dakozo ees baynok 3 Deh 
yme legottan az felpl 

mondoth lelkes3 I bekese-

1 Az első Q farka ferde.
2 Az / tintafoltos.
3A második e fölött tollvonás van.
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-gnek yegyeyrth I az 

palmafanak gymplchet 

kyth hoz wala pneky rioy- 

-ta 5 holoth kedeeg zenth 
5 antal ezth latta uolna $ 

ystenre kerde ptheth : 

hogh пеку meg monda- 

-na ky wolna $ feleluen 

amaz monda 3 en hala- 
10 -ndo alath wagyok $ ees 

az kezetlenben lakozok- 

-nak egyk I kyketh paga- 

-n nepek I chalathoth 
tewelgesek scerenth

1 A sor végén valószínűleg egy megkezdett betűt alakított át tagolójellé a scriptor.
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yroggaknak awagh 
satyrwsnak módnak1 

ees tyztelnek 3 zent antal 
meg kerde othet howa 

5 menné f  ees felele пеку 
mondwan I en riayam- 

-nak kpwethsegeben ya- 

-rok I ees kerpnk tegedet ] 
hogh myertpnk az kp- 

10 -zpnseges wrat ymag- 

-yad I kyth ez wylagnak 

wdwpzsegere el yptnek 

meg twttonk $ kynek 
p hyre mend ez wyla- 1 2

1 A rf javítás más betűből.
2 A tagolójelet utólag írta be a scriptor.
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-gon el hyrheth $ es my- 

-koron iííeteneketh zol- 

-na ez hozyw wthon 

yaro zenth antal $ las- 
5 -san lassan p orchaiat 

kpnwewel harmatoz- 
-za wala kyketh p nag 
prpmeben p zwebpl 
ky ptpz wala $ merth 

10 wygad wala1 cristu- 

-snak dychpsegerpl ] 

ees satannak p tprese- 
-rpl $ ees chwdal uala 
azonees hogh pneky

1 A második a felső ívében a tinta összefolyt.
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zawath érthene $ ees 

wtpgety wala az fpldet 

estapyawal mondua- 
-n $ lay teneked alexan- 

5 -dria ] ky ysten gyana- 
-nth baluanth ymach ] 
lay teneked parazna va- 1 

-rws I kybe mend scelés 

wylagnak 9 dpgy fut- 
10 -tanak gglekcstenekh  ̂

wallyon myth wag 

mondandó az yteletnek 
napyan  ̂ Ime az wadak- 
-ees cristusth zolyakh

70
35v

1 Az a belsejében majdnem teljesen összefolyt a tinta.
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71
36r

te' kedeg ysten gyana- 

-nth baluant ymach I 

myglen zenth antal 
zawath el nem wegez- 

5 -thé wala yme az lelkes 

zamyasnal hamarab 

élteié el hamarkodek  ̂
Ith wgh mond zenth 
Ieronymus  ̂ hog kedeg 

10 ez walakynek lehetet- 

-lennek néé tessek I co- 
-nstantynus chasar- 

-nak ydeyn  ̂ nag sok 
neph ennek byzonsaga 1

1 A t betű írásakor megfolyt a tinta.
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merth mykoron alex- 
-andriaba hoztanak 

wolna illyen allatot 
nag sok neph chwda- 

5 -la rayta $ annak vtan- 
-na hog meg holth wa- 

-la I az holth testet meg 

sozwan I antyochyaba 
chasamak lathny vi- 

10 -uek : Deh mykoron 

ez bodogsagws zenth 
antal $ az 9  kezdeth 
wtan menne $ chak 
wadaknak nyomath
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73
37r

lathya wala $ ees az 

kezetlennek vadsagat $ 

Myth tegen ees howa 
magath fordeycha 

5 nem thwgya wala $ 

deh chak egh wala ky- 

-ben igen byzyk wala I 

hog az cristus cptet sem- 
-my keppen el nem ha- 

10 -dnaa  ̂ Mykoron kedeg 

másod eyeth ymadsa- 

-gban el mwlatta vol- 

-na 5 igen reggel wyrat- 
-tanak elptte $ lata tha-
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-wol egh zomywsagb- 
-an lehp farkasth az 

hegnek thpuehez' kp- 

-zeleytheny I ky vtan 
5 mykoron neznéé1 2 ees 

az wadh onnan el me- 

-nwen $ ees p az kplyok- 

-hoz kpzeleitene $ beléé 
kezde nezny $ Deh sem- 

10 -myth nem haznalha- 

-ta $ az az semmyt nem 
lathata $ merth az p 
nezeseth $ sptetseg meg 
foglala I Deh mykent

1 A t tintafoltos.
2 A második n betű után tintafolt van.
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75
38r

yras mongya $ tpkelletes 
scerelem felelmeth el 

thawoztat 3 Azerth ez 

bodogsagws zent an- 

5 -tal meg alwan lelek- 
-zeteth wQn 3 es' mykent 
okos kemlp $ lassan las- 
-san eleb wepwen ees 

meg alwan $ fylywel 
10 zozatoth halgath vala $ 

Annak wthanna eynek 

sptethsegeben J ees hog 

el bellyeb ment volna 
thawol riylasth saldeita 1

1 Az es-t a scriptor először a mykent után írta, majd helyét alul is, felül is jelölte az m 
előtt.
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kyhez mykoron ayta- 
-tusaggal syetnés1 I 

labawal kp cerdplest 

tpn I ky cerdplees vtan 
5 zenth pal 9  aytoyath 

ky riytwan wala béé 
zegeze ] thehat zent 

antal az ayto elpt léé 

eswen 3 hath oraygh 
10 awagh annalys tpbb- 

-ygh kpnprpgh wala 

пеку $ hog béé bochat- 
-na mondwan 3 ky wa- 
-gyok ees honneet ypt-

' A szó után vakarás nyoma látható.
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77
39r

-tem ees myrth ypttem 

twdod 3 ees twdom hog 

nem erdemlem en az 

the scynedet látnom I 
5 Deh myglen nem lat- 

-hatom ynneth el nem 

megek $ ky wadakat1 

béé fogach emberth 
myre wz el  ̂ kérestelek 

10 ees meg leltelek I cerge- 

-tek hog meg riyttassek 

ennekem 3 ha kedegh 
meg nem riytandodh I 
Itten megh halok tenne- 

-n

1 A túloldali törlés átüt a ky wa szövegrészen.
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aytod élpth I byzorin- 

-yal testemeth es neked 

kel el temethned $ ees 
hogh ilYen bescedekkel 

5 zolna пеку nagh bá

torsággal $ kynek az 
belsp <(gaday^> gazdaia 
kéwees zowal ezth 

felele $ senky kpriprges- 

10 -sei nem ferieget I ees 

senky syro kpriprges- 
-sel bozzwth nem tescen $ 
ees myre chwdalodh 

ha beenem bochatlak

MARIA TE CVM TV SIS SE PER ME CVM OORA 

TEC
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ha meg halnod ypttel 

yde I ees igen kewees 

mosoígassal meg riyta 
az aythot I kyt mykoro- 

5 -n meg rijdot wolna 5 
egh1 masth thyztesseges 

kpzpnettel wdwpzlek $ 

egyk masykot twlaid- 
-on newen neweze $ es 

10 wr ystent nagh hala
adassal dicherek $ Annak 
wtanna zent pal zent 

antalth léé wltetwen 

monda пеку $ yme

79
40r

1 A g fölött apró rubrumfolt van.
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80
40v

akyt eiirie mwnkaual 
kerestel1 ] wensegnekh 

hytwan meg rothath 

agsaga meg kprriekez- 
5 -the $ ees mégh lathod 

ptet igen hamar por- 

-ra lenny I Deh maga 

az zeretet menden el 

wisel ees el twr $ azért 
10 kerlek tegedet bescellyed 

meg ennekem mykent 
tartya magat emberi 
nemzeth $ ees ha regy 
warosokban wy haya-

1 A к ívében a tinta összefolyt.
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-zatok newekednek $ my- 

-nemp chasarsaggal1 

byrtatyk ez wylagh ] 
ha megys wadnakh 

5 walakyk prdpgy tewel- 

-gesben foglaltak kyk 
balwanth ymadnanak I 

hog kedeg zent antal 
menden kerdesere fe- 

10 -lelt wolna I yme azon- 
-ba egh hallo zalla feyek 
felet az palmafanakh 

agara $ ees onnat las- 
-san lassan ala repplw- 

-en

1 Az / tintafoltos.

81
41r
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ez chwdaloknak elpttpk 

eg1 egys kerieret tpn léé • 

ees pmaga esmeg el 

ménéé1 2 I ees azonnal 
5 monda zenth pal zet 

antalnak $ yme zeretp 

atyanfya antal 5 az vr 

ysthen nekpnk ebedet 

kwldQth I <^Deh yme)>
10 О : byzon kegees byzon 

yrgalmas $ hatwan3 

estendeye wagyon 
mjdpl fogwan menden 
napon feel keriereth

82
41v

213

1 Az e-nél a túloldali tintafolt ütött át.
2 Az első e fölött egy pont van.
3 A w talán m-ből van javítva, utána az a is javított betű.





83
42r

kwldpt1 ? Deh yme az 

te ypwesedre p zolga- 

-yanak eledelet cristus 

meg kéttpztétté 5 es hog 
5 ebednek ydeye el ypth 

wolna $ elpspr wr yste- 

-nth dycherwen1 2 $ ees 
пеку halat adwan $ 

az ebedhez wlenekh3 

10 az kwth feleth $ es yme 

egh kegees per $ awag 

wetekedes thamada 

p kpzpttpk hogh ky 
wolna meltob az kerie- 

-ret

1 A »'tintafoltos.
2 Az első e-nél megfolyt a tinta.
3 A к alsó szára tintafoltos, a h más betűből van javítva.
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meg zegny $ zent pal1 

mynth yo gazdanak 

zokasa scerent tyztely 
wala p wendeget  ̂ zet 

5 antal kedeg gazdaya- 

-nak zenthseget ees vé
ts é g é t  bechQly wala  ̂

azonban mend ketten 

hozzaya1 2 nwlanak 3 es 
10 yme wr ystennek zer- 

-zesebpl az égeez keríyr 

9 kézékben keeth egé- 

-nes resre walek  ̂ ees

1 A két szó között a túloldali tinta ütött át.
2 A második a felső ívében a tinta összefolyt.
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43r

ekkeppen ebelwen 3 az 

etel wthan azon kwt 

fpbpl kezekkel awag 
zayokkal edesen ywa- 

5 -nak $ ees wr istennek 

áldozatokkal es isteny 

dycheretekkel halath 

adanak ees az eyéth 
wigadozassal ysteny 

10 ymadsagban mwla- 

-tak Mykoron kedeg 

wilagh thamadoth 

wolna $ meg esmer- 

-wen
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zent pal hog az wr 
ysten 9 penitencia ta- 
-rtasawal meg eleged- 
-eth wolna $ ees ez alnok 

5 wylagbol az <?rpk bod- 
-ogsagra akarna ptet 
wynny ] meg yelente 
zenth antalnak $ ees 
monda пеку $ zeretp 

10 atanfya antal $ regen 
twttalak en thegedet 
hog ez pwztanak tar
tományában lakozol ] 
regen ygerth wala
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tegedet wr ysten enn- 
-ekem walo zolgalatra1 
Deh myerth ymmar 
nywgodalmomnak1 2 es 

5 aluasomnak3 ydeye el 
ypt4 3 ees mykent men- 
-denkoron kewanom 
wala $ el feslesemeth 
ez wilagtwl $ ees az vr 

10 iesus cristus eletemet 
ymar $ en ydpmnek 
yarasath5 meg wegez- 
-the 5 ees igazsagnakh 
coronaya nekem meg

87
44r

1 A szó utolsó öt betűje javított.
2 Az od sor fölötti jelölt betoldás.
3 Az и sor fölötti jelöletlen betoldás.
4 Az Q fölé is kitett két ékezetet a scriptor.
5 Az első a tintafoltos, vagy más betűből van javítva.
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zerezwen wagyon 3 
The kedeg wrtol vág 
kwldpth I hog en teste- 
-meth béé fedezzed  ̂ es 

5 az fpldeth fpldnek meg 
agyad I ezth haíwan 
zent antal nag fohaz- 
-kodazt tpn  ̂ ees syras- 
-wal zepegeswel kery 

10 wala pteth  ̂ hogh el 
nee hadna ptet $ deh 
illyen bodog wthra 
tarsaa fogadna ptet

88
44v
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ees monda пеку zent 
pal zeretp atyanfya 
antal $ meg teneked 
atyafiaknak gypleke- 

5 zetynek feyedelemse- 
-geth kel bymod ees 
wiselned $ ees pnekyk 
zentseges peldath 
mwtathnod  ̂ es emb- 

10 -éri nemzethnek q agh 
ellenseget mendene- 
-stpl fogwa meg río- 
-modnod es gypznpd

89
45r
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90
45v

hog kedegh zent antal1 
igen bánkódnék $ go- 
-ndola zent pal ] hog 
pteth el kwldene ] ees 

5 monda пеку kerlekh 
zeretp atyanfya antal I 
hog hanem nehez ne- 
-ked1 2 meririel haza cel- 
-ladba I ees az palástot 

10 mellyeth atanasius 
pwsppk adoth neked 
hozzad yde I ees tacar- 
-yad bele en testemeth 
ees themessed el benne

1 Az / alsó részén a tinta megfolyt.
2 А к alsó részén a tinta megfolyt.
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Ezth kedeg zent pal 
kere $ nem hog meltob- 
-nak aleytana 9 testet 
bee fedezwen megh 

5 rothadny $ hog nem 
mynth mezeytelen 3 
ky eririe ydeyg ] az az J 
kylenchwen hatod 
ewyg palmafanak 

10 lewelewel fedeztetet 
wala ] Deh hogh 9 
t9le el menwen I ky 
mwlasanak ydeyn 
megh néé bantana $

91
46r





ees hog nagyob keserw- 
-segeth néé wallana I 
ees ez bodogsagus zet 
antal I ezth haluan 

5 igen chodalkozek ray- 
-tha 3 hog atanasius 
pwsppkrpl es az pala- 
-strol halloth wolna I 
оГ теГ ez zent antal 3 

10 zent palban ydwez- 
-eytenk cristusth latna ] 
es wr ystenth p zweb- 
-en tyztelte wolna $ 
tpbbet nem méré zol- 

-ny

92
46v
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93
47r

Deh westegseggel1 fel 
kelwen $ kpnwpzessel 
9 kezeth meg apolga- 
-ta $ ees el haza indwla 

5 az kalastorom féle hol 
lakozyk wala $ kyt az 
wtan scerechenek puz- 
-teytottak wolth el $ es 
Es pneky yarasa elme- 

10 -yeth nem kpweky vala $ 
Deh mykoron 9 teste 
bpytpknek myatta 3 
ees wensegenek ydey- 
-nek myatta el faradot

1 A w harmadik szárát valószínűleg utólag húzta meg a scriptor.
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wo Ina $ ydeyth elme-1 
-yewel byria wala $ 
ennek wtanna nag 
faradsággal $ es nag 

5 lehessei egenes vton 
9 lakó heíebe ywtha $ 
ees пеку keeth taneit- 
-wariy kyk zok ydQt<(g)>9l1 2 
fogwan zolgalyak 

10 wala eleibe ypwenek ] 
mondanak пеку afam 
hol keseel erine sok 
ydeyg  ̂ felele nekykh 
zent antal es monda

94
47v

1 Az m első lábánál megfolyt a tinta, vágy talán e-ből javítás.
2 A szóban az első q e-ből, a t más betűből van javítva. Az qI helyét betoldójel mutatja.
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95
48r

Oh ennekem gyarlo- 
sagwsnak I merth ha- 
-myssan wyseltem az 
barath newet $ latam 

5 <jííesth)> illyees prófétát 
latam Ianus baptyz- 
-tat az kezetlenben $ es 
byzoririal latam palt 
paradychomban $ es 

10 keryk wala ptet tha- 
-neytwariy hog hylu- 
-abban meg yelentene 
nekyk my dolog volna $ 
monda nekyk zolasnakees
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ydeye wagyon1 westeg- 
-segnekees ydeye $ ees 
ig zayat béé fogwan $ 
ees kezewel melYeth 

5 werwen ] cellayabol 
az palástot ky wewe 
ees chak kewes enny1 2 eledelt 
wewen $ azon wtra 
téré kyn meg ypth 

10 wala  ̂ azt zomyohoz 
-wan azt kywanwan 
latny 5 kyt elmeyenek 
scémé elpt tarth vala I 
attól felwen mytQl
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1 Az a sor fölötti jelölt betoldás.
2 A szó sor fölötti jelölt betoldás.
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magath nem ohata $ 
az az hog addyg zent 
pal ky néé mwlneek 
ez wilagbol myg 9 

5 oda menné $ Mikoro- 
-n kedeg zent antal 
oda kQzeleytene hoi 
zent pal lakozyk vala $ 
ees meg anna vtha 

10 wolna kyt1 három oraig 
yarhatna meg tekent- 
-wen oda fele tehath 
lata angeloknakh 
seregeben prófétáknak1 2

97
49r

1 A szó a bal margón jelölt betoldás.
2 Az első к sor alatti jelölt betoldás.
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ees apostoloknak1 karok 
kpzzpl chwdalatws 
fenesseggel fenleny ees 
angely edesseges enek- 

5 -lessel az magaas meríbé 
fel menny $ ez dychpse- 
-ges zent palnak 9 lelket $ 
ezt latwan legottan 
archol az fpldre ések $ es 

10 9 fey ere ípwenth hari 
wala $ ees nagyon syr 
wala $ ees ohaytwan 
monda  ̂ Oh ystennek 
zolgaya pal $ myre hach

98
49v

1 Az lo betűk között összefolyt a tinta.
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el engemet ees myre w- 
-gyan bolchw wetlen 
meeg el $ ií khésen esmer- 
-kedenk meg I es if hamar 

5 el hach I az wtan bezely 
wolth zenth antal hog 
of hamar oda ywtoth 
wolt ez latas wtan my- 
-kent eg madar zarrion 

10 repp It wolna oda $ My- 
-koron kedeg az kp fwkba 
béé ment wolna $ léle zet 
palth terden alwan $ es 
p kezeth fel emelwen my- 

-kenth

99
50r
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ha ymadkozneek $ ees 
of mynth aleythana 
hog ha elewen volna $ 
pys hozza kepest ym- 

5 -adkozny kezde $ Deh 
mynek wtanna kpri- 
-prgesnek semmy fohaz- 
-kodasat nem hallotta1 
wolna az wthan nag 

10 syrassal az zenth testhez 
folyameek $ ees rea esw- 
-en monda I Oh zent 
lelek az myt ekedben 
thees wolth $ azth holtod- 

-ban

100
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1 Az о betű fölötti ha szótag valószínűleg későbbi betoldás.
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mwtatod meg $ ennek 
wtanna leheíhezthethe 
ptet $ ees az palastba kyt 
wele hozot wala I az zent 

5 testet béé thakara es ky 
ypué az kp íwkbol I ees 
kerestyeneknek sokasok 
scerenth ymadsagoth 
tpn az zenth testhneel 

10 Demaga kézdé azon 
bankodny hogh nem 
wolna semmynemp 
ezkpzé awag zerzama 
kywel serth ashatna ^

101
51r
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102
51v

hog ez zenth testet el 

ténne $ ees welekedyk 

wala ézen p elmeyebe 
ees gondolwan ] ees 

5 pnnpnbenne forgath- 

-wan ha az kalastorom- 

-ba megek I neegh пару 

yaro fpld 5 ha kedeg yth 
maradok semmyth1 

10 nem haznalhatok $ Deh 

itten meg halok $ myke- 
-nth meltho en vram 
Iesus cristus az the vy- 
-tezeth melleth I ees léé

1 A h betű hurkolását a következő sor ö-jének nagy ívével húzta meg a scriptor.
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eswen en lelkemet ky 

bochatom I illyeteneket 

9 elmeyeben nagh 
keserpseggel forgatia 

5 wala 5 Ees yme lata 
az kezetlennek belsp 

resebgl keeth orozlant 

foíuan ypnny nagh 
serenseggel az hegyek- 

10 -nek teteyn I kyket latua- 

-n elesteb  ̂ meg yede $

Deh elmeyehez temen $ 
wr ystenhez fohazkodek 
magaban bátorságot

103
52r
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52v

wpn I ees lata pkpt zel- 
-edseggel mykent gala- 

-mbakoth az zent testhez 

ypnny $ ees eg keweset 
5 aluan $ igen nag kese- 

-rp ryuasth tpnek 3 hog 

mykent meg ertheth- 

-ned Mykent tehetyk 

wala pnekyk syrasok- 
10 -oth  ̂ az az of menth 

pkys syratnak $ ees ezen 
keppen fylekkel es far- 
-kokkal zeledseggel m- 

-utatuan1 $ léé fekpnek

1 Az n után tovább akarhatta imi a szót a másoló, ezért látszik még egy kis szár.
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az zent testnek lábánál 
ees egh kewees ydp mwl- 
-uan fel kelenek $ ezth 

latuan zenth antal inte 
5 nekyk hog wermeth 

waynanak I ees leg ot- 

-tan kezdenek labokkal 

wermeth asnyok I ees 
az fpldeth belQle ky ko- 

10 -torwan $ ees eg ember
i e k  walo alkalmas1 

syrth asanak $ ees leg 

ottan ol т е  Г mwn- 
-kayokkerth ywtalmat

1 Az aim betűk javítottak.

105
53 r
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kewannanak I feyek léé 

haythwan zent ant- 

-alhoz ypuenek1 $ pneky 
kezeth ees labat rialogat- 

5 -yak wala kybpl escebe 

wenne $ hog ptple aldo- 

-masth vamanak $ ezth 
latuan ez zenth antal 
kpriprpletessegre remplé ]

10 hog nema wadakees 

awagh oktalan állatok 

esmemek pteth es zolgal- 
-nanak пеку 3 ees mond- 
-wan wr iesus cristus

106
53v

1 Az első e ívében megfolyt a tinta, a második talán javított.
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107
54r

kynek hyrenelkwl fákról 
lewe lees1 nem zal ala I 

ees sem egh madar fpld- 
-re nem zal 5 ag pnekyk 

5 mykent twdod myth 

akamanak $ ees kezeuel 

ynte nekyk hog el me- 

-nnenek bekeseggel $ My- 
-koron kedeg Qk el mentek 

10 wolna $ ez zenth antal 

pwensegenek1 2 wallait 
az zenth testhnek terhe3 

ala hayta I ees ptheth 
az orozlanoktwl4 alko- 

-toth

1 Az utolsó e ívében összefolyt a tinta.
2 A g fölé két ékezetet tett a scriptor.
3 A második e betű fölött egy vonás látható, amely valószínűleg nem szándékos.
4 Az első / szárán a tinta megfolyt.
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serbé bochata $ ees el 

temetwen kprripl 

rea fpldet gpythe ]

Es hog ez zenth testet 
5 ymar el takarta volna $ 

gondola hogh az 
testamentomnalkwl 
rea maradoth yosa- 
-gbol walamit bima 

10 kynek tpb sem wala 3 

pneky kpntpset maga- 

-nak wewe 3 kyt pnn- 
-pn maga az palma- 
-fanak lewelebpl kptpt

108
54v
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109
55r

wala $ Es ez zenth 

antal nemy kéwéés 

ydeyg ottan lakpzek ] 

ees az keyetlennekh 
5 hel’et kyben ez ysten- 

-nek zolgaia1 lakozot 

nag aytatussaggal 

nezy wala ees chudal- 
-ya wala $ ees igen syr- 

10 -atya wala magat $ hog 
el<?s<?r nem thwttha 

wolth I hog ez zent pal 

oth lakozneek $ ees 9 

zentseges eletenekh

1 Az első a tintafoltos.
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п о
55v

peldaiabol semmyth 
nem tanolhatot volna1 : 

ees ezen keppen 9  kala- 

-storomaba temen ta- 
5 -netuariynak mendh 

serrel meg beseele hol 

yarth 5 ees hoi keseth 
wolna $ ees annak vta- 
-nna az zent pal kQntpse- 

10 -be az kjh maganakh 
wpth wala nag yeles 

ydnepeken mynt hws- 

-uet napyan ees pwn- 
-kpsth napyan fel pltp- 

-zyk1 2

1 Az о tintafoltos vagy talán javítás.
2 A lap alján üres az őrszalag.
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wala nag sceretettel $ es 

ezt latuan es haluan 

az atafyak az keietlen- 
-ben walo lakozast $ kyt 

5 élpspr sohanem hallot- 
-tak wala $ gyakortha 

mennek wala zent pal 

testehez $ ees nagh ayta- 

-tussaggal nezyk wala 
10 ees chwdalyak wala 

az heit hoi zenth pal 
lakozyk wolt J es ez kepp- 
-en ky hyrhedwen ez 
zent atanak p elethe

111
56r
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112
56v

ees penitencia tartasa $ 

zok emberek ez vilagy 

hywsagokat meg w- 
-talanak 3 ees ez zenth 

5 atanak peldaya scere- 

-nth az keietlenbe fu- 

-tanak ees oth lakoznak 
vala I ees zolgalnak 
wala wr ystennekh $

10 ees az heí ky elpspr nag 
puzta1 keletien vala ] 
ez zenth atanak erde- 

-meyrth zerzetes emb- 
-ereknek sokassaga kezde

1 Ap-t é-ből javította a scriptor.
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lakoznya $ kynek 9  fyay 

napról napra neueke- 

-denek es mostanees va- 

-dnak ees lakoznak meg 
5 gywlekezwen zenth 

tarsasagban $ ees witez- 

-keduen ez dychpseges 

zent palnak zazloia 
alat Mykenth kedeg 

10 az wr isten az 9  zenth 
testet nem akara hog 

az fpld meg emyzzé ] 
deh ky akara yelenteni 
hog emberekt9 l tyztel- 

-tessek

113
57r
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hog walakynek ez zent- 

< -̂seges^> -nek 9  elety ketseges 

né legen $ né mutassonk 
maas orzagra $ ezen 

5 orzagban wagyon 9 

zent teste budanak fel9 l 
eg kws m eí f9 ld9n : 
zent l9 rinch kalasto- 
-romaba ] eg ekesen al- 

10 -kotot caponaba I kynek 

testet foglaltak araríb- 

-an ees ezwstben I kyt 
tyztelnek ees gyakorta 
látogatnak pwsp9k9k

114
57v
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ees yobbagyok $ papok 

dyacok ees kpzpnseges 

nepek I Engedye p zent 
istensége malas tyatlr 

5 hog ez zenthnek 9  erde- 
-mé myath wg elhess- 

-pnk * hog wehesswk az 

prpk bodogsagot kyt 
engedyen nekpnk ata 

10 fyw zent lelek prpkke 

Amen
kezdetyk menden iste- 
-ny gondolatnak ees 
tQkelletes zerzetesseg- 

-nek

115
58r
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116
58v

fondam entom a : 
w ronk ihüs cristu- 

-snak coronaya : ees 

az m enorsagnakh 

5 laytoraya : mel’l’éket 
latot w ala yacob 
p a tr ia rc h a : ky az 

istennek1 fya az iesus 
az zyz m arianak  me- 

10 -heben léé zalla : es ez 

az prQk eletnek nemes1 2 

ees magossagus faia : 

kynek agayn az égy 
m adarak  : az az : ayta-

1 Az nn fölött piszokfolt látható.
2 Az első e javítás más betűből, és talán az m is.
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117
59r

az en zeretp fyam 

kyben en kedwem 
béé téííésédeek $ Pf 
nf • Aue maria 

5 Iesus az puztaba 

witetek $ ees oth 

negwen nappaa bp- 
-itplwen éhezek $ an- 

-nak wtanna prdpg- 
10 -tpl három keppen ke- 

-sertetek l pf nf • Aue 
Iesus ez wylag1 

-an harm 

három este

1 A lap jobb alsó sarka hiányzik; a 12. sorban a g után, a 13. sorban az m után még egy 
betűkezdet látható.
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bwnpssgkkel $ ewen 

ees ywan1 nayastodek • 

ees sok faradságot $ 

ees bozzosagokath 

5 scenwédé • pf nr • Aue 
Iesus wiragh was- 

-samapon yeru- 

-zalemben béé men- 

-wen $ az waroson 

10 syra $ ees az neph ele

d b e  ypwen 3 nagh 
yztesseggel1 2 fogadak • pr3 

sus az wtolso4 

horan Q ta-

118
59v

1 Az a felső ívében a tinta összefolyt.
2 A lap bal alsó sarka hiányzik.
3 A rövidítést valószínűleg utólag írta a jobb margóra a scriptor.
4 Az / és s javított betűk.
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-netwariywal léé 
terepedeek labokat 

meg mosa $ ees p 
zent testeet nekyk 

5 ózta $ ees nag edesen 
nekyk predicalla $

Pf nr ■ Aue maria 

Iesus az kerben 
haromsor ymad- 

10 -kpzek $ az zydokath 
fpldre hwllata 5 ees 

tplpk meg fogattatek 5 

marianak yanustul 
meg wzentetek $ pf nr

119
60r
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Iesus az yozafath 

wplgen I ees az ce- 

-dron wyzen altal 
wonattal I ees az k<?- 

5 -wes wton megh 

kptpztetel I annasnak 
hazahoz witettetel *
Pf nr • Aue maria 
Iesus annastwl 

10 <kayfastw iy kayfas-

-hoz <(witeteiy  ̂ ees oth 
mend echaka kenza- 

-taal 5 kyt halwan ma- 
-ria 9  zweth altal ya- 

-ra

1 2 0
60v

OH$ ENNEREM * GARLOSA 1

1 Az s javítás más betűből.
2 A szó rubrummal van kihúzva.
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keserpsegnek tpre1 Pf 

Iesus nag1 2 3 penteke- 

-n igen holwal 
werben kewertetel 

5 pylatwshoz witethel $ 
ees onnaton herodes- 

-hoz wonattatal $ az 

zyz maria elpl talal- 
-wan zyr wala • pr 

10 Iesus pylatwsnak 
witezitpl meg 

foztatek I ees kegetle- 

-npl ostoroztatek $ tal- 

-patul fogwan teteig- 
-len

1 Az e javítás más betűből.
3 A z alsó ívén a tinta megfolyt.
2 A két szó között átüt a túlsó oldalról a javítás.
3 A z alsó ívén a tinta megfolyt.

121
61r

291





Iesus tgnys coro- 
nawal1 coronas- 

-tateek $ nadwal 9 

feye werettetek 3 ees 
5 meg mpuettetekh 

ees meg karomlat- 

-tatek maria haluan 

kesereg wala 3 Pi ' Aue •
Iesus pylatustol 

10 halaira karhoz-
-tatek $ ees wbarol w- 
-chara hordoztatek : 

kyt haluan ees lat- 

-uan maria nagh

122
61v

1 A w első szára javítás más betűből.
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123
62r

kealtasual syr vala 
Pf nr • Aue maria 

Iesus az kerestfat 

9  hatan az war- 
5 -wsnak kwlwlé kesce- 

-leyteteek winnyé ] 

kynek alatta écher 

léé éések  ̂ kyt maria 
élpl thalalwal ke- 

10 -serpseggel kealth1

wala * Pf nr • Aue ma1 2 

Iesus p rwhayatol 

meg foztatek • es 
az keresthfara keget- 

-lenpl

1 А к javított betű.
2 A rövidítés után egy halvány vonal húzódik felfelé.
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wonattatek $ kyt maria 

halwan ees latwan • 

az 9 zentseges fedelet 
oda kwlde ees igen 

5 kesereg wala : pf nr 

Iesusnak yob kézé 

az kémenseges 
waasscegnek myat- 
-ta áltál1 verettetek1 2 :

10 az 9  zenthseges yn- 

-ay zakadoznak vala : 
ees az 9  taga az kerest- 
-fan fwguen3 wala : 

az zydokerth3 9 teth

1 A második a felső ívében a tinta megfolyt.
2 A ti írásakor a tinta megfolyt.
3 A két szó körüli foltok a túloldali tinta átütései.

124
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fezeytpkert ymadkozik’ 

wala • pf nf • Aue ma 

Iesusnak baal keze 

kptelekkel az fw- 
5 -ratra kegetlenpl vo- 

-nattatek • es ez keppen 
az kémen waasseggel 
áltál werettetek : pf 

nf • Aue maria 
10 Iesusnak zentseges 

yob laba az wite- 

-zektpl az fwratra kp- 
-telekkel wonattatek : 

ees nag fayadalmal 1

1 A második к tintafoltos.

125
63r

299





zakadoznak wala az1 

ynak ees érék • Pf nf • Aue 

Iesusnak dragalatus 
baal laba az kegetl- 

5 -en zydoktwl kptelwel 

az furatra wonattatek : 

ees mend keeth laba 
nagh hosywzekgwel 

altal werettetek • pr nf 
10 Iesus werben kewe-

-redwen : az kerestfan 
fel emeltetek kyt latua- 
-n az keserpseges aria : 
kezet Qzwe kolcholwan

126
63v

1 Utána a kikaparva.
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127
64r

fpldre léé eseek • pf nf 

Aue maria 
Iesus az kerestfan 

zydoktul meg chw- 
5 -foltatek : karomlattatek : 

échettel es epywel ytat- 

-tatek : kyt az zyz maria 
latuan fpldre léé1 esek 
pf nf ■ Aue maria 

10 Iesus az tolwaynak 
paradychomoth 

ygyre : aririath zenth 
yanusnak : zent yanust 
kedyglen anrianak : es

1 Feltehetően a második e fölött is volt mellékjel, erre utal egy halvány, lekopott vonás.
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az 9  zentseges lelketh 
aúanak ayanwan ky 
bochata $ az zyz maria 
9  keser9 segeben f9 ldre 

5 léé eseek : pr nr * Aue1 • m •
Iesus az witeznek la- 
-nchayawal altal 

9 kleltetek : weer ees tyz- 
-ta wyz b9 seggel ky zar- 

1 0  -mazek : kyth latwan1 2 

az zyz maria f9 ldre 
lee éseek : pr nr * Aue 
Iesus wecherríének3 

ydeyn az kerestfarol

128
64v

1 Az e felső ívében a tinta összefolyt.
2 Az Z-nél megfolyt a tinta.
3 Az első e sor fölötti jelölt betoldás.
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léé wetetek * ees 9  an- 

-nyanak pleben tetetek 

ees 9  orchaya maria- 
-nak syrasawal meg 

5 mosattatek • pr nr • aue 
Iesus completanak 

ydeyn mariatwl : 
ees az emberektpl co- 
-porsoban hel’heztetek1 : 

10 nemes kenethwel 

meg kenettetek es el 
temettetek : pf ni • A 
Iesus harmadna- 

-pon halottaybol

1 A harmadik e felső ívében összefolyt a tinta.

129
65r
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fel tamada : pokloth 

meg fozta : az zenth 

atakot meg zabado- 
-yta : ees <? zenth an- 

5 -nyat meg wygazta- 
-la : ees az wtan neg- 

-uen neeg napon oly- 

-uethymnek hegerpl 
thanethuariywal 

10 elptte : nag dychpseg- 

gel meriorsagba fel 

ménéé : ees az zenth 
leieknek malastyat : 
mellet nekyk ygyrt

130
65v

309





wala pwnkpst nap

b a n  p hozzayok bo- 

-chata : Pf nf Aue 

maria : Credo in deu 
5 azzonnyom zyz1 

mariarwl walo 

ymadsagh1 
Meltosagws ees 

zenthseges zyz 
10 maria : az my 

wronk iesus cristus- 
-nak p edesseges zwleie 

az te zentseges kezeyd- 
-ben es eletben ayanlo- 

-m

1 A szó után piros sorkitöltö dísz van.

131
66r
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az en lelkemet : es men- 1 

-den mywelkedetymet : 

ees az en kewansagy- 
-moth : es az en wetke- 

5 -zetymeth : oh ysthen 
fya1 2 zwlé zyz maria : 

pryz engemeth az te 

zenth yrgalmassagod 
scerenth : es az te zw- 

10 -lpttednek yrgalmas- 

-saga menden bwnpk- 
-kpth el romchon en 
thQlem : ees menden 
bwnpkkQth es gonoz

132
66v

1 A szokásos két vonal helyett itt hármat húzott a scriptor.
2 A szó után egy pontszerű tollvonás van.
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keserteteketh : es pokol- 

-nak kapuyat : el tha- 

-uoztassa : az en hala- 

-lomnak ydeyn • hogh 
5 lasak az en ellensegym : 

az en lelkemnek bodo- 
-gsagath zepseget ees 
ekes woltat : annak 
erdemenek myatta az 

10 méílet zwltel az the 

zentseges fyadoth az 

zeph iesusth Amen 
Mongy egh pf nostert : 
es eg : Aue mariath

133
67r
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Elsp keres az zyz 

mariatwl : zent- 

-seges zyz maria : 
tegedet alázatoson ker- 

5 -lek : az meg mondha- 

-tatlan prpmederth : 

kyt az wr ysten * az te 
zenth fyad neked en- 
-gede : ees mend az ch- 

10 -wdalatws dolgokért : 
kyket az mondhatatl- 

-an ysten : te yrettedh 

zerzeth : hog the zyz

134
67v
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135
68r

maria az en ymadsa- 

-gomoth leg meltho 

meg halgatnod : es 
az en ymadsagomot 

5 meg1 nee wtalyadh : 

deh akary engemet 

meg wygaztalnod : 

ees keresemet megh 
halgatnod : ez riyolch 

10 napokban esmegh
kerlek : es1 2 tegedet intlek 
О nemes azzonnyom 

zyz maria az megh

1 A g alsó ívében a tinta összefolyt.
2 A szó sor fölötti jelölt betoldás.
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mondhatatlan Qrp- 

-mederth : kyt wallal 
the zyzeseges maria :
Mykoron gabriel 

5 archangyal teneked 

meg monda hogh 

ystennek annya len- 

-nel : ees az the zent 
fyadnak my nemes 

10 wronk iesus cristusnak : 
chwda keppen te zent 
mehedben fogadasod- 

-erth : ees az p zentseges 

zwléteseyrth1 ees az

136
68v

1 Az első e javítás, valószínűleg г-ből, ezért maradt ékezet fölötte.
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69r

meg mondhatatlan 
prpmedyerth : kyth 

wallal oh zyz maria : 
mykoron az felseghes 

5 ata ystennek fyat : es 

ah the fyadoth latad 

ez wylagra zwletuen : 
ees az the zeplptelen 
zyzesegedet latadh 

10 meg tpretlen : es az 
regy tprwenwel valo 

kpmypl1 walo metelte- 

-teseyrth : ees mendh 
az prpmekerth : kyket

1 Az r sor fölötti jelölt betoldás.

323





te zentseges ziz1 maria 

wallal : az te edessegesen 

zwlt zent fyadnak ger- 

-mek uoltaban : Myko- 
5 -ron pteth az the zent- 

-seges plédben nagh 

fenessegben latad : es 
az te zentseges emlpd- 
-hpz haytad : ees edes 

10 teyedwel eltetedh : ees1 2 

edessegesen zayath3 meg 

chocolad : ees zorgal- 

-matwssaggal pthet 
ariay zeretettel teffes-

1 A szó sor fölötti jelölt betoldás.
2 Az s fölött egy vonás látható.
3 A th javítás más betűből.

138
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-seggel zolgalad : es az 

the zwzeseges eml(?d- 

-wel edessegesen elteted : 
ees az zyzeseges karayd- 

5 -wal nagh zeretettel 
meg Qleled : hog my 

the myattad : ees the 

zwzesegednek zwlese 

myath : the zentseges 
10 zyz maria : az prgk ha- 

-laltul meg zabadoly- 
-onk : Oh zentseges zyz 

maria : tegéd kerlekh 
mend az malastokert

139
70r
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ees prpmekerth : kyket 
wallal az zent lelek- 

-nek fenessegeben : es 

az the zent fyadnak 
5 yordan wyzeben valo 

kerestelkedeseyrth : es 
mend az zentseges 

ymadsagokerth : kyk- 
-kel az zenth athyat 

10 haromzor ymada az 

olyuethymnek hegen : 

ees az p weres werey- 
-tekeyrth kyketh az ym - 1 

-adsagkoron hwllata

140
70v

1 Az m első szára eredetileg hosszabb volt, mert javítás más betűből. A fölösleget 
megpróbálta kikaparni a másoló.
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ees az emberi termi- 

-zetnek felelmeyrth : 
kywel 9  megh rettene : 
latuan 9  el9 tte az ke- 

5 -getlen halalth : my- 
-koron ez keppen artat- 

-lanol boytplne : ees 

wyseltetyk az keserp 
halaira : ees kegetlen 

10 fogságáért : es az tpw- 

-yswel coronazasaert : 
ees az egtelen besce- 

-dekert kykwel az ke- 

-getlen zydo nepekh

141
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wakmerpseggel1 illetek :
Oh maria kyk az the 

zent fyadnak eleyben 
wettetwen valanak :

5 ees1 2 mend az keserpseges 
weresegekert : es az zet 

keresthfanak terhe ky 
witeleseyrth : kyt az 

te edes fyadnak 9  boz- 
10 -zwsagara : ees karom -3 

-lasara zentseges val- 

-lara kptpztetnek vala : 

es az karomlasokerth 
mellyek pneky valanak

142
71v

1 Utána egy kettőspontot áthúzott a másoló.
2 Az s alsó ívében a tinta összefolyt.
3 Az r fölött összeragadás nyoma látható.
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72r

elteben ees holtában : 

ees az keresthfan : ees 
mend az keserp ytala- 
-erth kywel az kerest- 

5 -fan ytatek : epewel es 

ecetwel elegeytwen : 

ees kpriprp letes syral- 

-maerth : kyt harom- 

-zor1 hwllata : ees az 
10 aytatws ywplteseyrt : 

ky az zent keresthfan : 
nehezen tpn mykoron 
halalanak wtolso 

orayan : az p zenth

1 Az r alatt összeragadás nyoma látszik.

335





144
72v

athyahoz ywplte mo- 

-ndwan : en istenem : 

en istenem : myre 

hagyal el engemeth :
5 ees az zentseges fahaz- 

-kodasokerth mykoron 

zent lelkeeth1 attyanak1 2 

ayanla : ees az wegez- 

-hetetlen yrgalmassa- 
10 -gaerth : kyt az toluay- 

-nak ygere3 : awag ada 
mykoron pneky azt 

monda : maa welem 
lees paradychomban

1 A harmadik e felső ívében a tinta megfolyt.
2 A második t sor fölötti jelölt betoldás.
3 A g javított betű, ezért úgy látszik, mintha két ékezet lenne fölötte.
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es az emberi kynokert : 

kyteth the zenthseges 

maria • az the zeplp- 
-telen : ees anyay zwe- 

5 -dben wallal : ees kyket 
zenth yanus az the 

wycarywsod teueled 

wallaa ziz maria : es 
az három waassege- 

10 -kerth kyk labayt áltál 
yarak : ees az lancyairt 
ky az the aldoth fyad- 
-nak zweben pklelte- 
-tek : es az mondhatat- 

-lan

145
73r
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syralmakerth : kyket 
the zyzeseges maria • 

hol mykoron te zent- 

-seges fyadnak tésté 
5 ez keppen sebesQlwen 

az te zyzeseges pledben 
wala feketwen : ez 
keppen forgatwan : 
ees zomorwsaggal 

10 syratwan : az zentse- 
-ges testeet nezed vala : 

ees zentseges hayat 

zadwal meg chokolod 
wala : es mend1 az

1 Az e felső ívében a tinta összefolyt.

146
73v

341





pth mely zebeyth : 

es ez keppen pteth 

mynth kegelmes aria : 
arwa keppen syratod 

5 wala : Oh maria 
tegedet kerlek zeplp- 

-telen zyz : es kegelmes 

anya az te zent fyad- 
-nak lymbosra zalla- 

10 -saerth ees pokolnak 
aytayath meg tprese- 

-yrth : Q ysteny hatal- 
-mawal : ees q onnat 
ky hozwan mend az

147
74r
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9  baratyt : kyk az 9  

akaratyat béé teííe- 
-seytettek : es1 9 k9 t nag 
wygasaggal para- 

5 -dychomba vywe 
Másod keresth : 

kerlek tegedet 
fel magaztalt 

zyz maria : az zenth- 
10  -seges 9 r9 mederth • 

кул'е1 az te anyay zet 
zywed meg wydam- 
-wla : mykoron az te 
zent fyad halaknak

148
74 V

1 A kettőspont és a szó valószínűleg a scriptor későbbi betoldása.
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wtanna ezenkeppen 

dychpsegesen : es cho- 

-da keppen m eí tama- 

-da : ees teneked men- 
5 -deneknek elptte meg 

yelenek mykeppen 

alkolmas wala : ees 

az 9  teste choda keppen 
dychppluen : kyt the 

10 kegelmes zyz maria 

annak elptte nem sok 
ydpwel nag syralma- 
-son : es halalws keppen 
az1 the zenthseges pled- 

-ben

149
75r

1 A z felső ívében a tinta összefolyt.
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tartad : es the nagh 

syralmas zowal ptet 

az koporsohoz segeited 

wynny : ees annak 
5 wtanna teneked dych- 

-psegesen meg yelenek : 

az p halalanak vtan- 

-na : ees nag édés zoual 

neked monda : edes 
10 anya maria lasadh 

az te fyadoth : ky ha- 

-lottaybol fel tamadot 
menden yosaggal : 
es menden tyztesseg- 

-gel

150
75 V
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151
76r

: ees zepseggel : ees 
menden prpmmel : 
ees halhatatlansag- 

-gal : ees mykeppen :
5 most engemet lach 

choda keppen : prpkke 
meg marach : Oh 

maria mynemew 

prpm az the zenth 
10 lelkedet meg kpriykéze' : 

ees az the zent zwedet : 
mykoron gabriel1 2 ar- 

-changyal neked meg 
monda : hog az the

1 A második к talpa fölött a tinta összefolyt, az é ékezetétől balra egy pont van.
2 Aza  fölött egy vonás látszik.
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zenth fyadoth1 iííen 

edesseggel teged meg 

wygaztalna : kerlek 
téged az prpmedert :

5 es wygasagoderth : 
mellyeth akkoron 

wallal edesseges zyz 
maria : hog engemet1 2 
meg halgaas : meg 

10 wygaztaf : es kerese- 

-meth meg adyadh 

ez nyolch napokban3 : 

ees fordeychad mend- 

-den testy ees lelky zerel- 
-memet

152
76v

1 Az oth betűknél foltos a papír.
2 Az első e felső ívében a tinta összefolyt.
3 А к írásakor megfolyt a tinta.
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tellyes prpmekre : me- 
-nd az prpmekert : mel- 

-íeketh1 yth ez fpldpn es 
mostan wallas : atya- 

5 -nak ees fywnak1 2 es zent 
leieknek dychpsegeben 

amen3

Harmad kerees : 
tegedet kerlek es 

10 onsollak о zep-
-lptelen zyz maria :4 az 

tellyesseges prpmedert 
kyt wallal : es kywel 
az the zenth lelkedh

153
77r

1 A / javítás más betűből, talán c-ből.
2 Az /  fölött a két pont olyan közel került, hogy összefolyt.
3 A szó után sorkitöltő dísz van.
4 A kettőspontot valószínűleg utólag írta be a scriptor.
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meg prwende : my- 
koron az the zenth 

fyadot nag prpmmel 

ees dych<?sseggel me- 
5 -norsagba mennye1 

latad : ees tegedet oda 
menendpnek maga- 

-doth twdad : es kerlek 

kegelmes edes anya 
10 maria :1 2 hog té mend 

az en3 zomorwsago- 
-moth : ees zwemnek 

banathyat fordeychad 
tellyes prím ekre : ez

1 A második e fölött kis tollvonás látható.
2 A kettőspontot valószínűleg utólag írta be a scriptor.
3 Az e felső ívében összefolyt a tinta.

154
77v
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nyolch napopban 

wr ystennek p zent 

neweben
Aaz negyed keres 

5 kerlek tegedet 
zenthseghes 

maria az tellyes p- 
-rpmederth : kywel 
az the zentseghes 

10 lelked meg wygaz- 

-taltatek : es oly nag 
dychpseges wala : 

mykoron az gabriel 
archangyal neked

155
78r
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156
78 V

meg monda : hogh 
meríorsagba mennyi 

az the zent fyadhoz : 

my wronk iesushoz :
5 ees az wr isten mend 

meriríey zent seregek- 
-kel : aririe wygasagok- 

-kal tegedet meltosa- 

-gus anyat1 nagh 
10 méltó dycheretekkel : 

az 9  orzagaba1 2 wpn : 

ees te3 zerelmes zyz 
maria : en nyauolias 
méltatlan intlek : az

1 A második a-1 rosszul indította a másoló.
2 Az r sor fölötti jelöletlen betoldás.
3 Az e fölött egy vonás van.
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157
79r

fel magaztalt prpme- 

-derth : es meg mo- 

-ndhatatlan dyche- 

-retekerth kyk teneked 
5 adatanak mend az 

meririey seregektől' : 

ees oly nag1 2 tyztesseg- 

-gel fogattatai mend3 

az meririey kar ange- 

10 -loktwl : ees meg (m o -)  

gondolhatatlan prt?- 
-medrpl : ky4 wallal 

té nemes azzoririom5 

maria : mykoron

1 A к talpa fölött a tinta összefolyt.
2 A betű fölé előbb kitette, majd törölte a jelet a scriptor.
3 Az e felső ívében a tinta összefolyt.
4 А к talpa fölött a tinta összefolyt.
5 A zz alsó ívében a tinta összefolyt.
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erdemlel meg coro- 

-nazny : ees walasta- 

-ny mennek ees fold- 
-nek keralneazzoria- 

5 -wa : ees oly dychpse- 
-gesen erdemlel heí- 

-heztetny' : az té zent 

fyadnak zeky melle : 
hog wl az 9  yogya 

10 felpl prpkke : kerlekh 

tegedet dychpseges1 2 

zyz maria ez3 prím ek -2 

-ért : intlek es kerlek hog 
engemet meltol meg

158
79v

1 Az у  fölött három ékezet van.
2 A következő lap színes kezdőbetűjének rubruma ragadt rá ennek a két sornak a végére.
3 A z alsó ívén a tinta összefolyt.
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halgatnod : es mend 

en nyomorwsagomot : 

ees zwemnek banath- 

-yat : ees lelkemnek ke- 

5 -nnyat fordeychad ez 
nyolch napokban tei- 
-l’yes prpmekre : wr 
ystennek newenekh 

dycheretyre Amen 
10 Eez az ptpdykh 

keres : oh mel- 

-tosago es dychp- 

-seges zyz maria : tege- 

-det alázatoson kerlek

159
80r
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ees intlet : az mel 
magaztalt prpme- 

-dert : kyt wallal 

mykoron mendh 
5 mennek ees földnek 

keralya : meltoltata 

tegedet zwleypl va- 

-laztany : az zwlesnek 

wtanna : zwzen 
10 meg marasta ézert 

kerlek ysten fya zwlp 
edees zyz maria : hog 
en erettem az the 
zenth fyadot ymad-

160
80v

369





-yad hog el wege en 
rólam menden riyo- 

-morwsagomoth 

Hhatodh keres 

5 kerlek tegedet 
edesseges ees 

dych9 seges zyz ma- 
-ria : kerlek es intlek 
az meg mondhatat- 

10 -lan prpmederth : 

mellyeth teneked 
az prpk yghe hagya : 

mykoron' tegedet 
menden teremtet

1 А к-Ьгп középütt egy vízszintes vonás látható.

161
81r
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162
81v

állatok kpzzpl p an- 
-riyaya walazta : es 

pmagat teneked fy-1 

-wa ada : wg hogh 
5 az zent háromság-1 2 

-gal : ees prpkke valo 
dychpseggel maga- 

-doth eggesseytened 

azért keryed az the 
10 zenth fyadoth : hog 

ytheletnek wtolso 

orayan : az en lelke- 

-mmel prpk bekese- 
-geth tegen az p ne-

1 A választójel a következő lap színes kezdőbetűjétől festékfoltos.
2 A választójel piszokfoltos.
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-wenek dycheretyre 

Eez az hetedyk 

keres : oh zent- 

-seges ees tyztele- 
5 -ndQ1 zyz maria : tege

r e t  kerlek es intlet : 

az meg mondhatat- 

-lan prpmederth : 

mellyeth az wygaz- 
10 -talo zent lelek hagia : 

mykoron menden 

mennek ees fpldy 

teremtet állatoknak 
felette : prpk vigasagra

163
82 г

1 A választójel piszokfoltos.
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164
82v

wg hog wolnal az 

zent háromságnak1 

scemeíenel megh 

wylagosoluan ez kep- 
5 -pen tegedet kerlek : 

hog the zyz maria : 

az en lelkemeth meg 

wilagoseychad hwt- 

-nek wylagossagaual : 
10 ees az the zentseges 

fyadnak scerelmeuel 

mend prpkkpn prpkke 
athyanak ees fywnak : 
ees zent leieknek dy-

1 Az n első szára alatt egy pont van.
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-cheretyre : Amen 

Az nyolchadykh 

keres : zentseges 
zyz maria : kerlek 

5 tegedet az te keresedert : 
kywel az te zent fyadot 

ymadad : az the zenth 

halálodnak wtolso or- 
-ayan : kerlek hog enge- 

10 -meth meg wygaztaf : 

ees keresemet megh 

aggyad : ez nyolch na
pokban mend ez kere- 
-sekerth : kyketh az the

165
83r
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166
83v

zent fyad teneked me
ld e n  ydpben adót es 

tegedet meg halgatot 

ees meg halgaas mend 
5 prpkkpn1 prpkkee : Ame 

Pf nr : Aue maria 
Mmagaztalya en 

lelkem1 2 wr
ath Ees vigad

10 en lelkem : en ydwez- 

-eythp ystenemben 

Mmerth meg tekente 
9  zolgalo leanyanak 
alazatussagat Ime

1 A 83v és 84r összeragadása miatt az n második lába elhalványodott.
2 Az első l talán e-ből javított betű.
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167
84r

merth ebbpl engemet 

bodognak mondanak 
menden nemzethek 
Merth t<?t ennekem 

5 nagy okok : ky' hatal- 

-mas : ees zenth 9  ne- 

-we Ees 9  yrgalmass- 
-aga nemzethrol ne- 

-mzethre 9 tet fel9k- 

10 -nek Т9 Й1 hatalmat 

9  karyaban : el hyn- 
-theth keweleketh 9 

zwenek elmeyeb9 l 
Lé wetet hatalmaso- 

-kath

1A 83v és 84r összeragadása miatt a A; és az egy-egy része eihalványodott.
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ascekbpl : ees fel ma- 
-gaztala alázatosokat 

UehezQket1 béé tgltgt 

yokkal ees kazdagokat 
5 bochata hywon Ue- 

-we israel 9  germeket : 

meg emlekezekh 9 

yrgalmassagarwl 
Mykeppen zolt my 

10 athyanknak abra-
-hamnak : ees 9 mag- 
-zatynak 9Г9кке Dych9 - 

-seg atyanak ees fyw- 
-nak :1 2 es zent leieknek

168
84v

1 Valószínűleg felesleges az iniciálé, vagy E helyett U-t írt tévedésből a scriptor.
2 A kettőspontot valószínűleg utólag tette ki a scriptor.
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169
85r

Mykeppen wala kez- 

-detben ees1 mostan 

ees mendenkor ees 
prpkkpn ргфкке : ame 

5 Idwez legh edesse- 

ges zyz maria 

zent haromsa- 

-gnak zolgalo learia : 
Idwez leg zent lelek- 

10 -nek yegyesé : Idwez 
leg az my wronk 
iesusnak cristusnak 

zentseges zwleye : 
Idwez legh angelok- 

-nak

1 A második e fölső ívében összefolyt a tinta.
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170
85v

hwga' : Idwez legh 

prófétáknak igerethé 

Idwez legh patriarch- 
-akaknak keralne azz- 

5 -onnya : Idwez legh 
apostoloknak mestere : 

Idwez legh martyromok- 

-nak gQzedelme : Idwez 
legh confessoroknak 

10 thwkpre ees zepseghe : 

Idwez legh zyzeknekh 

ekesseghe : Idwez leg 

eleweneknek ees meg 
holtaknak meg wygaz- 1

1 Az a javítás más betűből.
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-taloya : en welem leg 
menden habwrwsa- 

-gymban : es menden1 
kesertetymben ees 

5 menden nyawolyam- 
-ban : Azerth kerlek 

tegedet1 2 bodogsagws 

zyz maria az the eg- 
-etlen3 egh fyaderth :

10 ky teneked3 illyen4 nag 

tyztessegeth3 adh : hog 
té engemeth el né hagy : 
deh zegeí meg enge- 
-meth mendem swk- 

-segemben

171
86r

1 Az első e fölső ívében a tinta összefolyt.
2 A második e felső ívében a tinta összefolyt.
3 Halvány tintafolt látható több betűn és soron keresztül.
4 Az e fölső ívében a tinta összefolyt.
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mykoron az en lelkem 
ky menendh az en te- 
-stembpl : hog en bato- 
-ron yarolyak parady- 

5 -chomnak kapwyara : 

ystennek zynenekh 

eleyben ees erdemlyem 

látnom az té zenth 
fyadoth : ees az Qrpk 

10 prpmet wescedelem- 

-nel kwl wallanom 
Arnen : Ennye bolcha1 
wagyon : ez ide ala 

walo ymadsagnak :

172
86v

1 Az о rubrumfoltos.
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173
87r

hwzon neegh ezer 

estendeye : walaky 

raegh olwassa

О wram iesus 
5 cristus : edes- 

-seges athya : 

kerlek tegedeth az prp- 

-mnek zeretetyerth1 
mel prpme az zerel- 

10 -mes ariyadnak vala : 

mykoron tegedet lata : 

ees (?neky meg yelenel 

az dychpseges eyel hws- 
-wethnapyara1 2 virra- 

-dolan

1 A második r tintafoltos, mert a túloldali tinta átüt a papíron.
2 A w tintafoltos, mert a túloldali tinta átüt a papíron.
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174
87v

ees az prpmeierth 

m ei prpme pneky 
wala : mykoron tege- 
-deth lata megh 

5 dichpplwen az isteni 
nag fenessegben : es 

kerlek' tegedet hogh 

<(w.y wilagoseych 

meg engemet zent 

10 leieknek heeth ayan- 
-dekawal : hog az te 
akaratodot : béé teí- 

-íéseythessem3 mend- 

-en en eléthémnek4 1

1 A második к alsó részén a tinta megfolyt.
2 Két betűt törölt a scriptor, a másodikat tintával a felismerhetetlenségig lefedte.
3 A h tintafoltos, javítás más betűből.
4 А к tintafoltos, javítás más betűből.
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ydeyben : Amen

I MISERICORDIA $ DOMINI $

175
88r

399





О wram iesus 

cristus : ymad- 
-lak tegédét 
az kerestfan

5 fwggptted : ees tpuis 

coronath feyedben 

wysélted : hog az the 
zenth kerestfad za- 

-badohon1 meg en- 
10 -gemeth az werp an- 

-gyaltol : amen * pf nr 
aue maria1 2 

О wram iesus 
cristus ymadlak

176
88v

1 A rfjavított betű.
2 A szó után rubrumos sorkitöltő dísz van.
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tegedeth az kerestfan 
sebhetted mereggel : 

ees écettel ytatal : ker- 

-lek tegedet hog az 
5 te zenth sebeyd legé- 

-nek : en lelkemnek 

orwossagy : amen 
pf nf : Aue maria 
О wram iesus 

10 cristus ymadlak 

tegedeth : coporsoba 
heiheztettel myrr- 

-awal es zenth kenet- 
-tel meg kénéttet

177
89r
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178
89v

kerlek tegedet hog az 

the hálálod legen en1 

lelkemnek elete : ame 
pf nf : Aue maria 

5 О wram1 2 iesus cristus 
yo pastor igaza- 

-koth megtarch bwn- 

-Qsspkpth igazech : me- 

-nden hywekkel kégel- 
10 -mes legh irgalmas 

nekem bwnpsnekees 
amen : pf nf : aué mä 
О wran iesus cristus 

ymadlak tegedet

1 A két szó között a túloldali tinta üt át.
2 Az a tintafoltos.
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az the negh keserpseged- 
-erth kyth en ertem az 

kerestfan scenwedel 

yelespl mykoron az 
5 the zenthseges lelked1 

the zenth testedbpl 
kymene yrgalmaz 

en lelkemnek p ky- 
-menety korám1 2 : ame 

10 pr nr : Aue maria 

О wram iesus 

cristas ymad- 

-lak tegedeth pocolra 
léézallottat3 es foglyo- 

-koth

179
90r

1 A к /-bői van javítva.
2 A к javított betű.
3 A második a tintafoltos, valószínűleg javítás, ezért a sor fölött jelölt betoldással ismét 
leírta a scriptor.
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ky zabadeitottath ker- 

-lek tegedeth néé hagi 

engemeth oda menny 
amé : pf nf : Aue 

5 Uv wram iesus
cristus ymadlak 

tegedeth halottaybol 

fel tamattath : ees 
athya ystennek yog- 

10 -yara wlteth : kerlek 

<Cê > teged yrgalmaz 
nekem : Amen : pf 

noster : Aue maria

180
90v

409





zenth bernaldh 
zolthara1
Uvr isten az en sceme- 

-ymeth meg wy- 
5 -lagosoythad hog zonha 

bynnek halalaban 

el néé alogyak ne vala- 

-mikor mondhassa 
az en ellenségem 

10 meg gipzem pth
Uvr isten az te keze
id b e n  ayanlom 

az en lelkemet mert

181
91r

1 A második a tintafoltos.

411





182
91v

meg waltal engemet 

ygazsagnak wra yste- 

-nee1
Zoltam en nyelwe^l)»-1 2 

5 -mben esmertestd 

meg az en wegemet 

ees az en napymnak 

zamyth ky legen hog 
thwgyam my fogw- 

10 -an legen nekem1 
Uvram tegh velem 

lóban ielth hog 

lassam kyk gwlpl-

1 A 3. sorban a szótag, a 10.-ben a szó után rubrumos sorkitöltö dísz van.
2 A szó végén egy vékony, valószínűleg törölt I látható.
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-tenek engemeth 

es gyalaztassanak 

merth wram the 

ségeitettel engemet 
5 Uvram the tprted 

zaggattad az en 

kptelymeth azerth 

teneked áldozok dy- 
-cheretes aldozatwal 

10 ees az wmak néuet 

hywom'
Uvram en nekem 

twled tauozasim 1

183
92r

1 A szó után rubrumos sorkitöltő dísz van.
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184
92v

el wesscenek mert 

nynchen ky1 keresse 

az en lelkemet the 
hozzad ywpltek vram 

5 ees azth mondám 
te wag en remense- 
-gem nekem rescem 
legen az eleweneknek 

fpldeben1 2
10 Uram dycherienek 

tegedet menden 

dolgayd es3 az the 

zenthyd algyanak 
thegedh2

1 А к tintafoltos.
2 A szó után rubrumos sorkitöltő dísz van.
3 Az s tintafoltos.
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185
93 г

Beatus1 augustinus 
fecit hanc oracioueui 

quam  si quis legerit aut 
super se portauerit nullus 

5 inimicus ei nocere 
potuerit • et illa die 

nec in igne nec in aqua 

nec venu1 2 3 mortiferuJ 
morietur neque noce- 

10 bit et cu/n a n im a  de cor
pore egressa fuerit 
infernus ea m  non4 posside/ 
Abrahamnak + 

isaacnak5 + iacob-

1 Az 1-12. sor rubrummal, a 13-14. zöld színű festékkel van írva.
2 Helyesen: veneno.
3 Helyesen: mortifero.
4 A szó sor fölötti jelölt betoldás.
5 A c sor fölötti jelölt betoldás.
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186
93v

nak istene + halgas- 
meg engemet1 te1 2 <(t)>meltat-3 

lan zolgadot simöt 
es éressied zent mihal 

5 arhangialt ky enge 

met oltalmazion me 

dennemv ellensegemtpl4 

zent + mihaí^i)» zent 
+ gabriel zent + ra- 

10 phael istennek zent 

angeli es archangeli 
essedezietek en erett- 

-em istenné<(n^>k melt 

alan zolgaiaert

1 A második г javítás <>ből.
2 A szó jelölt betoldás a jobb lapszélről.
3 A t betűt a scriptor törölte, az m sor fölötti jelölt javítás.
4 Az em sor fölötti jelölt betoldás.
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Simonért * mikort az 
en lelkem az en teste

mből ky menend kér
lek tikteket menyor- 

5 zagnak menden ha 

talmassagy • es ang- 
ely hogy egy ellensé

gem es semmi ellen- 
segim ne karhoztass- 

10 anak1 se arthassanak1 2 
ez vton se az vt kivlpl3 

sem hazban sem az 
haznak kivplpl4 sem 

vigiazasomban sem

1 A sor eleji a javítás e-ből.
2 A t sor fölötti betoldás.
3 A V fölé két ékezetet húzott a scriptor; az első / utólagos betoldás.
4 A szó végi l betoldás.

187
94r





alassomban sem tvz- 

ben es semmi nemv 

helen • vram vdwp-1 
zeyc engemet • ky ha- 

5 talmas vagy engem 
idwózenteni + en iste

nem + istenem + en 

istenem agyoz + agi- 
oz + agyoz + cristus- 

10 nak kerestfaya idve- 

zeyc engemet atyad1 2 

-nak es fjbvnak es 
zent léléknek neuee3 : 
ben amem + Ely

188
94v

1 Az Q alatt átkenődött rubrumfolt van.
2 A d  betűt talán törölte a scriptor.
3 Az első e sor fölötti betoldás.
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+ ely + ely zabatany 

+ zent + vétónk isten 

+ marcus + mate 
lukac + es + ianus 

5 + az vronknak iesus- 

nak cristusnak ma- 

lastian es irgalmas- 
sagan • kerlek tikteket 
es kpnyprgQk1 nektek *

10 meg ewangelistak * 

kik égétembe elvé 
hetétek es ríyerhete- 

tek iesus néueben az 

Bóléeséget es iduezse-

189
95r

1 Az első о farkát utólag sötétebb tintával tették ki.
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get + atyanak + es 

fyvnak + es zent lelek 

nek neveben • ky az ha 
romsagnak tókelletes 

5 voltában iel1 es orsag- 

ol es istenségnek eggy- 

ezsegeben prpkkon 

prpkke1 2 amen simbö 

Hyzek istenben 

10 mendenhato 

atyaban * mennek 
es fpldnek teremte- 

-eben mendenek lato 

iaban es latlanoia

190
95v

1 Az i betű sötétebb tintával utólagos hozzáírás.
2 Az e a fölső vonalra beszúrt betű.
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ban es egy vronkbä 
iesusban cristusban 

istennek eggyetlen 

fyaban es atyatol m- 
5 -enden világnak élQtte1 

zvletetben istentpl va

ló istenben fénessegtpl 

való fenessegben1 2 igaz istenben zyv- 
letetben3 • nem terem 

10 tetben atya istenvei 

egyetemben kinek 

myatta mendenek 

vadnak ky miérett- 
ónk emberekerth

191
96r

1 A második t sor fölötti, jelölt betoldás.
2 A szó a bal lapszélről jelölt kurzív betoldás.
3 A ben írásakor megfolyt a tinta.
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es mi iwdvpzssegónk- 

kert meririekbQl1 lée- 

zalla es fongantatek 
zent léléktpl zjhvlé- 

5 tek zyz mariatol es 
emberre lc?n féézwl 

mierettwnk poncio 

pilatusnak alatta 
hala es el temettetek 

10 es fel tamada harm
ad nappon irassok ze- 

rent es méné merí- 
riyeczkben1 2 wl atya- 
anak3 iogyan4 ees

192
96v

1 A második e fölött egy pont van.
2 A z  fölött egy vonás van.
3 Az utolsó a javítás egy megkezdett &-ból.
4 Az у  javítás n-ből.

433





megys meg ióuendp 

nagy dicpsegben Ítélni 

éleveneket es holtak- 
-ot kínét orsaganak vé- 

5 gé nem lézen • es zent 
leiekben eleueithew 

urban ky atyatvl es 

fywtul zarmazik ky 
atyaval es fywal ége- 

10 tembe imatatik es di- 

cpsépltetik ky zolt pró

fétáknak1 miatta es ki 
miath zoltak az pro 
fetak es apostoloktól1 2 zer-

1 Az első к sor fölötti betoldás.
2 A sto betűkapcsolat sor alatti, jelölt (más kéztől származó?) betoldás.
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97r





-zet égy zent egihazath 

vallók hizek egy kerest- 

tienseget bwnQknek 
bocianatyat es varok 

5 halottaknak fel tam- 

adasat1 es az iouendp1 2 

világnak ítéletit am 

Aldoth3 cristus 
kerestfan hét 

10 igét meg mo
nda • bines népnek pel- 
dayat4 kyaltani hagia 

Cristus <kipnioroly)>5 

testamentomba6 <(ez)> ees7 fpl-8

194
97v

1 Az az jelölt, sor fölötti betoldás egy törölt s betű helyett.
2 A Q farka sötétebb.
3 A bal lapszélen a 8-9. sorok között későbbi betoldás: Ritómi.
4 Az/javított betű. A I jelölt, sor fölötti betoldás.
5 A törlés három párhuzamos rubrumos vonal.
6 A b sor fölötti betoldás rubrummal.
7 A szó az alsó lapszélről jelölt betoldás a törölt ez helyett.
8 Az elválasztójel rubrumos.
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195
98r

dpn marada irast ró

la mint ira bodog do

ctor1 beda Aez1 2 hét zón
ák iozagat cristus ne- 

5 konk <^aggyad)> hagya3 • hét ha

lálos nagy binnek 

terhet meg bocassad 
Es mind róla zarm- 

azig santalan agazat- 
10 tia zent vérednek hvl- 

lasat tplpnk4 se tavostasd 

Cristus kpniproly 
raytonk meg foyt az 
keuelsek * telhetetlen

1 A scriptor a g-t c-re javította a g szárának törlésével.
2 A rubrikátor valószínűleg figyelmetlenségből kihagyott egy h betűt, ugyanis a szöveg 
így lenne értelmes: Ha ez...
3 A szó sor fölötti betoldás a kihúzott aggyad helyett.
4 A második q farka sötétebb.
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atkozot izgat nag fps- 

venség Világ vestet1 tor

kosság bviasag iregseg 

harag minden ioth meg bant1 2 
5 \u a r t /  yay hogi súllesth3

restseg4 <restesseg)> Uronk eggik 

toluaya5 eluegelek6 <(elegedek^> zobä 
monda <̂ k)> neki velem 
léz ma paradicomba 

10 Mongyad nekem ha 

lezek halainak mór 
kábán velem lez ma 

prpkke7 fenes menior 
sagban M onda8 xús

196
98v

1 A második e sötétebb tintájú javítás p-ből; a második t sor fölötti betoldás (így a szó 
vestQ helyett vestet lett).
2 A meg bánt kurzív, sötétebb tintájú pótlás a jobb oldali lapszegélyen.
3 Többszörös javítás: az ú /-bői, az 5 talán r-ből, a t talán h-ból. A szó végén a //.pótlás 
az írástükrön kívül.
4 Pótolt kurzív szó a bal oldali lapszegélyen.
5 A szó utolsó betűjét a scriptor törölte.
6 A szó kurzív, sötétebb tintájú, jelölt betoldás a jobb oldali lapszegélyről.
7 A második к alatt tintafolt van.
8 Az a sor fölötti, jelölt betoldás.
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kerestfan Qtgt meue- 

tpknek1 megbocyassad 

zent atiam mit ellened 
vetnek1 2 <^emtpttek> Aldot xüs 

5 kerestfan zomiuhoz 
<^nom)> monda keuan- 

sagom limbosban es 

az zent atyakual A 
zzoniallat im3 neked 

10 monda zent annia- 

nak fiad legen zent 

ianus legi ania ianvs 
nak Cristus zent ha 
lalodert4 ne hagy go-

197
99r

1 Az első к jobb alsó szára elhalványodott.
2 A szó kurzív pótlás a bal oldali lapszegélyen.
3 Az i betű fölötti pont kissé jobbra csúszott, ezért a rubrikátor pirossal ismét kitette.
4 A második / javítás d-bői.
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198
99v

noz társnak1 <(h)>agi ьак 

te zent aniadnak kér 

lek ne hagi masnak 
Es en zent angelimal 

5 attam mit igertem1 2 : 
tied légién en vélém az 

mit teremtettem U 

alaky ez igékét híven 

megtartangia3 <(d^>ter4 

10 dépeluen zéretuen m- 
endennap meg mon- 

gia Harminc nap 

nak elpten halalat 
meg tuggia vronk

1 A scriptor a kimaradt s betűt először a sor fölé írta, és betoldójellel az a és r közé 
jelölte, majd az s betűt áthúzgálta, és beszúrta az r és n közé.
2 Agfölött a diakritikus jel sötétebb.
3 A rubrikátor pirossal a sor fölé írva jelezte, hogy az r-ből és r-ből összekapcsolással 
javított betű az első g.
4 A rubrikátor a d-1 áthúzta, és а I-1 rubrummal a sor fölé írta.
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199
lOOr

iesus zent annat higge 

hog meglatya ame 

О Io iesus о kegi- 
esseges iesus ziz 

5 marianak fya
iezus • tellies irgallm- 

-«(am^assaggal es kegies- 

-seggel о edes iesus te 
nag irgalmassagod 

10 zérent leg irgalmas 
nekem о kegielmesse- 
ges iesus kerlek tége
det az te dragalatus1 

zent verederet1 2 * kyt

1 Az и o-ból vagy a-ból sötétebb tintával javítva.
2 Az eredeti változat: \erednek, ebből az n és к betűk áthúzva, és sötétebb tintával fölé 
írva: ért.
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az binesspkert ky 

akaral otteny hog 

ennekem menden 
bineimet el mossad1 

5 es en ream tékench 
te hozyad alazzatoss 

aggal kpniprgonk 

es az1 2 te zent verednek 
hullassaért kerpnk 

10 es te3 zent neuedhez 
kéaltonk3 О iesusnak 
zent3 néue es édes név 

kpnivseges néw ies
usnak zent neue ba

TOREITO ZENT

200
lOOv

1 A d talán javított betű, de lehet, hogy a scriptor csak összenyomta a sorvég miatt.
2 Az javított betű.
3 A 10-12. sor megszámozott szavain rubrumfolt van.

449





201
lOlr

toreito zent new mi- 

coda1 az iesus ha nem 
cak ydvgzeytp : O1 2 ihs 

az te zent névederth 
5 ivdwézeic éngémet 

hog el ne vezyek : es 
ky éngémet térémtel- 

Es2 meg váltál ne hág 

éngemet karhozno- 

10 m :2 kit te semmibpl 
zerzel io iesus ne vé- 

sesse<(.^>n3 el éngémet kit 
mendenhato teremte engemet4 
es az te io uoltod : O2

1 A d valószínűleg átalakítás c-ből.
2 A szókezdő betű, illetve az írásjel rubrummal is meg van jelölve.
3 A szóalak utolsó betűje törölve, az n sor fölötti, jelölt betoldás.
4 A szó kurzív pótlás a jobb lapszélen.
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io iesus esmerd meg 

az mi tied enbennem1 

es az mi idegen el ken 

ríied en rólam : О ke 
5 gégelmesseges iesus 

leg irgalmas1 2 en vé

lem mikoron irgal 

másságnak vagion 
ideie3 hog az iteletnek4 

10 idein5 :6 ne karhostas : 

éngémet mert my 

házon az en lelkem

ben mikoron az <?rpk 
vesedelemre zallandok

202
lOlv

1 Az utolsó m el van fektetve, hogy ne lógjon ki az írástükörből.
2 Az s valószínűleg javított betű.
3 A második i sötétebb tintájú sor fölötti betoldás.
4 Az i fölötti pont tintája sötétebb.
5 A második i sötétebb tintájú javítás e-ből.
6 A tagoló jel sötétebb tintájú beszúrás.
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203
102r

mert az' halotak sem 

dicemek tegedet es m- 

end1 2 azok sem :3 kik4 po 

korra zalnak : О zere- 
5 lmesseges iesus о ihs 

te benned hivpknek 
idvpzseget о iesus az 

te hoziad foliamoknak5 
idvpzethgie6 <(minket)> О 

10 iesus az te benned bi- 
zadalmassog<(o)>nak7 vi

lágosság bochas8 engemeth 

az te zantalan valas 
todidnak kpziben

1 Az a fölött valószínűleg nem szándékos pont látható.
2 Az m-ct úgy javította n-re a scriptor, hogy a d-\e\ ligatúrát formált belőle.
3 A tagoló jel sötétebb tintájú beszúrás.
4 Az i fölötti pont tintája sötétebb.
s Az első к és a második ajelölt, sor fölé írt sötétebb tintájú betoldás.
6 A Ih javítás y- ból; az tejelőit, sor fölötti betoldás. Mindkét javítás sötétebb tintával 
történt.
7 A g előtt az о javítás a-ból; az utolsó a jelölt, sor fölötti betoldás. Mindkét helyen és 
a törlésen is sötétebb a tinta.
8 A szó jelölt, sötétebb tintával írt betoldás a bal oldali lapszélről.
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204
102v

О iesus О iesus ziz ma 
riank fya pssed enbélem1 

az te zent malastodat 

tudomagiodot' bplce 
5 segedet zérététedet ala 

zatossagodot1 es tista- 

-sagodot1 2 hog tegédeth 

tpkélletessegel zereth- 
-héssélek tebenned ym3 

10 elueny teneked zolg- 

alnom még holtomig4 

te benned dicekednek1 

es kpriprkpdnpm m- 
end azzokkal1 kik hy

1 A jobb oldali lapszélre átnyomódott a következő lap rubruma; az egész lapon rubrumos 
tintafoltok láthatók.
2 Az о és d betűk alsó íve között egy pont van.
3 Nem dönthető el egyértelműen, hogy a szó ym vagy yni.
4 A g javított betű, talán o-ból.
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‘vyak1 2 es zérétik es the 

zent3 neuedet amen 

Ivdvoz leg ur iesus 
cristusnak zent feye 

5 rettenetes menden ha
talmassoknak mier- 

tpnk navalias bünp- 

spkert tpuis korona- 
ual coronastatot es 

10 naadual veretteteth 
Ivduoz legietek mi- 

erettpnk naualias 
bünpsspkert ur ihus 

cristusnak kpriip hul-

205
103r

1 Az írástükör fölött rubrummal: Saltaciones ad menbra Christi denote /  et hu- / mylis.
2 Azy-on elkenődött a tinta.
3 Az e-n elkenődött a tinta.
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206
103v

latot kegielmes zemei 

Ivduoz légietek mi- 

erettpnk naualias1 
bvnpsspkert vr iesus 

5 cristusnak sok keppen 
ualo riiomorosagot 

es bozzosagot1 2 sewedet 

nemesseges zemei3 
Ivduoz leg mierettQ-4 

10 nk naualias bw- 
ripsspkert arcvl hagi- 
apot es arcvl úeretet 
menden angeloknak 
es embereknek zepse

1 Az utolsó a alatt a 207. lapról átnyomódott az egyik iniciálé festéke.
2 A második о talán v betűnek indult.
3 A szó után piros sorkitöltő dísz van.
4 Az Q alsó részére átnyomódott a 207. lap egyik iniciáléjának festéke.
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207
104r

gés es kiuanatos ze- 

-nt orсу a'
IdÚQz leg mi érettü

nk navalias1 2 bvnp- 
5 ssert vr iesus cristusn- 

ak hécettel es méreg

gel itatot edesseges za- 

ia es zentseges torka 
IduQZ leg mierettQ- 

10 nk naualias biv-
npssokert vr iesus cri- 
stusnak riyaakkon ve

rt alazatos zent riiaka 

Idupz legetek mi-

1 A szó után sorkitöltő dísz van.
2 A V javítás /-bői az / szárának törlésével.
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érettünk naualas’ bv-1 2 
npssokert vr iesus cri- 

stusnak az zent kere 

stfat az kínnak helé- 

5 re viseluen farradot 
zentséges vallay3 

Idupz legetek mié-4 

rettpnk naualias 
bvngssokkert vr ihüs 

10 Cristusnak az zent5 kerestf- 
an <meg fézwlt es ki- 

teriedet edesseges ké-6 

zey es kariai)>7 
Idupz leg mi ere8

208
104v

1 Az /s-ből javítva.
2 Ab  v-ből javítva; az v-t egy elválasztójelre írta a scriptor.
3 A szó után rubrumos sorkitöltő dísz van.
4 Az é után rubrumos folt van, a 209. lap iniciáléja kenődött át ide.
5 A szó jelölt, sor fölötti betoldás.
6 A 12. sor mellett a bal lapszélen kurzív írás: bene esi.
7 A szó után rubrumos sorkitöltő dísz van.

A lap alján kihúzva a 4-6. sor kurzív írású ismétlése: az kennak helyre 
viseluen faradot zentseges 
vallay
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209
105r

ttonk naualias bw-1 

npsspkert vr iesus cr- 

istusnak az kínnak 
ideien meg haborod- 

5 ot kegielmes mellie 

Idupz leg mierettp 

nk naualias1 2 bv 

npssokert vr ihüs cri- 
stusnak az vitéznek 

10 LULaiaual altal pk- 
lelt dicpseges es irgal- 

massagos zent oldala 

honnet veres3 viz3 mi 
valthsagonkert4 ees id-

1 A ív első szára fölött is van egy ékezet.
2 A veres viz szintagmában az r és e között, valamint a z után függőleges rubrumos vo
nalka látható.
3 Az i  javított betű.
4 Az első a sötétebb tintával o-ból javítva.
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210
105v

vezseggnkert ki folia 

IDwez1 legetek • mi 

érettünk nauoías1 2 
bűnösökért vr iesus 

5 cristusnak ímadsagi- 
nak ideien derdeplet 

tizstelendo terdei3 
Iduez1 legetek mie- 

rettgnk4 nauoías5 

10 bűnösökért6 vr iesus 

cristusnak az kérést 
fahoz7 zegiekkel8 zege8 
zek imádandó zent 

Iduez1 leg labai9

1 A D, illetve a d-к meg vannak jelölve rubrummal.
2 Az о javítás a-ból sötétebb tintával.
3 A szó után rubrumos sorkitöltő disz van.
4 Az p farkát utólag sötétebb tintával húzták.
5 Az о sötétebb tintájú javítás a-ból; az /mellékjelét sötétebb tintával húzták.
6 A b javítás o-ból.
7 AZ javított betű.
8 Az első e mindkét szóban p-ből javítva.
9 A szó a 13. sorhoz tartozna, de a 14. sor végére fért csak ki, onnan rubrumos vonallal 
különítették el.

469





211
106r

mierettunk naualias 

bvnpsspkert vr iesus 

cristusnak oldalabol 
es menden testebpl 

5 bévzeggel1 ky folt zent 

es dicpseges vére1 2 

KErlek3 azért tége

det о edesseges 
es irgalmazos iesus 

10 élp istennek zent fia 
hog ennekem men
den bunemet elmossad 

es meg bciassad es ne 

hág engemet en bv-

1 A b javítás o-ból.
2 A szó után rubrumos sorkitöltö dísz van.
3 Az £  is meg van jelölve rubrummal.
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neimert elvesnem es1 in

end azokért kikert m- 

eg fezvltel kerlek ann
ak felette tegedet me- 

5 nd az te zentseges ta 
gaidert hog en tege 

det menden tagimai1 2 

es menden herpmel es 

mend en lelkemmel 

10 zerethesselek es en te
neked hyvsseggel zol- 
galhassak es meltol- 
tas irgalmassagot 
tenned en atiamm

212
106v

1 A szó jelölt, sor fölötti betoldás.
2 A 7-8. sor végére a 107r Q iniciáléjának rubruma átkenődött.

473





213
107r

al aniammal' batiam- 
al hvgaimal fyaimal 

es rakonsagimal1 2 es 

mend az kyk nekem 
5 ualami ioual voltak

ytt es az prpk világon ame3 

Qrply4 ur istennek 

zentséges aríría5 
ziz maria az prím m el6 

10 hog az te dicgsegednek5 

tellies volta felvl mv- 

la mend az zenieknek 

es angeloknak7 dicp 
sseget : aue maria

1 A második m sor fölötti, jelölt betoldás.
2 A g alsó ívén pontszerűvé folyt össze a tinta.
3 A szó írástükrön kívüli kurzív betoldás.
4 A bal lapszélen a 7. sorban kezdve rubrummal olvasható a betoldás: bodog / azzonnak 
/  qrqmerql/ való /  ymad /  sagh.
5 A jobb lapszélen kurzív írású betűpróbák láthatók.
6 A második q valószínűleg e-ből javítva.
7 Az e o-ból javítva sötétebb tintával.
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214
107v

Evrepl fenesseges m 

aria prpk napnak 
fenes haynala az prp- 
mel hog miképpen az 

5 idep az napfentol meg 

vilagossol azonkeppen 
mend1 az meririei vd- 

var az te bodogsagotol1 2 
meg vilagossodvan 

10 Qrpl tizte- érpl :3 ae4

lendo5 ziz maria 
istenkpst es emberek 
kpzpth kpzbe iaro az 

prpmel hog mend

1 A jelölt, sor fölötti betoldás.
2 A 6 javítás o-ból.
3 Az írásjel rubrummal van írva.
4 A 9. sor végéről lemaradt: érpl: aé rész a 10. sor végére fért csak ki; a sor elejétől 
piros dísz és piros vonalak határolják el.
5 Az / előtt kis vonás van, talán ez az elválasztás jele.
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215
108r

az mennei dicpsegek 

nek polgári neked en

gednek es mikent • p * 
kiraloknak zent an- 

5 niat tizstelnek1 

Qroly hatalmass 

agos maria the 

zegenidnek1 2 zegetsege 
az premel hog az \ t e /

10 felseges istennek ak

aratiual az te akaratod3 eg4 

<(atos eg)>5 es mendenek- 
-ben ami az te zent 
akaratodnak6 kelle

1 A z javított betű; a szó után rubrumos sorkitöltő dísz van.
2 A scriptor az i fölötti pontot kissé balra csúsztatta, mivel az előző sor g-jének lelógó 
szára miatt csak így fért el.
3 A ef javítás /-bői.
4 A sor utolsó két szavából az atod eg részlet jobb lapszéli kurzív írás. A következő sor 
elején tintafolt alatt: atos eg.
5 A törölt részen egy nagy tintafolt van.
6 A szó végi kjavítás.
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216
108v

metes az felseges ur is
tennek kegielmesse- 

ges akaratia enge 
delmes : amen 

5 Eprpl <(ge^' kegielmes- 

seges kiz maria1 2 

mend ketsegbe ésok- 

nék vigastaloia az 

prpmel3 : hog4 az te zent 
10 akarattodnak zabat 

saga mendeneknek 
kik neked zolgalnak 
es az zent neuedeth 

tizstelik5 mendez6 uila- 

gon7

1 Rubrummal törölt betűk.
2 Az i fölött két pont van.
3 Az e fölött kisebb vonások észlelhetők.
4 A /  szárán tintafolt van.
5 Az első i jelölt, sor fölötti betoldás.
6 A t/jelölt, sor fölötti betoldás.
7 A szalagon őrszóként látható a szó befejezése (amellyel a következő lapon folytatódik 
az írás): gon.
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217
109r

-gon ees mend az maas 
világon m eg1 ayando- 

-kozza $ Aue maria I 

Q rpí kegesseges ziz 

5 maria mend az1 2 

teged zeretpknek vela- 

-gosoitoia3 az Qrpmmel 

hog mend az zenth 
kar angeloknak felette 

10 magaztatal4 ees nemy 
kyualth5 keppenualo 

tyztesseggel zent haro- 

-msagnak6 melleye 
helheztetel7 es annak

1 Az e fölső ivén összefolyt a tinta.
2 Az 5-6. sor végén a 109v iniciáléjának rubruma átüt.
3 Az első о és az i  alsó ívei között egy pont van.
4 A harmadik a alsó ívén összefolyt a tinta.
5 Az a fölső ívén összefolyt a tinta.
6 Az első a javított betű.
7 A második h fölső ívén összefolyt a tinta.
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218
109v

felette1 menden zent- 

-eknkees1 2 zent angelok- 

-nak vigasagat birod 
aue maria

5 Q rpí zyz maria me- 
-nden the hozzad 

kQri<?rg(?knek nagh 
segedsege • az prQmmel 

merth bizodalmas 

10 vag es bátor hog 
az te Qrpmed < hos/ 
soha meg nem kús-3 

-sebbpl es meg nem 

fogyathkozyk mend

1 A tt írásakor megfolyt a tinta.
2 A második Ajelölt, sor fölötti betoldás, de még így is kimaradt egy e betű.
3 A A javított betű.
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219 
1 Юг

prpkkpn prpkke ] amé 

Antiphona 

Zyz maria ez wilag- 1 

-on zwléthok kpzQt 
5 nynchen hozzad haso- 

-nlatus azzoririyalatok 
kpzpth wyragzon rosa 
illatozol mykenth li- 

-lium ymagh erthpnk 

10 vr istennek zenth 

aririya Versus 
Ekesb orchyad menden 

zwzeknek felette zeb 
wag angeloknak zy-

1 A sor fölött és végén a 1 lOv iniciáléjának rubruma átüt.
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220
llOv

-zeknek zyze1 

Ez the nagh prpme- 

-idnek myatta1 2 kiket 
QrQkke3 birs kerlek te-4 

5 -gedeth kegelmesseges 
edesseges3 ees irgalm- 
-assagus wr istennek 

zent aririya zyz maria 
hog kegelmez nekem 

10 symonnak ees mend 

en athyamnak anya- 

-mnak ees mendh 

en yo barathymnak 
ees kyk ennekem youal

1 A sor második felének közepén egy rubrumos dísz van.
2 Az ß-ra a pontok csak elcsúsztatva fértek el az előző sor g-jének lelógó szára miatt.
3 A sor előtt egy rubrumos pont van.
4 A sor végén a 1 Юг iniciáléjának rubruma átüt.
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221
l l l r

Voltak kyk élnék kyk' 

meg holtakees ees 

annak felette kerlek1 

tegedet zyz maria hog 
5 priz meg engemeth 

menden lelky ees testy 

wescedelemtpl es men- 
-den rettenetes ees her- 
-telen halaltul1 2 ees ye- 

10 -lespl hol en halalom- 

-nak ydeyn lathassalak 
tegedet ees \t<?led^> teueled 

prpkkpn prpkke meií- 

-orsagban vigadhassam 

15 amen

1 Az 1. és a 3-9. sor végén a 11 Ív iniciáléjának rubruma átüt.
2 Az első a fölső ívén összefolyt a tinta.
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Salue Regina 
Irgalmassagnakh1 

keralne azzoririya 

eleth edesseg ees mi- 
5 -remyiÍQnk ydwpz 

legh : The1 2 hozzad 

kealtwnk ewanak 

zanky wethet fyay : 

The2 hozzad fohaz- 
10 -kodonk ohaytuan 

es syruan ez syralo- 
-mnak wplgeben : 

Noo azerth my soso- 
-lonk : Az2 the yrgal-

1 A szókezdő /  szára lenyúlik az írástükör aljáig, és az utolsó sor alá kanyarodik.
2 A szókezdő betű rubrummal meg van jelölve.

222
l l lv
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223
112r

-massagus zemeydet 

my hozzánk fordehad 

ees az aldot1 iesusth 

the mehednek gympl- 
5 -cheth nékpnk ez zan- 

-kywetesnek wtanna 
meg mutassad oh1 2 

keges3 oh kegelmes 
oh edes zyz maria 

10 amen
Cristusnak fel tha- 
-madasarol ualo ym- 
-adsag : kynek hwzon 
negh ézér estendeyg

1 A d javított betű.
2 A szó első betűje rubrummal meg van jelölve.
3 A második e fölső ívében összefolyt a tinta.
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walo bolcha wagyon

Uram iesus cristus 

edesseges ata az 

prpmnek zerelmenek 

5 okaert mef prpme 
wala az te edesseges 
anyadnak mykoron 

пеку yelenel az hws- 

-ueth napyan eyel es 
10 yelespl az prpmnek 

okaerth теГ  prpme 

wala mykor tegedet 
lata the ysteny fenes- 
-seged zerent kerlek

224
112v
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thegedet hog telle- 1 

-seych meg engemet 

zent leieknek heeth 
ayandekywal hog 

5 énésbetheííessethes- 
-sem the akarotodot 
mendh en eletem- 

-nek napyban : Pf1 2 

nr : aue2 maria 
10 O r a tio  valde vtilis ad

Chrá/ttm p r o p te r  p e c c a ta  venialia 
et mortalia et petic/'o 

eorundem h a b e t mdulge/irias 
xxxiii annorum

225
113r

1 Az 1-2. sor végén a 113v iniciáléjának rubruma átüt.
2 A szó első betűje rubrummal van díszítve.
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226
113v

Qrpk mendenhato 

istenségnek aldot 

zent fya iesus ky em- 

-bereknek bwneyrt 
5 ees ez wilagnakh 

ydwezsegeyrth magaas 

kerestfara fel magaz- 

-tatal kerlek tegedet 
en edes istenem en 

10 zerethp' meg váltom 

az the yo woltodert 
kegelmessegederth 

dragalatus zent 
werednek1 2 hullásáért

1 Az p-től a h alá húzott vonalat a scriptor törölte, de a 11. sor the szavának h és e 
betűje között egy kis vonás mégis észlelhető.
2 А к javított betű.
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2 2 7
114r

Zent tpuis coronad- 

-nak wyseleseyrth 

es zenth halálodért : 
es az the zeplptelen 

5 zyz zent anyadnak 
9  heeth keserpseges 

zent epesegeyrt ees 

-zent1 zerethethyert 
lég irgalmas enne- 

10 -kem bwnpsnekh 

maa ees halalom- 

-nak ydeyn • amen1 2 

Kerlek wram ihs 
cristus az te zent

1 A szó előtt elválasztójel van.
2 A 12-14. sor végén a 114v iniciáléjának rubruma átüt.
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kenoderth az te dy- 

-chpseges halálodért 

az zyz marianak 9 

nag epesegeyrt hog 
5 oltalmaz meg az prpk 

halaltwl ees elneza- 

-kas az the zent orza- 

-gotthul az prpk dy- 
-chpsegtpl ees az zen- 

10 -teknek p tarsasagytul 

amen

Dychpseg wram 

iesus teneked ky 
zyletel zyz mariatol

228
114v

505





atatwl ees zent lelek-1 

-tpl mend prpkkpn 

prpkke amen 

Zenth keresthnek 
5 yegynek myatta 

my ellenseggnktpl 

oltalmaz mynketh1 

my istenink amen 
Vala mely ember 

10 halalanak ydeyn 
meg olwassangya 

awag meg oluastatya 

the hath ketsegnelkúl 
menorsaba megyen

229
115r

1 Az 1-9. sor végén a 115v-ről az iniciálé rubruma átüt.

507





Kerlek vram ihs 

cristus az vires 

verednek hullásáért 

bochassad meg men-1 
5 búneth ez sceghen 

embernek : amen 

pf nf : aue maria 

Kerlek az három 
wassceg kpzpth 

10 fewggesederth teter- 

-gesederth1 2 bochassad 

meg a kynth3 ees kyre 
menendp volna • ame 
Pf4 nf : Aue4 maa

1 A scriptor elfelejtette a szót a következő sorban befejezni.
2 A ̂ javított betű.
3 А к utólagos betoldás és talán javított.
4 A szókezdő betűk rubrummal díszítettek.

230
115v
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Kerlek vram ihs 
az nag sceretedyt 

hog ez wylagon 
teremtpd emberelpl 

5 ees meg waltad ez 
scegennek meriorsag-1 

-bodogsagath : pi1 2 nr 

aue maria
Idwez leg edesseges 

10 vram iesus cristus 
athya3 istennek ygye 

azzoririonk zyz ma- 
-rianak fya elp isten- 
-nek baranya ez vilag-

1 A g talán javított betű.
1 Az első betű rubrummal van díszítve.
3Az első a írásakor megfolyt a tinta.

231
116r

511





232
116v

-nak ydwezsege’ byzon1 2 
test kegelmessegnek 

ky folyo kuthya 

Iduez leg kegelmes- 
5 -seges wram ihüs 

cristus angeloknak 

dycherethy3 zenteknek 
dychpsege bekesegnek 
latasa telTes ystenseg2 

10 byzori ember azzori- 

-rionk zyz marianak 

viraga es gymplche 
Idwez leg kegesseges 

vram iesus xpüs

1 A d fölött funkció nélküli pont van.
2 Az első két és a 9-10. sor végén a 116r-röl az iniciálé rubruma átüt.
3 A második /fölött három pont van.
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ata istennek fenes- 
-sege bekesegnek feye- 

-delme menorsagnak 

kapuya elp kenyr1 ziz 
5 marianak zylethp 

istenségnek éderie 

Iduez legh irgal- 

-massagus vram 
ihüs xpüs :1 2 merior- 

10 -sagnak wilagws- 

-saga : ez wilagnak 
jbvtalma : nekpnk 
prpmpnk : ees wi- 
-gasagonk angelok- 

15 -nak

233
117r

1 A scriptor az y-ra az előző sorban levő g lelógó szára miatt csak elcsúsztatva tudta 
föltenni a pontokat.
2 A tagolójeleket (:) a 9-13. sorban a rubrikátor tette ki rubrummal.
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keriere <(zyzeknek/ zú- 
-nek widamsaga 

zyzeknek keralya1 es 

matkaya ymadsag 
5 Idwez leg kegesseges 

wram iesus cristus 

edesseges ederi bizon 

igazsag nekpnk erde- 
-mpnk felseges sceretet 

10 sceretetnek folyo kwt- 

-ya bekesegnek1 2 edessege 

byzon3 nywgadalom 

ees prpkke walo 
eleth Amen

234
117v

1 Az előző sorban levő g lelógó szára miatt az j*ra a pontokat csak elcsúsztatva tudta 
föltenni a scriptor.
2A6javitáso-ból.
3 Aú javítás /-bői.
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dQgh halairól walo 
ymadsag walaky 

menden naph meg 
olwassa ymadsag

5 Qrpk mendenhatho 

istennek hatalma : 
az meg fezplt cristusnak 

hatalmának erdémé : 
iesusnak <(erdeme)> beke- 

10 -sege hywthnek erpsse- 

-ge : nemes azzonnyonk 
zyz marianak tyztasa- 
-ga : oltalmazzon we- 

-delmezzen engemeth

235
118r
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236
118v

simonth menden nemp 
dpgh halaltwl : es az 

hertelen halaltwl at'a 

+ fyw + zenth lelek + 
5 dychpseges zenth 

háromság :: Ez vtan 

mongy pth pater 

nosterth : es heeth 
Aue mariath

10 О kegees zyz maria 

the wagh1 zeph 

tyzta1 2 rosa : bynnel- 
-kúl fogantatal : mert 
meribpl te adatai

1 A h javítás talán /-bői; a the -wagh szavak között vízszintes vonás van.
2 Az у  foltos.
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237
119r

ariyadtwl mykorth 

zyletel istenthQl vgh 

tyzteltetel hog mehe- 
-ben1 meg zenteltetel 

5 zeretettel yppltetel 
kethsegnelkwl eredeth 
bwntpl zepplptelen 
priztetel : zyz maria 
ekes wiola bwnpss- 

10 -Qknek wygasaga 

О kegees zyz maria 

the wagh1 2 zeph3 
tyzta rosa zenth 

haromsagnakh

1 A b javítás o-ból.
2 A g talán javított betű.
3 A 12. sor végén a 119v-ről az iniciálé rubruma átüt.
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238
119v

leanya istennek edees 

annya1 : gabrielnekh 

mykoron the hűl zy- 
-zesegedben ippplel ma- 

5 -lastwal ottan megh 
telyl chwdalatus1 2 az 

zyzeseg kywel erdemied 

istenséget mehedben wg 
viselhetned : zyz maria 

10 ekes wiola búnpsspknek 
wigasaga
О kegees zyz maria3 

the wag zeph tyz- 
-ta rosa zeplptelen

1 Az előző sorból lelógó /szára miatt az f-ra a pontok csak két oldalra csúsztatva fértek el.
2 A w más betűnek indult.
3 A 12. sor végén a 119r iniciáléjának rubruma átüt.
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239
120r

meg maradal iesusth 
ha nekpnk adad о m eí 

melto zyz the akkor 

Ipl mykor istent embert 
5 zwled merth angelok 

ymadanak sceretenek 

tystelenek zolgalanak 

mendeneknek bodognak 
hyrzetenek : zyz maria 

10 ekes wiola bwnpsspk- 
-nek wygasaga 

О kegees zyz maria 

the wag zeph 
thyzta rosa merieknek
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240
120v

dychpsege zenieknek 
nag prpme hálálod 

mykort kpzeleytwen 

fyad ihüs wg scerete 
5 hog halálodra léé ypwe 

angeloknak martyrok- 

-nak patriarchaknak 

mend az zentheknel 
felette magaztatal 

10 oly prwendes az the 
zenth fyad mend prpk- 
-kpn prpkke : Amen* 1 

Nemes2 azzoririom 

zyz maria ystennek

1 A 12-13. sor végén a 120r iniciáléjának rubruma átüt.
1 Az N rubruramal van díszítve.

529





241
121r

dychQseges zent ariria 

angeloknak azzonnya 
zyzeknek wyraga : fpl- 

-dQn walo búnps nep- 
5 -nek remensege pur- 

-gathoryumbely ha- 

-lottaknak hyedelme : 
kerpnk nemes azzori- 
-nyonk zyz maria ez 

10 napon es yd<?nek men- 
-denkoran : fogadyad 
ez ymadsagokat ees 
nyeryed nekpnk zent 

leieknek1 malastyat

1 Az első £ valószínűleg javítás.
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kynek myatta es may 

zent ygeket1 halhassuk 

erthesswk tarthasswk 
lelkinknek wdupz- 

5 -segere es búnpnknek 
bochanathyara ame 

Idwez1 2 leg istennek 

zenth teste zenth 
oltáron aldoztatol :

10 ata istenthpl adatai 

es zyletel zeplptelen 
zyz mariathwl 
Gabriel2 archangyal 

myath marianak

1 Az y-on összefolyt a két pont.
2 A szó első betűje rubrummal díszített.

242
121v
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243
122r

meg wzentetel ysayas 

propheta meg monda 
zent leieknek malastya 

myath
5 O 1 the dychpseges zent 

testh the wag az 
prpk isten ky aldoztatol 

oltáron papy kezthpl 
zenth halalodnakh 

10 emlekezetyrpl1 2
Ez1 az angeli zenth 

keriyr ky3 mariatwl 

zwlethel walaky ezt 
nem hysy karhozykh

1 A szó első betűje rubrummal díszített.
2 А к betű ívében a tinta összefolyt.
3 Az előző sorból lelógó g szára miatt azj^ra a pontok csak két oldalra csúsztatva fértek föl.
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meriorsagbol ky rekeste- 

-tek

О meririey nagh dy- 
-chpseg paradycho- 

5 -mnak gymplche má
giának zenth fya zeph 

iesus vilagosohadh 

meg az my elmpnk- 

-kpth
10 Zepplptelen zyz1 

maria kegees 
cristusnak zenth 
annya zent harom- 
-sagnak leanya zeph

244
122v

1 A 10-12. sor végén átüt a 122r-ről az iniciálé rubruma.
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245
123r

rosa nyer irgalmath 

ez naph mynekpnk 

Amen1
О dychQseges ázzon 

5 о meriorsagnak 
keralne azzonnya о 

kegelmessegnek ees 

irgalmassagnak feye 
о meriorsagnakh 

10 világossága о para- 

-dychomnak edessege 

о istenségnek vigasa- 
-ga о angeloknakh 

dychpseghe zenteknek

1 A szó első betűje rubrummal díszített.
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246
123v

prpme zyzeknek coro- 
-naya neked azzonnyom 
dychpseges1 zyz maria 

ayandokozom maa 
5 ees : ydpnek mendenko- 

-ram : en lelkemeth es 
testemeth : ees mend 

en elethem^nek^et1 2 hala- 

-lomath ees fel tha- 

10 -madasomoth merth 
the wagh aldoth 
ees prpkkpl megh 
marach egettlen

1 A h alsó részét egy tollvonás íveli át.
2 Az első e ívének egy része lekopott; az el sor fölötti betoldás.
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egh fyadwal iesusual 
cristusual ky wag 

aldoth mend grpkkpl 

prpkke Amen 
5 Contra1 febres

Chrisms regnat + Chrisms1 2 inperat 

Chrisms vincit + leo de 

tribu Iuda1 + libera2 symone/n1 

ab omni malo et febre 

10 hac in nomme patris + 
et fily + spzWtus sancti +

Amen1 pater noster : Aue1 

maria Credo1 in deum

247
124r

1 A szó első betűje rubrummal jelölve.
2 A szó a jobb lapszegélyröl jelölt betoldás.
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248
124v

Contra' febres' 
cristus orzagol + cristus 

paranchol + cristus 
gpz + orozlan iuda 

5 nemzetebpl zabadoy- 

-chad megh symont 

menden nemp go- 

-noztul ees ez hydeg 
lelestpl afanak + es 

10 fywnak + es zenth1 2 

leieknek newebe3 + 
pater' : noster • Aue' maria 

Credo' morbos curat 
febres sedet4 demonesque

1 A szó első betűje rubrummal jelölve.
2 Ah ívén egy nagy pont van.
3 A b javítás o-ból.
4 A második e fölött egy pont van.
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249
125r

fugat et membra pa- 

-ralitica glutinat • In 

nomine pafris + 1 et fily 

et spr/rtus sancti + 1 Am ел1 2 

5 Uram iesus cristus 

ky3 the zepseges or- 
-chadwal megh nees 

mendeneketh : thekench 
en ram ees irgalmaz4 

10 meg ennekem ees az5 

the orchadnak melto- 
-sagaerth zabadoh meg 

engemeth nawolyas6 

bwnQsth menden

1 A kereszt rubrummal át van húzva.
2 A szó első betűje rubrummal jelölve.
3 А к mindkét szárán összefolyt a tinta.
4 A 9-12. sor végén átüt a 125v-ről az iniciálé rubruma.
5 A szó után két tintafolt van.
6 Az у  szára átlóg a következő sor utolsó e és n betűi közé.
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250
125v

bwneymbpl a' menth 

the kegelmessegedh 

thwgya az en zwkse- 
-gemeth : Itten ky meg1 2 

5 owassa ez ymadsagot3 

harmynch naph eghmas 

wthan myth ystentpl4 
ker kethsegnelkwl meg 

nyery Amen 
10 My wronk ihüs 

cristusnakh 
bekesege legen 

en welem amen О 
riyl aímeg zent illés

1 A betű fölöttijei talán nem szándékos.
2 A sor előtt a bal lapszélen két áthúzott betű van.
3 Az 5-6. sor végén átüt a 125r-ről az iniciálé rubruma.
4 A szó és alatta a sorköz piszokfoltos.
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251
126r

prophetanak1 hatal- 

-manak myatta О 

riyl aímeg my wronk 

iesusnak hatalmanak 
5 myatta né yarof en 

hozzam1 2 О riyl aímeg 

marianak3 zyzesegenek 

myatta ees zent Ianus 

baptiztanak feyenek 
10 myatta ees istennek 

zent apostolynakh 

martyromynak zyzey- 

-nek pzwegynek an- 
-gyalynak myatta О

1 A h javítás egy megkezdett 4-ból.
2 Az о és alatta a sorköz piszokfoltos.
3 Az m, alatta és fölötte a sorköz piszokfoltos.
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riyl aímeg my vronk 
ihüs cristusnak newe- 

-nek myatta О riyl aímeg 

ah három wasscegek- 
5 -nek myatta meliekh 

my wronk ihüs cristus- 

-nak labayth altal ze- 

-gezek О riyl aímeg az 
tpuis coronanak myatta 

10 m eí my wronk ihüs
cristusnak1 éressen feye- 

-ben1 2 wonattatek О 

riyl aímeg my vronk 

ihüs cristusnak sebeynek

252
126v

1 A 10-11. sor előtt egy piszokpont van.
2 A A javítás o-ból.
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myatta О riyl al’meg 

my wronk ihüs cristus- 

-nak fei tamadasanak : 
ees meribe menesenek 

5 myatta О riyl almeg 

my wronk ihüs cristus- 

-nak kyn scenwedesenek 
myatta mennekh ees 
fpldnek ees chillagok- 

10 -nak myatta ees mend 

azoknak myatta kyk1 

meririen es fpldpn 

vadnak az rettenetes 
ytelethnek napyanak

1 A szó után egy piszokpont van.

253
127r
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myatta my wronk 

ihüs cristusnak zenth- 
-seges zyzeseges testenek 
myatta atanak es fyw- 

5 -nak ees zent leieknek 

neweben Amen ely 

elon tetragramaton 

byzori istennek myatta 
ky mendeneketh terem- 

10 -teth elysin ayos melos 
otheoz ees istennekh 
ez zenthseghes newenek 
myatta el ely elyon 

ihüs tetragramaton

254
127v
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agla alpha et о kezdet 
ees wegezet hogh en 

symon meg néé sertes- 

-sem lpwestQl thQrthpl 
5 ees egeb nem<? merges 

artando allatokthwl 
ees wyztpl zenthpl 

serestpl esestpl es egeb 

nemp vescedelemtpl 
10 legek meg oltalmaz- 

-wan atanak ees fyw- 
-nak1 ees zent leieknek 

neweben Amen Idwez 
legh wram ihüs xpüs

255
128r

1 A frissen mártott toll tintája a к ívében összefolyt.
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256
128v

ky zenth1 peterth melto 
lpl meg zabadaytanod 

ees az waas retezeketh 
el zaggatnod kerpnk 

5 adyad hog ez retezek 

en labaymrol el tpres- 

-senek ees egyeb tagay- 

-mrolys atanak es fyw- 
-nak et1 2 zent leieknek 

10 neweben Ame : vg legen 

О prpk istennek kwta 
senky bee nem tesci3 p 
ereywel wegky mynketh 

éthpmlpchnek4 kpzepyrpl

1 A z-bői nő ki a lap teteji egyik fej, ezért a betű nehezen azonosítható.
2 A t nyilván tévedés (talán a latin megfelelő analógiájára).
3 A ci betűk nagyon közel vannak egymáshoz.
4 A c javítás Jb-ból.
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257
129r

wlwen az sötétségben 

ees az1 halainak amy- 

-kaban atanak es fyw- 

-nak es zent leieknek 
5 neweben Amen eristus- 

-nak kerestfaya1 2 legen 

en welem symonwal 

eristusnak kerestfaya 
byzon világosság eristus- 

10 -nak kerestfaya gpz terp- 

-keth ees menden fegwe- 

-reketh hog ennekem 
néé arthassanakh 
latando ees nem lat- 

15 -hatandó ellensegym

1 A szó fölött a sorközben egy pont van.
2 Az első a valószínűleg javított betű.
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258
129v

merth te wram ihs 
xps kynth ees halalth 

scenwedel akerestfan 
melYeth tennen magad 

5 meg zenthelyl draga- 
-latus weredwel wram 

isten tarch engemet az 

the prizetedben cristus- 

-nak kerestfaya legen 
10 en velem symonwal : 

ees legen en payzom 
bekeseges menden en 

ellensegymnek latha- 

-tandoknak es nem lat- 
15 -hatandoknak ellene
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foztoknak plpknek 
ellene : wram ihüs 

xpüs halalokthwl 
ees scemermekthpl 

5 zabadoh meg engemet 
en ystenem en megh 

zabadeythom kQiíprpí 

en raytam bwnpssQn 
az te zolgalo fyadon 

10 elptemnek vegezetynek 

ydeyn wgh hogh az 

thethwzed ennekem 

semmykeppen nee art- 
-hasson cristusnakh 

15 kerestfaya gpz xpüsnak

259
130r
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260
130v

kerestphaya paranchol 

cristusnak kerestfaya 

algyon meg engemet 
riyawoíasth bwnQsth 

5 menden gonozoknak 
felette gaspar baltyzar 

melchyor ihüs altal 

mene az 9  ellensegy 
kpzpth lucas marcus'

10 matheus Zent Ianus

ees mend Zenthek prize- 

-nek engemet riyawo- 
-íasth bwnpsth My 
wronk ihüs xpüsnak 

15 kerestfaya Zent ysayas 1

1 Az у  szára belelóg az и közepébe.
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261
131r

prófétának meg mw- 

-tatasa : Salamonnak 
Ionatasnak ees daniel- 
-nek tyztessege es zent 

5 három scemelnekh 

yelen wolta atanak 

ees fywnak ees zent1 

leieknek legenekh 
maa en kpzpttem es 

10 mend en ellensegym- 
-kpzpth vram ihüs 
xpüs leg en oltalmam 

eyel ees nappal teste- 
-mnek ees lelkemnek 

15 hog prizenek engemet

1 A szón halvány, elkenödött firkálás vagy tintafolt látható.
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262
131v

menden gonozoknak 
felette vmak neweben 

amen : vram isten legh 
kegelmes ennekem bw- 

5 -npsnek symonnak az 
the méltatlan zolgalo 

fyadnak ees legh en 

prizpm mend en ele- 

-temnek napyban ab- 1 

10 -rahamnak istene

: ysaacnak istene • Iacob- 
-nak ystene bochassad 

en segedelememre1 2 zent3

1 A szó előtt halvány tintapont van.
2 A g javítás d-bői; a második em szótagjelölt, sor fölötti betoldás.
3 Azé javítás.
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263
132r

mihaí archangyalth 

ky engemet megh 

oltalmazon menden 
nemp ellensegymtpl 

5 lathatlanokthwl nem 
lathathlanoktwlees 

Ame : Oh Zenth mihaí 

archangyal az ystennek 

malastyanak myatta 
10 meííet erdemlel tegedét 

ees kerlek zenth raphael1 
istennek egettlen egh1 

fyara ez wilagnak meg 

waltoyara zabadoh 
15 engem^et)*1 2 maa menden 

gonoztwl es hertelen

1 A szavak vékonyan alá vannak húzva.
2 A szó utolsó két betűje szét van kenődve.

575





halalthwl zenth 

raphael zenth1 gabriel 

es mend meriorsagbely 
zentek segehetek engemet 

5 bwnpsth ees mendh 
meririey Iosagokh 

az 9  hatalmassagok- 
-nak myatta legenek 
ennekem segetsegpl hog 

10 sem egh ellensegh en- 

-gem kárhoztasson • sem 
hazban sem haaz kwlpl 
sem ewen sem jhvan 
sem fekwen sem vy- 

15 -gyazwan sem alwan

264
132v

1 A t fölött egy pont van.
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cristusnak kerestfaia1 

tawostassa el en elle- 

-nsegymeth : gpz oroz- 
-lan iudanak nemzety- 

5 -Ье1<?1 yessenek gwkerp 

alleluya : Amen ez 

wilagnak ydwpzeytp 
ydwQzeych engemet : 
ky az zent kerestfanak 

10 myatta megh waltad 

segedsegh legh ennekem 
en istenem cristusnak 
kerestfaya ydwQzph 
engemet cristusnak 

15 kerestfaya oltalmaz

265
133r

1 Az/betűn megfolyt a tinta.
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engemeth cristusnak 

kerestfaya priz engemet 

ees zabadoh engemet 
mendem gonozthwl 

5 prpkkpn Qrpkke : Amc 
Athyanak ees fywnak 

ees zenth leleknekh 

neweben Amen : legen :
Igaz byro iesus isten

it) -nek fya the wagh 
wram keral’oknakh 

keralya ky orsaglas 
athyawal koronkenth 

ees Zenth leiekkel melto 
15 legh wram en ymadsa-

266
133v
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-gomoth hallany ees 

kegelmesth fogadny 

ala lpytel wram ysten 
meririekbpl zyznekh 

5 meheben oth fogadal 
byzon testeth magad- 

-nak : ez wylagnakh 

ydwezsegeyrth sceme- 
-lyed scerynth1 megh 

10 waltod wram ysten 
az the teremtettedh 
zeghen bynes adam- 

-fyath az the artatlan 

zenth werednek hulla- 
15 -saual the zenth kenőd

267
134r

1 Az j>-ra a pontokat a scriptor csak elcsúsztatva tudta föltenni a fölötte levő g lelógó 
szára miatt.
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268
134v

legen nekem oltalma- 

-m koronként1 walo ha- 

-burosagtwl lakozhas- 
-sam en wram isten 

5 the zolgalatodban 

the zent yrgalmad 

legen nekem oltalmam1 2 
hog en elmemet en 

ellenségem néé habo- 
10 -reythasson q alnoksa- 

-gawal néé scegenked- 
-yed wram ysten en 

testem néé karhozzek 

wram ysten en lelkem

1 A szóban a ro szótag jelölt sor fölötti betoldás; a ro mellett halványan látható egy 
kitörölt n.
2 A második m betűt a scriptor 90 fokkal elfordítva írta le, hogy ne lógjon ki az írás- 
tükörből.
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az1 alnoksagws tprue- 
-nnek myatta te zent 

yoggodwal te zent 

hatalmadwal kywel 

5 meg tpredh pocolnak 
kapwyath tpryed meg 
wram ysten en elme-1 2 

-mnek gwkerezethyt 
akamayak megh 

10 foglalnya scegenked- 

-yenek azokees meg 

fogyatkozzanak kyk 

akarnak engemet 

el westenye oh yo

1 Az javított betű.
2 A második e felső ívében összefolyt a tinta.

269
135r
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íesus о nemes íesus 

о dychp iesus о yrgal- 

-mas iesus о kegees 
iesus deh néé akary 

5 engemet el hadny 

halgassad megh 

en kealtasomoth 

ees en scegenseghes 
gyarló ymadsagomot 

10 kyk engemeth gwlpl- 
-nek az gwlplpketh 
tawoztassad el en 

thplem the zenth 

kerestfadnak wram

270
135v
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271
136r

isten 9  yegé prize 
meg en elmemeth 

te zenth dyadalmas 

zazlok agyon enneke- 
5 -m dyadalmath hog 

en ellensegym engemet 

meg néé gpzhessenek 
ees menden nemp 
ereiecthpl el tawoz- 

10 -tassanak ylp ystennek1 

Zenth fya iesus xpüs 
yrgalmaz ennekem 

angeloknak wra yr- 

-galmaz ennekem

1 A 10-11. sor végén átüt a 136v-ről az iniciálé rubruma.
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kereknek1 symonnak 

vram ysten bochanat- 

-nak adoya legek zet 

haromsagh ky mon- 
5 -datol egh ystennek 

dychertetel egh atawal 

legen1 dychpsegh teneked1 2 

wram ihüs prpkkpl 
ргфкке Amen 

10 О nyl parancholok 
teneked aimegh 

my wronk yesus cristus- 
-nak gpzedelmenekh 
myatta ees az Zenth

1 A második e felső ívében összefolyt a tinta.
2 A harmadik e felső ivében összefolyt a tinta.

272
136v
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ewangelistaknakh 
myatta О nyl al’meg 

Zenth martyromok- 

-nak ees confessorok- 
5 -nak erdemenek myatta 

O 1 nil al'megh zenth 

zyzeknek ees Qgwezek- 

-nek ees mend meiior- 

-sagbely zentheknek 
10 erdemenek myatta 

parancholok teneked 
hatalmas nyl my 

wronk iesusnak 
Zylethesenek myatta1 2

273
137r

1 Az О elé is kitette a scriptor az elválasztójelet, majd kihúzta.
2 A jobb és bal oldali lapszegélyen egyaránt áthúzott vonalkák vannak.
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274
137v

es my wronk ihüs 
cristusnak pth m eí 

sebenek erdemenek 
myatta ees mendh 

5 menriey zent wdwa- 
-rloknak1 myatta es 

bodogh zyz marianak 

theyenek myatta meííel 
emlethe my wronk 

10 iesus cristusth es isten- 
-nnek menden zent 

thytokyanak myatta 

mykeppen ystennekh 
bodog zwléye zwle

1 Az első £ javítás л-ből.
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my wronkath ihüs 
cristusth nem érezwen 

serelmeth azonkeppen 

thé ees aly lassan 
5 hog meg néé serthes- 

-sed ystennek zolgalo 

fyath symonth my 

wronk iesus cristus- 
-nak myatta Ame 

10 О keth élp thpr 

о the lancea о 

thw mend kpzpnseges 

fegwerek ky emberi 
állatoknak artatok

275
138r
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parancholoth en twnek- 

-tek hog felfele yarolya- 

-tok cristusnak kyn 
scenwedesenek zwle- 

5 -tesenek meriben 
menesenek myatta 
ees parancholok en 

thwnektek my vronk 

iesus cristusnak meg 

10 fogasának bozsosa- 
-ganak fohazkodasa- 

-nak es menden nemp 

kyn scenwedesenekh 
kyket scenwede my

276
138v
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277
139r

vronk ihüs xpüs 

9  zenth halalanak 

ydeyn ees az zenth 
keresthfanak myatta 

5 yelesben ystennek 

az rettenethes1 ytelet- 
-nek napyanakh 
myatta hog engemet 

meg nee sérthessetek 

10 ees meg nee bant- 

-hassatok az ystennek 

zolgalo fyat1 2 symonth 

о méltó zent kerestfa 

ayanlom en teneked

1 A harmadik t javítás, valószínűleg 4-ból.
2 A szó jelölt betoldás a jobb oldali lapszegélyről; az /javított betű.
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278
139v

magamoth maa ees 
ydgnek mendenkoran 

the hozzad serkezzek* 1 

nee2 hallyak meltat- 
5 -lan halalwal : Arne 

Aue maria 

Idwezleg maria : 

malasthwal teliyes : 

wr wagyon te veled : 
10 te wagh aldot : azzori- 

-allatoknak kpzptte : 

ees aldot the mehed- 
-nek gymplche iesus 
cristus Amen

1 Az első к javított betű.
1 Az ее fölött törlés nyoma látszik.
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Pater noster
My athyank • ky 

wagh meririekben : 

zenteltessek the newed 
5 ypyQn te orzagodh 

legen te akarathod 
mykeppen meriben 

ees fpldpn : mykeiie- 

-rpnkpth menden 
10 napyath aggyadh 

nekpnk maa ees 
bochassad mynekpnk 
my wethetpnkpth : 
mykent my es bocha-

279
140r
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-thonk nekünk we- 

-teteknek : ees néé vig 

mynketh kesertetbe 

dee zabadoh mynket 
5 gonozthwl Ame 

Credo in deum 

Hyzek ystenben1 : 

mendenhato ataban : 

mennek ees fpldnek 
10 teremtpybe : ees iesusba : 

cristusba p fyaba : my1 2 

egh wronkba : ky 

fogattatek3 Zenth 
lelekthpl : zwletek 

15 zyz mariathwl ken-

280
140v

1 Az _k második pontja alatt jobbra egy harmadik is van.
2 Az előző sorból lelógó í  miatt a két pont csak elcsúsztatva kerülhetett föl az y-ra.
3 A második a javítás e-ből.
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-zatek pone io py latus 
alath : meg fezQle : 

meg hala ees el- 

-temettetek zalla pok- 
5 -lókra • harmadnap 

halottaybol fel ta- 

-mada : mene meririek- 

-be • wl mendenhato 

afa ystennek yogya 
10 felpl : onnan megh 

ypwendp : ytelny 

eleweneketh ees 
holtakot Amen 
Credo in s p ir itu m

281
141r
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282
141v

Hyzek zent leiekbe : 
kerestyen zent eghazat 

zenteknek eggesseget 

bwnQknek bochanata 
5 testhnek fel tamadata 

ees az <?rpk elethet 

Amen

Maria mater gra t k

M aria1 malastnak 
10 annya : Maria yr- 

-galmassagnakh 
annya my ellense- 
-gpnthpl oltalmaz

1 A szó első betűje rubrummal díszítve.
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halalonknak ydeyn1 
hozyad wegh Zyz 

maria
Maria1 2 zyzeknekh 

5 wiraga : nyeryedh 
nekpnk menden bw- 

-npnknek bochanat- 

-yat : ees az the zent 
fyadot engezteííed 

10 Amen2 Zyz maria
post pater noster o ra tio  

kerlek2 tegedet3 wram 

ihüs keserűségre

1 A jobb fölső sarokban az írástükrön kívül olvashatatlan szavak.
2 A szó első betűje rubrummal díszítve.
3 Az első t fölött funkció nélküli pont van.

283
142r
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kyt scenwedel en er- 
-tem az keresthfan 
yelennen mykoron 

az the zent lelkedh 
5 ky zakada derekadból 

yrgalmaz en lelke- 

-mnek pkymenese 

ydeyn Amen 
Breuiter post aue 

10 maria
Azzonyom1 maria 
wronk yesusnak 

zwleye bwnps nep- 

-nek nagh remensege

284
142v

1 A szó első betűje rubrummal díszítve.
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pvrgatoryumbely1 
halottaknak hyedel- 

-me nyeryed nekpnk 

bwnpnknek bocha- 

5 -nathyath lelkpnk- 

-nek ydwpzsegeth : 
ees zenth leieknek 
malasthyath Arne 
Post aue maria 

10 in sermone
Irgalomnak1 2 aríría 

maria : Ata2 ystennek 

yeges leanya : Wr2 
ihüs cristusnak

285
143r

1 A V duktusa eltér a szokásostól.
2 A szó első betűje rubrummal díszítve.
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zwleye : zenth lelek- 

-nek lakodalma : zent 

háromságnak zekes- 
-heíe : Meririey1 zent 

5 angeloknak1 2 zeretp 

zent azzonnya3 : pro- 
-fetaknak elethe :
Apostoloknak1 doctora :

Martyroknak pal- 

10 -maya : Confessorok-1 

-nak thanosaga : zy-4 
-zeknek wiraga : q z -  

-wegeknek dychpsege :

Hazasoknak1 scegedel-

286
143v

1 A szó első betűje rubrummal díszítve.
2 Az első ^javítás и-ből.
3 A második z felső részén egy vonalka fut át.
4 A z/betűkapcsolat mellett rubrumfoltok vannak, átkenődés a 144r-ről.
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-me : Pwrgatory-1 
-umbely halottaknak 

hyedelme : Fpldpn1 

walo bwnpsspknek 

5 nagh remenseghe 
paradychomnak 
generpseghe : Men-1 

-orsagnak kapwya : 

kerpnk nemes azzon- 
10 -nyonk zyz maria 

M a1 es ydpnek men1 2 

-denkoran : tama3 

the zent fyadn3 

elptte hog ez n4

1 A szó első betűje rubrummal díszítve.
2 Az en betűkapcsolat alsó része leszakadt.
3 A lapból ki van szakadva egy darab, ezért a 12-14. sor vége hiányzik.
4 A betű eleje látszik, valószínűleg m volt.

287
144r
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zent ygheket eget- 

-tembe halhasswk 

halwan tharthasswk 
lelkinknek ydwez- 

5 -segere : bwnpnknek 
bochanathyara : O 1 

kegees zyz maria 
tamagh mellettpnk 

maa mendenkoron 
10 ees halalonknak 

ydeyn Ame 

wez1 2 leg kegelmes3 
yz : napnal fenesb 
z chyllagnal :

288
144v

1 A betű rubrummal díszítve.
2 A betű csak részben látszik, valószínűleg w volt.
3 A papírból egy darab ki van szakadva, ezért a 12-14. sorok első betűi hiányoznak.
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ysthennek kegelmes 
annya : lépés meznel 

edésb rosanal pyrosb 

lylyumnal feyerb :
5 menden yozagh

tegedeth meg ekespyth 

menden Zent teged1 

tyztel meriorsagban 
feííebwalo Amen 

10 Ista o ra tio  h a b e t indul- 
-gencias xxiiii annorum 

et e s t  satis approbatum 

p e r  summos pon
tifices

1 A d valószínűleg javítás.

289
145r
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edesseges' zyz ma- 

-ria tengemekh 

chillaga 3 ez wilagnak 
meg wilagossoytoya 

5 wilagossohad meg 
az en elmemet esmer- 
-tes meg az the edes 

fyadwal az iesuswal 

О edesseges zyz maria 
10 mykoron1 2 az en lelkem 

en testemtpl el tauo- 

-zyk oltalmazzad2 
pokolbely ellensegtwl 
meltoltassad meg

290
145v

1 A scriptor kihagyta a helyet a szó előtti O-nak, de a rubrikátor elfelejtette berajzolni.
2 A szó fölé és néhány betűjére rubrumfolt kenődött a 146r-ról.
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erpsseytenye Zenth 

haromsagnakh 

hwtyben ees néé hag 

kethsegben esnem 
5 Amen

Zenth ambros doctor 
ees zenth aguston 

doctor : ez te deum 

laudamus zerzette 
10 Zenth leleknekh 

malastyabol ees 

magyarsaga ez mo- 
-don kQwethkezyk

291
146r
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292
146v

Isten1'1 2 teged dycher<?nkh 
teged wmak my es vallónk 

Teged2 <?rpk isten menden 

fpldi allat dycher Teneked2

If • ten te-ged dy - ehe • r&nkh

to - ged ur - nak my c* val • lemk

Те-get! о - riik if - ton men- den

fnl - di al - lat «ly • eher Te-ne-ked

1 A kottavonalak rubrummal vannak meghúzva végig az ötvonalas részeken: 292 (146v)~ 
307 (154r)-ig.
2 A szó első betűje rubrummal díszítve.
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meririey angelok es meririey 

feyedelmek Teneked1 cherwbin 

es seraphin mendenkoron 

enekelnek Zenth1 isten

293
147r

menne-у an- gn - ink е.ч men-ne - y

fe - ye - del - mek Teneked eher\v-bin

ея fe - ra -  |»hin men-den-kó-ron

e - ne - kel - nek Zenth if - ten

1 A szó első betűje rubrummal díszítve.
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Zent1 wr Zent1 vr isten 
dychp keraf Teiles1 meriorsag 

es fpld felseges dychpsegeddel 

Teged1 apostolok tarsaggal

294
147v

es főid fel-fe - yes dv-cho - fe - ged-dcl

Te-ged a - pof - to  - lok ta r - [ s a j  - fag - gal

1 A szó első betűje rubrummal díszítve.
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dv- rhu ke - ra f  Tel-les me - nor - fag

Zent ur Z ent ur if - ten





dychemek Teged' zent 

pfetat vigasaggal dychemek 

Teged1 kyn vallót mar- 

-tyrok kyk eretted meg holtak

295
148r

«ly - cliorjiek Te-gcd zent

|»ro - fe tat (!) vi - ga - fag-gal dy-flier- nek

Te-ged kyn val-lot mar-

*ty - rnk kyk e - ret.-tod  meg hnl - tnk

1 A  szó első betűje rubrummal díszítve.
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Teged1 ez világ scerenth 

anya zent eghas dycher 
Felseges1 magasságnak 

9 ystenet M y1 tyztelendp

296
148v

Te-ged ez vi - lftg fee - renth

1 A  szó első betűje rubrummal díszítve.

641

a  * пул zent eg - haa dv  - eher

Fel - le  - ge.s m a- gaf-fftg- nak

о v f  - te  - net My t y z - t c  - len • cl





wronk egetlen eg fyadot 

Zent1 lelked mynket meg 

vigaztalyon Те1 cristas 
vág1 2 dychp keraí Te ata1

297
149r

w ------- ronk e - get - lea eg fv • n - dot

Zent lel-ked  m v n -k e t meg

vi - gnz - tal - yon (!) Те c r is - tu s

vág dy-chó ke - ral1 Те a - t ’a

1 A szó első betűje rubrummal díszítve.
2 A g ívében a tinta összefolyt.
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istennek vag prpkseges fia 

Te1 meg valtasra emberséget 

fel venni marianak1 2 zent 

mehet nem vtalad3 Te1

298
149v

T e meg vnK аГ-r a envber-f e -get

fel-ven-ni ma - ri - а - пак zent

me-hét nem v • ta  lad Te

1 A szó első betűje rubrummal díszítve.
2 A scriptor a szóban lévő n-1 először m-nek írta le; javításul az m utolsó szárából húzta 
az a bal oldalát.
3 A d  felső ívében a tinta összefolyt.

645

i f - te n  - пек vag 5 - r  Sk- fe - gea fi - а





prpk halait meg gpzuen 

meríríey zent kapukoth 

nekpnk meg ríytal 

Te1 wlz istennek iobiara

299
150r

Л - ruk ha-lalt meg g» - zuen

men-ne-y zent ka- pn-koth

ne-k&nkmog ny  - tál

Te wlz i f  - ten -n ek  io b - ia  • га

1 A szó első betűje rubrummal díszítve.
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atanak dych<?segeben 
Hyzpnk1 el ypwendQ1 2 

byronak Teged1 azerth 
vram my kerpnk hogh

300
150v

a  - ta-nak d y -  ehft - fe - ge - ben

H y - z&nk el - yÄ - wen - сИ

by - ro  - пак Те - ged a  - zerth

u - ram my ke - ronk hogli

1 A szó első betűje rubrummal díszítve.
2 A w javítás и-ből.
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mynket segéí kyket zent 

vereddel meg váltál Zen- 1 

-tid kpzze prpk dychpsegben 
mynketh zamlaí

301
151r

mynket fegel' kyket zent

véreddel meg vnkni Z e n -

- t id  kftz-ze Л - rftk dvcho-feg-ben

mvn-keth ram  - la!

1 A  szó első betűje rubrummal díszítve.
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Idwezehed1 té nepedeth 

vram isten1 2 es meg algyad 

the maradekydat Es1 

tarch meé mynket es el

302
151v

v-ram  If  - ten  es meg al-gyad

the m a- га - de - ky - dat Км

tarolt meg mynket ек el

1 A szó első betűje rubrummal díszítve.
2 Azé javított betű.
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T<1 _ u 'a  _ 7 a  -  b f ld  t.A ПА - T >ft-(le th





fel vyg az prpk dycliQsegben 
Menden1 naponként 

teged vr isten dycherpnk 

Es1 vram te newedet

303
152r

Men-den naponként

te - ged nr if • ten cly-che» rönk

Es ' V - mm te ле-we-det

1 A szó első betűje rubrummal díszítve.

655

fel vvjr к  o-rok dv- chó - fog-ben





prpkke mend grgkke dy- 

-chemek M eltof vram 

isten mynketh pryzned 
ez napon bynnel kwl

304
152v

о - rok-ke .mend• o-rok-ke dy

cherncki?) Mel-tol v-ram

if-ten mynketh o-ryz-ned

ez mi - |HHi byn - ne! kwl

1 A szó első betűje rubrummal díszítve; az e fölött egy pont van.
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Leg1 yrgalmas vram 
isten bwnQssQknek leg 

yrgalmas nekünk Legen1 

the zent yrgalmassagod

305
153 г

l.eg y r-gu ln iit*  v-ram

if-ton bwnofloknek leg

the zent yrgalm af - Га-god

1 A szó első betűje rubrummal díszítve.
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у г - gal- шах ne - kőnk I л - gen





my hozzánk merth' 
mynekpnk te wag 
oltalmwnk Te1 2 benned 

hyzpnk wr ysthen

306
153v

my hoz-zank mertl

h mvnck* nk tc wag

««! • tal-imvnk To brn-itod

hy-r.ftnk tu* v f • then

1 Az e és r betűk alsó része tintafoltos.
2 A szó első betűje rubrummal díszítve.
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307
154r

azerth1 prpkke my 

elpnkh Amen1 2 

de sancto ladislao
Salue2 benigne 

5 rex ladislae 

vnice3 plebis 

dulcis patrone 
regis regum gema 
preclara syderum

1 A z alsó részén és a r-n tintafolt látható.
2 A szó első betűje rubrummal díszítve.
3 Helyesen: (hjunnice.

663

a-zerth Л-rokkc my

c - lönk A • men





celi prefulg/du/n sidus1 

Idwezleg kegelmes 

zenth lazlo keraí 

magyarorsagnak 
5 edes oltalma zent 

keraíok kpzth dra- 

-galatws gpng cyl- 

-lagok kpzpth feries-1 2 

-seges cyllagh 
10 Tu3 trinitatis 

cultor fidelis 
iesu chr/sri vestigia 

terens sp/r/tus sancti4

308
154v

1 Az első s betűn megfolyt a tinta.
2 A második e fölött egy vonás észlelhető. E sor betűin és fölöttük több helyen átütött 
a 154r-ről a rubrum.
3 A szó első betűje rubrummal díszítve.
4 A 308-324. lapig több helyen későbbi, grafittal kitett vesszők vannak.
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vas tu electum electe 
pugil alme marie 

Zenth haromsag- 

-nak vag the zolgaya 
5 iesus cristusnakh 

nyomdoka kpwety' 
the zenth leieknek 

tyzta ederie zyz ma- 

-rianak valazthoth 
10 withezé

Tu1 2 nam hummorum3 

regia proles regum 

sanctorum4 speculo

309
155r

1 A t fölött egy pont van.
2 A szó első betűje rubrummal díszítve.
3 Helyesen: hunnorum.
4 Az n más betűnek indult.
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310
155v

fulges genitor tuus 
rex pius bela' vt 

more patris rex 

pius fores 
5 Magyarorzagnak 

wag keraly magzatfa1 2 

zenth keralyoknak 

fenes thwkpre tene- 
-ked afad kegees bela 

10 keral" hog hozza ke- 
-pesth kegees keral 

lennel

1 A szó után ékezet van.
2 Az első t sor fölötti betoldás.
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«(Tu)»1 nobis natus 
palonico regno 

<celitus)> datus presagio1 2 

<ma)>gno esque renascens 

5 fonte salutis nomine 

aui dictus3 ladislaus 

Nekpnk zylethyl 

lengel orsagban 
meribpl adatai nag 

10 Luda keppen maszor 
zyletyl zent kérésth 
wyztpl psQdnek neven

311
156r

1 A lap bal felső sarka le van szakadva, ezért az első négy sor első betűi hiányoznak.
1 A g talán javított betű.
3 A d betűn megfolyt a tinta.
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lazlo1 lpn пе<(...У 

Tuque cu<(m esses)> 

tener et<(ate eduxit/ 
rex bela in pa<(nnoniam)>

5 ut te laudarent patria 
regna vnicu/п1 2 3 sc ilicei 

atque celicu/п 

Mykoron4 meglen 
germegded volnál ky 

10 hoza bela keraf yo 

magyarorzagba 

hog dychekednel the 
keth orzagban magyar- 
-orsagban es merior- 

15 -sagban

312
156v

1 A laptükör rubrummal van megvonalazva.
2 A lap jobb fölső sarka hiányzik, ezért az első négy sor utolsó betűi nincsenek meg; 
a lapot kipótló papírdarab pedig még a meglevőkből is elfed néhányat, így ezek nehezen 
azonosíthatók.
3 Helyesen: (h)unnicum.
4 A szó első betűje rubrummal díszítve.

673





313
157r

Tu' residisti bihar 

waradini vrbis 

futurus dulcis pa-1 2 
-trónus tu construxisti 

5 templum marie quo 
nunc quiescis omni3 
honore
Le4 telepedd bihar 

waradon ah wa

it) -rwsnak 1q1 edes 
oltalma templomoth

1A sorvezetők fekete tintával vannak meghúzva; a szó első betűje rubrummal díszítve.
2 A 3. sortól a lap aljáig átüt a tinta a 157v-ről.
3 Az m fölött pontszerű tintafolt van.
4 A szó L betűjét a scriptor eredetileg kurzívnak írta, majd a rubrikátor rubrummal tex- 
tuálisra javította.
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314
157v

rakatal zyz maria- 

-nak kyben mosth 

riywgozol menden 
thystessegwel 

5 Te' circumcingunt 

inperatores 

presides reges cleri 

barones oleo sudat 
sacrum sepulcrum 

10 ossa teguntur auro 

fulgenti

1 A szó első betűje rubrummal díszítve.
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315
158r

K qitiqI ' fekesnek2 

teged chasarok pws- 

-ppkpk keralyok ees 

Iobbagy wrak olay 
5 zarmazyk zenth 

koporsodbol tetemed3 

foglaltak az zeph 
sár aradból4 

Te1 wenerantur 
10 cultu diuino

sacer clerus et plesb5 
deuota te ad hora i t t  1 2 3 4 5 6

1 A szó első betűje rubrummal díszítve.
2 Az 1. és 2. sor mellett a jobb lapszélen egy kurzív B, alatta, kissé balra egy TE (?) 
ligatúra látható, mindkettő a törzsszöveg tintájával írva.
3 A harmadik e sor fölötti, jelölt betoldás az m után; a d javítás e-ből.
4 A szó után sorkitöltő dísz van.
5 Helyesen: plebs.
6 Helyesen: adorant.
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316
158v

regna terrarum et ten im 

lauda nt astra te celi 

Teged1 dychernek 

zent zolozmawal 
5 papok dyakok ees 

varwsnepek teged 
fpldnek kerekseghe 

merth teged dycher- 

-nek ystennek1 2 ágely 
10 Tu' gloriaris 

regio trono
ymago sita e st 'w muro

1 A szó első betűje rubrummal díszítve.
2 A második n Лг-ból javítva.
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317
159r

alto splendet vt sol 
fulget wt aurum 

haud sat est visus' te 

ccvTtemplary1 2 
5 Te3 dychekedel ke- 

-raly scekedben keped 

fel tpttek az magas 
kp zalra fenlykh 

mynth naph salyog 
10 mynth arari nem 

elegezyk senky 
teread nezny

1 A V talán w-nek indult.
2 A scriptor nyilván véletlenül, a magyar írás analógiájára a latin y-ra is kitette a két 
pontot (az у  fölösleges betű).
3 A szó első betűje rubrummal díszítve.
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318
159v

Tu' wltw plenus 
et rubicundus tu 

et aspectu desiderabilis 

in verbis dulcis tu 
5 manu fortis deicis 

cunctos tecum dimi- 

-cantes

Te' archwl te lies 

zep pyros valal 
10 tekentetedben embe-1 2 

-reknel kedwesb be-3 
-zededben ekes4 karod- 
-ban érQQS lam

1 A szó első betűje rubrummal díszítve.
2 Az első e talán javított betű.
3 A b javítás o-ból.
4 Az első e felső ívében összefolyt a tinta.
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mendenth the eytez 

ky teweled1 kwzdyk 

Tu1 2 menbris sanus 
forma decorus 

5 humeris tuis al- 

-cior cunctis specie 

sola inpe/io digna 
corona sancta the3 
rite cemit

10 Tagodban2 ekes 

thermetedben disces 

valladtwl fogwa 
mendeneknel ma- 

-gasb

1 A második e közepén egy vízszintes vonás van.
2 A szó első betűje rubrummal díszítve.
3 A szó helyesen: te.

319
160r
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Lak zepseged chasar- 
-sagra méltó hog 

zenth corona teged1 
méltán illeth 

5 Tu1 2 came purus 

mente preclams 

tu corde audax 

more leonis ad 

hoc es d ic to  bátor 
10 ladislaus сши adhuc 

Iuuenis etate fores 
Testedben3 thyzta 

lelkedben feries zy-

1 A 3-4. sor végén átüt a rubrum a 160r-ről.
2 A szó első betűje zöld színnel díszítve.
3 A szó első betűje rubrummal díszítve.

320
160v
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321
161 г

-wedben bátor my- 

-kenth wad orozlan 

azerth newezthek 
bátor lazlonakh1 

5 mykoron meglen 
yffywdad volnál 

Te1 2 3 elegit virgo 
maria predota- 

-uit g r a tu a W  donis 

10 vt custodires et gu- 

-bemares legatum 
sibi hunicum 

regnum

1 A h alatt grafittal kitett vessző van.
2 A szó első betűje rubrummal díszítve.
3 Helyesen: gratiarum.
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Merth' walaztha 

az zyz maria meg 

dychpythe sok1 2 yo 

ayandekkal hogh 
5 te pryzned ees oltal- 

-maznad пеку3 ayan- 
-lad yo magyarorsa- 

-goth
Tuque4 fulcitus re- 

10 -gna5 6 corona
Irid ia tu / sp/r/tus7 sa/jcto 

comitabaris mores 

paternos rosas le-8

322
161v

1 A szó első betűje zöld színnel díszítve.
2 А к betoldott betű.
3 Az у  fölé kitett pontok túl közel kerültek egymáshoz, ezért összefolytak.
4 A szó első betűje rubrummal díszítve.
5 Helyesen: regni.
6 Helyesen: irradiatus.
7 Helyesen: spiritu.
8 A lap csak 13 sorból áll, de az írástükör bal alsó sarkában magában áll egy elválasz
tójel, tehát elképzelhető, hogy a scriptor ezen a lapon még folytatni akarta az írást.

693





-gebas corona stipe- 

-bas

Feyedben1 k d e  az 

zent corona meg 
5 batoreyta teget az 

zent lelek kezded k<?-1 2 

-wethni3 atadnak 

elethet rosakoth 
zaggatal coronad- 

10 -ban íyzed4 

Vny5 laudate 

sanctum ladisla- 
-uu/77 quia meretur

323
162r

1 A szó első betűje rubrummal díszítve.
2 Az p betű javítás.
3 A w л-ből javítva.
4 A z fölött egy pont látható.
5 A szó első betűje zöld színnel díszítve; nyilván a magyar szöveg írásának hatására 
a scriptor a latin szó_y-jára is kitette a két pontot. A szó helyesen: (H)Vnni.
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a nobis laudem lau- 

-dent eum angeli di- 

-centes Salue1 benig- 
-ne rex ladislae 

5 Dycherwk1 2 magya- 

-rok zenth3 lazlo ke- 

-ralth byzori erdemly4 
my dycheretQnkkpth 

dycherywk pteth5 

10 angelok mondwan 
Idwezleg kegelmes

324
162v

1 A szó előtt tintapötty látható.
2 A szó első betűje rubrummal díszítve; ez a rubrum a D bal szára mellett kis foltot hagyott.
3 A t fölött tintafolt van.
4 Az em betükapcsolat fölött két tintafolt van.
5 A h mindkét szárán elmosódott tintapötty van.
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325
163r

zenth lazlo keraí 

Finis est О 1 

de b e a ta  víVgine o ra tio

Inperatrix1 2 glorisa3 
5 plena laudanth 

titulis potens et 

inperiosa canticys4 

angelicys5 lure 
commendaris mater 

10 et regina prole nu/тс 

grauaris tuo nos

1 Egy befejezetlen betű áthúzva.
2 A szó első betűje rubrummal díszítve.
3 Helyesen: gloriosa.
4 A t  duktusa eltér az előtte és utána levő í-ktől.
5 A scriptor a latin y-ra két egymást követő szóban is kitette a két pontot nyilván a ma
gyar írás analógiájára.
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consigna virgo mater 

deo digna

Dychpseges1 zyz maa 
dycherethwel wag 

5 teíles1 2 hathalmas 
wag es felseghes 

angely tyztessegwel 

méltán dychertessek3 

meriorsagnakh 
10 azzonnya4 ayande- 

-koz mynketh az te

326
163v

1 A szó első betűje zöld színnel díszítve; a ̂ fölött átüt a rubrum a 163r-ről.
2 A második / mellett kaparás nyomai láthatók.
3 Az у  és c között a sor fölött egy tollnyom látható.
4 Az у  fölötti két pont egy vonallá folyt össze.
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zenth fyadwal keges 
cristusnak zent 

annya
Pectatorum1 me- 

5 -dicina1 2 salus 
es homimbus rosa 
vera sine spina 

castitatis lilium 
respice quos posco 

10 m a ta  dei veri me 
peccasse nosco

327
164r

1 A szó első betűje zöld színnel díszítve.
2 A második t fölött a tinta elkenődött.
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miserere mei consolatrix 

Sancte spei 

Bynesnepnek1 or- 

-wossaga thewplgpk- 
5 -nek ydwezseghe byzori1 2 

rosa tQwysnekwl 

zyzeknek lylioma 
engedged myth 
kerpnk Igaz istennek 

10 annya merth bwnps- 
-sok wagyonk yrgal- 

-maz

328
164v

1 A szó első betűje rubrummal díszítve.
2 A z  fölött tintafolt van.
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329
165r

mynekpnk remenseg- 
-nek wygasaga 

O 1 dilecta preelecta 

fer solamen miseris 
5 claritate mq ne perfectam 

confer quam desidero 

reuoca errantem 

ad vyam1 2 veritatis ad te 
proclamantem gemma 

10 castitatis templum 
sancte trinitatis 
О 1 scerelmes zyz maa 
aggyad nekqnk myt

1 Az О-к rubrummal díszítve.
2 A scriptor a latin jv-ra is kitette a két pontot nyilván a magyar írás analógiájára.
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330
165v

kerpnk hog lehesspnk 

meriorsagban yste- 
-nnek mynth1 zenty- 
-wel es hozzad az 

5 wttra tewelgp bw- 

-npsspkpth az kyk 
hozzad byznak zy- 
-zeknek wyraga 

zenth haromsag- 

10 -nak temploma
Angeloknak1 2 nagsagws 
azzonnya * Wr ihüsnak 
bodogsagws Annya : 

meriorsagnak zephseges

1 Az m középső szára szokatlanul végződik.
2 Az írás átvált kurzívra; a sor előtt a bal lapszélen kurzív betűkkel: cantilena.
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aytoya <̂ .)> : paradycho- 

-mnak vagh zeles kapwya 

^ 1 Neked zolonk zyzeknek 

viraga1 2 : mend zenieknek 
5 oly nagh vigasaga ange- 

-loknak p nagh tyztasaga 
<(paradychomnak> patri- 

-archaknak p nagh 
dychoseghe3

10 ^  Dychekedyel angeli

zekedben • seraphynnak 
zenth zeretetyben • kerw- 

-bynnak nagh bplche- 

-segheben : zekeseknek 
15 bp Ich yteletyben

331
166r

1 Versszakot kezdő jel.
2 Az r javított betű; a második a-n öszefolyt a tinta.
3 Ad, az első h és a g betűn összefolyt a tinta.
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'i/ Read néznék zenteknek zemey : 
es veneknek keserwes zwwey : 

es arwaknak nyomorolth 

yhay : bwnysspknek ohayto 
5 lelkey ^  Esedezzel my nagh 

ygazsagonk : hogh my zwpnkert 

my nagh batorsagonk : zent 

fyadnak my nagh tyztessegonk : 
halalonk^nak^rol1 my nagh 

10 remenseghpnkh ^

Aldoth1 2 the legh ihüsnak 
daykaya : zenth athyanak 

draga kench tartoya : zent 
leieknek 9  megh nywgoztoya 

15 <(.^>ygazsagnak megh vylagosoytoya3

332
166v

1 А га/jelölt, sor fölötti betoldás.
2 Az A vízszintes vonalát a scriptor mindig az A bal szára fölé teszi; ha a betű sorkezdő, 
a vonalat kihúzza a lapszélre (1. még 334: 10).
3 A szó utolsó három betűje vízfolt miatt halványabb.
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^  Scegeíed megh the benned 

<(bozo^ byzokot : engezteí megh 

az apostolokoth fordeych 
hozzánk az martyromokoth :

5 tereych hozzánk az confesso- 

-rokoth ^  Dychpseghes 

zenteknek mondasy zenth 
háromságnak nagh tythcg 
tanacy : apostoloknak zent1 

10 predicalasy : martyromoknak 
nagh zok kyn vallasy ^
Emlékezzél angely esesrpl : 

emlekezzel Ewanak 
vethkerpl : Emlekezzel az

333
167r

1 Az г (El) javítás.
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334
167v

nagh vyz pzpnrpl1 nyer 
^yrgalm ath/ kegelmeth 

az nagh vr ystentpl 'i/ 
Syradalmas nekpnkh 

5 my elethpnkh : es my- 
-nekpnk my sok vetkezettünk 

rettenetes nekpnk vethkezetpnk 

ha te nem lees nekpnk my 
nagh sceghedelmpnkh1 2 

10 Arwasagnak kegyes tap- 

-laloya : pzwegeknek megh 
oltalmazoya : zeghenyeknek 
megh gazdagheytoya : zan- 
-kyweteseknek megh bodog- 

15 -eytoya ^  Syradalmas

1 Az /-javított betű.
2 Az első h és a második e betűk között tintafolt (javítás?) van.
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335
168r

nekpnk zwletetpnk : fwgelmes 
sok hywolkodasonk : rettenetes 
nekpnk bay vywasonk : ha 

the nem lees nekpnk kegyes 

5 táplálónk ^ 1 Azzonnyonkh 
zephseghes thwkpre : ferfyak-1 2 

-nak tyztes gpzedelme : halot- 

-taknak nagh hyedelme : 
prdpgpknek p nagh tpredelme 

10 ^  Rólad zolnak zenteknek
mondasi : zenth háromság-3 

-nak nagh tythcus tanacy : 

apostolonak zent predycalasi : 

martyromoknak dyadalmas- 
15 -saghy ^  Halottaknak

1 A versszakkezdő jel utólagos beszúrás.
2 Az e y-ból javítva.
3 A g szárán tintafolt van.
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336
168v

megh zabadeytoya : tprokpk- 

-nek megh nyomoroytoya 

keralyoknak yo tanach 
adoya magyaroknak megh 

5 oltalmazoya : ^  Ezt zerzetek 
pestnek varosában : vgyan 

ottan zent peter VLayaban' : 
zwleteth vtan el mwlth 
ydpben : ezer pth zaz ees 

10 nyolch estendpben ^
Legen hala az zent harom- 

-sagnak : azzonkeppen az 
aldoth ihüsnak legen hala 

az zyz marianak : velem 1

1A ba betűkapcsolat javítás.
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pzwe mend az bodogoknak 

Amen Cantilena

Felelmes zwpnek enghem 
aleytatok reghy yo bara- 

5 -thym nekem kyk valatok 
gyakorta zeph zowal hoz- 

-zam yarolatok enghem 

megh chalatok 
Rementelen dologh ky 

10 hazwgnak hyzen merth 
zeph bescedewel chak 

soth tQled vescen awagh1 
twl masfelpl ellenseged 
lescen raytad scegent tescen

337
169r

1 A g szárának íve tintafoltos.
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'i/ azok nem gondolnakh1 
ez y í bescedekkel ky magokoth 
kelletyk hyzelkedesekkel 

nyayason bescelnek <?

5 fejedelmekkel el vésnék 

nyelwekkel ^  Nagh 

vrak kyk vattok zolok 

ne bannyatok feyer 
zeph ez wstps ekes thw 

10 zablyatok vele pogan
nepeth kerlek ne vagyatok 
es thw ne banchatokh 

^  Cytalan dolgokoth tw 

ne zerezetek fodorhayatokoth1 

15 megh séé fesplyetek dyakok

338
169v

1 Az 1-2. és a 14-15. sor végén vízfolt miatt a betűk halványabbak.
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339
170r

el mentek leányokoth' 
nézték scegenseggel npztpk 

l^W gedeth ne vysellyed 

egh hazy papokkal mert 
5 ha bewethethe magath 

nyayassagra nenkel 

пеку penzed vygad lea- 

-nyodwal megh chalnak 

zawokkal У/ Serenyen 
10 futamnak tanéban az 

leányok nylwan oth 
megh lathywk az p 

yamborsagyth1 2 sertelen 
ha lend az q yamborsagok 

15 oth3 el hol partayok ^

1 A sor elején a betűk vízfolt miatt halványabbak.
2 Az előző sorban levő у  lelógó, díszes szárára írta a scriptor a második a-1.
3 A szó első két betűje vízfolt miatt elmosódott.
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340
170v

Cepkek hazatoktól messce ne 

lepyetek ydpnek yawaban 

tykakoth wltQssetek : scemerem 
kapalny bplchQth renghesse- 

5 -tek awal el elhettek ^  

Samsomnak aleyta az por 

Qnnpn magat latod nagh 

haragyath nem tyztely vrat 

fogyad megh zakalath 
10 veddel chak yozagat megh 

alazza magath У  Az 
korth az papoknak vala 

tyztessegek mykoron egezlen 

al vala zerzetek1 tawol 
15 vala tplpk gallerus

kpntpspk veres <(p)> beretrayok 
^  Penztpl el futamtak zwr-

1 A í£-ból javítva.
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-ben be pltpztek zepen ha 
bescelnek keweseth nem 

vésnék forentokot kemekh 
ladaban gypthnek vele nem 

5 epeythnek ^  Az reghy yo 
keralyok myglen orsaglanak 

ygazak valanak az sceghen 

orsagnak ygazak valanak zent 

coronanak hywen zolgalanak 
10 aW al1 aldozanak ^  Tennye 

kellene ezt az nagh vraknak 
hogh sok lyka vagyon erdpn 

az rawasnak nynch byrodalma 
rajda agaroknak halai az 

15 nywlaknak ^  Ighen kewes ha- 
-yok zantalan yozagok erps 

regulayok kewes zolozmayok 
bársonyos zolgayok fekete 
kapayok az apath vraknak

341
171r

1 A W (talán /-bői) javított betű.
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Istas missas Quicumqwe celebrare 
fecerit pro se aut pro suis Amicis 

In quacumqwe necessitate fuerit 

constitutus infra spácium decem 
5 dierum eliberabitur sine dubio 

prima missa Rorate celi 

Secunda | puer natns | Tercia Ecce advenit 

Quarta Suscepimus deus Qninta 
de transfigurac/one | Omnis terra 

10 Sexta domine ne longe facias

Septima resurrexi Octavo viri galilei 

Nona Sp/r/tus domin/ Decima 

benedicta sit soncta Vndecima 
nos autem gloriari Duodecima 

15 wltum tuum de beata v/rgine 

Tredecima de sancto michaele 

Quarta decima de apostolis michi aut em

342
171v
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343
172r

Quinta decima de martyribus Intret 

Sexta decima de confessoribns | sacerdotes 

Septima decima de virginibus wltum tuum 

Octava decima de omnibus sanct/s. gaudeamas 
5 Nona decima sicut oculi smiorum

Vigesima pro salute viuoram et mortuorum 

Salus populi I Vigesima prima 

pro peccatoribus si iniquitates
Vigesima secanda pro animabus omnium apostolicorum

10 Si enim redimus1 | pro animabas omnium

corporam Eadem | pro animabas omnium abbatam idem 

pro animabas omniam mortuoram Requiem 
pro animabas omnium clericoram Requiem 
pro animabas omnium monialium Iden;

15 pro animabas omnium regum Requiem 

pro animabas omnium viduarum Idem 
pro animabas omnium famuloram famularam

1 credimus
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Rubrica
Ego siluester pontifex Romanus 
notifico omnibus chrisiifidelibus Reuelacionem 
Domini nosiri iesu chrisii michi factam, Quod 
quicumque has missas in fra' scriptas 

5 fecerit celebrare | . uel per se celebra- 
uerit specialiter a Deo has obtinebit virtu
tes Prima virtus | Quod de tribula- 
cione eliberabitur Secunda Si femina 
uel masculus sterilis fuerit, proles habebit 

10 Tercia de periculis mundi aut maris 
eliberabitur Quarta a multis falsis 
fratribus I et Eciam adversitatibus <(efî > 
eliberabitur Quinta an te obitu/и tre- 
decim diebus regnum dei oculis cor- 

15 poralibus videbit | et ea que in eo 
sunt Sexta Subitanea morte non mo
rietur nec pestis ibi vigebit Sep
tima Quod sine confessione et sacramenti 
pcrcepcione non morietur | et nota 

20 Quod tam celebrans quam celebratur
semper debet esse absque mortali peccato 
Donec dicte misse perficientur

344
172v

1 infra
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345
173r

Prima Missa Ecce advenit 
Secwnda missa Lux fulgebit 
Tercia missa Puer natus 
Qnarta missa Ecce advenit 

5 Qninta missa de sancto Iohanne baptista 
Sexta missa
Septi/na missa de apostolis 
Octaua missa de trinitate 
Nona missa de sancto Spiritu 

10 Decima missa de sancto Iohanne Ewangelista 
Undecima missa pro defunctis 
Duodecima missa de diuisione apostolorum 
Tredecima missa de passione Domini 
Rubrica de octo misse’

15 Qualiter Virtutes exidem1 2 sunt ut tredecim 
missaru/n
Prima missa de Annunciacione Wltuzn 
Secanda missa de concepcione 
Tercia missa de Natiuitate Marie 

20 Qwarta missa de purificacione 
Qninta missa de visitacione 
Sexta missa de niue Salue sancta

1 recte: missis
2 recte: eidem = Udem
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346
173v

Septima missa de assumpcione
Octaua missa puer Natus
Contra cadwcwm morbum
almagondis
almagondi
almagond
Almagon
Almago
almag
aim
al
A
Iesus

In nomine patris et filij et spiritus sancti amen

Iesus maria augustinus

A
ab
aba
abar
aba1
abargu
abargul
abargula
abargul an
abargulans

Missa celebretur super hanc 
cartam de vndecim v/rginibns

1 Helyesen: abarg.
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347
174r

Нее sunt septem misse
Multum utiles pro liberacione 

animarum. Quas quidem et Egregius 

paedicator in curia Romana et 
5 in partibus almanie publicavit 

Que misse sunt manifestate 
Beato Gregor/o papa pro liber- 

acione et salute matris sue que 
constituta erat in magnis penis 

10 purgatori1 Ittem post hoc 
Idem misse erant publicate 
per sequentem papam ex pa

terna dileccione : sancto Carulo 
cesari Ut mitteret legere easdem 

15 missas cum deuocione pro anima 
eiusdem defuncti: et anima eadem

1 Helyesen: purgatorii.
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deberet adhuc pati pro peccat« 

usqwe in nouissimum diem : et quam cito 

Id em misse celebrarentur statim 

sine dilacioue liberatur anima talis.
5 Ittem Karolus Rex habuit

Quendam presb/Yerwm deuotum : qui 

vno tempore fuit ad matutinas tunc 
venit ad eum quidem spiritus et apparet 
ei Rogans eum ut possit eum libe- 

10 rare : aims oporteret eum pati vsqwe 

ad nouissimum diem. Tunc adju- 

rauit eundem spiritum quod permitteret 

se percutere : ex percussione illa 

exilijt ignis vsqwe ad testudinem 
15 Ecclesie. Tunc mandauit deuotus

sacerdos anime ut post septimum diem 
finit« septem missis ad eum rediret

348
174v
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Tunc spiritus ille redijt priusquam finis 

fuisset missarum in magna cla

ritate aparens clarior quam sol et 
Regraciabatur sibi de tanta ami- 

5 cicia et petiuit spiritus eunde«? 

sacerdotem ut publicaret easdem 

missas omnibus cristicolis 

Ittem erant due mulieres 
deuote in Vno sermone et pro- 

10 miserunt sibi mutuo ut que Шаги/?? 

prius decederet tunc statim 
disponeret pro anima illius def
uncte pro istis septem missis 
legendis. Contigit autem quod Vna 

15 illarum mortua est et alia dis

posuit legere has septem missas.
Post Vltimam uero missam uenit

349
175r

747





anima defuncte mulieris in ma

gna claritate Ita quod mulier Viueas 

fuit perterrita preaalida claritate, 
et Iacuit usqzre ad tercium diem sine 

5 ornai cibo et potu propter nimium ga

udium quod percepit ex tali cla

ritate tunc dixit anima ad Mulierem 
Bene mihi et tibi quod nos note 
sumus adinuicem. Nam per virtutem 

10 harum missarum saluata sum : 

et mitte tibi has missas legere 

adhuc viuente te in hoc muado 

Nam hoc est tibi magis salubre 

si interim donec viuis has legere 

15 missas feceris qaam post mortem 
Finis.

350
175v
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Príma Missa est

Domine ne longe cum passione 
et toto officio pro ut Cantatnr 
In dominica ramispalmarum In 

5 Missa debet fieri memoria in 

memento captiuitatis domini nos/ri 

iesu c ris ti: ut ipse per captiuitatem 
suam dignetur liberare animam 
et saluare ab omnibus vinculis in 

10 Quibus detenta est et capta. Qui

bus vinculis seipsam inuoluit 
propria sua voluntate.
Secunda missa1 2
Nos autem gloriari, etc. cum toto 

15 officio et passione sicut feria

tercia post dominicam Ramispalmarum 
cantatur. In missa debet fieri

1 A tagoló jel után egy hurkolt jel valószínűleg sorkitöltő dísz.
2 A sor mellett a jobb margón betűpróbák vannak.

351
176r
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Memoria de falso testimonio et 

iniustis proposicionibus quando in
nocenter est adiudicatus et 
Inique condempnatus ad mortem 

5 et suppliciu/n1 crucis, ut ipse deus 
dignetur anima/n absoluere et 

liberare intremendo iudicio in quo 

se inuoluit suis excessibus sua 
propria ^virtute)- voluntate.

10 Tercia missa
In nomine domin/ omne genu flectatur 
sicut cantatur feria quarta 

inmediote sequenti, cum passione 
et officio toto. In missa debet fieri 

15 memoria quomor/o do/n/nus iesus In

nocenter fuit clauis cruci affixus 
propter nos/ra : ut Christianam animam dignetur1 2

352
176v

1 Az első и javítás p-ből.
2 А 17. sor közepén néhány betű elhalványodott, lekopott (1. a 177r jegyzetét is).
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liberare et absoluere ab omnibus 

clauibus pene cum quibus ipsa anima 

ernei fixa est sua voluntate propria. 
Quarta missa

5 Nos aut em gloriari que Cantatnr 

de sancta cruce cum passione 

que dicitur in magna sexta feria.
In hac Missa debet fieri memoria 
de amarissima morte domi«/ et 

10 Quinqne wlneribus eiusdem, ut ipse 

dignetur animam <(suam^> liberare 

et absoluere a wlneribus pene 
et mort/s eteme peccatornmque eius 
que propria sua perpetrauit voluntate 

15 Quinta missa
Requiem eternam cum toto officio1 
pro defunct/s. In missa debet fieri 

memoria domin/ce sepulture, ut

1 A 16-18. sorok közepén a betűk elkenödtek (1. a 176v 2. jegyzetét is.)

353
177r
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ipse dignetur liberare et absouere 
animam a sepultura purgatori 

Quam ipsa anima demeruisset 

propter peccata sua.
5 Sexta missa

Resurexi cum toto officio In missa 

debet fieri memoria gloriose re- 

surectionis domini ut ipse digne faciat 
animam <(suam^> resugere In die sui 

10 decessus

Septima missa
De assumpione Beate Virginis cum 

toto officio prout cantatur in 
festo eius in missa debet fieri 

15 memoria de Beata Virgine et eius 

gaudio. Quod haZmit in die sue 
sanctissime assumpcionis quando ab 
omnibus angelis assumpta fuit et

354
177v
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exaltata super omnes choros angelorwm 

ut ipsa dignetur exorare dominam 

nostrum iesum chr/stwm filium suum Bened/ctnm 

ut ipse propter merita sue genitric/s 

5 dignetur illam animam liberare 
pro qua hee misse sunt dicte 
ab omnnibus penis et perducere ad 

gaudia Vite eterne. Arnen 

Ittem Quincumqwe fecerit legere 
10 has missas in qualibet missa 

oret quindecim pater noster et 

septem elemosinas faciat, 

hoc est ad quamlibet missam 
septem cadellas accendat.

15 Ittem
Missas supradictas confirmauit 

papa Innocencius, Anno domin/ 
cccc secundo. Item pred/cte misse

355
178r
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sunt habende pro magno Munere 

et dono d e i : Quia solus eas 

manifestauit hominibus ad consolac/onem 
et animarum salutem ac Refrigerium 

5 sempiternum 

Amen 

Anno 
•1-5-2-6

356
178v
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Kyrieleison : kristeleyson- 

kristus, halgas1 mynkheth1 2, 

kristus meghalgas mynketh3 • 
acha menyrsagbol4 ysten5 :

5 yrglmaz mynekenck : 

ffyu6 ysten : Ez vylagnak 

megualthoya : yrgalmaz 

mynekenk7 •
Zenth lelek ysten8 yrglmaz 

10 mynekenk Egh ysteni9 

Zenth harumssag10 : yrgal- 
-maz mynekenk11 • 
zentheknek zenth ysten : 

yrgalmaz mynekenk •

15 Zenth12 marya13 ymagh myertek 

Istenek zenth zyleye : ymagh 
my Erthenk •

357
179r

1 Az 5 más duktusú s-ből javítva.
2 Az n javítva, valószínűleg egy megkezdett e-ből.
3 А к javítás.
4 Az r és a g javított betűk.
5 Az «javítás.
6 A két/között sötétebb tintájú pont van.
7 A második e és az n fölött sötétebb tintájú folt van.

A 8-12. lábjegyzetet lásd a 765. oldalon.
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Cyristosnak anya : ymagh :

Thystasagnak : anya : ymagh,

Kegelmes anya ymagh myrth :
Thprhethlen1 anya ymagh,

5 Ártatlan anya : ymagh,
Serethethes anya : ymagh,

Chodalatos anya : ymagh. 
yrgalmassagnak any, ymagh* 1 2 . 
ysteny malaztnak anya ymag,

10 Theremthenek anya : ymag, 

yduesygenknek anya yma :
Alasathossagnak3 anya ymagh4 ,
Senthssignek anya ymagh : 

belchessignek anya ymag,

358
179v

8 A 178v-ról átnyomódott a tinta, és a 9-11. sorokban öt foltot hagyott; az első folt 
a szó fölött jobbra látható.
9 A negyedik tintafolt félig eltakarja az e-t.
10 Az ötödik tintafolt miatt az u alig olvasható.
11A második n m-ből javítva; a scriptor az m jobb szárára húzta а к bal szárát.
12 A Z-n két tintapötty van.
13 A szón látható fekete vonalkák a 178v-n levő Jankovich-pecsét átnyomódásából ke
letkeztek.

1 Az r javított betű.
Az a duktusa bizonytalan.

3 Az n betű valószínűleg javítás.
4 Az те és a g javított betűk.
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kegelmessegnek anya ymagh • 

zyzeknek : zyz : ymagh : my 

hyo : syz : ymagh myt • 
hathalmas1 zyz : ymagh, my,

5 belch1 2 : zyz : ymagh, my, 

kegelmes, syz : ymagh :

Seph : zyz : ymagh ■ 
thystelethes zyz, ymagh,
Senth * zyz : ymag mierthek •

10 Alduth : syz : ymag merk3 • 

ffenesseges zyz • ymagh, 
dycerssiges, zyz, ymagh, 
belchessighnek, zeky ymagh •

May ygasagnak4, akha, yma :

15 May Eremnek oka : ymag, 

lelky5 Eden : ymagh

359
180r

1 Az első h talán javított betű.
2 Ab  javított betű.
3 Az e függőleges vonala fölött pont van.
4 Az ag betűkapcsolat ss-ből javítva; a g-t majdnem függőlegesen egy vonal húzza át.
5 Az l betűk javítva.
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Thistesiges Eden : ymagh, 
Aythatos Eden : ymagh, 

Senthsseges Eden : ymagh,
Aran : haz : ymagh,

5 bekesignek1 : ladaya : ymagh 
Meney, kapu : ymagh, 

haynoly chilag : ymagh,

Seb hódnál1 2 : ymag,

Vylagos napnal • ymagh,
10 ystenek gazdaya ymag,

Senth leieknek • thistasaga :3 ya : 

ystenek agha : ymagh,
Senthleknek kalidkaya4 : ya : 
Senthleleknek lacudalma, ya :

15 Senth leieknek vigasaga : y, 

Salomonak seky ymagh,

1 A b javított betű.
2 Az о javítás ű-ból, a d javítás j>-ból.
3 A : után egy függőleges vonalka van.
4 Az / /--bői javítva.

360
180v
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Paradisomnak1 aythoia : ymagh,

Sysenek vyragya : ymagh,
Senth segnek2 : abrasya3 : ymagh 
Bethegeknek • seghssigh : ymagh,

5 Bynesegnek4 yedelme5 : ymagh,

Thystassagnak genge : ymagh,
Mennéknek6 yossaga : ymagh,
Bethegenek vygastaloya, ya :

Angaluknak : assuna : yagh,

10 Senth leieknek : assonya : ymagh, 
pátriárkáknak assonya : ymagh7 

prophethaknak assunya8 : ymagh,

Apostoluknak assuna : ymagh,

Euuangelistaknak, assomya : ymg

15 Ártatlanoknak assoya : ymagh 
Tanytuanoknak * assonya ymagh 
Martirunnonak9 assonya ymagh 

Conossoruknak10 Aznya ymagh

1 A so betűkapcsolat javítás ss-ből.
2 A g elkenődött, és egy vonás áll ki belőle; talán javított betű.
3 A b javított betű.
4 А к g-ből javítva.
5 A második e alig látható.
6 Az egyik n a másik fölötti jelöletlen betoldás; az első к javított betű.

A 7-10. lábjegyzetet lásd a 773. oldalon.

361
181r
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362
181v

Syseknek assonya : ymagh, 

Mindenzenteknek1 assoya : yagh : 

Kerestieneknek* 1 2 assonya ymagh 
ystenek baranya ky el vesed 

5 ez világnak • bpneth kegl- 

mez • nekenk • 

ystenek baranya ky el 
vesed : Ez uuilagnak bneth • 
halgassmegh mynketh •

10 ystenek baranya ky el 

vessed ez világnak by- 
-neketh : yrgalmaz my- 
neknk •
krystus halgas mynketh •

15 Krystus meghalgas myn- 
Keth • Kyryley : xtel3 •

7 Az у  beszúrás talán egy i helyett, ezért a jobb szára az m bal szárára került.
8 Az и duktusa bizonytalan.
9 A C javított betű; a harmadik о és га и duktusa bizonytalan.

10 Az ir betükapcsolat javítás; az irunn betűk duktusa bizonytalan.

1 A z/javított betű.
2 A harmadik к javított betű.
3 Latin rövidítés. A scriptor e helyett о-t kanyarított, majd az / szárát balra elhúzta, 

hogy az e betűt jelezze.
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Ш аг
The'

ys
H 1

1 A lap ki van szakadva, az első három sor eleje látható. Ez és a következő lap kimaradt 
az oldalszámozásból. (L. a Bevezetőt is.)
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181av

...ual 

...ak 

... odog 

. . .< )a < .)a s  

...uezlegy

lap ki van szakadva, az utolsó sorok vége látható. (L. még a Bevezetőt is.)
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363
182r

es Irgalmaz ennekem ma es en ha 

-lalomnak ydeyen az malaztual es az 

egyenleivseguel mely leyvn az istenség 
keyvzeivt es az embersegkeyuzeyvth 

5 es az te valaztasodert es bodogsagos 

malaztban való meg erryvselesederth 

dycheivseged erth es az te nagy bodog 

sagoderth Az magnificatoth myn 
denestyvl meg mongyad Az 

10 Dycheyusegednek es bodogsagod 

nak myatta mely uel eleyvzer1 zent 
három sagtul vagy valaztuan fo- 
-gad nőd istennek zent fyat kerlek 
teged nezy en reyam es yrgalmazy 

15 en nekem es nyeryed ennekem my 

nden en byneymnek bochanadyat 
es en eletemnek meg yob bulasat 

es1 2 az en ky múlásomnak napyan

1 Az javítás s-ből.
2 Nem dönthető el, hogy a scriptor az e-t javította E-re vagy fordítva.
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bochanathnak vygasagat es 

te edes íyadnak eiv zent testeuel 

es vereuel Igaz hytuel byzony 
remenyseguel te kelletes zenth 

5 zerelmnek veteleth es mynden 
byntyul meg zabadulast magnifi1 

Iduezlegy1 2 marya Irgalmas 

sagnak annya3 yduezlegy 
es Irgalmaz ennekem tyz 

10 tessegnek malaztnak es az lm 

adsagnak haznalatossagnak 

myatta kyuel az oraban atya 
istenhez ymadkozol vala mykoron 

gabryel archangyalth te eleyuted 
15 allanya latad kytiul malaztoth 

hallal az felseges istennek fya 
fogadasara tegedet meg ydueze- 
lnen es monduan Iduezlegy marya

1 A szó után a lapszegélyen tintafolt van.
2 Az lés d között egy V alakú jel látható.
3 A szó előtt kis tintafolt látható.

364
182v

781





365
183r

es az eivreiumnek myatta kyt te ez yd- 

-uesseges kejhi zenetben veyul es az nagy 

alazatossagnak erdemenek myatta kjrnel 
az angyalnak eiv bezedere istennek 

5 zolgalo leányának magadat valuan 

Cristusnak annya erdemlel lenny kerlek 

tegyed azt hogy en esmeryem meg 
cristust es az en yduezeyteyv istenemben 
eruengyek es mynden koron az ygaz- 

10 -sagnak vtan yarhassak magnifi 

Iduezlegy marya Irgalmassagnak1 

annya Iduezlegy es Irgalmaz 

ennekem mynd az eyvreyv meknek 

myatta es az keymyeryvleteknek es 
15 Irgalmassagoknak myatta kyket az 

te edes fyad crystus Iesus te neked 

adoth eletedben1 2 es lelkedben es az 

bodogsagnak myatta kyuel byzony 

istent es byzony emberth ez vylagnak

1 Az n bal szára egy r-ből van átjavítva.
2 A r/javítva, talán egy félig leírt A-ből.
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366
183v

yduessegere te zivlny erdemied ky va 

gy tyztasagos zyz mynd zyvlesed koron 

es mynd zyvlesednek eleivtte es mynd 

zyvlesednek vtanna es ky az nap 
5 kelety három zent kyralth latny 

erdemied kyk chyllaktul' vezerel 

tetuen az te egygyetlen egy edes fy 

adat Imadak es пеку ayandekot 

adanak es ky erdemied azte édesse1 2 

10 ges zent fyadat zeppleyvtelen aldo 

zatot az templomban tyztulasra ad- 

-nya kerlek teged en nemes azzonyom 

zyz maria hogy olchad meg en 
bennem az gyvlevseget haragos 

15 sagot keuelseget Iregysegeth 

fesuenseget morgodast ragalmas 

sagot es mynden buzgó buzyasa 
nak eiv gyevkeret auagy3 allathyat 
es eivreyseyh meg engem mynden

1 А к egy része lekopott.
2 Nem dönthető el, hogy az első e fölötti jel ékezet vagy a betű csupán szokatlan 
duktusú.
3 A második a jelöletlen betoldás a sor fölött, de nem az и és g betűk, hanem a g és у  
betűk között; ezért az/pontjai is elcsúsztak az a bal és jobb sarka alá.
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mostany nyaualyamnak zabadula1 

somra es az yeivnendeivknek altalma 
ra mykepen az tyztasag es alazatos 
sag es mynden yozagnak myuelke 

5 dety kykuel ez vylagban te keile1 2 

metes leivl zent háromságnak nem 
chak tenen3 magadnak az dyche 

yusegere hanem mynden4 yduezivlen 

deivnek háznál mynd eivrekivl5 eivrek 
10 ke az bodogsagra es az6 bodogsagnak 

Dycheyvsegere Amen7 

Nag misen való evangelivm  

zent ianos irya 

Kezdetben8 vala ige es ige 

15 vala istennel es isten va

la ige ez kezdetben vala istennel 
9  mya mynden let es 9  nala nal- 
k9 l9 semmy nem let az amy 9  mya 
<(l)>et10 elet vala es elet vala emberek"

1 A papír a jobb lapszélen végig és a bal alsó sarokban új papírral van kiegészítve 
(1. 368: 1. jegyzet).
2 A második / javított betű.
3 A második n eredetileg m volt, a harmadik lába ki van kaparva.

A 4-11. lábjegyzetet lásd a 789. oldalon.

367
184r
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368
184v

1,2 <(az te myattad telyes)>3 

az te dycheivseged kyt teneked zent 
háromság es te myattad telyes embery 
nemzetségnek zerzet ezenkeppen semmy 

5 bynnek myatta es sem minemyv4 eilen 

segymnek chelekedessenek myatta 
megne bantassam hanem ez Imádság 
azonkepen haznalyon en nekem idues 

segemre es en vygaztalassomra5 es5 <(...)> * 1

4 A d-n összefolyt a tinta.
5 Mivel a második i-n a pont el is csúszott és halvány is lett, ezért a 12. sortól író scrip- 

tor, aki átnézte az előtte írottakat, még egyszer kitette ezt a pontot.
6 A z  fölött rubrumos tintapötty van.
7 Az Amen után tolipróbák vannak.
8 А К fölső szára mellett lyukas a papír.
9 Az Q felett balra egy tollvonás van.
10 A szó eleji /-nek csak töredéke látható, mert az elszakadt papírt itt ragasztották meg.
11 А к alatt lyuk van a papíron.

1 A papír a bal szélén és a jobb alsó sarkán új papírral van kiegészítve, amelyet a másik 
oldaláról ragasztottak rá (1. még 367: 1. jegyzet).
2 A későbbi írások alatt egy, már hiányzó lap tintanyomai nyomódtak át (olvasható: ol 

Hol, lejjebb: n, lejjebb: ...led Idei...!).
3 A sor saját kezű áthúzás.
4 А V jobb fölső sarkán lyukas a papír.
5 A sorvezető vonaltól eltér az írás vonala, ezért úgy tűnik, mintha a betűk át lennének 

húzva.
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369
185r

ebraice

Iesu anazore malchi iudfa] 1 

grece
Soter basileon exomo[logesi]on1 2 

5 latiné

iesus nazarenus rex iudeorum 
Credo p3 in deum patrem ommpotentem 
creatorem celi et terre et in iesu«? chrzstwm 

filium eius unicum dominum nostrum qui conceptus est 

10 de spiritu sancto natas ex maria v/rgine passws 
sub ponczo pilato crucifixus mortuus 
et sepultws descendit ad inferos 
tercia die resurrexit a mortuis ascendit 

ad celos sedet ad dexteram dei pa/ris 

15 omnipotentis inde venturus est i udi care 
viuos et mortuus
Credo in spiritum sanctum sanctam Ecclesiam 
catholicam sanctorum communionem 

remissionem peccatorum carnis resurreccionem 
20 et vitam eternam Arnen

1 Helyesen: Iesu Anazurit melachin luda.
2 Helyesen: (estin) sother (Christus) basileos exomologesion.
3 A rövidítés betűjét (natrem) rossz helyre irta a scriptor.
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A Régi Magyar Kódexek megjelent kötetei:

1. K ön yvecse  a z  szen t aposto loknak  m éltóságokról. 1521.
2. Bod-kódex. XVI. század első negyede
3. Sándor-kódex. XVI. század első negyede
4. Czech-kódex. 1513,-
5. Kriza-kódex. 1532.
6. Simor-kódex. XVI. század eleje
7. Krisztina-legenda. XVI. század eleje
8. Weszprémi-kódex. XVI. század első negyede
9. Domonkos-kódex. 1517.

10. Szent Margit élete (Margit-legenda). 1510.
11. Virginia-kódex. XVI. század eleje
12. Vitkovics-kódex. 1525.
13. Miskolci Töredék. 1525.
14. Lázár Zelma-kódex. XVI. század első negyede
15. Székelyudvarhelyi Kódex. 1526-1528.
16. Nádor-kódex. 1508.
17. Horvát-kódex. 1522.
18. Thewrewk-kódex. 1531.
19. Döbrentei-kódex. 1508.
20. Festetics-kódex. 1494 előtt.
21. Debreceni Kódex. 1519.
22. Lobkowicz-kódex. 1514.
23. Kulcsár-kódex. 1539.
24. Nagyszombati Kódex. 1512-1513.
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