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Kezdetyk zent dumunkos patryarcha 
nak zentseges elete • ky vala predica 
tor zerzetenek fondaloya kezdevye • es 
kegelmes atya • Kynek zentseges elete 

5 kevuetendev • az ev fyaytvl es leanytvl • 
Mert ev naponkent1 segelly az vr isten 
nek elevtte • ev zent erdemevei es ese 
dezesevel az ev íyayt es leányt • 

10 Bodogsagos zent damankos 
predicator zerzetbelyeknek 

herchege vczcre • es nemes atya • 
Ky feenleek mykeppen vy chyllag • 
ez velagnak vege el kevzeleytveen • 

15 Ispanyanak tartományából • cale 
roga nevev faluból • oxonyay pispek 
seg alól • támadót vala • Byrwan2 az 
jdevben • az rommay pápaságot 
harmad alexander papa • Az chazar2 

20 sagot kedeg byrvan elsev frederyk 
chazar • Vrnak zvletety vtan • Ezer2 • 
zaz2 • Hetven eztendevben • Ez zentse 
ges2 atyának zent damankosnak • az 

1 A Í betű alsó részét barna, kör alakú folt fedi. 
2 A szó papírhiba miatt nehezen olvasható. 
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ev atya hyvattateek Felixnek • az ev 
anya kedeg Johannának • Ez tyztele 
tevs es istennek aytatos zvleknek • vala 
három fyok • Kyk jrasban valanak 

5 tanoltak • es papi méltóságnak gara 
dychara fel ménének • Ez fyak kezzvl 
egyk • ada magaat ispitalsagra . zol 
galvan az ispitalban • feenlyk vala 
nagy jozagos myelkevdetevkkel • es 

10 mondatyk hog holta vtan choda tete 
levkkel feenlet • Az masodyk hyvatta 
tyk vala mannesnek • es atta vala 
ev magaat isteny gondolatokban va 
lo edeskevdesre • levn predicator zer 

15 zet bely fráter • Harmadyk1 vala 
ez zentseges atya • zent damankos 
atyánk • Azért zent damankos atyánk 
nak anya • mynek elevtte evtet ev 
méhében fogadnaya • Lata ev alma 

20 ban • Hog ev az ev méhében viselne 
egy kysded ebechkeet • viselveen ev 
zayaban • meg gyohtot faaklyat • 
Ky • ky jevueen az ev mehebevl • lat 

1 A h betű két szárát feketébb, valószínűleg XVIII. század végi vagy XIX. század eleji 
kéztől származó tinta köti össze (a továbbiakban: későbbi kéz). 
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tatyk vala mynd ez tellyes velagot meg 
gyohtany • Kyvel peldaztatyk vala • 
hog ev tevle zvletendev volna jgeen 
nagy predicator • Ky meg tevzesevlt1 

5 jgyknek faaklyayat viselnce • Kyvel 
jgeen nagyon fel gyohtanaya sokak 
nak zyveben • az meg hydegevlt isteny 
zerelmet • es az vntalan való predica 
cyonak vgatasyval • az farkasokat az 

10 johoktvl el rekezteneye • es bevnben el 
alvt bevnesek<et>nek <k> lelkeket • jozagos 
myelkevdetevkre fel kevlteneye • Melyet 
az állatnak tevrtenety1 juvety2 es • annak 
vtanna meg byzoneyta • mert mynd 

15 ezenképpen levn • Mert ez zent atya 
zent damancos • vala bevneknek cho 
dalatos meg feddevye • eretnekségnek 
haborgatoya • Hyv3 kereztyenevknek jgeen 
zerelmes taneytoyok • Az ev jgy4 bezedy 

20 eegnek5 vala mykeppen faelyak • mert 
elyasnak lelkével es ereyvel jevt vala • 
Zuleteek kedeg zent damancos • keges 
zvlektevl • es neuelteteek zerzetessevl • 

1 A v fölötti pontok a későbbi kéztől származnak. 
2 Az u betű fölötti pontok a későbbi kéztől származnak. 
3 A későbbi kéz kötötte össze a h betű két szárát és erősítette meg az y első szárát. 
4 A szó fölötti interlineárisan betoldott e betű a későbbi kéztől származik. 
5 A g betű után interlineárisan betoldott h betű a későbbi kéztől származik. 
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kezde lenny ez gyermek jgeen jo elmeyv : 
mykeppen az : ky istentevl nyert jo lelket : 
Byzonyal ez zent gyermek : édességnek 
aldomasyval elevl vetetevt vr istentevl : 

5 Az ev atya neueztetevt vala felixnek 
az ev anya Johannának : Ezeknek ev 
keges zerelmekkel ez zent gyermek ada 
teek egyhazy tumanra1 : mynek elevtte 
valamy velagy gonozsag be evtletneek 

10 az ev lelkében : Hog az zentsegnek illagyat 
be jnnaya2 : mykeppen az vy chereep : 
Hog annak vtanna az zentsegnek illa 
gyat evrekke való meg tartassal meg 
tartanaya : Vala ez zent gyermekben 

15 ev kychyn germeksegeben jmmar veen 
zyve es értelme : tyzteletevs veenseg 
erzseg lappag vala ez < gyenge > gyenge 
orcha alat : Azért az isteny malazt 
jmmar ev benne diódaképpen myelkevd 

20 veen : mykoron meeg kysded gyermek 
volna : es meeg az daykatvl élnem va 
laztatot volna : gyakorta leletevt az 
ev agyat el hadny : olyha jmmar vtal 

1 A Ráskai Lea által helytelenül leírt szót a későbbi kéz javította: interlineárísan be
toldotta a -do- szótagot. 

2 Az n betűk szárát összekötő feketébb tinta a későbbi kéztől származik. 
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naya testnek gyenyerevseget • es valaztot 
jonkab1 fevldevn fekenny • hognem mynt 
testy agyban • nemykeppen nyvgodalmnak 
meg feselveen fekennye • Ez jdevtevl fogva 

5 veue zokassa ez zent germek az agynak 
lágyságát el tauoztatny • es gyakorta az 
fevldevn alonny • Akarván az vr isten 
jevuendevknek tvdoya • valamy nagyot 
meg mutatny ez2 germekrevl2 • Némely evzvegy azzonnak 

10 ev almában illyen latast mutata meg • 
hogky evtet az kerezt vizbevl fel emelte 
vala • Lattatyk vala az ev lelky anya 
nak • hog ez germek olyha chyllagot vi 
selne ev homlokán • Mely chyllag mynd 

15 az tellyes fevldet ev vilagossagaual meg 
vilagoseygya vala • Kyvel adatyk vala 
ertetny • hog ez zent germek adatot3 

volna velagossagwl fevldevn lakozok 
nak • velagoseytany azoknak kyk setét 

20 segegben es halainak arnekaban évinek • 
Mert ez zent germek fenleek ez velag 
ban • mykeppen az veternyey chyllag • 
Es lattateek ev vele fel tamadny ez ve 

Az o betű feltehetőleg tollhiba miatt egészen halvány. 
A szó +-tel jelölt, lapteteji betoldás. 
Az o betű fölötti ékezetnek tűnő vonás: papírhiba. 
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lagnak vy velagossag : kynek ev világos 
saga clky ozlot mynden fcvldekevn : Vala 
kcdcg ez ázzon nemes : ky ez látásnak 
nagy voltán meg chodalkozvan : az ev 

5 anyának amyt latot vala meg hyrdete : 
Az germcsscgnek eztendeyt ez zent ger 
mek zent damancos ártatlansággal 
mulata el : kevldeteek palenciaban : 
Hog az tanolsagnak gyakorlasaual • ev 

10 magának zerzeneye zabád tudoma 
nyoknak <to> tvdomanyat : Mert az 
jdevben palenciaban veragozyk1 vala 
az kevzevnseges tudomány : es bével 
kevdyk2 vala palenciabely tanolsag 

15 hely mynd tanolo deákoknak nagysok 
zamaual : mynd kedeg doctoroknak 
bevlc tevkelletevssegeuel3 : Kezde ez zent 
germek zerelmel4 jgekevzny chalard 
sag nekevl : nem restevn3 tanolny : ky 

20 nek okaert vala oda bochatvan : El5 

hagyván az hetsagokat6 es hazvgsago 
kat : kykkel zokot jfyaknak eztendeyek 
jdeyek el folny : meg eert erkevlchevk3 

1 Az e betű fölött véletlen tintapötty van. 
2 A szó utolsó k betűjének alakja eltér a megszokottól. 
3 A szó "mellékjelei" a későbbi kéztől származnak. 
4 Az interlineárisan betoldott e betű a későbbi kéztől származik. 
5 Az £ betű szárait sötétebb tintával a későbbi kéz erősítette meg. 
6 Az e betű fölötti pontok: a kódex megírásakor odacsöppent tintafoltok; a / betűt a 

későbbi kéz javította át /-re, a g alatti pont pedig papírhiba. 
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tvdomanyaban foglala ev magát : 
Es1 hog az ev lelkeet tellyesben valtoz 
tathatnaya az bevlchessegre : gondola 
meg vonny az ev testéét az bortwl : 

5 Annak okaert : tyz eztendeyg bort 
nem jueek : Annak vtanna kedeg 
ev gyomra meg <erevtene> erevtelenevle 
kezereyteteek didacus pispektevl ke 
vecs borral eltetny : Mely bort oly 

10 jgcen elegeytven vezen2 vala : hog az 
bornak jze chak aleg marad vala 
meg : Kynek okaert reuid3 jdevben 
az zabád tudományokba nagyon haz 
nála4 : ev kora jdeyv iffyaknak felette : 

15 Azért ez fele tudományokban alkolmason 
tanoluaan : 5 hog az jduessegre iduessegesb 
idevt el ne vezteneye : ada tellyesseggel 
ev magát zent jrasnak tudományára 
tanolsagara : Es kezde ez zent jffyv 

20 az isteny bezedevkben nagy hertelen 
seggel gevnyevrkevdny6 : Mely isteny7 

bezedevknek8 mezy9 édességéét : nagy 
keuansaggal10 mereyty vala : melyet 

1 Az £ betű legfelső szárát sötétebb tintával a későbbi kéz erősítette meg. 
2 A szó első e-jét a későbbi kéz javította át i-re, az n betű előtt látható halvány, szét

kenődött tollvonás pedig valószínűleg a kódex másolójától származik. 
3 Az e betűt ö-re javította és a v alsó részét megerősítette a későbbi kéz. 
4 Az n fölső részét sötétebb tintával a későbbi kéz erősítette meg. 
5 A 14., 15. és 16. sor elején viaszcsöppek vannak. 
6 Az első két v fölötti vonások a későbbi kéztől származnak. 
7 Az ;' betű fölötti vonal a későbbi kéztől származik. 
8 A szó első k betűjének alakja eltér a megszokottól. 
9 Az e betű fölötti vonás a későbbi kéztől származik. 

10 Az e betűt a későbbi kéz írta át /'-re. 
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annak vtanna beven ky evtte : Ezen 
keppen ez iduesseges bevlchessegnck 
tanolsagaban : nceg1 cztendeyg vi 
gyaza : Anne2 nagy zeretettel : es 

5 tanolasnak anne2 nagy keuansaga 
ual ragazkodyk vala az zent 
jrashoz : hog az3 eyet olyha mendenes 
tevl4 alom nekevl visely vala el : Es 
az isteny jgyknek magvaat jgyekev 

10 zev5 zyvnek6 íevleuel6 fogaduan : azon 
keppen mykeppen az mennyey har 
mattal meg evtevzevt6 fevld6 : nem 
chak zent gondolatoknak : es zent 
keuansagoknak magvaat hozza 

15 vala : de meeg ennek felette jo 
myelkevdetevknek bevseges dymevl 
cheet hozza vala : Annak okaert 
az evrevk6 bevlchessegnek6 kwt feye : 
az ev zyvynek zelessegere beveb 

20 ben ky evtte6 az zent jrasnak er 
telmeet : Es az my • az embery 
bevlchessegnek6 meg fogyatkozyk 
vala : azt ez zent jffyvban be tel 

1 A szóvégi /' betű a későbbi kéztől származik. 
2 Az e betűt a későbbi kéz írta át /-re. 
3 A névelő interlineáris betoldás. 
4 Az első e fölött feltűnően nagy tintapötty látható: valószínűleg ezt is i'-vé akarta ala

kítani a későbbi kéz. 
5 Az y interlineáris, rubrummal írt betoldás, a v betűk fölötti vonalak pedig a későbbi 

kéztől származnak. 
6 A v fölötti "mellékjel" a későbbi kéztől származik. 
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lyesseyty vala : az isteny malazt 
nak vilagoscytasa • Az életnek 
zentsegeet : es az isteny jgyknek 
lelky dymevlcheet1 fevlevtte1 vety 

5 vala : ez velagy bevlchessegneel •} 
Es az ev bezede • es predicacyoya 
nem vala embery tudatlan 
bevlchessegnek tanolsagyval : ha 
nem jozagnak lelkének meg 

10 mutatásában : Ezeknek vtanna 
levn1 nagy ehseeg mynd tellyes 
hispanianak tartományban : 
mykoron istennek zolgaya zent 
damancos : lakozneek meeg pa 

15 lenciaban : Mykoron zent daman 
cos latnaya az zegenyeknek 
navolyayokat2 : es hog3 synky ev 
ket nem vigaztalnaya : kezerey 
tetyk vala kevnyerevletnek1 nagy 

20 keuansagaual : Mert byzonual 
gyermeksegetevl fogva ev vele 
neuekevdevt vala az irgalmas 
sag : kyvel ev magának gevhty1 

vala : egyebeknek neuolyayokat : 

1 A v fölötti pontok a későbbi kéztől származnak. 
2 A szó első a betűje e-ből javítva. 
3 A szóvégi i betű a későbbi kéztől származik. 
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semmynemev latot gevtrelmben1 

magát nem hagya vala rezctlen 
ne2 : Azért zent damancos. zege 
nyéknek gyakorta való zvgsegek 

5 kel3 evztevneztetveen4 : gondola 
hog mynd egyetevmben az euan 
gelyomy tanalchoknak es enged 
ne : es az meg haló kevzcleknek3 

es : segellene nevolyayokban : 
10 Azért ez keges atya zent dáma 

cos atyánk • el árulván az ev 
kevnyveyt3 : es agya lepléét • 
kyk evneky jgeen zvkevsevk3 

valanak : es ezeknek el vet ar 
15 rat el ózta es ada az zegenyek 

nek : Mely irgalmasságnak 
peldayaual nagy dyacokat • 
es kazdagokat5 : es doctorokat 
az irgalmasságnak myelkev 

20 detyre indeygya ingerly vala : 
Ez idevtevl fogva kezdenek be 
vebben oztogatny alamysnat • 
meg gondolván az ev3 tulaydon 
fesveensegeknek heetsagat : ez 

1 A v-re két pontot tett a későbbi kéz, és az előtte álló e betűt áthúzta. 
2 A XIX. századi olvasó a sor eleji n betűt valószínűleg v-nek nézte, és ezért - az 

eddigi gyakorlatnak megfelelően - pontot tett rá. 
3 A v fölötti pontok a későbbi kéztől származnak. 
4 A szó első v-jét és a harmadik e-jét ö-vé alakította át a későbbi kéz, a második v 

fölé pedig pontokat tett. 
5 A g betű egy k alatt látható, de egyik sincs törölve (vö. 169/19, 174/15, 230/11, 

255/3). 
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iffyvnak irgalmasság tetelebevel1 • 
Illyeten jozagos myelkevdetetnek 
jgeen kedues dyzcs veragok<kal>nak 
veragaual <veragaual > veragozeek • 

5 Kezde az ev zentsegenek édes illa 
tya myndenfelevl ky evtletny2 : 
Mykoron zent damancos atyánk 
nak zentsegenek3 hyre jvtot volna 
dydacus pispeknek hallására • 

10 nagy zeretettel meg tudakozeek 
ez byzonsagrol : es azonképpen 
lele mykeppen hallotta vala ez 
zentseges4 emberrevl : Legottan 
hozza hyvata didacus pispek 

15 zent damancos atyankkat : es 
teue evtet5 az ev egyhazában re 
gulas cananokka : Ky legottan 
az cananokok kevzevt fenleek • 
mykeppen kyvalt keppen való nap 

20 feen • es chodalatos hamarsag 
gal járulván jozagos myelkev 
detevkrevl jozagos myelkevdetevkre : 
Chodalkoznak mynd az cananokok • 
zerzetessegnek il hertelen teteyn : 

1 A v fölött véletlen tintapötty van. 
2 A v fölötti vonás a későbbi kéztől származik. 
3 Az első e fölött látható pontok valószínűleg véletlen tintapöttyök. 
4 A szó utáni, központozásnak tűnő pont : véletlen tintafolt. 
5 A v fölött véletlen tintapötty van. 
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r&pf/oi liaAf *Mu/a?/*t aJof-

hipufÍH*r: Mnuúiukfúlhírt: 

es evtet jol lehet erevuel zerzeek 
sub priorra : Ev kedeg az az 
zent damancos : levn mykep 
pen az gergya tartón való 

5 zevuetnek : es mykeppen az he 
gyen zereztetevt varas ky 
myndeneknek gyenyerevseges • 
Es tyzta zentsegnek1 peldayat 
agya vala myndeneknek : 

10 Levn mendeneknek • életnek 
tykere • zerzetnek peldaya : 
Vala ez zentseges atya : zent 
damancos jmadsagban zev 
netlen : isteny zeretetben jelesb : 

15 kevnyerevletben zomorv : es 
az ev alatta valóknak : vala 
alázatossággal alayok vettetevt • 
meg alaztattatot : Kyvalt 
keppen való malaztot adót 

20 vala isten evneky • syrnya 
bynesekert : neuolyasokert : 
es meg gyevtrettekert : az el 
vezev2 lelkeknek jduessegegrevl va 
lo zerelmben meg gyevladuan : 

1 A g betűben a tinta összefolyt. 
2 A szó utolsó v-je fölött látható vonal a későbbi kéztől származik. 
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un* ty IftfuUhOtj^ adUnaueéf 
luxtyttm i \ta4p1 fértltHtt m«?& ől 

19 
lOr 

[13]1 

[7r] 
Vala ez zentseges atyánál : az me 
nyey lakodalnak jgeen nagy keuan 
saga : gyakorta ecchaka marad2 

vala jmadsagban : Gyakorta ke 
5 deg az ev zyvynek zevpevgese 

tevl az ev jmadsagy kevzevt or 
deht vala : sem ev magát meg 
nem tevrthethety3 vala • hanem 
hog az syronak zaua nyluan 

10 mezzé hallatneek :4 Gyakorta ez 
zentseges atya • ez kyvalt keppen 
való keressél • gyergety vala az 
isteny kegelmessegnek fyleyt • hog 
meltoltatneek az ev5 zyvyben oly 

15 malaztot evtteny es oly zerelmet : 
kyvel az ev kevzelynek jduessegev 
ket jobban erevsben zerezhetneye : 
annak ev peldayaual • ky ev 
magát ada tellyesseggel embe 

20 reknek jduessegeert : az az xps : 
Byzonual ez zent atya • az kevny 
vet ky hyvattatyk collaciones 
patrum : nagy zerelmel meg ol 
vasvan meg érte : es ev benne 

1 Az itt kezdődő és a 28. lapig tartó, szögletes zárójelbe tett számok a kódex eredeti 
rendjét tükrözik. 

2 Az első a-t e betűre írta rá a másoló, majd megerősítésül a javított betű fölé még 
egyszer kiírta. 

3 A szó második ft-ja interlineáris betoldás. 
4 Latin: Saepe autem et inter orationes rugiebat a gemitu cordis sui, nec continere se 

poterat, quin vox plangentis evidenter eminus audiretur. 
5 A szó +-tel jelölt, marginális betoldás 
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20 
lOv 

[14] 
[7v] 

iduesscgnek vtaat • es tevkelletev 
sseg<h.>nek1 nagy teteyet ragada : 
Vagyon kedeg iruan ez kevnv • 
zyvnek tyztasagarol : bynekrevl : 

5 es mynden jozagos myelkevde 
tevknek tevkelletevssegerevl : 
Mely kevnvnek gyakorta való 
oluasasa : eristusnak taneytva 
nyat zent damancost • zyvnek 

10 nagy tyztasagara • isteny gondo 
latoknak magasságára • es tellyes 
lelky tudomannak tevkelletevssege 
re • isteny malaztnak segedelme 
myat fel magázta teek : Annak 

15 okaert oxoniay didacus pispek • 
latvan zent damacos atyánknak 
az ev2 nagy tevkelletevsseget : nagy 
zeretettel tyztely vala evtet • es 
eel vala az ev tanalchaual : 

20 Annak okaert : mykoron jnnocen 
cius papatwl kevldettenek vol 
na3 tyzenkeet apatok zent ber 
nalt zerzetybevl : egy legattal • 
predicalny tolosanak tartoma 

1 A szóban a g után leírt két betűt, amelyek közül az első feltehetően e volt, először 
/i-vá írta át, majd rubrummal áthúzta a másoló. 

2 A szó interlineáris betoldás. 
3 A szó utáni, központozásnak tűnő pont: véletlen tintapötty. 
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itt mttűvttH Jw tvfág&AP tgtfib 

t titdtlnttjutl: /jJg- hiHalcIpt h*x 
YULYU& : \UlfHmtH MltMt \iifJif 

W M I | <*f tvthntftvltlltti: éipK 
htP- HuJtut- ti juhi h'Xuiíi fif 
ptP* ta x ftvit 4*tuuHc*/f*/ <*f tv 
iavfituu/- éf hXtcu* ?*{}*& ** 
uMHftt *i*t kuHthj^ - fúg- W«M 
Ütt pőHtJklftgút htudftfftt ti 
MttUtUtf ite 4f hlltUffThílttHb 
JLgijat Itfltt ti l\+bv\<x.\\*e- i 4* 
l\ő$ ftgtfiftgbtn td tittutP £e 
%HtuYtKtbtH fsátvujifutP- i^muvti 
tipp- btfttotl-lt ja ftttt*m*l 
gcMptckP- \+tttf Jf trtt*ttr** 
JM- • yHtJlutt- vtttgt* bt* ntt-1 
t? Mforutf yífptP" w U jtut 
tUibtvS tt Itrt yaftJtt^Al *?** 

/u>5~fjLÜsióbuvt pvtöic*iUfufna 

nyaban : eretnekevknek ellene : Es 
mykoron el jevttek volna • az le 
gat es az appatok nagy tyztes 
seggel es nagy keuelseggel : Evz 

5 ve gyevlveen az orzagnak egyéb 
feyedelmyvel : hog tanalchot tar 
tanának : ínyképpen kellene vyas 
kodny az eretnekevk ellen : Egye 
bek kevzevt el jvta didacus pis 

10 pek es : zent damancossal az ev 
tarsaual - Ez didacus pispek ta 
nalchot ada evnekyk • hog myn 
den pompasagot keuelseget el 
vetnének : es az kylemb kylemb 

15 agyat leplet el hadnayak : Es 
hog zegensegben es életnek ke 
mensegeben fvtnanak : Hognem 
chak bezeddel • de jo példákkal 
gevzneek meg az eretnekev 

20 ket • mellyet meg es tevnek : 
Ez didacus pispek vala zent 
ember : es kére papatwl az ev 
pispeksegenek meg zevneseet 
hog zabádban predicalhatna 



J2. 

**£**£ dé jó Htl&áJl'UiXit Vtfffa/fa. * 

ÚÍ€H fuburUr* \iált ytnt l+mx 

S t4Htpná7H4€M ti YUI*g9Utt 
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huniét tHííjfavtH hiuu-ud ft/íef 
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*<d* *rúú*dUfé*u * t* tíkvul 
Mai* <*t*kuUfócH ólt^hfl 

t*>&tfwf€ friiícator ftrfthteP 

<ya>' eretnekek ellen : de megnem 
nyerhete : Ez didacus pispek az 
ev pispeksegenek egyhazának 
secular cananokyt • papának 

5 áldomásából valtoztata regu 
las cananokka : az ev zent jn 
tesenek es jo peldaynak myatta : 
Mely regulás cananokoknak 
elsev sub priora volt zent dáma 

10 cos : Ez didacus pispek fvtos 
van gyalog • predical vala : es 
meg betegevlveen el nyvgouek 
vrban : es mondatyk hog hala 
lanak vtanna choda tételekkel 

15 feenlet : Mykoron didacus pispek 
meg holt volna : az ev tarsy meg 
zevnenek az predicaciotwl : es 
meg terének ev hazayokban : 
Chak ev maga marada meg 

20 keuessekkel : az eretnekevk ellen 
való predicallasban • es ellenek 
való vetekevdesben olyha tyz 
eztendeyg : mynek elevtte el 
kezdeneye predicator2 zerzetnek 

1 A rubrummal kihúzott szótag második betűje valószínűleg: a. 
2 Az e betű alsó száránál a tinta szétkenődött. 
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\ut$H fant dtíMM^Hik' j&ílUhjat 

zerzeseet : Valanak ezen helyen 
némely nemessek : kyk kezerey 
tetveen nagy zegensegnek myatta • 
az ev leányokat agyak vala fel 

5 neuelny az eretnekevknek : 
Kyknek ev gonozsagokon kevnye 
revlveen zent damancos atyánk • 
zerze némely clastromot az ev be 
vételekre : az helyen ky mondatyk 

10 prulianumnak : Mely clastromba 
eristusnak zolgaloy evrevk rekezt 
nek alatta : chodalatos zenuedetevs 
segevknek alatta : zoros veztegseg 
nek tartása alat : ev kezekkel mu 

15 kalkoduan : az ev lelky esmeretevknek 
tyztasagaban : adnak vala vyg 
zolgalatot az ev teremteyeknek : 
Mykoron ez clastromban lakozó 
eristusnak zolgaloy neuekevdnenek 

20 zammal es : érdemmel es : az ev 
nagy zent eletevknek jo illatyat 
mezzé es zelessen ky evtven : sok 
zent azzonyokat leányokat hyva 
nak az ev kevuetesekre : olyan 



3$ \nijnh %i*md% tű/api y$*\%4jp 
\*d<d<*iigr« fa\ lyíikt^^n^ hala 

t* f*xrt: t$ lUifiyi fút //ifhaaw 

***# ****** )USűRÍ «f***wf 
**/ ftut UÚt ftftiJHHtutrA YA 

clastromoknak rakatasara : Ezen 
jdevkevzben : kezde predicaltatny 
az kerezt • franciában albigenses 
nevev eretnekevk ellen papának 

5 parancholatyabol : de zent dáma 
cos mynd némely nagy vrnak 
halalayg : ky hyvattatyk vala 
montis fortis ispannyanak • nagy 
alhatatossagval az tartományok 

10 ban hyrdetven istennek igyt : 
appostoloknak dychevsegetevl 
megnem foztateek : mert melto 
levn iesusnak neueert bozzvsa 
got1 zenuedny : Meg meuetyk 

15 vala ez zentseges atyát zent 
damancost • es meg chvfollyak 
vala evtet sok keppen az éretne 
kevk : meg pegdevsveen evtet • 
es saart : es illyen fele hytvan 

20 sagokat ev rea hagygalvan : 
Ennek vtanna valaky ezek kevz 
zevl jevt volt penytenciara in 
dultatvan : ky azt mongya va 
la ev gyonasaban hog • ev volt 

1 A v valószínűleg egy be nem fejezett o betűből 
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Hab- luxLdat: Aftrt nujharúM 
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egyk ky az saarral meg hagygal 
ta ez keges atyát : es hog meuet 
ben hatwl zalma tekerchet kev 
tevt ez zent atyára :l De olyha 

5 ezek sem valanak elegek : ragadoz 
nak vala az jgaznak lelkeen • es 
halainak ellenkevdeseet vezedel 
meet zerzyk vala evneky : Jgekevz 
nek vala az ev gonoz nyelvekkel 

10 kemény fenyegetesevkkel : Melye 
ket eristusnak vitéze zent daman 
cos hytnek nagy voltaual meg 
vtaluan : vgy mond vala azok 
nak kyk evtet halállal fenyege 

15 tyk vala : En nem vagyok melto 
az martiromsagra : meeg nem 
erdemlevttem ez martyromsag 
nak halalat : Azért mykoron 
zent damancos atyánk egy 

20 jdevbcn által menne az helyen • 
mely helyen velekevdyk vala 
ez zent atya : hog evneky zer 
zctteek volna halainak keez el 
lenkevdeseet vezedelmeet : nem 

1 Latin: ...eique a tergo pro derisu paleas alligisse. 
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chak <ba> feleim nekevl : de meeg 
ennek felette bátron es vígan 
megycn vala1 • annak pcldayat kevuet 
veen. kyrevl iruan vagyon : Ada 

5 tcek áldozatra : mert evnen ma 
ga akara : az az : iduezeytenk : 
Ennek vtanna meg hallak az 
eretnekevk • zent damancos 
atyánknak il feleim nekevl va 

10 lo alhatatossagat : chodalkozvan 
ezen mondanak zent damancos 
nak • Nemdee te nem felede2 az ha 
lalnak rettenetessegeet : myt tevt 
tel volna ha tégedet meg fogtonk 

15 volna : Monda zent damancos 
atyánk : kertelek volna tyteket : 
hog énnekem reuid jdevben ha 
mar való halalt ne adnátok : 
Hanem lassan lassan es vartat 

20 va • mynden tagokat en bennem 
el remekevlvcn : annak vtanna 
az el remekevlt tagoknak rezeet 
meg mutatván cn zemeymnek 
elevttc : vtolzer az en zemeymet 

A szó +-tel jelölt, marginális betoldás. 
A d betű feltehetően ft-ből javítva. 
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[21] 
[llr] 

es : ky veueen en feyembevl • ezenkep 
pen hattatok volna fevrtevngeny 
az en testemet az ev verebén : auagy 
kedeg akaratotok zerent evltetek 

5 volna meg : Ez bezedre az jgassagnak 
evldevzevy • az eretnekek el chodalko 
zanak • es touabba meg zevnenek ev 
tet haborgatny : Az isteny es atyafyvy 
zeretetnek tevkelletevssegerevl <nem> 

10 vala hyve1 zent damancos atyánk : 
mert az ev kevzelynek jduessegeert 
keez vala az ev lelkeet vetny : Mert 
egy jdevben egy vrat jnt vala • hog 
meg teerne anya zent egyháznak 

15 kebeléhez : kyt eretnekségnek2 kegyet 
lensege kevrnyevl vevt vala : Mert 
meg értette vala zent damancos • 
hog ez vrat kezereytette az zegeen 
seg : hog el nem valhatneek az eret 

20 nekevknek tarsosagogtwl : Mert ez 
vrnak az eretnekevk zolgaltatyak 
vala meg az ev zvksegeet : kyt egyéb 
evnnen megnem zerezhet vala : 

1 A v betű fölötti e interlineáris betoldás fölösleges. A másoló valószínűleg Wv-nek 
olvasta a hiú szót, amikor a szöveget átnézte, ami így értelmetlennek tűnhetett 
számára, ekkor húzhatta át a nem szót is. Latin: Charitatis quoque perfecíione non 
vacuus beatus dominicus pro salute pronmorum animam ponere promptus erat. 

2 A szó utáni, központozásnak tűnő pont: véletlen tintafolt. 
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•M H M M e/ Arui-lMjdiM*,** 

Mert istennek zolgaya zent daman 
cos • meg tevkellette vala ezt : hog 
evnen magát el arulya : es az ev 
arraual az ev kevzeleet meg valcha : 

5 kevuetveen myndeneknek meg val 
toyanak peldayat : Kyt meges tevt 
volna ez zent atya : ha az vr isten 
ky mendenekben kazdag • egyéb 
keppen megnem zerzette volna : 

10 kyvel ez neuolyas embernek zegeen 
sege fel emeltetneek : Esmeeg meg 
ezenfele dolgot mondatyk hog tevt : 
mykoron meeg az ev hazayaban 
lakozneek : mert némely azzony 

15 állat panazla zent damancosnak : 
hog evneky atyafya fogva tartat 
neek az zerechevnevkneel : es zent 
damancos mykeppen tellyes vala 
kegessegnek irgalmasságnak lelke 

20 vei : belsev kevnyerevletnek zerel 
meuel meg keseredueen : ada 
ev magát el arulandonak : az 
fogolynak meg váltásáért : De 
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nem hagya azt az vr isten • ky evtet 
evmaganak tárgya vala • jgassagnak 
bcvsegesb dymevlchere : es sok lelkeknek 
meg fordulására : Mert ezben dychevyh 

5 tetyk1 az atya isten • hog az taneytvanyok 
nem chak dymevlchevt hozzanak • de hog 
sok dymevlchevt hozzanak • es mykeppcn 
ev zolgay • az pénzt sok nyeresegevknek 
keuansagaual meg hozzak : Ennek2 

10 okaert az vr isten : nemykoron vala 
kyket meg vonzón az kysseb joktwl : 
kyket meg ayandekozot nagyob men 
nyey jókkal : Annak okaert istennek 
embere zent damancos atyánk : ne 

15 vekevdyk vala istennek elevtte es em 
bereknek elevtte malaztban es jo hyr 
ben3 : Az eretnekevket kedeg gevtry 
vala jrygseggel : kiknek jgeen nehéz 
vala ez zent atyának fenessegeet latny : 

20 Az eretnekevk meg neuetyk vala ez 
zentseges atyát : es gonozokat zolnak 
vala az ev zyveknek gonoz keenche 
bevl : Az kereztyeneknek kedeg ayta 

1 A v betű fölötti pontok a későbbi kéztől származnak. 
2 Az E betűben a piros tinta összefolyt. 
3 Az n betű két szárát a későbbi kéz húzta össze. 
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tossagok neuekcvdyk vala ev hozzya : 
es nagy tyztesseggel tyztelyk vala ev 
tet • Egy hazy1 nagy vraknal : erse 
keknel pispekeknel az tartományok 

5 ban : az ev nagy zentseges voltáért : 
méltónak tartatyk vala mynden 
tyztessegre ez méltóságos atya • 

It kezdetyk jmmar azrol való ta 
10 nolsag - hog zent damancos atyák 

ínyképpen kezde fondala zerze - az 
predicator zerzetevt • 

Ennek vtanna : mykoron bodog emle 
15 kevzetev tolosany fvlco pispek menne 

romában : az kevzevnseges conciliom 
ra : tarsolkodek zent damancos atyák 
ez tolosay pispekhez : mely pispektevl 
zent damancos tartatyk vala nagy 

20 zerelmel : Ezen pispekkel mene be 
zent damancos innocencius papa 
hoz : es kére confirmalny evmaga 
nak es mynd ev vtanna valóknak 

1 Az y rubrummal a-ból javítva. 



«... w ,»r ,^|M btifőHu*! \nctf efvHtrniif* 

jtt; ttvjtHftftitee 4KI}* yent eBÍfliAfYuri-
iá * | fuquíHAp *0: Híevt niijhtycvi vu_. 

nmtta/jA*/- vw<ift» í/ifMHi/: /jog- Yuntebf 
*»)«/ A^ p^jtiaN**/2- <Alvnn%kAH ifhnHuL 
Ht*ij- jelenhetutP-; ílltftti Utm.0 .'Xfűtj-A* 
jtnt I+H*0 tgííh*1* k *fnut- .* Hullíftt 
wufavtn *j fAfji vcjkhjcn €g felueen 
H<JHC j HÍM* /«/<?»/ Aihi. <*7 p*pa 'lid£r 
íjfhevmtfA e»*ií><re ^tvtt ^v»un(a*' fit/* 
Ht«cí«-' «ü a; *v W*4/««/- W«fe af *£Pt!l*f 
J*ÍA\UKP- : *f<uhw*Yt \ní\nh <*f tellett? 
ttpjlfAftunt1- mttUfAt \*té^ h**h». t HUUf 

MAHseti jtgtfe/ttt LtuldjtH \ner$ evhten: 

az zerzetevt : hogky volna es mondat 
neek predicator zerzetnek : Ez papa ke 
deg nemykeppen ez fele kérésre • nehéznek 
ada evmagat elevzer : Mely dolog nem 

5 levn isteny engedet nekevl : hog eristus 
nak vicariussa byzonual meg esmerneye 
az kevuetkevzendcv jelenetbevl : mely 
jgeen zevkseges volna ez predicator zer 
zet : kevzevnseges anya zent egyháznak 

10 es az papának es : Mert mykeppen ne 
mely emberektevl hallatot : kyknek ev 
mondasokat melto hynny : hog némely 
eyel az papának almában istentevl 
meg jelenteteek : illyen latas : Hog az 

15 zent janos egyhaza le esneek : Mellyet 
mykoron az papa rezketven es felveen 
nézne : mas felevl lata az papa • Hog 
istennek embere zent damancos fvta 
meek • es az ev vallat vete az egyház 

20 falának : ezenképpen mynd az tellyes 
egyháznak romlását meg tárta : Mely 
látásnak vysagat <meg ertven> chodal 
van : es jegezeseet2 bevlchen meg ertven : 

1 A szó utáni, központozásnak tűnő pont: a vonalazótinta véletlen pöttye. 
2 A z egy másik, be nem fejezett betűre van ráírva. 



HtilHOCH if+l*>bt*b*} ytehvt* i/knneh tm. 
bérénél1' pnttoHumoijuAp' f*MÍ*Aaf- Ji/ 
A)t\re * c_? hrefeet Utgan JQMA lfAgt{éL • 

^nháttn fent _U>H«4Hcofh • tfőtf HUpbur 
yie *f ih feíttríjljéf - ti p¥elmtfen **«4T 
5_»>i__7>i-*>jf_< <*f fwüvrttM twp* €$i{ 

befUnéai fevfchuk fel neteieet • >«*£-
_*I»í/ívK?__/w_lIf__ <v tfCnkffKH fM^édjéf 
meg- térne* • VHIJM, tíéue févent \neg- 
\u\tv\*iié * HUg fnere +ftrt +f f*fH-
reHjef jent h+w+nc** • «*# cvneiltient 

^ ftUtrr&fotet- • JU^AMA^ fref____i#h *t4€_-l_f 
(nAtt^éP- UgolUn /jif _*an f«wl- /e/fel- • IML 
Ljh*b- ftnt +g$(hn .ocfofw*.1 e* h{fte 
Uniev yj^hc^toyviA.^ feguUii+h tHtjH-
egij ékbtmltal '4^ jevutn&e* yyuhcnta 
réP-'Mteuen tnm+gifat+t- elehitP- ne 
W€UM_M#V V*vntvtb >0h*ffth- éf fJ_*f 
ttvlfwgua jerft jtnt cUvM__wr_ tf <?w/v_* 
H^*\nel «*fix - /j_g- wtynUn ftulhi ev 

mynden halogatás nekevl • istennek em 
bérének zent damancosnak zandokat dy 
chyre • es kereseet vigan joua hagya • 
Intveen zent damancost • hog meg teer 

5 ne az ev frateryhez • es zerelmesen meg 
gondolnaya az fráterekkel evzve egy 
akarattal • es valaztananak egy meg 
byzonyvlt regulát • Mely regulán az 
kezdendev zerzetnek fel vételéét • meg 

10 confirmalnaya • es ezenképpen papahoz 
meg teruen • mynd kedue zerent meg 
nyerneye • Meg teere azért az frate 
rekhez zent damancos • az concilium 
nak zolgaltatasa vtan • es meg monda 

15 az frátereknek • papának bezedyt • Mely 
fráterek legottan hyvan zent lelket • va 
Iáztak zent agoston doctornak es tyzte 
lendev predicatornak regulayat mynd 
egy akarattal • az jevuendev predicato 

20 rok • Veuen evmagoknak életnek ne 
mevnemcv kemenb zokasyt • Ez jdev 
tevl fogva zerze zent damancos ev fra 
teryvcl evzve • hog mynden fevldy ev 



aj yrt}icnJLfiu& hffhi vntgne b+n*m*H**l-
HU'»K^ +HH*h WHlMMA :*.f,tlft1* £CM£fM. 
U cnpttuLyuLin • hitA\t*th*.l €if * Hii|e/ 
kvhtHtl t€ • tvrtuk- ferftfneh cvnfltbi 
ci*H+t Hffí«fta. brvuttnii tnvhinti K A 
tpi^P- Y+MAHcfjél+fr- ' ^ cvijHháluntó+n 
hl lélgmltmtvt hált bóyioni\a.b<Avt * W 
nÁA julétmhi iifaw • éjtr * &«/- f*f • #i|f 

/»*£* iMMIAHnMl )**)** * ^ e M ***»*••** 

Ifűf JAvulu+n fent é+wi*nca6 uhianP-

utjtrt l\*\torÍH6 yuAjtAtvul tg • %$v ftalt 
hthi Ut**t • ipr *1**£t f+f' tíff*nli*t éj 
t*n&é*l>in •}Utlh**n h$tg; tfitmttt-

revksegevket ev tevlevk el vetnének • hog 
az predicallasnak tyzty megne bantatneek • 
Melyet annak vtanna • az elsev genera 
le capitulomban • keuanattal es • myel 

5 kevdettel es • evrevk zerzesnek constitu 
cionak myatta kevuetny tartany ha 
gyak parancholak • Az capitulumban 
ky zolgaltatot volt bononyaban • vr 
nak zvletety vtan • Ezer • keet zaz • tyz 

10 eztendevkben • Ezen jdev kevzben • meg 
hala jnnocencius papa • es ev vtanna 
fel emelteteek az papay méltóságra 
Honorius papa • Mely honorius papa 
hoz jaruluan zent damancos atyánk • 

15 es valamyt keert vala jnnocencius 
papatwl • mynd akaratya zerent meg 
nyere honorius papatwl es • Vr zvle 
tety vtan • Ezer • keet zaz • tyzenhat ez 
tendevben • Mykoron kedeg istennek 

20 embere zent damancos atyánk vol 
na romában zent peter egyhazában • 
es istennek zyne elevt jmadsagot ten 
ne • az ev zerzetenek meg tartásáért 



tt m*#r jslefevlefurt AM&jpí nug fátafuL 
\**#f* Hklíf ytvfiNht +f Uv íftnneh fa 

ti l<th* «tf Iqctftvftgtt fitijtAelnuht 
d* *is fent peter +ypeft*lt • ee fent yud 
jypjMts Itfjttit wtfef AIUAU fent 
b*m*Hco& ahiAMFnA^ e«pif tfhxpóti 
pnf p*l Me& egíj hunynet x é* utón 
ÍUHOA Mtlhj: Mentje! prehadqi \n* 

Ltftűt: Ytg-effaH oifdM f*ni fíl(*nt9\t 
(MM i Ufhktíjt- M&U jent l+\n&nc*$ *h\ 

KM fejten i ** Iftjvfotntel népeknél tfltn 
**£ jgiit • &/w«A oAntrt- j<Mf J*»ntM 
» * atyán/1 t nug beeruen t*la(*t**n i 
íjo/ Jmwuu- aj fvUt*r*^ fent rétnanuf 
wo£ cgijf liajttkUu * \uelnet en MchfA 
* ^ bők fo/o/ay /w/r» p r / ^ da/k* 
n**/* uhunál \**U:ei benne UPúfnaf-
*a/a • |y cia/húHiluiH jent XfiViiAYtcvS 

es meg zelesevleseert • auagy meg sokasula 
saert : Mely zerzetevt az vr istennek jog 
ya zapareytya vala ez zent atyának my 
atta : Leueen ev rayta vrnak ev keze : 

5 es lata az dychevseges feyedelmeket 
az az : zent peter appostolt • es zent pal 
appostolt : Es zent peter ad uala zent 
damancos atyánknak egy istapot : 
zent pal kedeg egy kevnyvet : es mon 

10 danák neky : Menyei predicaly : mert 
az vr istentevl ez zolgalatra vagy va 
laztot : Legottan azon zem pillantat 
ban : lattatyk vala zent damancos aty 
anknak : hog az ev1 fyay fratery mynd 

15 velagot mya járnának el ozoluan ket 
ten ketten : es hyrdetneek népeknek isten 
nek jgyt • Kynek okaert zent daman 
cos atyánk : meg teeruen tolosaban : 
hol jmmar az fráterek zent romanus 

20 nak egy hazában : melyet evnekyk 
adót vala tolosay fulco pispek clastro 
mot raktanak vala : es benne lakoznak 
vala • Ez clastromban zent damancos 

A szó interlineáris betoldás. 



AfrttfA t*fu* ff*W *f (rAHVtht • t* *H T̂ 

Adfb • 1)6$ 4f fvattvtht nttfnh ti 9ft*nAtta 
htUwhhiUHth crjag&gLiH * J * ^ " * húS 
*hmitif*lhiftH ijjo/aw fet/*"í*f jkü* 
viP-'Xubu&H éf jtHtfi&S ahjk * fog <*f 
*l l)i)HHt bufd. magét1 IffHfcWfff €«?w€f * 
tt *f tgihéti tpi€*!)t**t apű>w*l nttg fűt 

l)*$ ntijrt oftowaij* el tvht tftnktptti'• 
H*HI tubu+n /jtfgr cf̂ Ac/- Hnnct^e **f 
felfegtd tjhwHth tmtt+ldi+ből • U>HA&K 
ftnnf ellent <*f «M ^/V^A/II^MA/1 ntnt 
n*ttr Ltó7«*. HMm\ */4fV»u faiig-fent 
b*nuiHCo6 AHfAHr- • Ifog- 49 ftxttvtb-
btfftW \sALvHelifet • tHHtagvthtJih 4iM#a 

*J egtfek fvAtzreh Ltftttm n n j fM tn* 
fett • át nt<«£* Wflrtjf • /jag- w ff MJ ^ 
Jcpaftw • vwtj w J fatop «*í «5V*£ /"*** 
W^ÍH * <*j m«i$- fthu.fn.tP- tjahnfnía 
jent Ú\AHÍIIHC90 Ah/anknAl vtutwtin* • 
éftttt Mttf Jtftrt jtvjtf **1* fent 

atyánk evzue hyva az frátereket • es meg 
monda nekyk • hog evneky ez volna zan 
dóka • Hog az frátereket mynd el oztanaya 
kylemb kylemb orzagogban • jóllehet hog 

5 akoron chak tyzen haton valanak1 az frate 
rek • Tuduan ez zentseges atya • hog az 
el hyntet búza magok dymevlchevznek • 
es az egyben gyevhtevt gabonák meg rot 
hadnak • Chodalkozuan ezen az fráterek 

10 hog myre oztanaya el evket ezenképpen • 
nem tuduan hog ezeket tenneye • az 
felséges istennek tanalchabol • de maga 
senky ellene az ev akaratyanak nem 
meer vala tenny • Akara kedeg zent 

15 damancos atyánk • hog az fráterek 
kezzevl valamelyet • evmagoknak apatta 
valaztananak • kynek akaratyaual 
az egyéb fráterek byrtatnanak2 <byrt meg feddetne 
nek> • De maga vgy • hog mynd az 

20 apáton • mynd kedeg az egyéb frate 
reken • az meg feddésnek hatalma 
zent damancos atyánknál maradna • 
Ezeket kedeg azért zerzy vala zent 

1 Az utolsó szótag interlineáris betoldás. 
2 A szó +-tel jelölt, lapalji betoldás. 



ÍAHÍAHC9$ <**ff4xf • VPitrt OttHA&k AK* 

toyuÜiP' fniicaltnj I{UHK& ftpjt -<%M 
HAT őFmtrt \UHtti^úH ]*Ht ÓAHtanné 
A^htAHt- ^ApmUt Hug- Mtueltf MAIA -J^trt 
H*rtUH 7<̂ »éH^ WJ*f feW^ *p+th* 
hu*w \%Uríu • fy tl*t> e* • wia//} <* • 

hLrtKtt- AUfAh/jdffUAp- ohitvt • W 
)*d*ht VMI/MJ «f te//i/</ ftrfttné£ fai 
lilnU Wlfct * H« IjtfUAlhAtHéél AMAhvt 

VflT * k £ fc*li /*IJ#J</WÍ»A- • <*.f*Á- //i/ 
%fc*«»#HAH-tA priovhtAt tg fut* priorok-
ftAp- * ^ v w ^ öfc*e»«A- «j Ifiivfcg** f* 
YjfAV tfUHHtt- )ftt*/ébtvl ti 4fhí Af 

U«HI«W ftutftgeg bufAifAt - 1)0$- A* 
MAK hhMHA bt*fittf*S éiinttvicJfevh 
hé^tut * Htvntliiehh r*M* lftifp*niJA 
UAH utu*eitftP*t yAvtfUxH *Íit\yíth\t 
ht FtUg- bóttötttiAbAM * \AVVIAI ejtett 

30 
15v 

damancos atyánk • mert evmaga akar 
vala menny zerechenek fevldere • es 
evnekyk predicalny istennek jgyt • an 
nak okaert nemykoron zent damancos 

5 atyánk zakalat meg neuely vala • Azért 
tevruen zerent valaztateek apatta 
fráter mathe • ky elev es • vtolso es • 
ky ez zerzetben apátnak neueztetevt • 
Ennek vtanna kellemetes levn az fra 

10 tereknek alázatosságnak okaert • hog 
valaky mynd ez tellyes zerzetnek feye 
delme volna • ne hyvattatneek apátnak 
hanem zerzet mesterének • Kyk ke 
deg alab való feyedelmek • azok hy 

15 vattatnanak prioroknak es sub priorok 
nak1 • Annak okaert ez hyvseges sa 
phar istennek jntesebevl el ózta az 
frátereket • mykeppen lelkeknek nemev 
nemev jduesseges buzayat • hog an 

20 nak vtanna bevseges dymevlchevt 
hozna • Némelyeket kevlde hyspanya 
ban • némelyeket parisban • Némelye 
ket kedeg bononyaban • Vrnak ezten 

1 Az -ok- szótag o-ja a betűből átalakítva, a k pedig utólagos betoldás. 

87 



* 4 
bt*tl*n • t**r'&*# Win*" «?*«*'* 

iwf <«, luo^lidf| J < * ™ H ^ W i w U K*»»l" 
lirJPiSeitlí W»H; «?"•*«" W" W 

31 
16r 

deveben • F2zer • keet zaz -Hat eztendev 
ben • Az fráterek kedeg el menueen 
hyntyk vala myndenyevt istennek 
jgyt • zenuedueen zegeensegnek nag 

5 nyomorúságát • es vr istennek ereye 
vala • evket meg sokaseytasra • Evma 
ga kedeg zent damancos atyánk vr 
nak vezérlése myat romában mene • 

10 It kezdetyk azrol való Jras • ínyképpen 
veue zent damancos atyánk az zerzetbe 
reginaidus mesteerth • 

Mykoron zent damancos atyánk roma 
15 ban való lakásában késedelmet tevt volna • 

tevrteneek aurelianensisbely • zent anianys 
nak egy hazabely decannak romában jevny • 
Vrnak zvletety vtan • Ezer • keet zaz • tyzen 
nyolc eztendevben • Ez kananok hyvattatyk 

20 vala reginaidus mesternek • mely reginal 
dus mester vala tudományban nagy mel 
<tosagban> tossaggal meg ekesevlt • Jozagos 
myelkevdettel es jo hyrrel vala jgeen fe 
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52 
Mit • tyu vtKiMjlbui yyujkr Ayrht \»AU 
ytAYlflsMl +jjC*Ut £gl)l}JL}ll ttWUtMbtH 
t»t cjhtnkijg • iy V£$ÍHAÚU* nujhv 
<Xf tfUntj >Ha.UjhtJiP- )l)Uft >»»if<%f* UtMt 
\wiU fi j<iHdóP*r • /w£ WKHfeutfat hiht 

Mlf* * /pff CMtofáK* ttÍhttfig$*l MU\tA 
prthcalUfifju 'wt A* \mit thmtben 

mifityeti }*&&*>< Ulttbu • nmg <*j tu fi| 
MJJIWW tUt$$* \uw ftut MAU -toUr-t mttif 
Mtnt htfpf««. k*la • I)Ú$- A.f janhcatúr fer 
pt* «l hf&tHut hóhtá. *}M*) faron ef regi 
>UÍÍSHÍ? uufltr felt \sóhu\ vt*£if VMJUI^ 

f+3&*L VUHtíll| CVLV&ÍHidtjfdl* €* Ytlljfl* 
r*w w«kj »w<g- feltuttfit Vsőhux Af ÍM f*w 

Min tft' nu\famin )ntíf*hM e] ftU 
eUtve • /j«û  yntnhoiefat </ /j«*ffi(%M»t * 
rrithifh yrtéicaluAM hiUníbbfítníb \)t 
\í\€Hn (uhut • «*h*tuf- ?«I*«MÍ- U í w g í í M 
W*w Ttytf- H*»M<U ^ car&nuilije-

32 
16v 

nes • Ezen reginaidus mester byrta vala 
parisban az scolat egyhazy tevruenben 
evt eztendeyg • Ez reginaidus mester 
az isteny malaztnak jhlese myat vevt 

5 vala jl zandokot • hog mendeneket kyket 
byr vala • azokat el hadnaya • Es ez életnek 
mogyat zerzette vala magának valazta 
nya • hog evmaga tellyesseggel állana 
predicallasban • De az myt elmeeben 

10 meg gondolt vala • annak ev mogya 
mykeppen jobban lehetne • meeg az ev zy 
vyben elegge nem jevt vala • Mert meeg 
nem tugya vala • hog az predicator zer 
zete el kezdetevt volna • Mykoron ez regi 

15 naldus mester zolt volna nagy nyayas 
saggal némely cardinalissal • es myko 
ron neky meg jelentette volna az ev zan 
dókat • monduan hog ev keuannaya 
jgeen ezt • mykeppen jvthatna ez fele 

20 életre • hog mendeneket el hagyván • 
eristust predicaluan kylemb kylemb he 
lyeken fvtna • akarat zerent való zegeen 
segben • Tahat monda az cardinalys • 
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él 

JW- f*&ú*ft' Hjtn *f ytéfyftoUn <o ,*fc* 
ibü- apód- W « f*gtfM/iip»« • <* pHeíi/ml 
Hiif/Hĉ M J8*ft* ttuJtyté) %A\ ftrjthuh-
VH*fUr< ti • j/- >vm<A&aM Uhfii^ <\l\*A*n 

^uttnrt feni* J*Hwmr»* *hj*frt£*f' * «4 . 
m<5" jélttttt ttíMthi î|UÍ|M<A- hjhhij*\t" 

tu ítyttftginel- Hhnte.hi*ti * ei+f tv fi 
H*Stgtg t£ HuLftof ytttfi»et- Hii/<tif» 

Áutf mtfhr «/ ftuMU-Af ftvfttitn \$AIÓ 

l>t|fow/Gi£~ HeutviJK *<*? Ifubovu/Ug- «*f CM a y 
tvLtúfix^AVUAp- dUnt HeHttteP-'lHtrt V£nf*w 

f Mhtfii omtófófamt ht*ltevthUHeP~-vhi 

íme mastan támadót egy zerzet • ky ne 
veztetyk predicator zerzetnek • Mely zer 
zet fogadást tezen az professioban az aka 
rat zerent való zegcnsegre • es predycal 

5 mykeppen jgaz te keuanod • Az zerzetnek 
mestere es • jt romában lakozyk alvaan 
prcdicallashnak1 dolgában • Ezeket haluan 
regynaldus mester • legottan hozya hy 
vattata zent damancos atyánkat • es 

10 meg jelente evneky zyvynek tytkyat • 
Es regynaldus • zent damancos atyánknak 
ev zentsegenek tekentetyvel • es az ev jd 
uesseges es malaztos jntesenek myatta 
meg fogateek • Ez jdevtevl fogva regynal 

15 dus mester el tevkelle • az zerzetben való 
menéséét • De legottan ez zent zandoknak 
byzonsag vevevye • az háborúság • az ev ay 
tatossaganak ellene vetteteek • Mert vgyan 
ezen reginaidus mester • meg gyogyvlha 

20 tatlan betegseggel veretteteek • halainak 
jegcy ielentetnek • es egessegnek meg gyo 
geytasy oruosoktwl ketelkevttetnek • De 
bodogsagos atyánk zent damancos az 

h betűt b-ből javította, az n-t pedig egy elkezdett ű-ra írta 



\UMt- utAtfrxhtat- jl IjtrfoliH Aantaf cl MOH 
yniuhuun • *d/ i |<^«/ «* *M*g»f JH MJ 

•)*£" <*f *•* >̂ *H ofnV Ĵ<*£ É*M<* fJílfJ 

i"»u W 3 1 W W *<*/£«*• Vfip/^Ha* <tf 

vevt magzatnak jl hertelen karaat el nem 
zenuedueen • tellyesseggel ev magát jmad 
sagra ada • az isteny kegelmessegnek fyle 
yt • zevnetlen való kyaltasaual kevnyereg 

5 veen • hog jl hertelen megne foztatneek 
az ev meeg <jge> jngen sem zvletevt • ha 
nem chak nemykeppen remenseggel <zvle 
tevt fyana> fogantatot fyanak vygastala 
satwl • Kevnyeregven az vr istennek regi 

10 naldus mesterért1 • zent damancos atyánk 
Hog az vr isten akar chak keues jdeyg 
adnaya evneky az zerzetben regynaldus 
mestert • mykeppen az vtan zent daman 
cos atyánk ezeket az frátereknek az col 

15 lacyon meg bezelly vala • Azért my 
koron zent damancos atyánk jmadkoz 
neek • meg jeleneek azzonyonk maria 
nyluan reginaidus mesternek • myko 
ron reginaidus mester vigyázna • es 

20 mykoron az hydeg lelesnek hevsegeuel 
jgeen nagyon hevetevzneek • Es vala 
nak istennek bodogsagos zvleeuel zvz 
mariaual • ez velagnak azzonyaual • 

A második r betű interlineáris betoldás. 
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keet jgeen zeep leányok • Es monda az 
kegelmessegnek kyralne azzonya • regi 
naldus mesternek • Keeryed en tevlem 
amyt akarz • es meg adom teneked • 

5 Mykoron gondolkodneek reginaidus 
mester hog myt keerne • egy az leányok 
kezzevl kyk kevuetyk vala az mennyey 
kyralne azzovt • suga reginaidus mes 
térnek hog semmyt ne keerne • Hanem 

10 valamyt meltoltatneek evneky adny 
az irgalmasságnak kyralne azzonya • 
mynd ez ev akaratyara hadnaya • 
Tahat elteteek ez jo tanalchal reginal 
dus • es vete istennek bodog zvleenek 

15 valaztasara • hog az ev kedue zerent 
adna evneky valamyt akarna • Ta 
hat az zvz maria • ky teryeztveen az 
ev zvzey kezeet • es ez beteg reginal 
dúsnak • zemeyt • fyleyt • orrát • zayat 

20 kezeyt • es labayt az jduesseges kenet 
tel • kyt vele hozót vala meg kéne • Es 
az jgyknek tulaydon formayat • myn 
den meg kenésre meg mongya vala • 



HAJ*- htfttrt ét l+kAt)v\x éftnhtfpén műnk 
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Mely jgyk kezzcvl chak azok lelettek meg 
kyket mondót azzonyonk maria • reginaidus 
nak veseere es labayra ezenképpen mond 
uan • Meg zoreytassanak az te veseyd tyz 

5 tasagnak evueuel • Labayra kedeg mon 
da • Meg kenem te labaydat • békességnek 
euangelyomanak meg zerzesere • Tahat 
azzonyonk maria meg mutata reginal 
dus mesternek • predicator zerzetenek evl 

10 tevzetyt monduan • Imehol vagyon az te 
zerzetevdnek evltevzety • Ezenképpen ez 
betegnek zemey elevl • az zvz maria az 
ev testy látásának zemelyet bodogwl el 
reyte • Ezenképpen gyogeytateek meg re 

15 ginaldus mester legottan tellyesseggel 
meg gyogyvluan • az mennyey kyralne 
azzontwl • Byzonval melyet annak ev 
annya keent1 <gyogyeytot> vala meg • ky tugya 
az egessegnek kenetyt meg chynalny • 

20 Reggel leuen kedeg • zent damancos 
atyánk el mene meg latogatny nagy 
zerelmel reginaidust • es meg tudakozek 
róla • hog mykeppen volna • Monda re 

í szó a rubrummal áthúzott szó fölé frt javítás. 
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ginaldus • Jgeen nagy egessegben vagyok • 
Tahat regynaldus mynd meg jelente 
zent damancos atyánknak az latast • 
Adatnak nagy hala adások az iduezey 

5 tevnek • ky meg gyogeygya azokat ky 
ket meg veer • es kyket meg sebeseyt 
azoknak iduesseges oruosagot ad • Cho 
dalkoznak az oruos doctorol jl hertelen 
egessegen • nem tuduan azt • mely or 

10 uosnak orvosság adasaual gyogyvlt 
volna meg • ky az értelmek zerent 
az ev egessegerevl keetseg vala • Har 
mad napon evlveen zent damancos atyánk 
reginaidus mesterrel • es vala ev vélek 

15 némely zerzetes ember • ky azt byzoneyta 
hog lattá nyluan az zvz mariat el jev 
veen es reginaidus mesternek mynden 
testéét meg kenueen • evnen tulaydon 
kezeuel • De ez mennyey kenet reginal 

20 dus mesternek ev testéét • nem chak 
hydeg lelesnek hevsegetevl • de byzon 
val meeg az gonoz keuansagnak ger 
yedetevssegenek1 hevsegetevl es • meg gyo 

Az utolsó előtti e interlineáris betoldás. 
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geyta annera • hog mykeppen annak 
vtanna reginaidus meg válla • hog ev 
benne valamy fertezetevssegnek • chak 
elsev jndulatya sem jndult • Ez latast 

5 zent damancos atyánk • reginaidusnak 
halála vtan hyrdete ky • mert reginal 
dus mester kezereytette vala zent da 
mancos atyánkat gyonasnak tytkya 
alat tartanya • vgy hog senkynek ne 

10 mondanaya ev elteben • Veueen azért 
menybevl egesseget reginaidus mester • 
tellyesseggel ada ev magát vr istennek 
es zent damancos atyánknak evma 
gat kevteleze professionak auagy be 

15 eskeesnek kevteleuel • Végezetre kedeg 
reginaidus mene bononiaban • holot 
álla tellyesseggel predicallasban • es 
eristusnak sok lelkeket nyere • Ennek 
felette ev myatta sokan mentenek be 

20 predicator zerzetben • ez jdevtevl fog 
va kezde bevevlny jgeen nagyon az 
frátereknek zamok • Reginaidus mes 
temek az zerzetben való be vétele vtan 



tfít * C I lum«n<™e *Jhi«Hl m«w« liifann* 
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zent damancos atyánk mene hispanya 
ban • vrnak eztendeeben • Ezer • Keet 
tyzen nyolc eztendevben • holot zerze 
keet clastromot • Egyet mayorycumnal • 

5 ky mastan appacchak clastroma • mást 
secubyamnal • ky hispanyaban az 
frátereknek elsev hazok clastromok 
volt • Mykoron kedeg volna hispanya 
ban zent damancos atyánk • az helyen 

10 ky mondatyk godalfaita • némely 
fráterekkel evzve • Meg keserte satha 
nas az frátereket • hog ez bodog atya 
nak zent damancos atyánknak tar 
sossagatwl el tauoznanak • Mely do 

15 log ez bodog atyatwl élnem tytkolta 
teek • meeg mynek elevtte meg lenne • 
Mert látásban jeleneek nemevnemev 
nagy sarkán zent damancos atyánk 
nak • mely sarkán az frátereket kyk 

20 ev vele valanak meg nyit zaual lat 
tatyk vala be nyelnye1 • Azért meg 
érte ez latast istennek embere ky tel 
lyes vala istennek malaztyaual • hog 

Az y fölötti vonás feltehetően véletlen. 
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az frátereken volna pokolbely evrdevg 
nek nagy kesertety : Es ez rettenetes 
latast meg jelente zent damancos 
atyánk az frátereknek : jntveen ev 

5 ket : hog alhatatoson állanának az 
késértet ellen : mely kesertettevl senky 
be nem nyeletneek : hanem chak az 
ky zabád akaratya zerent akarya : 
Reuid jdevnek vtanna : az sarkán 

10 mely az1 frátereket látásban be nyelt 
vala • annak vtanna azokat be nye 
le tetemenyel2 es : Mert mynden fra 
terek kyk lattatnak vala lenny zent 
damancos atyákkal : haromtwl meg 

15 válva : egy pap fratertevl meg val 
va : es keet parazt fratertevl meg 
válva evrdevgnek jhlese mya el me 
nenek : Zent damancos atyánk meg 
kerde az három fráternek3 egyket : 

20 hog ha ev es el akarna menny : Fele 
le az fráter : tawol legén en tevlem 
zerelmes atyám : hog az feyet el ha 
gyvan : az lábakat kevuessem : De ez 

A szó vonallal jelölt, rubrummal írt, marginális betoldás. 
A második -te- szótag: interlineáris, rubrummal írt betoldás. 
A szó első r betűje e-b<31 alakítva. 
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zent atya az fráterekre kyk el mentek va 
la • nem haraggal1 hanem kevnyerevlettel 
jndultatot vala • Legottan az jmadsagnak 
hyedelmenek zokasara fordeyta evma 

5 gat • hog kyket parancholatokkal megnem 
tarthata • azokat jmadsagyval hynaya 
meg • Mert keues jdevnek vtanna • isteny 
malaztnak jntese myat • az fráterek mynd 
meg jevuenek • Ennek vtanna zent da 

10 mancos atyánk jevueen parisban • Vr 
nak eztendeeben • Ezer • keet zaz • tyzen 
kylenc eztendevben • es ot keuesse nyv 
gouan az fráterekkel • ky vgyan ottan 
az el múlt eztendevben • némely jacab 

15 nevev embernek hazat • magának 
zerzette vala -2 es jmmar olyha harmy 
chan valanak • Ennek vtanna bono 
nyaban mene • es tahat ez felyevl meg 
mondót reginaidus mestert parisban 

20 vyve • az zerzetben be vevt fráterek 
nek nagy nehéz puztulasokkal • kyk 
bononyaban az ev atyay zerelmeuel 
vigaztaltatnak vala -3 Hol jgyvel es my 

1 A h betű rubrummal írt betoldás. 
2 latin: ...qui ibidem anno procedenti domum sibi Jacobi receperant. 
3 I-atin: ..non sine gravi desolatione fratrum, quos receptos Bononiae paterno consola-

batur affectu Parisius destinavit 
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42 
21v 

elkevdettel az meg fezevlt eristust pre 
dycaluan • nem sok napoknak vtanna 
regmaldus mester el nyvgouek vr 
istenben • Es temetteteek bodog azzonban1 

5 ky jg hyvattatyk sancta maria de campis • 
mert meeg az prdicator zerzetbely2 frate 
reknek nem vala tulaydon temetések • 
Ez jdevben ez zentseges atya zent daman 
cos atyánk fenlyk vala erkevlchevknek 

10 tyztessegeuel • az is tény geryedetevssegnek 
anne hertelensegeuel viseltetyk vala • hog 
evtet lenny • byzoneytatneek keetsegnekevl3 

tyztessegnek es malaztnak edenenek • es 
mynden drágalátos kevuel meg ekesevlt 

15 edennek • Vala ev benne elmének jgeen 
nagy egenlevsege • hanem chak mykoron 
kevnyerevletre es irgalmassagra zomo 
dyk vala meg • Es myert az vyg zyv 
meg vigaztalya az orchat • az belsev el 

20 mének kellemetevs<segeet> ékességéét • nyl 
van való kegelmessegeuel es orchayanak 
vydalsagaual kyvevl meg mutagya va 
la • De maga ez zent atya zyvnek an 

1 A szó utolsó betűje z-ből rubrummal javítva. 
2 A b betűn a rubrum elkenődött. 
3 A g betűn rubrumfolt van. 
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43 
22r 

nye alhatatossagat tárgya vala • hog 
aleeg auagy soha jol meg gondolt • egy 
zer meg mondót bezedeet • megnem val 
toztatta • mellyeket lenny okossagzerent 

5 istenzerent meg gondolt auagy meg 
mondót • Es mykoron ez zent atyának ev 
orchayaban ky fenleneek az vydahmsag1 

myndenkoron • az ev lelky esmeretynek 
jo byzonsag tetelebevl • Ennek vtanna 

10 ennek myatta nehézség nekevl • mynden 
embereknek zerelmeet magának vezy 
vala • Mert legottan hog emberek ez 
zent atyára tekentnek vala • az ev ze 
relmekben megen vala be • Valahol ez 

15 zent atya zent damancos atyánk nya 
yaskodyk vala auagy bezel vala • akar 
vton tarsyval • akar házban gazdaual 
es egyéb zolgakkal • Akar nagy vrak 
kevzevt • ez velagy feyedelmek kevzevt 

20 es egyhazy feyedelmek kevzevt • myn 
denkoron beuelkevdyk vala epehtev be 
zedevkkel es jo példákkal • kykkel hallok 
nak zyvek haytatneek eristusnak zerel 

1 A h betű /-bői javítva. 
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mere es ez velagnak vtalhatyara1 • Myn 
denevt ez bodog zent atya mutatya 
vala magát byzon predicatornak • 
jgyvel es myelkevdettel • Nappaly jdev 

5 ben az fráterekkel auagy tarsyval 
senky kevzensegesb senky vygab nem 
vala ez zent atyánál • Eyely jdevben 
senky vygyazasokkal es jmadsagokkal 
alhatatosb nem vala mynden módon • 

10 Estvelere marad vala ev neky syralm 
es regeire vygassag • Az napot kevz 
ly vala kevzelynek • az eyet vr isten 
nek- tuduan azt • hog vr isten nap 
pal parancholta az ev jrgalmassagat • 

15 es eyel az ev enekeet • Syr vala ke 
deg ez zent atya nagy gyakorta 
nagy bevseggel • es voltának az ev 
syralmy ev neky ey es napy kénye 
ry • Nappal akoron syr vala jnkab 

20 mykoron az gyakorlatos naponkent 
való myseknek tyztessegeet zolgal 
naya • Eyel kedeg akoron • mykoron 
meg elegevlhetetlencvl myndenek 

A h betű ji-ből alakítva. 
A ' betű rubrummal írt betoldás. 
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felette vigazna : Mert vala evneky 
gyakorta való zokasa : eyel egyha 
zakba meg maradny : annyera hog 
aleg auagy rytkan volt ez zentseges 

5 atyának zent damancos atyánknak 
byzon helye nyvgodalmra : Azért 
jmadkozyk vala ez zent atya eyel 
es marad vala ébren vygyazvan • 
valamenyre az testnek gyarlósága 

10 tevl erevltetven ky vehety vala : 
Es mykoron jmmar meg faraduan • 
az alomnak zevksege el jev vala : tahat 
ez bodog atya auagy az oltár elevt : 
auagy valamy egyéb helyen akárhol • 

15 auagy byzonual kevuevn jacob patri 
archanak hasonlatossága zerent keuesse 
nyvgouan ev feyet az kevre le hayt 
van • esmeeg fel serkenuen : auagy 
fel serken vala az leieknek es jmad 

20 sagnak geryedetevssegere : Mynden 
eyel ev tulaydon kezevei három dy 
sciplinat vezen • némely vas retezzel : 
Egyket vezy vala evmagaert : Masy 



rmomban $*uHv*t*tntl • éj ftntfi 
tpuf f̂ijiu. vtttfVtJcM tmbtvtKt fúgab 

I«Ue/*J* Hft|^»l*«H CM VMÍM&MĈ C/ 
jci»cht« • CM * c#• tucn&HcAfcu/ >*rtt 
tthfí* NA/A • #^ pnt a t y a i i g CÍ fM 
loUf&OttpJprt. W * • / CM**CM/MIJ CMPClf 
IctiMe/ • farmi* f'fr^PKd * ttetccftaJ 

Kai- t*RiÍ*l[€gg*! faflc/f|Mc£ « 5 * H J w < j í 
ic/tt* • <tf n*uőli)4.fúhn W o J^MHI/C 

Hf*ttfe||cW^ /9t<M M l * t f IkJc • / ^ 

p > j#fw«/ AUAcp; vniftHhenáélttl 
|d/;a•/(Mh/> fc*ft«Mf !»€|«^«/ • AMA*» 

hiffóvt ytviteuip . cufhíwyMíM /;tjhM>l 

46 
23v 

kat bynesekert kyk ez velagon élnek • 
Harmadykat azokért kyk purgato 
ryomban gevtevrtetnek • Ez zentse 
ges atya mynden embereket fogad 

5 vala isteny zeretetnek bevseges ev 
leuel • Es mykoron ev mendeneket 
zeretne • ev <e> 1 es • mendenektevl zeret 
tetyk vala • Ez zent atyának ez tv 
laydonsaga vala • evrevlny2 evrev 

10 levkkel • syrnya syrokkal • beuelkevd 
veen kegesseggel • ky evtven evma 
gat tellyesseggel kevzelynek3 gond vise 
lesere • es neuolyasokon való kevnye 
reletre • Ez kedeg ez zent atyában • 

15 myndeneknek jgeen kedues vala • hog 
egygyevgyev vton jaruan • soha sen 
kyt jgyvel auagy myelkevdettel 
soha senkyt kettevs bezeddel • auagy 
chalard myelkevdettel meg nem4 chalt • 

20 Vala ez zent atya zengensegnek 
byzon zeretevye • evltevzven hytvan 
ruhákkal • Ételben j tálban tart 
vala jgeen mertekletevs módot • 

1 Az e betűvel megkezdett szóra tintafolt esett, ezért újból kezdte a szó leírását a 
másoló. 

2 A szó előtt valószínűleg egy elkezdett J betű alsó szára látszik. 
3 A szó első k betűje /-bői alakítva. 
4 A szó interlineáris betoldás. 
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fcwitrtufts** «*k*^ el bM*{t*htMi • 

evt** íi^Mfruz ' t* +1 húrt l»5iji *leg*il 
ni * J * ittffc/ * /j'5 •*/ ^ V"*rS"^ 
eleget tenne • & *J «w elmttMF gii*r 
Uf*$*t f«/i* Hí«ipt« h>wp«/;^*waiM • 

Í35if *t<md VXAJA w€Hfe/i| / * A * V fjfrti4H 
tnetettfit * * * * * fc«Af-«f ?*wh +h(avoh 

*tid£T *? f*wí" <*ty* ?<**" J*HMH«"#íf <*/?/.*wr 

MCHI « * / • ^ M I / í f H « l ' p W ^ t**bbet 

\u7ntl* ftm Aepi^LAH be nem ment.' 

erevClnel *M*VI *p|<* \ntta »w«*if*/- «f 
2*nheg*$ *hf* *f enne nenthtncí* h*r 
h*S hhiH • té jelenj MAU f< í»u^ 

^eé tenuevbneh e? M 0 5 - * t y * ; 

l)0cc jent $*UIAHCÜ0 +\hi+nP%u\$- *l*ht 
W * IfAfohti ifhutenl • /jdjc ehrkg*& 

Gcnyerevseges étkeket el tauoztatvan • 
kevz bevchevkkel meg elegevdyk vala • 
Vala ez zentseges atyánál • az ev testének 
erevs byrodalma • es az bort vgy elegey 

5 ty vala vízzel • hog az testy zevksegnek 
eleget tenne • de az ev elméének gyár 
sosagat soha megne tompehtanaya • 
Vgy mond vala némely fráter istvan 
metensis varas bely • ez zent atyáról • 

10 Hog ez zent atya zent damancos atyánk • 
mykoron lakozneek carquassonaban • 
egy egez nagy bevhtben • tevbbet 
nem evt kenyérnél • sem jt tevbbet 
viznel • sem agyában be nem ment • 

15 El jcvueen kedeg az hvsvetnek jnnepe 
erevsbnek mongya vala magát ez 
zentseges atya ez enne penitencia tar 
tas vtan • es jelenyk vala zebnek 
es kevucrbnek ez bodog atya • 

20 Kezdetyk jmmar azrol való tanolsag • 
hog zent damancos atyánknak adatot 
vala hátaim istentevl • hog evrdegeg 
ne hatalmazhatnának ev rayta • 



*9jL I 

**Utw/«5>t«f* HlífM^M trtiJHtk f**U**' 
t$ AtHttfíff vteh*l m w *W- "tf«m«/y 

IJA^HAJ1- l)6ii<zf&hi<tbő! tgif natpi nett 

48 
24v 

Be tellyesevdeek byzonval <z> ez zent atya 
ban az mondás • mellyet monda xps 

az ev taneyhtvanynak • kyt meg jr zent 
lucas kevnyvenek tyzen egyed rezeben 

5 monduan • Attam nektek hatalmat 
• ellenségnek mynden ereynek fevlette • 
es semmyt nektek nem art • Némely 
eyel zent damancos atyánk az oltár 
nak elevtte jmadsagban el teryez 

10 kevduen • Akara evtet az jmadsagtvl 
meg vonny pokolbely evrdevg • az egy 
háznak heyazatyabol egy nagy kev 
uet hagyta ala • oly nagy zengessél 
hog mynd az tellyes egyház zerte zen 

15 gene • Es oly kevzel jevue ez kev • zent 
damancos atyánk feyehez • hog az 
capuciomot meg illete • Mykoron zent 
damancos atyánk az jmadsagban jn 
dulatlan maradna • pokolbely evrdeg 

20 ordeytvan rettenetevsevn • meg zege 
nyevluen el mene • Mykoron pokolbely 
evrdeg • zent damancos atyánkat ezen 
keppen megnem jyezthetneye • keserte 
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i**M é\le\jhit \xo]yt4K fr*tern*P- • hvjfel 

\\tt* ^ fv*tvveNt • Ifúg- fépthf «*j «0»/ 

istau 'Hítrt fofcte \toh <*̂  ^«v^€tbtH. 
Ijóg ennyiét* \tfan etf >»«***• tttfc VfatH 

tetxipi/ /jAPAMgafol" *f \§*rficul4tnu6 -

49 
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evtet meg chvfolny • Annak okaert • my 
koron zent damancos atyánk jmadkoz 
neek conpletanak vtanna • jelenek ev 
neky pokolbely evrdeg • némely oltár 

5 elevt jmadkozo fráternek kepeben • 
Melyet zent damancos atyánk myko 
ron1 aleytot volna fráternek • kézzel 
jnte neky • hog nyvgodalmra menne • 
Tahat az evrdeg ky jelent vala fráter 

10 nek kepeben • feyet haytvan el mene • 
Ennek vtanna zent damancos atyánk 
jnte az frátereket • hog senky az egy 
házban ne maradna az vtolso harang 
vtan • Mert zokas volt az zerzetben 

15 hog conpleta vtan es veternye vtan 
anne jdev vtan • hog myg egy septem 
spalmost meg monthatnanak • kys ha 
rangal harangozot az versicularius • 
ennek vtanna be mentenek halasnak 

20 helyere • Mykeppen meg vagyon jr 
van az constitucioban es • De maga 
ez chalard evrdeg • es tettetees zerent 
való fráter • mykeppen elevzer jmad 

y fölölti mellékjelek egyetlen vonallá folytak össze. 
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4]b*H • ^ 5 - <HKĈ eif nwjj- ty/f**a/««A 
Yigtltt • «* /j*?>H*i?*f fe/rc/cA /egejtr 

£f fiUnctomót Yneg ^ c f c c m W # j • 

j«pW tt<apí fittiMnt AJ (iltnctontúH • 

erátnttfre tg jhutftgiMfhre tevan • 
JHw •M.ffrovoH |«vih J«m«itt£* * 4 * H A 

lj* fa*/^* fcfctfW ^hiMi, ttiicLif-

sagot mutatván « ezenképpen tevn másod 
zer es • harmad zer es • Tanát jaruluan 
ev hozya zent damancos atyánk mon 
da • Mene nagy engedetlenség vagyon 

5 ezben • hog ennezer meg tyltottalak 
tégedet • es harmadzer leltelek tégedet 
engedetlennek • Tanát hahotaluan az 
alnoksagos evrdcg monda • mastan 
az silenciomot meg zegeteem veled • 

10 Monda zent damancos atyánk • ne 
akary vigadnod neuolyas azban1 • 
my teneked nem haznal • En vagyok 
saphar uagy feyedelm az silenciomon • 
es zolhatok mykoron lattatyk énnekem 

15 alkolmasnak • Vr isten az ev tytkon 
való jtyletyvel meg zerzette • az keget 
len ellenségnek pokolbely evrdevgnek 
gonoz álnokságát • az ev valoztottaynak 
erdemekre es jduessegevkre zerzy • 

20 Mert mykoron zent damancos atyánk 
latnaya • atyafyaknak vadoloyat po 
kolbely evrdevgevt • némely eyel • oly 
ha vasas kezekkel tartany cédulát 

1 Az n betű 2-ből alakítva. 



t$ *q Lmu+0 WÍ*g*H*/ úluafntí • 

W c * ** < - I 4 « ^ « I I / -tar • w ' W l i í í 

liftteta- «/««/«»f • > i f«* rnf * f » I *H 

* * • • I M T * * ctémUtd kédfshM^ • 

MMf- ^ l l tMMCOl f * f l f * M * • VUfMClÚ lré/v 
M*f* • Al,M*lf / «•? «* / W * »««* f f « 

"Int* wíjfypw ^ftlUnftg- »«*$ f*8* 

ím?*/1- m«if J*lwuk i/h*Hi*r «*/ #» 

J**M*ro* +hJAttt>P*r*ft*«* *«**»« 

*tf \uró?ua»f íUfiffMfifr ítruf*kni 
tt«K & * /Wff> **? <*? * <*? m#MMi|«i 

es az lampas velaganal oluasny • 
Mykoron zent damancos atyánk ker 
deneye az evrdegtevl • hog myt oluas 
na • Felele az evrdeg • az te fraterydnek 

5 byneket oluasom • Azért zent daman 
cos atyánk paranchola az evrdevg 
nek • hog az cédulát el bochatnaya • 
Mely cédulát el bochata • kezereytet 
ven eristusnak neueben • kyben lele 

10 zent damancos atyánk • némely vet 
keket • kykbevl az ev fyayt meg fedde • 
íme mykeppen az ellenség meg foga 
tyk az evnen alnoksagyban • es az 
jgazak meg zabadeytatnak az ev 

15 nyomorvsagogbol • Mykoron zent 
damancos atyánk • keresueen keren 
geneye az varast • mellyet zeretet 
az ev lelke • az az • az mennyey varast 
es vigyazuan1 evryzneye ierusalem 

20 nek kev falyt • az az • az mennyey 
ierusalemnek2 falyt • meg lele azt 
ky kerengvén keres • mellyet be nye 
lyen • ordeythuan mykeppen orozlan • 

1 Az y rubrummal írt, interlineáris betoldás. 
2 Az / betű r-b<51 javítva. 



aUf cUftvcmnd- »Mtf HÍCM litltpqt nttg hu 
\tfuan * htűnh* t? ovéeíjh* ***?[*!*<«£ 

)*»u»nn»* +hj*nt *Http> MÍftrf * f <W 

jent b*\H*ncoe <£ftj*wA- * &« IÍOWA <*f «»• 

lMif> >it|ic»* i/líjíM VM511 f«wf Ijtltien-^kU 

tjtM*/1- J<k <*? f/k>iij* jó\$*UtVA • ««T /JA tf*M« 

az clastromnak mynden helyeyt meg bu 
dosuan • Monda ez ordeyto orozlalnak 
pokolbely evrdevgnek • zent damancos 
atyánk • Myre kerengez jt kémen bestye • 

5 Felele ev • az nyereségért kerengek • 
mellyet ezbevl vezek • Monda neky zent 
damancos atyánk • Myt nyerz az dor 
mytoryomban • Felele az evrdeg • Az 
zvkseges almát el veueen • az nyvgo 

10 dalmát meg bántom • Es resten tezem 
fel kelny • tunyasagot hozok be • Ezenkep 
pen az isteny zolgattwl tanalehozok 
meg maradny • Ennek felette mykoron 
be bochattatom • tahat testnek evztevneet 

15 es chalardkodasokat bochatok be • Az vtan 
zent damancos atyánk • be vona az evr 
devgevt az karban • es monda neky • 
Myt nyer illyen nagy zent helyen • Felele 
az evrdeg • Azt tezem • hog kesén jev 

20 yenek jde az isteny zolgalatra • es ha 
mar ky mennyének • es evmagokat el 
felegyek • Ez vtan viue az refectorium 
ban es monda neky zent damancos 



VtlChfllA * f ftffd /}«/lf t*« • « £ VVIOKíU ^Ml" 

irt/i/eA- * | f HttfM^Htx/1' íjijpép- • <* )t /e^ 
>icA /».* I)t<tt£ng9t b^ftb*^ • Hlí/frorow 
|^Mí- <L*t*i*aM<?7>tf 4k*g$inhinA \tonhAtnteb~ 

Htéyt W*I*mf/> *tpi*b«*tt nii*v*£ ** f̂- jé-

vn*& htuMtul' 4^HAP- óP-Atvt *f tylt. 

53 
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atyánk • Myt nyerz az refectoriumba • 
Felele az evrdeg • kychoda nem ezyk 
tevbbet • kychoda nem ezyk keuessebet -1 

Ennek vtanna jnnet el viteteek az locuto 
5 riumba az zolo helyre • es monda zent 

damancos atyánk neky • Myt nyerz jt • 
Felele az evrdeg nagy hahotaual • ez 
hely tellyesseggel enym • Jt leznek me 
uetesek • jt mondatnak hyrek • es jt lez 

10 nek sok heetsagos bezedek • Mykoron 
zent damancos atyanktwl2 vontatneek 
az evrdeg az capitulom házban • Kez 
de az evrdeg az helt rettegvén el futnya • 
monduan • Ez hely énnekem poklom • 

15 mert valamyt egyebevt nyerek • azt jt 
mynd el veztevm • Mert az fráterek 
jt intetnek jora • jt gyónnak • jt vadoltat 
nak • jt verettetnek meg • jt oldoztatnak 
meg bynekbevl • Annak okaert ez helt 

20 jnkab rettegem es vtalom az egyéb 
helyeknél • Ezenképpen kezereytetveen 
az evrdeg zent damancos atyanktwl 
az felséges istennek eréével • erevuel 

1 Latin: RespondiL Quis non plus: quis non minus. 
2 A szóra viasz csöppent. 
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bat! HU5- «/taín<<» £»?«*£ *l)*ir •*? m^5f 
hmuUjttt- meg- >t< fognfflíHéLBtte 

fchjt*ul''fcv> ntij^Vón »w«r «/****** *"* 

*t&l- üteg- f*5H*íÍ* ** tttntNi Vtttmy" 

rij> HiííbvdM wt«r /«i$»f bolti* * *** 

>4 
'v 

akaratya nekevl • ky mutata az evr 
deg az ev gonozsaganak chalardsagyt : 
hog lássak evtet az jgazak es meg 

5 chvfollyak : ev magokat az ev tevre 
tevl meg oltalmazyak • Hog az meg 
kevteleztek meg ne fogassanak : es 
megne tartassanak az ev tevreben -1 

Esmeeg mykoron zent damancos atyánk 
10 predicallana romában2 az appacchaknak 

zent sixtusnak egyhazában : jeleneek po 
kolbely evrdeg verébnek zemelyeben 
az appacchaknak feyeken : hog meg 
bancha evket istennek jgyenek jgekev 

15 zetytevl • Kyt mykoron meg esmért volna 
zent damancos atyánk : paranchola 
egynek az zolgalok kevzzevl : hog az ve 
rebet meg fognaya • es evneky vinneye : 
Kyt mykoron meg fogót volna : ada 

20 evtet zent damancos atyánknak : 
zent damancos atyánk veue az3 ve 
rebet : es mynd tellyesseggel meg mel 
lyezte monduan : istennek ellensége my 

1 Latin: ..Mt videant iusti ipsumque irrideant et sibi a laqueis caveant: ne irretiti capian-
tur et teneantur ipsis. 

2 A szó közepe és az alatta lévó egyhazában szó közötti folt az előző oldalra esett és 
a papírba beitatódott viasz következménye. 

3 A z betű fölé viaszcsöpp esett. 
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\tét* «uf*#- MtúfihuJLH • fN'MifW ifhtntek 
ilUnfi^t • rtptvltj Y*ÍA/PAH lf* fe/jf«t*vd * 

HUH* Alf hithlti hJlA ŐUÍJAI ti «#«f \M 
Lt • 4^ /wim^t^ /«wflr ^ * * W* ^AMCÍJCH 
«*f bo&ag *±tfon «/h*K< #/«uf- * af cwrjcjp 

HlAgVttf>y| feny*«^ * p*M <*? */<**/ Alf W#fH 

55 
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re bántod meg istennek jgyeet • Mykoron 
az evrdeg ordeytana az nagy faydalm 
ert • zent damancos atyánk az fevldre 
vete evtet monduan • Menyei istennek 

5 ellensége • repevly mastan ha tehetevd • 
nagy zendevletevt teez • de kaart nem 
tehech • Ezenképpen1 az evrdeg az abla 
kon be mene • es az reez lámpásra fel 
mene • ky tellyes vala olayal es eeg va 

10 la • Ez lampas fevg vala kys lanchon 
az bodog ázzon oltára elevt • az evrdeg 
az lámpásnak lanchat nagy hertelen 
seggel evzve verueen • az lámpást ala 
fordeyta • Az lámpásnak juege az ev 

15 edcnebevl vagy rezebevl ky eseek • de sem 
megnem tevreek • sem az olay ky nem 
omla az juegbevl • de ala forduluan 
zayaual • vezteg al vala az eegben • 
Fel emeluen az sororok az ev zemeket 

20 latak az lámpást az eegben segeetseg 
<se> nekevl chodakeppen allanya • es chak 
egy cheep olay sem evtteteek ky belev 
le • Az evrdeg kedeg el enezeek • 

1 A szó utolsó e betűje fölött piszokfolt van. 
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sí 
ntjÁba* nfntelit tijel \ttg*lHA • e* AJ j 
1*H*JM/M*X heUtfoitml éluaftAAn Htmif 
jrjifóhit fyLnttl «* tltvti* jfoMíw/ii 

VMM ^tftih tam«*Mrarf AhiAtthtAp- HII; 

L tuftj J#M#- <J«*>M*Hro# AhiAnP- * /;*»£-

«*f ifffti*5i'|i*AviM / 5 « M £**«* ta/M<* • *# 
*lí €Mt*^4^- 4.1 A^A¥HAt\A tafrlff * }M»VlM 
CtJóiU XtthjjéHh &AH1AHCO0 Ah/Aft^ ' 

l)*jp iMijn^ A ^ i ^ tArdfA >»n*i'(p*«Hi 

5I)UHAA- lA*ttpJA ttptníj AI tvrltg A*f 

cotf *tífAH&- Hicíp tt«i«f<<m ^ aurbe/pt 
«t? tkf iflapllAMAi * IjAJp'JA el Vl t tHN^' 

p*uv«?í- frAta.^ ' hn\\er Py$ldulAf&An 
HIIJUÁ Aj hAVAi ftrt* ' **f »*'*^»/ /?*** 

Mykoron zent damancos atyánk bono 
nyaban némely eyel vigazna • es az 
lámpásnak velaganal oluasuan nemy 
jrasokat • leleneek ev elevtte pokolbely 

5 evrdeg mayomnak kepeben • jachodoz 
van1 zent damancos atyánknak my 
elkevdetyhez képest • Tahat parancho 
la neky zent damancos atyánk • hog 
az gyergyat kezébe tarcha • Mykoron 

10 az gyergyaban jgeen keues volna • es 
az evrdeg el akarnaya vetny • páran 
chola neky zent damancos atyánk • 
hog mynd addyg tarcha mygnem 
mynd meg eeg • Tahat kezde az gyér 

15 gyanak langya egetny az evrdeg kezet 
es kezde jgeen ordeytany • Zent daman 
cos atyánk meg veruen az evrdeget 
az ev istapyaual • hagya el menny • 
Esmeeg mykoron bononyaban némely 

20 parazt fráter • kenyér kvldulasban 
mynd az varas zerte • az nagy far 
ratsagbol meg zomyvhozeek • jueek 
áldomás nekevl • es zent kereztnek 

1 A d betű z-ből javítva. 



totttfir ntM* meg- t*r* AJ cúttutntifej • 

r<JffcH«feû e»ii htfl* ipí*utrtnn» **-

k? faiHvcl whr /***,** • híP.Jif 
"^J* SÍ. \h h_ I ^ I ^ • t» 

lót- fet£*4u f+*>ttr liőnteí.tntih +4 «£*/ 

tpftntrtvwi '\\\€Yt jól er&tvriUtH. « 

57 
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vetése nekevl : meg tere az conuenthez 
az jevuendev eyel pokolbely evrdeg 
rettenetevsevn kezde gyevtreny : es 
zendevletevket tenny az egyházban : 

5 Az fráterek ezeket latvan • kyk az 
egyházban jmadkoznak vala • Jr 
galmassagra jndultatvan jarulanak 
az zegeen fráterhez : jmaduan ev1 

érte • kezereytyk2 vala az evrdevget 
10 hogky menyen az fraterbevl • zen 

telt vizet hyntnek vala reya • Es 
mykoron ez evrdevgtevl meg zal 
lot zegeen fráter vontatneek az egy 
haz zerte az evrdevgtevl • sok fra 

15 terek aleg tarthagyak vala3 meg : De 
maga végezetre el hyvattateek ez 
dologra zent damancos atyánk • Zent 
damancos atyánk el mene : es pa 
ranchola az evrdevgnek : hog meg 

20 mongya okát myert gyevtreneye 
ez frátert : Felele az evrdevg : azért 
gyevtrevm mert jol erdemlette : 
tegnapon az varasban aldomasne 
kevl es zent kereztnek vetése nekevl 

1 A szó utáni, központozásnak tűnő pont : véletlenül lecsöppent piros tinta. 
2 A második y valószínűleg e betűből javítva. 
3 A szó +-tel jelölt, marginális betoldás. 
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luuP-s4Hn<t£- őfraert Af bőr féregbe 
híj l*ti«t +f borban % snqr }ft* engemet • 
ti beJu HtéMtA * fent JAMAficüif +hfén} 

ren Aj hihirviiltw IfAKwgofyu+rHxt • 

ftlhlnák-Af caftídfiinafat i/hnt ÍM 
dujmij tjt t\i h>u<*bb* H*\*Í WAIVIJ 
l}*h>A .* 44 t-auóftiAYt *w f*w/« jwM 
beli\ eMvbeg i a? frAter +*teg f<*bA%u 

%4op/ »/«M<W hőit- v&tJYieri'íut? neueu 
h'fittleYibtv rardínAht \svi fent AA 
\%\AHt~óS aAi/kw/^iaA tf r/jo<ta f*te/e 

<gi/ IjAfbAH 'fent AA\HAHCOP AhfAttfc 
tieijben tjóh étorAévtftuHvvl \neg 
fAlót embert i \tt*\t fhlUt <?M w/<t 
/**»Vi ^íMh J a w a w c a * AtlJAnl i AH 
HAI1 MhAHHA A? fhÜAUAl iMtf/f A***' 
Hl|P«fé Jlí e*róe*UtVí%tfne£ MffafW-4 
)9*MAMh^/lM»fJ)étfh>UAbbA Af 
<»»i&*i*/- He t$í{eHtreuei)eh i Af títf 
^ut^uA ^eg- lefdé>t<?k tyieutreht 

jucek : Annak okaert az bor féregbe 
ky vala az borban : meg jva engemet • 
es belee mének : zent damancos atyánk 
kcdeg jmaduan ez1 fráterért : myko 

5 ron az veternyere harangoznának • 
monda az evrdevg : Myert jmmar 
fel kelnek az capichomosok istent dy 
chyrny : jt en touabba nem marad 
hatok : El tauozuan ev tevle pokol 

10 bely evrdeg : az fráter meg zabadu 
la • 
Vgy mondót volt rayneryvs nevev 
tyztelendev cardinalis vr : zent da 
mancos atyánknak ez choda tétele 

15 revl : Hog egy napon hozanak az 
egy házban zent damancos atyánk 
eleyben : sok evrdevgevktevl meg 
zallot embert : Vevn stollat ev nya 
kara zent damancos atyánk : an 

20 nak vtanna az stollaual meg kevr 
nykeze az evrdevngevsnek nyakat : 
parancholuan hog touabba az 
embert ne gyevtreneyek : Az evr 
devgevk kedeg kezdenek gyevtretny 

1 A z betű valószínűleg egy elkezdett v szárára van ráírva. 



«*mw*A okáért rtj+thtAH VMÓHJH*A._ 
UjJjLtljjupi vnijnht ti HitytHtttnk 
>>iifv« hftrtijttj >nijnht- jt Ipítufr. 
h*twj t jftltle >tnt datnAHcot lAhfAHt2 

YUHt bűH)iAti*£ él hjttPtt i ln<MHtlfdi 

Hf <NM<AciH ttjtftnht +lMM4t*t-*. • 

^f*u^ * Hii/ttétttiM hftfefat jtf/pIaHt 

*f *g?itf*fb*y* fujngaffUkP-: f I lonig 

mtrh *3 nw CPJCHII/HA- C//*MC md«<l 
Mrfi2- * IMOHAA ?IM/~ AAtnAttcoS itdifénp- * 
Hughl Áinőtofci totévt tm\ik hjptn 

&A&6>I uíHf IJAMAP- ti \nmntttub.i 
t? Vlh-lM_Jg7/ A*ít«0 /<J«W WfoiH Ht4H 
^ / ^ ^ | *TÉ|/ k / j í f *l*»M <?*\fe Hl/iféJa A 

b/*'<í/*- fcftjtt- UffiéP- •WMŰUÍA ftnt 

59 
30r 

az embernek testeben jgeen erevssen 
annak okaert1 kyaltvan mondnak 
vala : Hagy mynket el mennevnk 
myre kezereytez mynket jt gyevt 

5 tretny : Felele zent damancos atyánk 
nem bochatlak el tyteket : hanemha 
ty énnekem kezesevket adandótok • 
hog jde touabba semmykeppen meg 
nem teertek : Mondanak az evrdev 

10 gevk : mynemev kezeseket athatonk 
my teneked : Felele zent damancos 
atyánk : Az zent martyrokat kyk 
ez egyházban nyvgoznak : Monda 
nak az evrdevgevk • nem tehegyevk 

15 mert az my2 erdemynk ellene mond 
nak • Monda zent damancos atyánk • 
meg kel adnotok : mert egyéb keppen 
semmykeppen3 az gyevtrelmtevl za 
badon nem3 hadlak el mennetevk : 

20 Ez vtan egy keues jdev vtan mon 
danák : Iol lehet nem erdemlyevk 
de meg nyertevk : hog ez zent mar 
tyrok kezesek leznek • Monda zent 
damancos atyánk • mynemev jelt 

1 Az e fölött halvány, véletlen tintafolt látható. 
2 Az y feltehetően egy be nem fejezett e-ből van átalakítva. 
3 A szón rubrum kenődött el. 

145 



Óű. 
<tifoíL tnnthm • /|<f«p ef AIT^H I*9*H * 

*4tUUntt *f « »JWEIJK*U£ : ftncii jt#c£ 

WfnAmt/fcttffoJg-u* i/fí»ii/ etted* UH 
UKtth htUijdcHtijhml* * Mirt tf 

nhaiM cl hvld^HfbsihutH ; *J l)*gií*P-

<JLM*HIAI nthtw m«g~ #71/ IM/A I -
ftti/ííjct- VWIÍAUIVM f*«h v<dÍM<t «£p/ <#**-

mttu/tf M»I hi^lhiHif :t)őftfA fiíhnn+x^ 
4*2 fiÍAHnh Jtyit <U>n<\ncof tf Hgtí 
an^ i *31 fabftijerctíluéu fent J<tw*K 

60 
30v 

attok énnekem • hog ez byzon legén : 
Felelenek az evrdevgevk : menyetek 
el az zekrenhez hol le tetettenek az 
zenteknek feyek : es lelytek azokat el 

5 forduluan : Chodalatos dolog : es 
myndenestevlfogva isteny choda tete 
leknek tvlaydoneytando : Mert ez 
dolog meg keresteteek : es ezenképpen 
leleteek : mykeppen evk mondák : ez 

10 vtan el bvlchvztatvan : el hagyak 
az embert • 
Esmeeg bononyaban : mykoron ne 
mely fráter vettetevt volna az be 
tegevknek való zolgalatra : az bete 

15 gevk étkének az hvsnak maradékát 
áldomás nekevl meg ezy vala : 
Mellyet mykoron tevt volna egy estve 
el ragattatvan evrdevgtevl : kezde rette 
netevsevn1 kyaltany : Hozya fvtanak 

20 az fráterek zent damancos ez keges 
atya es : Kevnyerevluen zent daman 
cos atyánk ez zegeen beteg fráteren : 
Feddy vala az evrdevgevt azrol • hog 
meert volna be menny az ev fra 

A szó első e-je alatt rubrumfolt van. 
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á?1 

tattittf- h/kitn* MCH&A a? inrhing*. 
J&ilii HUuttHi t uurt fal trbtmUft* 
nug- inéin * j btttgenr Ijnjaat1 é6... 

HnéM nav^ndfólo^ itfue* crifiufnaK 
nuubin i l)6tr ríj ynéfiij beUvle ifUthi 
frufe? Ugvltan vvtitr j«%baÁul*. : — 
VfHttig- \na+8 balog- • wielt( Mag-
<*mtciuiij btjfúb * wxtntutl *j folgob-
£i|É* /«#«£ t teuobthitr ifjiunhjvi 

alU 
&WTTIÍ /*£• tjfitnbtijg- *J<Afrot- \saU . 

ntm ítWM gijevtvtlvn nthtvl: mirr 

wtuttml faúré vttíjtftvrt giftatrtttif t 
Jiala Khtg tj ajfam^U^t V-ahavt fotHft 

hon ah fan yrtoicvdar ftvfttbtlij fra 
ttvtt- latofnar- hala : S/Ht\h»ran tf meg-
ntanaat Ijt/i/t* jntot halna *j hg*6 
atija ytHt lj*n**tco$; tltnftr ej AJ fa 
nif+llaht juhéttn ntvtih.ncia.va /jaya • 

ói 
31r 

terének testeben : Monda az evrdevg • 
Belee mentem : mert jol erdemlette 
meg eveen az betegevk hvsaat : Es 
monda zent damancos atyánk : en 

5 meg oldozom evtet ez bynbevl : es 
teneked parancholok iesus eristusnak 
neueben : hog ky meny belevle : Mely 
fráter legottan meg zabadula : 
Esmeeg maas dolog • mely dolog 

10 anneual byzöb1 • meneuel az dolgok 
kyk lettek : tevbbeknek esmeretyre 
jvtottak : Vala némely azzony állat 
hogky sok eztendeyg adatot vala 
testnek gyenyerevsegyre : de az byn 

15 nem levn gyevtrelm nekevl : Mert 
ez azzonyallatot kezde pokolbely evrdeg 
jdevrevl jdevre nehezevn gyevtreny : 
Vala kedeg ez azzonyallat rokon zomze 
gya az zent egyháznak : hol florencia 

20 ban akoron predicator zerzetbely fra 
terek lakoznak vala : Mykoron ez meg 
mondót helyre jvtot volna ez keges 
atya zent damancos : elevzer ez azzo 
nyallatot jntveen penitenciara hoza • 

1 A nazális rövidítését rubrummal húzta meg a másoló, tehát utólag toldotta be. 
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őz: 
«*MWaA WaH MA AJ CM gtltVtf^mUH ti k*t 
*V*t*U *<*it* im^Jfi^nJ nup níitrt 
IpS- tv ttítí jtóhüxlij curltg- ti f*u4fH*ije}-

^m ty& hf%(é hhfkéH Uittt n*p*tí>*H 
hűié uiitígo&dhiiA %um Ilijét tat/* • <*? tu 
jMtty+SH **ii*t' t^HnhtwtéljMMjí <t? p 
F*t ínnhu/h \u trftHétjé • Tf'tfóH <*} ítfi-
HilLsipiatvelvnttetíl ^ • ót ItU tu 
VKA/pú- froMd^ít gíitvtrttptii UUNUH* 
«.4<î  ftfiuf- ővn*/fat*'UMH tu eluut 
vul- béttgfifft • is AHHIHAI rtflthbtn 
^*jU nug- háftuulffij létwuf- fólgztU 
n|ÁW • yniHiutl 4* Hftnit- térteién Kr 
UMfrmtml ' Af \HftHfl4H hil* Hjkrfrl 
team/ Mőttbuhfp- iioit 4HifhtvH fent h. 
toutHtot <e/r/awA ównett mulnteh • ^ ^ 

buiaA éfie/Heh gqAlajAhJAHi • w«r W 
3< éf <*tfőwi<tll<tttnil h$*# ht^éihír* Ifúff-

w\t*h*lHtré cfftiteg- meg- A*2<itnú-$Hti 
cvnt<£ 

62 
31v 

annak vtanna az ev gyevtrelmeen es kev 
nyerevle • az ev jmadsagyval meg nyere 
hog ev tevle pokolbely evrdeg el tauozneyek 
Vgy hog • kynek kevzben vetet napokban 

5 keues nyvgodalma nem lehet vala • az ev 
jmadsagy myat eztendevnel touab az zo 
kot bántást ne erzeneye • Byzon az test 
nek gyevtrelmetevl zabád • de lele ev 
magát gonozban gyevtretny leiekben • 

10 Es az testnek oruossaga • levn ev elmee 
nek betegsége • es anneual restebben 
kezde meg tvnyvlny istennek zolgala 
tyatwl • meneuel az testnek zertelen ke 
uansagytwl • az vyonnan való keserte 

15 tevkkel vontatyk vala • Mykoron zent da 
mancos atyánk onneet mulneek • ez az 
zonyallat meg jelente evneky az ev keser 
tetyt • Lata zent damancos atyánk • hog 
az meg gyogyvlasnak jo tetely • fordul 

20 tanak eseesnek gyalazatyara -1 meg keer 
de ez azzonyallattwl keges bezeddel • hog 
ha akarna az elevbby allapatra auagy 
gyevtrelmre esmeeg meg hozatny • My 
koron ez azzonyallat hadnaya evma 

1 Latin: Quando ubi viro dei inde transeunti exposuit, illeque beneficium prestium in 
ruine scandalum versum vidit.. 
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óf 
g*t íjtttmtl +KiHttij*Ht * e$ jent- <U»MH 
CÚ$ Jiufsuhkt^ tjeíacere • JiiOMtU jent 
KHH+HCV* «*SifAw£ •kérlel- U+wjéht • l)Og 
kj«* *f tenebei • mtlij | M W Uthihft-

őhurt • Méto fúf HApőf UhM l)+hilnuit 
\a*n v+Mbeltf turietr ej ^fjónijMUhuil 

<tjttyeutrelvn hjelevjer W«* bi\nneh 
hfittija * *AH «<*/»- faton*?* Un H n*f*f*£ 
m/t hí^tifhiUfnA^ éruő/pupi té erSe * 
vnthuP- Ajbntfvi • iynteh Vs/antt* <f 
^ouif^lUh Uvn Jent- b*m<*ncQ0 Ahpn 
KmA /;AVVW«*J férjet* belij foror e* +% 
h*M * &Ü$ffaróH nemein y»4f> tj pl* 
iiraft»» jerjetevt Jgeen eMe*jvm\e 

nfl$en ej p*p IM/<* jtlebtnef * elevjer 
•nfh*/*- tuíW «f pp<Jimh>#* jevjetnet-
9*5" **~ cúMueHbttth jerjenenel1- * #7 

tenne * Nj )ynm+r jerjete0 ÍHUA • \ M 
najóU. ej^jjomj^lUt ej LojjvCig- tetei 
yent jent 6<\M<AHCÚ0 *h\<xurn*l- * 

f? <ft£ 

gat istennek akaratyara • es zent daman 
cos atyánknak ezessegere • Monda zent 
damancos atyánk • Kérlek leányom • hog 
legén az teneked • mely jnkab lattatyk 

5 alkolmasnak te jduessegevdre • Annak 
okaert • nem sok napok vtan hatalmat 
vevn pokolbely evrdeg ez azzonyallatnak 
testéén • hog az ev lelke jduezevlne • Es 
az gyevtrclm • ky elevzer vala bynnek 

10 kennya • annak vtanna levn <vigassag 
na> vigaztalasnak oruossaga es erde 
meknek aztaga • Ennek vtanna ez 
azzonyallat levn zent damancos atyán 
knak harmad zerzete bely soror es ay 

15 tatos • Mykoron némely pap ez pre 
dicator zerzetevt jgeen evldevzneye 
azért hog florenciaban az egyhazat 
kyben ez pap vala plébános • elevzer 
attak volna ez predicator zerzetnek 

20 hog ot conuentevt zerzenenek • Ez 
azzonyallatnak es nagysok bozzvsagot 
tenne • ky jmmar zerzetes vala • pa 
nazola ez zerzetes1 azzonyallat ez bozzvsag tetei 
revl zent damancos atyánknak • 

1 A szó +-tel jelölt, lapalji betoldás. 



áé jent &*vnAHo>0<ititAHt ftug UttnxttvJ* 
t»Ht Yftoyáiutn • BeHJ/eggel nnftlh*$ii*l 
U+nipnt • Hicrr ^ ^ ttgtát/- «* « 
y ^ / t ^ íjtnhp** Ípbérg*hj* • » * M ^ 
l)«YHAi> e^ prfttHtt júfntftt* lejen \ 
t* «? ferdéden f*l niuktmt fentül • 
Pi) HÍMHJ if<vkfli*H k tvli^h - mtifkfften 
?&rth<UniAnco0 Ahj+Hp- nujt~ mohi* • 
Wi|ftww f*wí &AHUKHC90 ^ft/kw^ W 
M«* AoM<ÍH|̂ itftvf • ftfalbéltj tVVÓCg- j * 
vnl+ «Af conutudftf etpi jjfatiHdf- f*mt 
hitben • «* k ^ ^ yrt&tciAHr ferfetbehj 
fatfevePnef- ftcvejh\erefeteiil egy cvtt 
rfr.rr" t* *j f*c**fatPt* +&* 4HHÍNJ 
cgjl ntize wfaiM t%tt- c9ftfi£rőhit-*hin*lL 

ej W a ok* *Uiert fMíthf ettrieu-
<*j )f/\\*n*Ü~ hytbtn-+j elfitu conft/firh 
«*UH*HA tpi*ril*jtt fel Aj gtí VfUh étft 
Uuel- l)óg filMe AJ tpioHoUf Ijnlgahtf 
ról -40 neyn &hwA >HI/MJ *tegi{$ w«p 
JWipftfM'f* Aj \it9\l<th//Suphu- " éf<rt 
hfjttH Hunét +y tenl evtifie/fovóh e0-
Httinh el \nentnek- • be <*] ** tltntnM-

V ^ *í FI0H*fr ***& ut jJenttneuth • 

de zent damancos atyánk meg vigaztala 
evtet monduan • Békességgel myelkevgyel 
leányom • mert ez pap ky tégedet es ez 
zerzetevt ezenképpen haborgatya • meeg 

5 hamar ez zerzetnek jo frátere lezen • 
es ez zerzetben sok mukakat zenued • 
ky mynd ezenképpen be telyek • mykeppen 
zent damancos atyánk meg monda • 
Mykoron zent damancos atyánk vol 

10 na bononyaban • pokolbely evrdeg ja 
rula az conventhez egy jffyvnak zeme 
lyeben • es kére az predicator zerzetbely 
frátereknek secrestyeresetevl egy con 
fessort • Es ez secrestyeres ada evneky 

15 egy mas vtan evt confessorokat • Kynek 
ez vala oka • Mert pokolbely evrdeg 
az jffyvnak kepeben • az elsev confessort 
annera gyeryezte fel az ev rwt beze 
deuel • hog felkele az gyonas halgatas 

20 rol • es nem akara mynd vegyg meg 
halgatnya az vtalatossagokat • Ezen 
keppen tevnek az tevb confessorok es • 
mynd el ménének • de az ev elmenesek 
nek okát megnem mongyak vala • 

25 hog az gyónást meg ne jelenteneyek • 



*2 mwfifivh ftLul'jeHtfisfttvnt 
Ikdk &PHA* %*U • MiykrtfM <*f twrótget 

fU*W Kft* W«t pntfégprtH* \ÍAÓ tpi$ 
H+S * tddféU- €9 ftcYtfatvfB f**t*r el mtnt 

fU c/tuJfe orvéul • Ifág- *lf̂  fatHiHÚh €&' 
hittié/h meg- nem lfÁl$atf)AHviH<Ap- • ntőnö 
UfH ilkivl HAgíf féti« t$*H6f ftlb+t 
hjf jtuftifTaujJj Mgij iHőfté \ulf tfft 
crejhftf^eJ • 1\Ő$- *j f*jit*.*tP- yemHnd^it 
*»*Ji«iWA ' eé <y bijyttftkntP- nem 
jitartUiP- ftm\Nnd\at í)<sb\<\\ ?Kd)4t 
jtnt &+YH*H<H6 +tiJAnl ti nttne ** Itcre 
óluáfahiíl • «^ im+lfiighul * ti A* t/hnij. 
tlnttlhvitt/Uw * el nttnt <*j tttíjlpfLi 
Ü Híiflftlt Uhu €2 tpfatut • dffc*n nttg: 
tfintve l)*g- tu háÍHA twAeg * te UÍŐH 
&* netSj • dthúóh Itlth • ntt\rt Ifóg- f/fen 
HtP- 9ólg9xijt jíltitn ketpflegnel <\Utk* 
r*/irt*n& • hfntfitjttt tuttt mtg- felit • 

Ás tMr&tg- el entfuttn * +9 <£i///«ft?«*S" lf<* 
ttíjfU htukttnet- jlUtif<m*l itwir £*w 
l)t%$ntn - 4atnb*jptn kf ú.cv*j(Í\e*e8 wtg-
tn$t*btlHHt" * «*? confé//ót*őÁ ellen* \ 1 

mert az confessorok felevl • zentsegzerent 
való gyonas vala • mykoron az evrdeget 
hynneek lenny embernek • De az evrdeg 
felevl nem vala zentsegzerent való gyo 

5 nas • Tahat ez secrestyeres fráter el mene 
zent damancos atyánkhoz • es panazola 
ev elevtte errevl • hog evt fráterek egy 
bynest meg nem halgathattanak • mond 
uan ezbevl nagy < példa > gonoz peldat 

10 ky jevny • Touab vgy mond vala ez se 
crestyeres1 • hog az fráterek penitencyat 
predicalnak • es az byneseknek nem 
akarnak penytencyat hadny • Tahat 
zent damancos atyánk el mene az lecke 

15 oluasastwl • az jmadsagtwl • es az isteny 
elmelkevdeestevl • el mene az egy házba 
es myhelt lata ez gyonot • ottan meg 
esmere hog ev volna evrdeg • es mon 
da neky • Atkozot lelek • myre hog isten 

20 nek zolgayt jllyen kegessegnek alatta 
kesertevd • keményen evtet meg fedde • 
Az evrdeg el enezveen • az egyhazat ha 
gya keenkevnek jllatyaual meg bevz 
hevuen • Ezenképpen az secrestyeres meg 

25 engezteltetek • az confessorok ellen • 

1 A szó második r betűje i-ből alakítva. 



^ **** *OT +*****({*&* 7*nt Unum 

*bf*MA Wfet WthicalUniö HéHuLj HA 
fén unt- m+r£ tg^l^aUn • « 4Mn 
£?HÍ- W K « # O ^ H * i*ij«l>*t túkn* 
m**ehUUft>MJL KuAnfiigaksI -1* 

w < / " r"*'<*c»* Ht#r / ^ / i « w . / w * j u 

fent Ivhifn+P- *&ifa*lföf • /;„/ «^ 

66 
33v 

It kezdetyk az choda teteeleknek mondása 
mykeppen zent atyánk feenleek • halót 
taknak fel tamaztasaban - meeg ez ve 
lagba eltébe chodalatos keppen • 

5 Vala egy romay evzvegy polgarne az 
zon • kynek vala neue gutadona • Ez ázzon 
nak vala nagy aytatossaga zent daman 
cos atyánkhoz • ennek vala egy kysded 
beteg fya • De mykoron zent damancos 

10 atyánk volna predicallando némely na 
pon zent mark egyhazában • ez ázzon 
zent damancos atyánk zayabol • istennek 
jgyenek hallásának keuansagabol • ev 
fyat el hagyuan • az predicacyora mene • 

15 Mely predicacyot meg haluan • hazahoz 
meg tere • ev fyat halua lele • Ez ázzon 
az bánatot melyet vevt vala fyanak 
halálából • veztegseggel meg nyomoreyt 
van • az az vezteg halgata • byzvan 

20 istennek ereebevl hatalmasságából • es 
zent damancos atyánk erdemebevl • 
fel veueen ev vele az ev zolgalo leányt 
es az ev meg holt fyat • El mene 
zent sixtusnak egyhazahoz • hol az 
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07 
ftctéen krndf- conft/ftr* pnt \á.mtMM4ap. 
* • €x/r*i*nfutl tupté LhfttP- UáU* t-é 
nejért 4q1f***i fliuten cJfaujdhUtfL **1* 

wwih biHtu LAófníj' t*né- *t*t*t egiji 
heb-e* hee Hunuit űaU AJ cLfk**mli*n 
«*f mjtfihvt 'MvtfUí^ ahourt le menüett 
4f +jfan' UU fent &4tH&ncof ahitinktt-AJ 
ctxfihdmn I^HAP- *mjj+ elettt OIHAH • 

**ue «*/?** lyelt fiiJAt jent IAMMMCM AH{A 
nhutP- Ultoiflféf • e$ u tmrt/ejketi&tuK CM 
tltutiz • AejJ« hernij ftfiultHAfal Ipg ewuhj 
*g*Íjen %neg A)HAÍJA AJ e*fí\At •XklfAf 
4j fVgmlhUtá Ah'fA SéHte+niAHCOé AhJAM^ 
n*gij l\t*telenfegge) ej hferuet AMJAHAP 
fmi&AÍHutn fk hfeve*jegeen kunijereuluen 
ti mene eu t*ttU egij huejfe • #tf U tzvi\cj 
PztíhuH ' veuiÁ jKuxbftg el hetteineen • 
fel hit • e* el Hteue AJ nteg- IjúMjaf • fent 
nrefhut- Jegtjett hete eu *€*. * énneP-
hhxMtvL liwhuAH *f meg IjoltnaP- fafeet • 
jel emelt euht eleuenen • té egtrfegben 
<X\A meg atthtt eu ^ftiJA-ncL^ • jMntncifduAH 
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jdevben vrnak confessora zent damancos atya 
nk ev frateryuel evzve lakozyk vala • Es 
myert az haz az jdevben chynaltatyk vala 
arra • hog sororokat appachyakat zerze 

5 nenek benne lakozny • ennek okaert egye 
bek es bee mennek vala az clastromban 
az myesekert • Annak okaert be menuen 
ez ázzon • lele zent damancos atyánkat az 
capitulum háznak aytoya elevt aluan • 

10 olyha valakyt várna • Kyt latvan ez ázzon1 

teue az ev2 holt fyat zent damancos atya 
nknak labayhoz • es le teryezkevduen ev 
elevtte • kezde keerny syralmakal hog evneky 
egezzen meg adnaya az ev fyat • Tahat 

15 ez jrgalmas atya zent damancos atyánk 
nagy hertelenseggel ez keserues anyának 
faydalman <se> keserevsegeen kevnyerevluen 
el mene ev tevle egy keuesse • Es le teryez 
kevduen • reuid jmadsag el vegezveen • 

20 fel kelé • es el mene az meg holthoz • zent 
kereztnek jegyéét vete ev rea • Ennek 
vtanna tartuan az meg holtnak kezeet • 
fel emele evtet eleuenen • es egessegben 
ada meg evtet ev anyának • parancholuan 

1 Az a betű feltehetően e-ből javítva. 
2 Az az névelő után először egy hosszú betű szárát Írta le a másoló, majd elé interli-

neárisan betoldotta az ev névmást. Mivel így a szöveg szinte olvashatatlanná vált, a 
betű szárát törölve az ev-t újból, immár a sorba is leírta. 
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cnnehf 'Ijegr qt jenkinél ne mtnXtnam*-' 
€j JLtfóft Mtt - y^Lgíí 4*V*M\H\*A klf jtM 
UUH * ifhtnntr íj* ttttUtt hijt Htjévt IM/A 
CM /5f«c>utA lf<tUthuji>ől Va/d /c/ tem^MpT-
Taigaw t* líÍc\fé*iÍ)ha€M íjUut faj jtLnU-

juht meg- If^lU • Pxjt*cvluett papa. aj fel 
fetpg íjUntul- <zii*nlóhjH • ** ?*•*?* W 
WM wwp ftvebímlntj Hépthtet-' WÚ. jettt 

*t*fi$e*lUHt <űU vunt fagya mí£- yre 

"Oki *"*""* ' ftfH toVUZÜHl Aj toLYtúMA 
*HON>*H vncgnevn wi unton* • pcÜ<C • 
* % % * <*f«H l)díj€tt • VMIffol̂ W <tj / W 
****rtu I^ÓKAÍ- ipeijhee* +nunh*/M 
*uHutP- 'vunukjftM nu/kvt h\\ul meg 
WBMiter lia/u . . ^ bőltvutP- P**Ht le JA 
Pa&UAH e i f^i^p «*/* . 0 ^ fufztfuxP-
«jfi******L' )IU\*H tfttnet- hturhtnehjt 
** «*f Hie/hMeL l)AUU8 temen ^ « i j 
M«£- hiifagvLtktJ vwitg ?amar6&+ttaP- * 
*-? Fet$*6 <Ah t̂ íewh é<t»iviHf o** nhfAnh 
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evneky • hog ezt senkynek ne mondanaya 
Ez ázzon kedeg nagy evrevmmel ky jev 
ueen • istennek jo tételéét kyt nyer t vala 
ev fyanak halottaybol való fel tamaztasat • 

5 vigan es dychevehtven istent ky j e l e n t e • 
Annera hog meeg papának es fyleere 
juta meg hallá • Evrevluen papa a z fel 
seges istennek ayandokyn • es zerze nyl 
van meg predicalny népeknek • D e zent 

10 damancos atyánk alázatosságnak 
ékessége • ellene álla nem hagya meg pre 
dicalny • meg eskevuen erevssen - hogha 
meg predicalnayak • tahat az tengeren 
által menne • sem touabba az t a r t o m a 

15 nyokban megnem maradna • példa -
Vgyan azon helyen • mykoron az fra 
terek ev hazokat epeytven munkalkod 
nanak • némely fev mestert kyvel meg 
zegevttek vala • az boltnak kevue le za 

20 kaduan evtet1 • meg evle • Oda futának 
az fráterek • jllyen esetnek tevrtenetyt • 
es az mesternek halálos kémen sebey 
nek vysaganal 2 • meg zomorodanak • 
Ez keges atya zent damancos atyánk 

1 A szó második szótagja rubrummal írt, interlineáris betoldás. 
2 Az n betű feltehetően v-ből javítva. 
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ti* 
. tf hdít-ien /J«AAA/M«AA ktftiélHittn fij 
toqMtfA tpjéPtiuibtttl ACI/MI/**VÍÍ/Í? • te AJ 
€* / ^ H A A mtff- hftrtniettt yiuffaf* 
£5»A*i- e/ nini ftnutAutn • ^tf //o/K«*A 
M*f «*f htrtmUul Aq Ijcfuurt • juiVyiH 
fV«• «í*i|A«M WMIJ • «# Uffoihin tu 
)nt*Af*89\u+l tlttttt ttpjttembtn ege/fi 
3 « * « / Ht«$- >iij<H€ - é* t*rt*nitt <t2* 
«• Ht«4p ytujhilt fii*ii>i<zlL • £</Ja «j» 
tltifAtfttW «j léYttfégtti AtiJA jéHt Á* 

$*H«t/ hgoItHuif l)ójh\4nft6 pifpePM 
Pij «HH«A bh*mu* Í<?MM romati pap* 
t* hif^yőh^l ntntfeh i/huin hrr*l 
fent «rtwgc/n<*A carötmtlifixn<tl- &# 
by™!**** ynff&bbd' ntifMoe hr c<xr 
hHAliful t*lnt *f capttulutn /;«y>ntA 
™*1'Pff* * ** <*(>Uhjft <*} Am+cripk 
M űlUkut • l)o& tf étig* balog- \ir 
tfhvtteul heftteftrtoeA • tf ytUHenétu 
C1)ÓŐ<A UgofhMt ntag- ututefik •'VliljAt 
1*nt egif ember oljijhu*-n fiiman* te 
tu Íf4Mj<zt hj' fAjgtahun * rttteHttvftn 
\i\itoiln>uifón ^ /̂<̂ t/̂ r• *ll**i/ |«* 1/ • fff 1/h 

1 M4.L 
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ez véletlen halainak vezedelmeen zy 
vynek gyekerebevl kevnyerevle • es az 
ev fyaynak meg keserevdevt puztasa 
gokat el nem zenueduen • Az holtnak1 • 

5 testet az verembevl ky hozván • páran 
chola eleyben hozny • es legottan ev 
jmadsagaual eletéét egyetemben égesse 
geuel meg nyere • es evrevmet ada 
ev meg puztvlt fyaynak • Példa ez 

10 Mykoron ez zentseges atya zent da 
mancos atyánk • zent sixtus egyha 
zanal vgolinus hostyensis pispekkel • 
ky ennek vtanna levn romay papa • 
Es vy árokról neuezet istuan vrral 

15 zent angelnak cardinalisaual • Es 
tusculani pispekkel • myklos vr car 
dinalissal evlne az capitulum háznak 
kevzepette • es abbatyssa az appacchak 
kai állana • hog ez < dolgot > dolog vr 

20 istentevl tetetevtnek • ez jevuendev 
choda legottan meg mutassa • Tahat2 • 
jme egy ember ohytvan syruan • es 
ev hayat ky zaggatvan • rettenetesen 
syralmason kyalt vala3 • lay • jay • Myko 

1 A 1 betű interlineáris betoldás. 
2 A szó utáni, központozásnak tűnő pont: felitatott rubrumfolt. 
3 A szó +-tel jelölt, rubrummal írt, lapalji betoldás. 
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TG. 
W HttítiheHtl nug- HCJfeMfeMcA Ualtt* • et 

**$H eved^ <AJ Úrul U tftth • t$ nag-lfM' 
W*t Meg- tjffiwtut ntue HttfitlepH-
fc hetetlen €6 Heuoliio.fi fart Ifatiun 
i/huáH nu^iitutlifi hr AJ eu l}+#rj+*tl 
<tlnutlh)tet" te vtitg- ^ynéVóStth- • IJAIJ 
tanuupLt fent Ktntancoe +.tit*nh<A • 
Q&ltbct Mtg- btutét- +j caréituli? 
te c\ Ut'ueeP- *4tl Mutn 
coe *fc/k»f A • y^HAp- vteuebtn mtg Ifin 
te tutet fenteit- ktfftl • CÁ/;<*/- ftnt ö* 
nuiHcúe */7/UMA h( wiene * yntepjtn k* 
£ ól* ' Ijol 4f meg- Ijőltnal tefie 

őA*H<*.ncofi oOiUnfr +} folt ufUtt \te 
yndü UfUn bt UtJHftij <fv*t*r h*w 
MdaOutP- Meg • *g t$i(*lelntl hjt 
€» Mtlt h«\Un<<£ w<m<U l)őg- eu vu 
Pij oltárt cijiinMH+tUAp- hfn rytijjtet 
+nónö<t\ui*itítnneP- \t*U *jtrt e» 
htle +f t^rhtnAifo^ eé *<A$ M^h/f* tf 
«*f +)fUaJj<Ab-th>il - <AJ lyelijre. Ijol fent 
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ron myndenek meg rettentenek volna • es 
keerdeneek my lelte volna evtet • Felele ez 
ember • Cardinalis istvan vrnak vnokaya 
vagy eveche az lorvl le eseek • es meg hala • 

5 Vala kedeg ez jffyvnak neue neapoleon • 
Ez véletlen es neuolyas hyrt haluan 
istuan cardinalis vr az ev bagya • el 
almeelkodeek es meg zomorodeek • hay 
ta magát zent damancos atyánkra • 

10 Egyebek kedeg veveek az cardinalist 
es el viveek • fel keluen zent daman 
cos atyánk • vrnak neueben meg hyn 
te evtet zentelt vizzel • Tahat zent da 
mancos atyánk ky mene • megyén va 

15 la oda • hol az meg holtnak teste 
fegzyk vala • Paranchola azért zent 
damancos atyánk az holt testéét ne 
mely házban be vynny • Fráter tan 
credosnak kedeg • es egyebeknek kyk 

20 ev vele valanak monda • hog ev ne 
ky oltárt chynalnanak kyn myseet 
mondana • Mennek vala azért ev 
vele az cardinalisok es • az abbatissa es 
az appacchakkal • az helyre hol zent 
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h+U • fent UntniHCüS Atijant héeg- */ 
W * f2t£py hjlttfytpl +1 *lt**nal • wi/ 
kflXH J*«* fcCáC • Hf̂ T ********** fi™ 

jent khutnaé <HHJ4HI ÍIWHA ufufnat-

aj e* tijitafa$*0 Hfteuel • ynijnkfith*^ 
Ut*fx*A €$ djőhalhfa/knt hfi- ót h*U 
\%ah- * ennen maga eő <A? ftulifevl \HA. 
$*£* fdtHutttíut- tm $"&«**' 1 
Hilitf es feníé */Lt ttVt - <Mitah>fít&tAr 
té HUAUftn*t- leWuul ífUmj IjAhdMAl 
fd emelMnen * fynhfpen ef íéuejforf 

ntgnjnen • ej MógfiLtpiá fent uh/a 
fiYuU <tj yneg- ijóltn&t' t*/kljtf • íjúg-

JJI/M tutija nrH*h }r^mafigi*at' 
Thtouátijh n*U tutit JU cáréinakfore*-
cn folgUi/oftfW *Al jdthitiffk átfő* *f 
Of ajtkAcciuAÍhá - HAttíj hj/*r**M8S*i 
e* UijjóMvncd' toiit *f hr ijten Hen 
heti hóin* *f eu fent netanet hifcifev 
ft&urt • femmijh*ifj*.n ntm frupiaí na 
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damancos atyánk az myset mongya 
vala • Zent damancos atyánk kedeg al 
vala nagy tyztesseggel az oltárnál • my 
keppen zokta vala • meg evttetveen syral 

5 máknak harmatyaual • Azért mykoron 
zent damancos atyánk vronk iesusnak 
ev zent testéét magassan fel emelte volna • 
az ev tyztasagos kezeeuel • myndeneknek 
látására es chodalkozasara kyk ot vala 

10 nak • evnen maga es az fevldtevl ma 
gassan fel emelteteek egy syngnere • az 
nehéz es fevld < testet > test • aytatossagnak 
es malaztnak lelkeuel isteny hatalmai 
fel emeltetven • Ezenképpen ez iduesseges 

15 áldozatnak dolga az mise aytatossö" el 
végezvén • ez bodogsagos zent atya 
jarula az meg holtnak testéhez • hog 
hyvnaya vrnak jrgalmassagaat • 
Kevuetyk vala evtet az cardinalisok es • 

20 ev zolgayokkal • Az abbatissa ázzon es 
az appacchakkal • nagy keserevseggel 
es byzodalmal • Myt az vr isten teen 
dev volna az ev zent neuenek dychev 
segeert • semmykeppen nem tugyak va 
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IM*IIM# «/*wf <j ̂  /^ÍHJL ̂ JÍÍMtt/. 
*f mhtul wéB HuvéMt ftqtt <uf emjtb 
b&ht'UUfr t$ hjéüt CM jtnHupS 
{•*«« hifiótpihju -Ttmul a úifíéUwi 

*ufyr t$ • tHnHfttn HMt MŐ\H* • u «? 

**HtUm*lt orcijat ni ttpjtó h*$if*yl-
*f <* /pA/ík* Ijtlijfattltt Uélua ••ftl 

MhtH ttir^A fé*t hitetné- Jegyeit* 

i}*itHAh fktitHtd • /W inttluen ev fc* 
^ MfHtWiAfUn • i/fcn 1/ «*•*«€«/ fii 
nftouL fffaÜtzd *&jftrttpt*fi-
r u u ;.*f f'%* ?«w *tyá «»éwA A«WMW 
** *ty**r • *? Ĥ OT ?'*<*/ AI/^/M 

^ *(ue áilUfruVntutltn HUH 
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la • Aluan kedeg ez kegesseges ember zent da 
mancos atyánk ez meg holtnak feyeneel • 
az esesbevl meg tevrevt feyet es egyéb 
tagokat • labayt es kezeyt ev zentseges 

5 kezeeuel tapogatya • zereuel es edesdedevn 
helyheztenuen • Mykoron masodzer es • har 
madzer es • ezenképpen tevt volna • es ez 
meg holtnak az meg zakadozasbol meg 
ecktelenevlt orchat • es egyéb tagyayt 

10 az ev helyekre helyheztette volna • Fel 
kelé ez zentseges atya az jmadsagtwl 
es vete ev rea zent kereztnek jegyéét • 
Tahat ez bodog atya aluan az meg 
holtnak feyeneel • fel emeluen ev keze 

15 yt menyorzagban • isteny erevuel fel 
emelteteek az fevldtevl egy sengnek 
felette • ez bodog zent atya zent daman 
cos atyánk • es nagy zoual kyalta 
monduan • O jftyv1 • neapoleon • my vron 

20 knak iesus eristusnak neueben mon 
dom neked kelyfel • Es legottan mynd 
azoknak látására • kyk jevttek vala 
ez chodanak látására • egessegben es 
egezzen fel tamada • es monda az ev 

1 A szó /fjét díszítő rubrum a két betű határait eltakarja, ezért az F-ként átírt 
betűhöz vált hasonlóvá. 
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Uhutt- 'játif+nt 4Lgi tnntPtm tnntm \ 
ti tjf tigtf <Atíí*L X ű tunthi étéit é$ jtolt • 
ti fímégfiftkntt- jig* Htm U*U m yjuj 
bx'optftn te kttpLH nujg-M* tuHt 
tm IsAhtAHAp- i/hktn car&ifudifnAp- ,%ft 
W*t k+L k W IJMUA ÍJ jfifn\»t$$d 

tufiuP- Még- nttHt héléfn • \fULrciu4 / j* 
ifettwtA hiftnlfAhat H^pijjLn jent L/dint 
*&*)+* * Gfinéég- vtemeítj cffél* teKlteP--
*fi"itir HtónSmtijP' Héntáltj honién • l/őg-
jéHt <U*HAHO)6 AhlAHhlAP" éréétHéHéT 
IjqUAixLr* «„ faUU \thnn lfAh If+Ut 
***\**»Mtomh ftl-pUfiul Hnupf*r ér 
1*5p** éituféf toutgty őrfoígíLn Hé 

«j fv*t*réPnth cl<*jbéHud+H Htéttt 
^évít 4*ntAM09* * /V/UHA értHéélttf * Aj 
ntP- én Njfáé* fa • HitUi/ét UtltFfahjL 
W«* Hitg- kétvetpulé • \stp)*t>v€u tutéHtfr-
\ttt$t¥A juhu fnétf IfoluoM •IW«/l/<^ <t? eu 

' 4th*.H 
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fel tamaztoyanak zent damancos atya 
nknak • Atyám agy énnekem ennem • 
es ez keges atya ada evneky ételt es jtalt • 
es sem egy sebnek jege nem vala ev ray 

5 ta • egezzen es vigan meg ada evtet 
ev bátyának istvan cardinalisnak • Fe 
kevt vala kedeg halua ez jffyv reggel 
tevl fogva kylenched orayg • Fel tamaz 
tateek kedeg ment velem • március ha 

10 uanak tyzen hatod napyan zent balint 
napyan • Esmeeg némely choda teteleek • 
Esmeeg mondatyk némely kevnben • hog 
zent damancos atyánknak erdemének 
hyvatalara ev halála vtan hat halót 

15 tak tamattak fel • jelesevl magyar or 
zagban • Elevzer mager orzagban ne 
mely tartomanba • egy nemes ember 
ev felesegeuel aytatossagnak okaert 
az frátereknek clastromaban mene 

20 zent damancos atyánk erekleehez • ky 
nek ev kysded fya • mellyet vélek hoztak 
vala meg betegevle • vgyan ottan1 ev eletének 
vegére jvta meg haluan • Melyet az ev 
atya meg kesereduen az egy házhoz 

1 A szó +-tel jelölt, lapalji betoldás. 
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iUut helq^eftttuun •fnf*lHut* piud fo 
Mifk Ptfét mmiuctn • fi&g- JÍHI- Jattui* 

ruHüUípijtA el +fi*u*l u*lHm H Ifú 
Ji^ • te fa HÍXLMI nte&pl ti I51M 
%*Ug tHHtgtH, +j £ H f MtfOMtttf A \ll$*fl 

H* w«r • HUHÍ éijfiűfá • éíjfidíjfitl 
jtoqn *f tpjtrmtt mtg- tUmntuU 

CHU^T *<*£* t&t entbtr fmníct htrAt • 

«M fe^HfO/ <tj ftWU£HÍ€M itféi t\A \kkU 

HUjk** €/ IffOf/- I^/KA HijupMq * *? ; l 

"<»''< >*'tít U*L K*M fe/ír- '*'- ' - ' 

a/f/áif/WaA *?̂ 5-
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vyn • es az zent damancos atyánk oltára 
elevt helyheztetveen • syralmas zoual syr 
nya kezde monduan • Bódog zent daman 
cos • vigan jevueek te hozyad • jme zomo 

5 rvn megyek el • Fyvual jevttem te ho 
zyad • es fyv nekevl megyek el • Agyad 
meg énnekem az en zyvemnek vigassa 
gat • Mykoron ezen syralmban marad 
na meg • mend eyfelyg • Eyfelynek 

10 jdeyen az gyermek meg elevenevle 
teyet zopeek • es jara az egyház zerte • 
Ezenképpen hazahoz egessegben viteteek • 
Egy halotnak fel támadásáról való példa -
Esmeeg vala egy ember sunnich varába • 

15 kynek tamás nevev rya meg hala • Kynek 
ev testeneel az jevuendev eyel evl vala 
syruan az ev atya • De maga az ev társa 
mykoron el ment volna nyvgodny • ez jfryv 
nak ev atya mykoron maradót volna chak 

20 egyedevl • Gyergyat gyohta ev fyanak fe 
yenel • es evl vala nagy keserev syralmal • 
kevnyeregven zevnetlen való zoual zent 
damancos atyánknak • Hog evneky fy 
at meg adnaya • Levn kedeg hog tyk1 

1 A sor utolsó két szava ugyanazzal a tintával, amellyel a szöveget írták, alá van 
húzva. 
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79 h*9H • *f Nfw*5 tfdt lúd* H^opiK 

42 H ortkA **WHc£ VHétté* +* ** *ty* ' 
hv*M fotHt '«y h. */ij*Jw<*A Nufi íjul 
Ufg- \ntrt Httg- faltál U * Í / Í H H W 
v+ttvLHi uM ntiJHéétt éH*étHt**l nttg 

!

U4jhdtahi*H • UionU ej ifijv -f>r*h 

CPB Ptwf****!* <*f9* ftiftuUftfon • c* 
meg \ii\trt CM erUtnii*él IpS t*n*M 
eiueen vntg-
MCCH UH/M* ft%c* M M * * " Wf+STJ**1*' 
*i diák* HHleHtel l)\\** ' yndt^Ht 
üi» tjhntteP- Irtaim** fy* 5 ,f*7*é/ ** 
U eleueneh* ed Ifélhuhn jent 3*»MM 

nrf Miatti- értetné vni^t • * * >*/• .* 
i u U e5í/ l^httliM vo$*tt ember- Â HJA 
CM jfyk *.«/;*£ bet*gf*g$*l ni'er hetes**'*; 
Uutif UtesfegLeu nte& IjM- ft«»*«V£ 
M c ^ «*? CM efvierew, h$e*l • W" >«»/feA 

zo koron1 • az ky meg holt vala • magát 
meg jndeytanaya • es zemeyt meg nyt 
van monda atyának • My bánatod va 
gyón ez zeretev atyám • hog jllyen vizes 

5 az te orchad • Kynek monda az ev atya • 
Zeretev fyam • az te atyádnak kevn hul 
lasy • mert meg holtai vala • es en ma 
rattam vala mynden evremtevl meg 
puztultatuan • Monda ez iffyv • sokat 

10 syrtal en zeretev atyám • de zent daman 
cos kenyerevle az te puztulasodon • es 
meg nyere ev erdemyvel hog teneked 
elueen meg adassam • Azért el hyrhev 
veen mynd tellyes magyer orzag zerte • 

15 az choda tételeknek hyre • melyeket 
vr istennek hatalmas keze gyakori va 
la eleueneken es holtakon zent daman 
cos atyánk erdeme myat • példa • 
Vala egy hytetlen pogan ember • kynek 

20 ev fya nehez betegseggel meg betegevle • 
Mely betegségben meg hala • Némelyek 
kedeg az ev esmerevy kezzevl • kyk jevttek 
vala vigaztalny ez meg holtnak atyát • 
Es mykoron vigyáznának az testneel • 

1 Az előző lapon kezdődő aláhúzás e szó végéig tart. 



yí 
cújfufr wtgn erótvne tatffijni AJ hf t/hnneA 
mUht • U Ijőp bitymud i/hantt trtyt 
mjűkuót! f> elpUhit t* HtiféUhi Hit 
mmhliijrkiktnet • es l\r\\tn*l t*Ht 
kikéi fiueiith HihdjiHí ftl mnuftfií* 

frl biHMfht *TAlfAt éf IwHtu tntbtr 
Hi«5* UHA AJ «* ht/tkfifegut • U mun 

nudt IfijteHettfetpiml l* Yemtnfigtt 
*€UUH • HtiJHÁ N/lifét ted^íNi ntm fen 
Hétt-hiJUHIUL yeM̂  &AYH*nn>f Ahf*"A 
IUA ftgehthnut jt*f«wgt/Ítttl €t k* 

JMJMM wif fcjr / / * ? K * ftfyqh UAIA • «o«* 
Ptfett *t€g inétijh* t$ Af pnt filéüt 

h/ /*/ hit+tA&óh UA,IA fy vnwtntb-
€0 rutnt ut eu wU Ur ifizu ttvh fet 
U ' ftHh áAHtAftnff Ah\AHhiAÍf" hffttft 
jette hjfdtnt* • : - tfthttt- ftLit* 
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mondanak neky • hygyed hog zent daman 
cosnak nagy erdeme vagyon az vr istennek 
elevtte • es hog byzonual istennek ereye 
myelkevdy ,az chodakat ev myatta kyk 

5 <hyrtet> hyrdettetnek • es hyvyad evtet 
tellyes zyveddel • netalam fel tamazgya 
az te fyadat es az • ky sok halottakat 
fel tamaztot • Tahat ez hytlen ember 
meg bana az ev hytlensegeet • es jgeen 

10 keményen meg fedde ev magát az ev1 el 
mvlt hytetlensegerevl • Jo remenseget 
veueen • mynd tellyes ecchaka nem zev 
neek hyvnya zent damancos atyánk 
nak segedelméét zevpevgesekkel es kev 

15 nyergesevkkel • Azért az eynek elsev ho 
rayan • az2 ky halua fekzyk vala • az ev 
kezeet meg jndeyta es az zem fedelet 
el hagyta • kyvel az ev orchayat be ta 
kartak vala • es fel kelé • De maga 

20 meg viraduan • az atya ev fyaual 
ky fel támadót vala ky ménének 
es mene jot ev vele vr isten tevt va 
la • zent damancos atyánknak tyztesse 
gere ky jelente • Ezeknek felette 

1 A személyes névmás interlineáris betoldás. 
2 Az Ű betű előtt felitatott tintafolt látható. 
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vöm t*ti*k /uőíMfc^ • %r/ Mbtnktlt 
plg»h • U kut V mvwtH^ • htF w 
ítjlfupití óláért tUf+epiAtnAP' * • * ~ 

v f IUMUU* ;r frfScfy£ <tfns/ Htqhffien 
/fcnht unt \w±neoé AhfáiiP- pra 

iHe& IftirhlhiiH fih jtuuimeht ti h)t 
h»M iWtf iólgülbit- ' €$ HCHttltlthuh Ij* 
Ulohkt • égi/ fútuben • mtthrtnient-

VHW /*5wi/ «* *l+hiij kiUtpj biiwntt 
jhtUhjre ntvntlt) twhttkuht • wi/ft> 

htrejhfén \u\trt • 4?*rt- v**lhr+n *f 
tvútytekut^ ]htlt*mntt hólna. *s*t*/*t • 
tthnhttn fittt &*»ÍAHCOS */I/<AM£ 'Irtftt 
én Pt*i*tí egíjet' clitlf* M2T *}**** 

ífUyttf hAUjtafh • HIOH<U rff H/f t / a l 1 '^ 
M<í̂  • | í/- m ^ hsvd\*tot• *0 ftvnmif 
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ezen mager orzagban • tamaztot ha 
rom egyéb halottakat • Egy vizben holt 
zolgat • es keet kys gyermeket • kyk re 
vydsegnek okaert el hagyatnak • 

Immár jt kezdetyk azrol1 mykeppen 

f fenlet zent2 damancos atyánk pro 
phetay leiekkel sok keppen 
Meg hyrdettven sok jevuendeket es tyt 

10 kon való dolgokat • es némelyeknek ha 
lalokat • Egy jdevben • mykoron zent 
damancos atyánk predicalna • tholosa 
nak tartományában tevrteneek < némely > 
meg fogny es adatny velagy byronak 

15 jtyletyre némely eretnekevket • myko 
ron nem akarnának meg teerny az 
kereztyen hytre • Azért mykoron ez 
eretnekevk jtyltettenek volna égetésre • 
tekentven zent damancos atyánk • lata 

20 ev kevztek egyet • olyha meg esmér 
ven ev benne valamy jduessegre való 
isteny valaztast • monda az tyzt tartok 
nak • Ezt meg tarchatok • es semmy 
keppen az tevbbyvel semmykeppen meg 

1 Az r szára előtt véletlen, piros tintapötty van. 
2 A 2 betű alsó szárában a tinta szétfolyt. 
3 L;. három, rubrummal írt sor halványabb tintáját (vö. 321/6-8) utólag még egyszer 

átírta a másoló. 
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18. 
M« t&ttfitl • #* (ŰVIUÍUAH fent Lmáan 

"ff ******* «f fnhttMiifHé- Uak^gaU 
úbti* mi <i**™«i5- %usf**»* A*% 
H«r htLstfahxhet tjknnet maUíhfA 
H*/ • ti IfAtpiUaj Af #»*</M«^€£N«A jÍM~ 
feepttt • J«» u* «f fatMét- mtlasojfemm • 
ti hun j>t»eéit*h>r jirfttitltj fv*Hr • -
*m*n <tf*n ftvjetí* ^ <?u tleteet hí 
/</« diicJwr*htti//ÍHH • «* #/ ii«5^« AdJö 
£p«/- fytneP-ftltH* • HMtfh»rúH ntter 
uf /m/swA lahtAHAt VOVHAA f*Ht ftp 

fhiAtthte oh jéUn UOIH* • lenn *V/* 

"*' H ^ »*##- //yfJtfte nfocAottfA 

ne egetesseek • Es forduluan zent damacos 
atyánk az eretnekhez kegessen zola neky 
monduan • Tudom en fyam tudom • hog 
meeg • jóllehet kesén • jo ember leez es zent 

5 Chodalatos dolog es melto emlekevzetbe 
tartany • el bochattateek ez eretnek • es 
meg marada az eretnekségnek vakságába 
olyha hwz eztendeyg • Végezetre kedeg 
meg vilagoseytateek istennek malaztya 

10 ual • el hagyual az eretnekségnek setét 
segeet • jevue az hytnek velagossagara • 
es levn predicator zerzetbely fráter • 
vgyan azon zerzetbe az ev eletéét vi 
sele dychyretevssevn • es el vegeze bodo 

15 gwl • Ennek felette • mykoron meeg 
az fráterek laknának romába zent six 
tus egyhazánál • es zent damancos 
atyánk es ot jelen volna • levn olyha 
hamarsággal vrnak lelke ev rayta • 

20 evzve hyvan az frátereket capitulom 
ra • nyluan meg hyrdete mendenek 
nek zent damancos atyánk • hog ev 
kezzevlevk reuid jdevben négy frate 
rek halnak meg • Az kettey test zerent • 

1 Az n betű feltehetően r-ből van átalakítva. 



fctíftef kéeg- ULt- firtat //<C/M*A •«*#- * ' 
jtm Uun h/i&élm t ÍJ+HCHÍ *f ttfétMt. 
nttiélkxfot kuutH t httrt M*Ht fúP-
ÍSÍM ut*H t AJ ktt fvAtorth a j ti/hitt-
uiéfitgwit nt«5~ fijf*t***H: \*A?t*fAn*£-
to««£Hf H*€K€M#A *•" ifknljef .*Af A«lte»/ 
M*g- «*f ftrftIHul ti huMtffwiH*/1- **tjfM 
A*M*/kftf//vtptA • te Httx- #»f*#H#A *£ 

hag- Huh őJOHuncvS ahfannt*!1-; Hiíg"~ 
ultuntttP- i(UnHul'w4lh}f\$s$ smutié £»• 

M+tU fent &*\HMHCO0 AhfAnhtafc Jgevt 
jivtlntcit \UysB LxiiAht* mttg; wtHMrfP. 
€{<«H« HII'/WA tltvtt* jkj fr<\ttr tífM 

UÍ«*/MM • MCHI ttf»fmf«w tlnttlhuáiit U 

lt\í Agafajtt- fijpéu/itputf- thfftrjpwl 

tttfAtfAtí 
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kettey kedeg lelek zerent halnak meg : 
sem levn kesedelm : hanem az bezdevt 
myelkevdet kevuete : Mert nem sok 
jdev vtan : az keet fráterek az testnek 

5 adosagat meg fyzetveen : valtozanak 
vagy ménének vr istenhez : Az kettey 
kedeg az zerzettevl el tauozanak myn 
denestevlfogva • es meg terének ez 
velagra • Ezt sem kel ez veztegleny 

10 hog zent damancos atyánknak : meg 
jelenteteek istentevl • méltóságos montis for 
tis nevev vrnak Simonnak halála • ky 
vala zent damancos atyánknak jgeen 
zerelmes nyas nyayas1 • baratya • meeg annak 

15 elevtte mynek elevtte az fráter tholo 
saban mennének ezenképpen : Mert la 
tya vala zent damancos atyánk al 
mában : nemevnemev elmelkevdev la 
tasban : Egy nemevnemev zeep magas 

20 faat : agaknak ky teryezteseuel ky oz 
lottakat ky terevlteket • es zevld leue 
lev agaknak syrevsegenek ékességével 
zeep faat : nyvgoduan az faanak agán 
madaraknak nagy sokassagan : Ke 

1 A szó +-tel jelölt, rubrummal írt lapalji betoldás; a helyesbített szó nincs áthúzva. 
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Vh*n*w* 

utó? ;J*iro«A ltf»*M4 W ^ r *? f* {* */*<*• 

uatt e//i*M •4í«pff*w HM#~ t*n t/hu**? 
Idhutl bt ttutt t/ktiftth tmbtrt • *f *¥& 
tojnia ti ftqtitlHintl • «*Hi«tAH*A altsu -
v w * ^ * lpl«l*Hj£ fétíftn^ h*f*l knwj • 
MifhjptH tHMiVtf őM$n+t ttuvttnihi 
mtg bitfőHtíjhii tütrt IJMMJ W » Wa* 

U*Uh*ul • élínj«f ^ fan****? 

f»{r *nyiu* <rd*Hi* 'Hitfat * * =*"" 

Mthntnth H*&I ^nhjegtnht tg pgtnfe&t* 
kit <*2 férjtkrf -Jytrh //*«r ff ft[ftt

l 
yrtetg- tfvntYtHtvt Ifct/at tmbtVtrnttV 
TtvrttnttP- Htmtlij HuftóH •//̂ £r ^ | fa* 
ttrthttí yrtcuVAHr* 4u«Agr/ /o^**M 
(t*f*i* f*n»& J* INW& • Kn%ftvtt HttH *? 
Latna. • íf//- ttnntfitt- +j fvAttref tUí 
Un -Jj fmttrtP- P*U& ti fotyaMN 

uees jdevnek vtanna kedeg az fa le eseek • 
es mynd az madaraknak sokassaga el ózol 
uan el futa • Legottan meg érte istennek 
lelkeuel be tevlt istennek embere • ez nagy 

5 vrnak es feyedelmnek • aruaknak oltal 
mának • halálának jdeyenek kevzel lenny • 
mykeppen ennek vtanna1 ez dolognak tevrtenety 
meg byzoneyta • Mert reuid jdev vtan 
ky muleek ez gyarló velagbol • 

10 It kezdetnek némely egyéb sok choda 
tetelekrevl • Elevzer az kenyerrevl 
es borrvl - ky istentevl chodalatos 
keppen meg sokasult - zent daman 
cos atyánk erdeme myat -

15 Mykoron az fráterek meeg lakozna 
nak zent sixtusnal romában • es zen 
vednenek nagy zvksegevket es zegensegev 
ket az zerzetert • azért hog ez zerzet 
meeg esmeretlen vala emberekneel • 

20 Tevrteneek némely napon • hog az fra 
tereknek procuratora auagy saphara 
fráter iacab de melle • kenyeret nem ad 
hatna • kyt tennének az fráterek eley 
ben • Az fráterek kedeg el bochattatta 

A szó +-tel jelölt, marginális betoldás. 



S/Áí 

ftv*6 PtHjfiHit v4íjtvt *j tbti hku ti 
úüUAHjÁj fytlpír mtni 9tnt öAMAnso$ 
UttfanNfőf t te mtg- vHűH&A nthf lpg~ 
+tÍ8**H t*t4*0 fcMijtPMtti Hmb Hmtrt 

\UK*ÜU&*rltlMtn • *<%• Ithtrtl wtx: 
JOL ijkutit* óHjlfu wtvtíjorwgMtxt 
Unt bttfóhAvnkől witg *rt*/****er- «j*a 
MHtJióh *f htat Ptnijtvtt ti Mttöm 
tB il eifrwin Af Ajtaltn : lioiMWrfA N-
héjrtjféé*6tM <*j clAfoőwbAH Affitofe 
vtf- negiftotritMt ^ftmj UIUM *?<**/••ti. 
o^f*M*+eh~ jtvtaner *y v^cforiunihA 
té 4* A2hd *!&*/£ tnttf mtn&Afc WÍ/4f-
jaj«ka!tHiíjtút>éM <*j fvAttwl U t*lb*e-
mlfui ftrftt ftrtHt • €0 Nj ntijni Alt* 
éUvHv Ult faUt hni\tvtjh ftlfityt **£*/ 
tvvtuntmt/i Ijytte htt ifi^ bt ftwft. 
ntt-A* iHfitchtriu**tfnin t A/A IjAftnU 
to/JA- *<*&*M«*A ^jy^ttvtH^.Htiinú 
VHÍ^MiM MÍftti Ftffttf* tjó)uJíH tH p* 
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nak alamysna kéréséért : es mykoron 
sokas zerent sok hazakat kerevltek volna 
meg : chak aleg hozhatanak egy jgeen 
keues kenyeret : Azért az ebed jdev el 

5 jutván : az saphar mene zent damancos 
atyánkhoz : es meg monda neky hog 
az jgeen keues kenyerneel tevb kenyere 
nynchen : Zent damancos atyánk kedeg 
vigaduan leiekben • vyg leiekkel meg 

10 alda istent : Es olyha menyorzagbol evt 
levt byzodalmbol meg erevsevdeek : pa 
ranchola az keues kenyeret el metelny 
es el oztany az aztalon : Valanak ke 
deg ez jdevben az clastromban az frate 

15 rek negyvenen : Iegy leuen azért • es 
az fráterek jevuenek az refectoriumba 
es az aztal aldast meg mondák vyg 
zozattal : Mykoron az fráterek le évitek 
volna zerzet zerent • es ky mynd az ev 

20 elevtte lelt falat kenyeret zelneye nagy 
evrevmmel : Jme keet iffyak be jevue 
nek az refectoriumban : kyk hasonla 
tosok valanak az fráterekhez : mynd 
ruhaual mynd képpel • hozuan ev pa 
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fö$ hM úi\ hnijmtt Htdln ttnijéVékt 
*t **"W*H HnikrUjtt* fijtét • fij tant. 

f*if*M le ftmiFlfél <*l h*l* ftHt UHUM 
C9é MiUnFtéi */j fartélén él HUMÍHÍ? • 
ipffttf* föntii mm hillpu* liúHHut 
ji*#tt-t$ SOHA \nt*t*li%Híjhv*H ti 
****** HtiHA tfftJtfihl Htétt* MUltáét-
ifJAT t féttt éAHí*MC*é AttJAnl fyt*** 
ijqtt 4áf tv ftjttf minién ftU AJ fmk 
iptvé lynúnd* ijtt*/Un jntHiay ^ m 
PKÍ HPÍ*lth-tVfog- Még ét Ugén iften 
ftw jéréjtvttt jent h*numc*e AhuwF ér 
Unte**t i ftuFtf t^^énlntm Féttlhéént 
ntífNmén fot- f»*tt*ér »te& (ujjamé 
tolt** fnéég- téluen viftf£ f*tfé*l ttjíich 
jelén holtan*}- • *. — •=—<̂  . 
£fn*t€tr ejljéf IpfinUtéfi ióUtt- tenvté 
HééP bőHoníf+lktn t //Untéul FénijtrnéF 
AOafábAH • d}*A éjfél FénUmb •/;<tgr_ 
1t*j Féét- Angéli/ tfiwF él jémién lfó 
?«*»MA hét télltjtt? n*mj hfyohthi 
tlFlr- Fnfnr téllijéi h<*U pvnijtriw/' 
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lastyoknak kebeleben ky ev1 nyákokról ala 
fyg vala oly kenyeret : melly kenyereket 
az mennyey kynyer sytev sytet • ky evtet 
<syt> kevldette • Mely kenyereket az aztalnak 

5 feyenel le teuek vezteg^ halgatuan2 hol evl vala zent daman 
cos atyánk : es oly hertelen el ménének • 
hog soha synky nem tudhata honneet 
jevttek • es houa mentek : Mykoron el 
mentek volna ez felyevl meg mondót 

10 iffyak : zent damancos atyánk ky ter 
yezte az ev kezeyt mynden fele az frate 
rekre : monda : Mastan jmmar atyám 
fyay egyetek : Hog kedeg ez legén isten 
tevl zereztetet zent damancos atyánk er 

15 demeert : senky ezrevl nem ketelkedevt 
mykeppen sok fráterek meg byzoney 
tottak meeg eeluen azok kezzevl kyk ot 
jelen voltának • 
Esmeeg ezhez hasonlatos dolog tevrte 

20 neek bononyaban : istentevl kenyérnek 
adásában • chak ezzel kevlemb • Hog 
jt az keet angely iffyak el jevuen ho 
zanak keet tellyes nagy kosarokat : 
Egyk kosár tellyes vala kenyérrel • 

1 A szó után és fölött rubrum kenődött el. 
2 A szó +-tel jelölt, lapteteji betoldás. 
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m 
Huxffr hf*r tt&jteu+U /i/jr'W* te 
Hti/nét* fr*ttr tltubtn ***ntP- fiis*f 
a hn^ttitl^éutn^ éűfilhtwli 
le l\M\olu*n ti mtntntP • te touAbb* 
HÍM UH*HmM*ht ; ~ — 
ifntttgr txij jkubtH WUÍOUH t \n\\H 
VÓH <M iitwbtn *tnh fi?h4fii*r cvn 
uéHMen UktfHÍnéit oif fMt****- t 

ttnytvtt kttduln+HaP' i t$tg%\f* 
yt\\tVH*tl ttubítt Htm ktHvf- \túln+ 
Yitnttlíj *tf*HÍj*lUttwh Ifog- mtHPentf 

^ttpf Ptniftvrtl i tUifFotn Uuut <nj 
Útban HttHtlíf t/ftj* x hj nttjrortn *f 
fmttrthtül ÍQttn fairne uUmtffnAt. 
UjfrAtrrtt ÍV^IHM$£KI indultat 
xutKioíi tgij Hni\ev<t <*ii«A *j f«£*w 

Htt-1 Ín Httg- ttruen *f nnuentljtf 
>nét£ HiÚttSJi^ ítftt &<AVnAHC9tf AtlfAHr 

^

tf » M ^ »mi/ ttuvttnt MŐIMA tant 
fi ' jiHt Í*HlÁH&0 JltlJAHl ftvd}AÍ4*t 

MOHKA nth'jlL: tt* ftmtwgiJAtth >**g 
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masyk kosár tellyes vala fygeuel : Es 
mynden fráter eleyben tcvnek fyget 
es kenyeret : el kezduen az alsokrvl : 
le hayoluan el ménének • es touabba 

5 nem lattattanak : 
Esmeeg egy jdevben romában : myko 
ron az jdevben zent sixtusnak con 
uenteben lakoznának az fraterevk : 
Es reggel az fráterek aytonkeent 

10 kenyeret kvldulnanak : es egy ke 
nyerneel tevbbet nem vettek volna 
némely azzonyallattwl : hog mendenes 
tevl hcvon1 ne térnének meg • Myko 
ron az fráterek haza tértek volna 

15 az egy kenyérrel : eleykben jevue az 
vtban némely iffyv : ky mykoron az 
fraterektevl jgeen kérne alamysnat : 
az fráterek irgalmassagra jndultat 
van : az egy kenyeret adak az zegen 

20 nek • Es meg teruen az conuenthez 
meg mondák zent damancos atyánk 
<hoz>2 nak : my tevrtent volna evne 
kyk • Zent damancos atyánk vyg3 orchaual 
monda nekyk : Ne zomorogyatok meg 

1 E szót feltehetően a múlt században ceruzával aláhúzták, a sor szélére pedig NB 
jelzést frtak, majd áthúzták. 

2 A mbrummal áthúzott szótag középső betűje e is lehet. 
3 A szó +-tel jelölt, lapalji betoldás. 
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j*h*S**ht' k***^ «*Hijpe/vi Mt*Afh{n*l 

\ue$ HimiuAH * pAtAYitlióU jent fontén 
coé *tijuftt-Aj hutd frtnijtrtr kj l^nij 

WP liíjíp f*?<***/ í/ monial **j Ajtai 
ttü*/» • <? /* menutn AJ AjtoloHiof 
hügljA jéHt &<AHiAHCÜ0 AhlAHfc Wllf'ff 
ífHi/Á- eUijbtn tgíj o$ifhj'0 h*v*h hm* 

lyW* */>«*£ tpijtgifÍAmb httq*r*t éhíjgbe 
*<**?} NvtMf *̂ ««r meg-tUgtMnfh *f n**(T 

y*Y*vób ÍAY*1%CHÍOI ifknttvl 'ét w« |r 
onnoP-Mttt* fnxtrnitnbAh HÍA^^AHAF 
Uit,hrőn hítpbéwt WiK-fmftM-
HA <tj Ijorfobúl* IfóMMétt" AQAtnttr- )>t 
m\ot- <*f ftHLttythttP- *jfMHAHc1főU yw* 
}&ntAHCa6 <Ah\AY.l Aj f*fll<A*HA^ \l)*5 
bort mweittenc A2 l\o*ioM • \rutlU\tt  
imnkt !**/<* wftf €*t*$fítit"v* Hwijj* 
£2 fxfiyAY « / W<M# J*Wf- ktHtAHCőS Attf* 
llV pAKAndfőUhj*** ' «* féMjvf /*/* «*f 
||4»w- *HUhf Ijoriobot movonHt bot 

az vr isten meg agya az ev zolgaynak ev 
zvksegevket • Vrnak angela volt az • kynek 
az kenyeret attatok • Azért az horakat 
meg monduan • paranchola zent daman 

5 cos atyánk az keues kenyeret ky hozny 
az pynchebevl ky ot vala • Es az firate 
rek vyg zozattal el mondák az aztal 
aldast • es be menuen az aztalokhoz 
hagya zent damancos atyánk myn 

10 denyk eleyben egy egy kys darab kénye 
ret tenny • Es az aztalhoz zolgalonak 
hagya1 esmeg egy egy darab kenyeret eleygbe 
tenny • vgy2 hog meg elegedének az meg 
zaparod darabokból istentevl • es meeg 

15 ennek felette fragmentak maradanak • 
Mykoron kedeg borok meg fogyót vol 
na az hordóból • honneet adatneek jn 
nyok az frátereknek • paranchola zent 
damancos atyánk az sapharnak • hog 

20 bort mereytene az hordóból • mellyet 
mondót vala neky evresnek • De maga 
ez saphar el mene zent damancos atya 
nk parancholatyara • es tellyes lele az 
hordót • Mely hordóból mereytet bor 

1 A szó rubrummal írt, marginális betoldás a hely megjelölése nélkül. 
2 A szó +-tel jelölt, marginális betoldás. 
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Wt UettneP- *j /n*/iM^ eéefiget jt*lt. 
tfmeg ntijhvóu h*éó£ jent **h£*tfA 
jent AámMieeS bóHőWfAöol hifnubAYt 
menne t hegye*' ***lmjft te* jent ^ 
ff ÍU tarfk ereutelenfegHnl **fl tdp 

S efUnl t*u**i nem melfehtet Jólleljet 
\óg ej Pegef +htA Hjcr*\)h\ W*/«* tu 

Ht el menny *f Utoft AJ feufel IM/Ö 
fcduijtf \ IIÓI euniAgat \neg elegetjt 
t)tht€tj4t egij btuee el n\ene$ fcfetn.* 
U fater meg- mente mAgat: Ijeg-
{emmíjPtnien touah élnem me/fehte: 
ilUnb* fent h*nuMtco8 ithj*nlintu 
tnhuin {stfAUuJ nemeit}' N*jel h*fú 
Utlijre i mentjei )mej fajéi t ej miit. 
őt lelj • Ijőf jJe enne&tm •nielvj l\eh\re 
«*? jegeen eelf fater n+gtj muhnuAl 
iúhn s ed UU ót 1)ÓHAI f*ijert> kntje 
vat • Abrójbm be h&AruAU i él Utjve 
&nt őAmAHcűff *h(*nH\oj ' mond* 
tj fegef AhfA • Íveyfeugrt)el fant ? 
%iií\b*rőn eut hőin* effntter ej meny 
heul hnUet hnijerteiJ ee meg ereit 
ftuient hőin* t meni* *nr kmxHtúf 

i 
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bol : vevnek az fráterek édességes jtalt : 
Esmeg mykoron bodog zent atyánk 
zent damancos bononyabol tusciaban 
menne : hegyek vevlgyek kevzevt : 

5 Es ev társa erevtelensegtevl es az <.> ehe 
zestevl touab nem mehetne : jóllehet 
hog ez keges atya kezereyty vala ev 
tet el menny az vton az kevzel való 
faluyg : hol evmagat meg elegeyt 

10 hetneye : Egy keues el menés vtan : 
ez fráter meg mente magát : hog 
semmykeppen touab el nem mehetne : 
Monda zent damancos atyánk : mu 
tatvan vyaual némely kevzel való 

15 helyre : menyei jmez fához : es myt 
ot lelz • hoz jde énnekem • Mely helyre 
az zegeen eeh fráter nagy mukaual 
jvta : es lele ot honal feyerb kénye 
ret • abrozba be takaruan : El vyve 

20 zent damancos atyánkhoz : monda 
ez keges atya • Erevsevgyel fyam : 
Mykoron evt volna ez fráter ez meny 
bevl kevldet kenyerbevl es meg erev 
sevdevt volna : monda zent damancos 
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*f«^ lU»f*Mf9* „lty*»/A * «»*Ctff- Ifi**/ 
1 Nriéjhugíjel hUAO * %ut\tu\j*v\é' tiAJ 

Hton *£t HÍM M ffifiinti - §*$$; ttulitmw 
HttHvt bóliM oA* * lfAH*w t'fitHteut' **~^ 
fiffntttf mijmh UhiHfiA ftut StmMtaf 
•LtiJAítf- ' WMUíhAH fAfküHA^ }MKO<f//J 

Uelifi^iul Mjnt $ifeulfh*titt* IMÍUA 
\iftnfit*h *4*/h*ó>tt*t>AH •{AUimJ toAgii 
k*j Afktcr^At * \ni\hffun jb *Lib lM*n 
i»i<jr wwnJtiftjfA * éf jent IAMAH&Í 
+tíJAHpwih «t* *B fy+Hrijntt- «**fc* lw ; 

t$filf*jAt'" if*g- ft IANJHAHAI * l\*l h*U y 
*Aj jkuUn pApAHA^ UhlAhn, • / « | 

ftrtthf utene jent font* cÍAJh*m*ml 

«/ h*u<lfh*ttAÍfA fHJruUlj *liU%* tkh** j 
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atyánk • Menyei es teed meg oda maradék 
yat • ahol vetted • Ky meg leueen • es az írat' 
meg teerueen • monda • Atyám1 ky tevtte 
oda ez il jo jzev zeep kenyeret • Kynek mö 

5 da zent damancos atyánk • erevt vettél 
ne kerdezkevgyel touab • mennyevnk el az 
vton • De nem kel hynny • hog embertevl 
tetetevt volna oda • hanem istentevl • 
Esmeeg mynek vtanna zent damancos 

10 atyánk • romában papának parancho 
latyabol • az apachakat kylemb kylemb 
helyekrevl evzve gyevhtevtte volna • zent 
sixtusnak clastromaban - zammal vagy 
zaz apacchat • mykeppen jde alab jobban 

15 meg mondatyk • Es zent damancos 
atyánknak es ev fraterynek atta vol 
na honorius papa zent sabina azzonnak 
egyhazat • hog ot lakoznának • hol vala 
az jdevben papának lakodalma • Egy 

20 napon zent damancos atyánk tevb fra 
terekkel mene zent sixtus clastromahoz 
az apachakhoz • Hog evnekyk predicallana 
es tanehtanaya regulay2 < élettér > életre • 
Az zent jnteseknek vtanna • hagya zent 

1 Az y interlineárís betoldás. 
2 A g betű első szára magas betűből (talán /-bői) van átalakítva. 
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iUnMttf** jihf*nt-' bőtr ZfOfMfí • e$ tenni 
íjhtiíl jerttttéiMJtAk^lUtyaJ-iUtdíiJtort 
cl IjtfUAH - yA**Hc\\oU hele Htiff **£*"'/ 
ecvf jutg fniltArt nujnl ety*riultqh.*r)jhé*l 
Jlenpr >tnt biinuuncoS ifihJAnt1 jutt- -^si 
\utjni «*f fiwtevek tijh eh UiU h^Un^ 
HM ff- olhiAH eu fétníjiifAgvhit * énnek. 
Uhuin* /fU£?M A] ferdetfhtt tttifuJm 

TÍfbem \HiirovcH tnifnő nuAifAH f** )***? 
W>bt : bt \u*a&% *j f**4Í?m p*lf*r f*teg*6 
ie\U\t$ HfAKtéa búrndi jent eb Uleule 
dtAÍ erpf dfevtufr ft\n efeel jjMfo'e; 
aiíMW enne etttker Pépben • • * -
ffynteg- numt jien&en t i»fffef#H to/w* 

»** totow j«>^ ^tMMHr^ .I^M^A uxijerjeh* 
\IÍ\OHH*H Uent fői faiteréM: &í> £n 
\\i\e*enft$t%iht %§HAI UAU et VteLgi 

HutuAn etpi jMUfm t íőrt nem felének: 
ient b*>n<\HCút A ^ M A hHÍ\e*enle ejt* 
hirfnn $ nwfopen tpjeníppetí/igúen el 
tohu: pAi^nrlfÁi «tf fcmwj ú*t N -*f 
iwiUíAfc* Wu etty HJffi hekr lufién teuf 
ftwj ^Hifijét W * hifid* f f , W h 

damancos atyánk • bort hozny • es tenny 
isteny zeretetben való collacyot • Mely bort 
el hozuan • paranchola vele meg tevlteny 
egy Jue8 pahart mynd chordultyk • Kybevl 

5 elevzer zent damancos atyánk juek • <az> es 
mynd az fráterek kyk ev vele valanak 
meg oltuan ev zomyvsagokat : Ennek 
vtanna hagya az fordeyton mynden 
sororoknak jnnya az jueg paharbol • 

10 Kybevl mykoron mynd nyayan jol jtak 
volna : de maga az jueg pahar meges 
tellyes marada borral : sem ev belevle 
chak egy chepbor sem eseek az fevldre : 
aduan enne ember kezeben • 

15 Esmeeg mas jdevben : mykoron volna 
vton <volna>1 zent damancos atyánk : az zerzetre 
vyonnan vevt sok fráterekkel : kyk gye 
nyerevsegevket zoktak vala ez velagba : 
Ivtvan egy zallasra : bort nem leiének : 

20 zent damancos atyánk kenyerevle ez ev 
tarsyn : mykeppen gyenyerevsegben el 
tekén : paranchola az keuees bort ky az 
palazkba vala • egy nagy veder vízben tcvl 
tény ky tellyes vala vízzel • Es zent ke 

1 A szó: marginális betoldás, +-tel ide utalva, majd rubrummal törölve. 



<o8> 
qhitt jtgiiet ki ti ruL * ti farkú* J# £JL 
íjte bérm • t] ftnt/igtt *ti\+ jtut hmm 
t$ kujtnfigd ]lltjex ntőUt hwh W A 
tón >l\$£ MJhvúH JLJ uto* ítídú farrá* 
hgtvt ytug; pnulfá{^k. JMÁ* * talptA**. 

Lt npntj Julin m ktHHt* IpglptL^MJgif 
óY\\tl)£\$kól fakót- \nHitP- • -l.z...-..~ 

J a / a W H M & A H * f LtrtfMrfM ÁrtpfMfjwl WlW 

Ití* 4f hn*oM//»*oi • ntntelij >J*4$AMA£- Luvfo 
**Bn ftrfettfi&nel1 *? ̂ ntfipith- p //«*-
Híjjoi * *f /« vttuéHik; Lijjőwjígat hvtiete • 
gíf. Af • UtirtJtypH/aipkLpirjiteéL-hAiA--
utfki c/j**£ HÍUHÍÍ• i^^umhtAaf^buÉH 
%ÍU\iH Htlftj \itt*gftghf*l Htl4p*lMiflr-hA 
la • mért <<u eb mélliftbtvl te ÍMIÍUÍUMI 
ftrtphteí ftt^jUs* Hi far w/«* • #7 
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reztnek jegyet vete rea • es fordula jo es 
tyzta borra • Ez zentseges atya zent daman 
cos kevzensegel jllyen módot tart vala 
vton • hog mykoron az vton való farrat 

5 sagert meg zomehozyk vala • tahat me 
gyen vala valamely kwtfevhez • mynek 
elette az zallasra jutna • es az ev zomesa 
gat vízzel olgya valameg • hog az gaz 
da gonoz példa ne venne : hog ha az nagy 

10 zomehsagbol sokat jnneek • 
lt kezdetyk zent damancos atyánknak 
kegelmessegyrevl való choda tetei 
jmezen keppen monduan -
Akar vala ez zentseges atya zent daman 

15 cos nyomorultakat es zegenyeket latogatny • 
Vala romában az lateran kapuya mel 
let az toromban • némely magának lakozó 
nagy zerzetessegnek es zentsegnek jo lea 
nya • az ev neuenek byzonsagat kevuete • 

20 Az az • Mert byzonsagal zerzetes vala • 
nem chak nevuel • Ez penitencya tartó 
illyen nehéz betegségben mukalkodyk va 
la • mert az ev mellyebevl es emlevebevl 
férgeknek sokassaga ky for vala • Ez 
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Attne ftAgif Mtfygm e$ lf*U AÍA/JLI 
jtwuie el i lj0g- *j le Ifiillő fcrg*b*t~ 

Lt e* \ntl\\\ehe UAjpfAjt jelben • tff*HÍ\ 
t*Haf* hwti jLtfőntj*lí*fat éj AiftmM *hf* 
jent &*tHAHco0 \Mtf Uhttfatii* UAUI 
ÍH fpjőHA/kt Míg" l\AlgAh\A \lA\A * if $*}* 
Port* ceitH4mkilh*htA hM* : %Htii\et 
Wií\hv6H COntUHÍMhAtVUA VUHltltj HA 
feu: eé culuen jent- <L»i<Atra>t? jiHJAnl 
éj AffOmiAl/AhtA^ M*h\HAJI júluAtí ** 
jwAijf UírpAff^U/H^ ee lelhif éftettletHéA 
oéjeéeet-: érpjea bejééit freHfen'fcere 
jent lAvnAHC9$ AhJAHp- i Ijolt- ej MttHé 

J*f ppiifdAlwHAt*- Iftltfch meg- ntut*tH<*tfA: 
'"//' mtgfé temn ej AjjeníJAlUt • ee VAL 
** H%elU\tnek- Ifelije tellijefi fergePPeli 
fi/t UtvAH ej wgtdntAB AHJA -. HAtp'flfer 
^len/éggel heni{evevU ej rettenetté? 

JM'LúhiéM t ee nteni* ej uj^nifAlUt^nAk-: 
r*+Uh UtpAet hótt- UAgij jufAHhkert- * 
*f5V <5*/í[{" enneptni ej fa^apP- K^ial; 
fy Ajj^mfAÍUt nem AMPA AAHI/ t/f* 

4? 89 
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rettenetes betegséget ez azzonyallat <.> 
anne nagy békességgel es hala adassál 
zenuede el : hog az le hvllo férgeket 
nemykoron evzve gyevhty vala : es tezy va 

5 la ev mellyebe uagy az sebben • Ez peny 
tencya tartó azzonyallatot ez aytatos atya 
zent damancos meg latogatya vala : 
ev gyonasat meg halgatya vala • es gya 
korta comunikaltatya vala : Melyet 

10 mykoron comunikaltatna némely na 
pon : es evlven zent damancos atyánk 
ez azzonyallatnak ablakánál : zoluan ev 
neky vigaztalasnak es lelky epevletnek 
bezedeet : Egyéb bezedy kevzevt1 kére 

15 zent damancos atyánk : hog ez rettene 
tes faydalmnak helyet meg mutatnaya : 
Kyt meges tevn ez azzonyallat • es vala 
ev mellyenek helye tellyes férgekkel : 
Kyt latvan ez irgalmas atya : nagy her 

20 telenseggel kenyerevle ez rettenetes 
faydalmon : es monda ez azzonyallathnak2 : 
Kérlek tégedet hog nagy ayandokert • 
agy egyet énnekem ez férgek kezzevl : 
Ez azzonyallat nem akara adny : ha 

1 A t betű interlineáris betoldás. 
2A/i betű feltehetően o-ból javítva. 
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QO. 
hUtCAÍHállA 

**h\ •UtqhrúH jent LitotsHcút *fy*»f£-
%$***. hólttA íjig- meg- tftáttAjf* nthf'• 

f AfftHiplLt httu AJ ftrgtt AJ tv Htttlüe 
tÚUnt ÍAMAHC0I? AtffAttf- UtápLMA 'ti 

Aj A&Lhtt ntki\ ALL • tyUkj fvyte^ HAgjf 
MAU - éi ftht* ftijt \t*U * Hittí ftrgtt 
Híl/rWoK jiUt ŐAHIAHtŰg uiljÚtwA Ptf ttltítf 
Ht htftl htut UÚÍHA • t$ eu MtfAHAl fi>rg*t 
itAijk <tf Mimiit * lyAHtdy/kgtpd ftrhuU 
\uA$tt hjJttfhJuL IgtéH jepjén* b>w$a 
UtúS hunt • rhjTf Uhuin Jíf pAHink- bijh 
CM htlt IIAUHAA *jgten dfúMhjAnAb- * 
HÍŰHÓUAH • /)*/$- ntttpii AÍHAÍ{A vitHj tj 
hltogaUM huntt' T+tl)At éj jtnt Atfo 
WfUJUh tejét hittiuiftttf * h*>uCH íjotf 
Hteg- *&HM\A \ubj AJ itt hvAgadAtof hx 
\Utt • pHt- IAHUAHCVÍ Ah\Anl hhét? »*5 
+&UAH «*? b*Ag*lAto0 t*t*U£t \HV^t'ftt*fo 

MAÍ^A 'Hiti 
h^ét UgalhíH «; *yőni\odUt jent ÁA>HAH 
«rf ^hfAuhtAh- tti \\u\nl *f f*At*relh>i*t-
lAlhibruAj ev Hit/tjtbtH ttut IftHHAthf 
\tttt* b*L • hf t/ntt/f lt£ótt*H fitrtg* 
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nem ha fogadnaya hog esmeg meg adnaya 
neky • Mykoron zent damancos atyánk 
fogatta volna • hog meg adnaya neky • 
Ez azzonyallat veue az férget az ev mellyé 

5 bevl zent damancos atyánk látására • es 
az ablakon neky ada • Mely féreg nagy 
vala • es fekete feye vala • Mely férget 
mykoron zent damancos atyánk ky teryez 
tet kézzel vevt volna • es ev vyaual forgat 

10 naya es nezneye • hamarsággal fordula 
vagy valtoztateek jgeen zepseges drága 
latos kevue • Kyt latvan az fráterek kyk 
ev vele valanak • jgeen chodalkozanak • 
monduan • hog megne adnaya neky ez 

15 drágalátos kevuet • Tahat ez zent azzo 
nyallat kezde kevnyvezny1 • keruen hog 
meg adnaya neky az ev drágalátos kev 
veet • Zent damancos atyánk kedeg meg 
aduan az drágalátos kevuet mykeppen fo 

20 gatta vala • teue evtet az ablakra • Mel 
lyet legottan ez azzonyallat zent daman 
cos atyánknak es mynd az frátereknek 
lattokra • az ev melyeben teue honnat ky 
vette vala • ky esmeg legottan ferege 

1 A szó első n betűje interlineáris betoldás. 
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y+dtoMeh t TÁ/f*f- jent i*M*McHt Mijan? 
inuA&gPt teneen ef ̂ fenifJUnsn % eit ntter 
'Jiu*H fent btiteifneh femjét ptx }»«*»«?. 
ifhnneh fülgmlőtj*t befie/pghen el IfAtpt* t 
MtjhntH el ment Vein* fent Urnáin** 
4frjwf A t ij *tfewj*U*htAt>- emiemi el e/enet 
év \neU\e*eul *t fitvgetítl enjue* e* *f 
fe?3*h tttett tf*MH+P'jdj tu nteh)e üteg 

Hfif»fd*H veitenerev fatfÁ 
H HfuhítáH eepj nelyAtt n*p: fent «Mf»MK 
C9(t tAtifAHh %%tett- UtO&it* ef ^ffúftífAlU 
tot Í e$ lek eutet vntg sípéul*** *&l/e$ 
UH enrenluen t ftf Hteif felente *j fi* 
terehtet * mijbeffteM í/fenneh MM/^Á/A 
Htt^Lt e* fent lU*n*nco* «fy«*A erdtnte 
Hftj+tj*t>*dult bel** meg í! rettenete* 
hete$fe$toul -e* &,?fighul * **"'./ . 
0/teueg- \ttpi vuenh UAU ej fent *h\*vnl 
fater l>erh\xnbn* t hjytet óefeJet ntelto 
Imnníjt l)óg twjfore* egtj fieulxn ítnt 
íanuAHczH? Ahí*Mf#*l Uhtn menne *le*n 
eu reai'i'at- eetptefr- Ijer teteti IIUVUUJA. 
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valtozeek : Tahat zent damancos atyánk 
jmadsagot teueen ez azzonyallatra : es meg 
alduan zent kereztnek jegyet rea vetvén 
istennek zolgaloyat békességben el hagya : 

5 Mykoron el ment volna zent damancos 
atyánk : ez azzonyallatnak emlevy1 el esenek 
ev melyerevl az férgekkel evzve : es az 
férgek meg halának • Az ev melye meg 
erevsevdeek : lassan lassan mendenestevl 

10 fogva meg vyvla • es az rothadatossagnak 
mynden rettenetes faydalma el veteteek • 
El muluan egy nehan nap : zent daman 
cos atyánk meg latogata ez azzonyalla 
tot : es lele evtet meg gyogyvluan egesség 

15 ben evrevluen : Es meg jelente az fra 
tereknek • mykeppen istennek malaztya 
myat es zent damancos atyánk erdeme 
myat zabaduit volna meg il rettenetes 
betegsegtevl • es korsagtwl • 

20 Esmeeg vgy mond vala ez zent atyarvl 
fráter bertrandus : kynek bezedet melto 
hynny : hog mykoron egy jdevben zent 
damancos atyánkkal2 vton menne • levn 
ev reayok eegnek hertelen burulasa 

1 Az y fölött véletlen tintapötty van. 
2 A szóban a második k betű /--bői, az utána álló a pedig egy elkezdett o betűből van 

átalakítva. 
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i0 mkmt ]mn*r dukmh fér amuUá 
# ftulhét Http UijéftMffr ÜAIHA * jent 1 
U*HáH*0 Arij*nr jent hvéjhur \tgtjtt htk 
l* ÍU tUutt ti éUjt Aj IfAhWfui Aj éfiút 
flf Aj jent Krtjhttl fégvtétuf Hun din** 
U ntmuhmnJ+H*t*'hKii tp$ jtHtíinu 
&* +hfAHh* ftm\tu fnr/ím rijArégityf 
*jf*M fém */**+* fim AJ htot fannt fij'ng 
Htv* • lument JAKHAT f*rn*j vulfAki* • 
\U**nh*on tíeéég? tffAhfht HurHnur^ 
**k • tjtg AJ hton AJ éfiuHut jtnt Itm* 
co? Ah'fAtthui^ tu v«4?a eieu hnt/ífkAK 
yuijAij jgttu mtg uijéfituéntr UAIA • *1 
MlffatM Af éU f*r/!f UAcipVAHAÍ- Uh****A 
Htég MAYAIHAI UAU Af jé h vitel -r)**-
ruljAtphit e* ti 9***tt*Heuef még JA* 
v*jt*>uii*k • ég t&pimumlxH tu H/fithttr 
ég- é*éut UiHHéttth -*$* iftennér énébe** 
VMtbAHtAHcn* AHÍAHI s*vt\éhéjUén jent 
Uléhter t*uféi4él - ev \ÚKÍJA jévent Apar 
\ntlii )gtéH vijeg hujaMUI óé vntgttfft 
MAU Aj jetit éépflfAjÓA JHlAéjCupU *íéUt 
jw/fcö )nvAöf*gl>An wiAV*ln'u' vn*\n& ér 
AyKl • 1/^é.tffívl létUH Aj tU hüv/tlttAp-

es mykoron jmmar essevknek sok arradasy 
az fevldet meg vizeseytettek volna • zent 
damancos atyánk zent kereztnek jegyet vete 
es ev elevle* el evze az hatarrvl az essevt 

5 Es az zent kereztnek jegyebevl tevn chyna 
la nemykeppen sátort • Vgy hog zent dáma 
cos atyánkra sem ev tarsara chak egy chep 
essev sem eseek • sem az vton három syng 
nere • hanem jaranak zarraz ruhában • 

10 Nemykoron kedeg gyakorta tevrtenyk 
vala • Hog az vton az essevtevl zent dáma 
cos atyánknak ev ruhay es ev tarsynak 
ruhay jgeen meg vizesevdnek vala • es 
mykoron2 az ev tarsy vachoranak vtanna 

15 meg maradnak vala az zenneel • Hog 
ruhayokat es el tereyteneyek meg zar 
raztanayak • es egyetevmben ev testeknek 
es3 erevt vennének • De istennek embere 
zent damancos atyánk geryedezven zent 

20 leieknek tevzeuel • ev zokasa zerent akar 
mely jgeen vizes ruhákkal be megyén 
vala az zent egyházba jmadsagra • sevt 
jnkab jmadsagban maradny mynd ec 
chaka • Reggel leuen az ev tarsynak 

1 A második / betű /-bői javítva. 
2 A szó első o-ja alatt piszokfolt van. 
3 A szó utáni, központozásnak tűnő pont: véletlen tintapötty. 



fi 
nuwióMAt UAU még- í fent ÜAmAHcwL 
jüífAtihiA rulfAii húfg őltj jg**H nug-
MmJfeftA UAÍA fHiÍHÓéHéfhuI foguAi 
líőgJf* ntíjni ecJfAt* Jgeen IttufigtáL 
NnttHcJjeÁtM fur»Aft*hot hélHA nttg 'í "~ 
tfíiüg tm )kuUn fyUfénAp- tartomAWf 

litutn ijkfiHih ÍKÚtt fuHu •. U dtnlnt&we 
niMibj gtníirifftl nttftelif yiféH I\*I\ÓIA : 
Jb vetutf hjfiHt L*MtAttn>0 Ah/Atthit AU^J 
utfc UAU Af uifttt • hev UAU ev tvuU fttqt 
<*f IfAtjó Itvt Hteg hnhUmftl : ¥ I / M # > # / . , 
gaiAhjÁerh'jetit IAHÍAHCV0 Ati\*nh ?£pfr'/ 
\»AU YHtm{chtet- orfA$znt: WOH^UAU *ftt0 -
Ij4££ ttí ItehiA cri/htfiiA^ jol$*ifA t0 ta 
Htt\l)ht*n\\*. : t0 t)Og- f* fim AHAMtJAf. 
ftm e^enjhut nem htftlne Uelt 'J.{ veutj 
AJ ynévti\őyfAgHA^ jtptwhft nem cifA^ 
|*»mfffWA Aleith* t IÍÍ^OHIIAI üteg tn 
nefi-feleit* ej&eul jnhib )ng*rUhít- \n 
buitahjP- UAU hmtnőtft t0 **&/*&** 
hxhafiit AUAH t (0 t{ f<ttt/í3*0 AhJAt 
tveuuel n*fih>it;*híAH t)Vf»AH ttoffAÍp 
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ruhay kyk az tevznel zarraztattak vizesen 
maradnak vala meg : Zent damancos 
atyánknak ruhay kedeg oly jgeen meg 
zarradnak vala myndenestevl fogva : 

5 Hogha mynd ecchaka jgeen hevseges 
kemencheben zarraztatot volna meg • 
Esmeeg egy jdevben tholosanak tartomány 
ban : mykoron zent damancos atyánk hyr 
detven istennek jgyet futna : es által menne 

10 némely emberekkel némely vizén hayoba : 
Az reueez ky zent damancos atyánkat által 
vitte vala az vizén • keer vala ev tevle pénzt 
az hayo bért meg vntatassal : Kynek zol 
galatyaert • zent damancos atyánk1 jgyry 

15 vala menyeknek orzagat : monduan azt es • 
hog ev volna eristusnak zolgaya es ta 
neyhtvanya : es hog ev sem aranyat 
sem ezevstevt nem viselne vele • Az reuez 
az menyorzagnak jgyretyt nem chak 

20 semmynek aleyta : byzonual meg en 
nek felette ezbevl jnkab jngerletyk in 
dultatyk vala kemenben es nagyob vn 
tatással aluan : es ez zentseges atyát 
erevuel rantogatvan hvzvan kapaya 

1 A szó utáni, központozásnak tűnő pont ugyanannak a piszoknak a következménye, 
amely a 92. lap 14. sorában látható. 
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W*htf '*UA&( +j JHMft tUHtkw *Htg: 
ptftttt •ü/jfrfj- iátHHtl ináét* féHt J* 
W+HCO0 *ht*n£ • €* ftméijt ftl ewuUme 

Ml*rf*KÍAH> ig htUtft fnuí&UAH tUHOi 

nt*H9* féHt ^AHUAHCOé , 4 / I M H A • IHUL , 

<*tq*Hifif* <*j nuit h*t*f tod/W • *é tngf 
tott Ufylml el bfLj - UOlif )olö$ 
OAH • Miit Jhirt Ur tfttn *j JÓIKAIMUÍ 

WtfPotyu Üutjeytint itfui ítnt ftttttL 
*fi*/hÍHAt fé/tpLhj* m^Lt U9 //*/*** 
fu^Un Ulh ytnpl af U*nt*h wugfyp 
* • fent h*nmnt*e Atif**huit tf JJOSA 
ImMt • »\t$ byontt\HLb>t IjiitfirtMt wtíg 
j[f**t hlHöP~ >HÍj*t ' V - - ^ ^ _ 

tfmtff- jtnt ktH*tut>* *hiMnt fuh>fiiAn 

Mtttehf fAué híjét- h,mE Vvi/a yteue^ 

nal fogva monduan - Auagy az kapat el bo 
chatod • auagy az pénzt énnekem meg 
fyzeted • Tahat istennek embere zent da 
mancos atyánk • ev zemeyt fel emele me 

5 nyorzagban • es keuesse jmaduan evnen 
magában • legottan tekentven az fevldre 
lata ot egy pénzt isteny engedetbevl • 
Monda zent damancos atyánk • jme 
atyamfya az myt keerz vedfel • es enge 

10 met békességgel el bochas • Mely dolog 
ban • myt akart vr isten az zolgaban 
egyebet mutatny • hanem chak azt 
amyt evnen magában mutatót • az az 
Mykoron jduezeytenk iesus zent peter 

15 apostolnak zolgalatya myat az halnak 
zayaban lelt pénzel az vamot meg fyze 
te • Zent damancos atyánknak ez choda 
tétele • meg byzoneytatot hytzerent meg 
eskevt tanok myat • 

20 Esmeg zent damancos atyánk fvtosuan 
predicaluan • gyakorta <.> gazol vala által 
némely folyó vizet kynek vala neue 
aregio • Tevrteneek egyzer hog az kevn 
vek kyket <hog> hoz vala kebeleben az 



ji/i/* Uifben e/lntk: ntifhí'úH fent LIM<*M 
né *hj«4wA pulpiíiAt fel tunttyniit* t 

tihíiuj*etpi fa bqVő jfpHHal1 me$ mm 
h&jfótr vî ftr«m/wfA *f hifiben eihttel*-
\IÖ/»M : »Htf/ij\t,yoM hu fel UHfF- UAU *fúif 
l\tí:J)<x*Huh tMfiőH uu/fat*ón uemeij 
\\AI** IjMfH* Ipvctttpíl;ed *f k*tnpt&^ 

!j*tA*/- I^MP/- IJÍAM *if /ja/47 ;aj M*/J<^ m 
Vtlpthtf hj U*u*\ *ij hv>Uf*tcht oltf 
frtftau • \niJHhlfA )$**» f*ii»K*j aJtttAuii 
OÍHUU AW»*A>/MA U<I/H«A Í ^ M<ar >»'̂ r 
uaniiabíjgpiigt/* 4f d)úl*t: 1)0$ ef te**til 
uefyHiP- fc>Hpofto6al -fent Ituvlevl M 
H*it flxP^űh- meg Uvtonot nem Vok ; 

J/a>imi c/jaA fent SAHMMCOS Ahf^yihtAh 
tvkitit tartott* tut&tJhft >"'& ™l***% 

ef rfffm s 40 Hte& wtonhttAfi Hé halna 
>t*t ef h*nij*et i el M4ue ti f*ulőe rt\* 
Uf*U fent J*»i*nc*S *h(*>ihiAr n*m 
4v*t*ntHt4l:*$* tfteé \uelt* »«& 1*1** 
Xemit /jo/f iutegr hff telente* **#* 

*« * '* i. I t , 

(I? 

AttsiM 4f c/jaiU !>tíiomt*P- leleteut 

A 
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folyó vízben esenek : mykoron zent daman 
cos atyánk ruhayat fel evuedezneye : 
Zent damancos atyánk alduan istent : es ne 
mely evzvegy haz byro azzonnak meg mon 

5 da : hog az1 kevnyvek az vyzben estének 
volna : mely ázzon kevzel lakyk vala az viz 
hez : Harmad napon mykoron némely 
halaz halazna horoggal : es az kevnyvek 
akadanak az horogba : aleyta hog nagy 

10 halat fogót2 volna az halaz : az nehéz te 
rehert : es ky vona az kevnyveket oly 
tyztan • mynt ha jgeen zarraz almary 
ómban tartottak volna : Ez kedeg meg 
nagyobygeygya ez chodat : hog ez kevny 

15 vek<e>nek sem poztobol • sem bevrbevl chy 
nalt sakyok meg tartoyok nem volt : 
Hanem chak zent damancos atyánknak 
erdeme tartotta meg : Kyt meg tuduan 
ez ázzon : es meg monduan kye volna 

20 nak ez kevnyvek : el veue es kevlde tho 
losaba zent damancos atyánknak nagy 
evrevmmel : De ezt es melto meg jelen 
tény : hog meeg tyztelendev atyának 
es vrnak raynerius cardinalisnak my 

25 atta es3 ez choda byzonnak leletevt : 

1 A szó utáni, központozásnak tűnő pont: piszokfolt. 
2 Az f betű v-ből javítva. 
3 A myatta szót valószínűleg í-vel akarta folytatni a másoló, majd ezt a betűt az es 

kezdőbetűjévé alakította. 
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1/14*1* mámé* ;r MN^rifP- •XuMfe.VMm 
wnfmiUi • I7 caréiHAltt HajfartM béfJk 
Ml pHtáAtHAMC** AhJAHl HAUtfAH **/** 
tertKttt- cwtUHttUn • Mimilk yifréhhak-
€0 tgiith fők ptphuű1 eltuttr % mtnU 

T^r «» ^nnJimfiuil fi>s** b,tfoHn<*t UI 
H éf /Híjéul HtirtfUttéőt épi*t tf hu** 
utheul* \ -r;. ^ w a y t*u*tt**P- M#iwf 
fw*w•//#£r Htíjhtvn j*ntXuHAMfi**ti*nl 
Ktew HIÍMM€ •qW* t*rf$IMu£ ntmiln 
jt*t lUhtw férftt€0 éMkr • HittéHHét 
jéHifigutd HÍjÁiáá u*L • J« ^4i^i/ #*. 
MI/VW mituUyttfUuI fogén MAUI mm 
tudnak \ÍAU ttpinuífn^ félny 0«nh) 

j*t*iíl ífttuit lőltphól Htm főJijMrto • 
«* W ífknijhé*tltPhl 4^'mJ/f n*m 
tlHgefytHiijft • * >*««£* ̂ w^ bA»unn>e 
lihfAftktt, JHíA^fitgiJHéíP- +flfAtatoJpAg» 
tul *r ijUnUul fHtg nii4¥t • //og- AJ IJA 
WKf H&pőtUn • h\fb€H ttyéHtMUAU 

f l ' : - rfwigg olu+fahjh < (/éiféfi;éf 
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Mely cardinalis jg neueztetyk • Sancte marié 
in cosmidei • Ez cardinalis mykoron bezelle 
ne zent damancos atyánk napyan az fra 
tereknek conuenteben • némely pispekeknek 

5 es egyéb sok papoknak elevtte : monda 
Hog ev myndenestevl fogva byzonnak lel 
te ez felyevl meg mondót chodat ez kevny 
vekrevl • Esmeeg tevrtenek nemy 
koron • hog mykoron zent damancos atyánk 

10 vton menne • hozza tarsolkodeek némely 
zent eletev zerzetes ember • ky eletének 
zentsegeuel nyayas vala • de zolassal es 
nyeluel myndenestevl jdegen vala • nem 
tudnak vala egymásnak zolny • Bankod 

15 van zent damancos atyánk • hog ez zer 
zetessel isteny dolgokról nem zolhatna • 
es hog isteny bezedekkel egy mást nem 
elthethetneyet • de maga zent damancos 
atyánk ev jmadsagynak alhatatossaga 

20 ual vr istentevl meg nyere • hog az ha 
rom napokban • kykben egyevt kel vala 
mennyk • egy mas bezedeet meg értene 
ek • Esmeeg oluastatyk • hog ezhez 
hasonlatos tevrteent • Mert mykoron 
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IjlfttétUlf 

/í/felfc»A W H A ntmclt{ >mnct eytiUvtí; 
a « Hittant pnt b*\+t*HcúS nhj+HtífH 
UMő +qt*tofiurf,él *ij*ll*foH Mtfigut 
fcif/hrf MHA <4| tu fufyiftt ttdtt jhÁUt 
\vu& p*ft pvqutnx Mert pat L»tuC 
c*0 AtyAnt- Htnt hifii W « Ptnft ufmty 
utH é*t«Ag*t cuHehfc AófiuiL t U!hj 
iHM3*r W**m tunthit i vtií(trt w yc 
iA&tApat- Utftft UAU «» W#A : & tujf 
*rr*1 *u nnelnthn mm h*h k*L pkij; 

j*U)*tHAtlMe& yiiterc \J$< ifanhtitl'Jfcg-

ftbha; pU tüntet- Utíu Mtv>t>v*t>* 

nv- hrfőlNhé}' WK« fent fo<»*r/| xvuhtUl,} 

** **hit Hugr Untmttf :ftm MnttM 
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egy jdevben zent damancos atyánk vton 
menne : Es ev hozya tarsaual evzue1 tar 
solkottak volna némely nemet emberek : 
es ez nemetek zent damancos atyánkhoz 

5 való aytatossagbol az zallason kevltseget 
tevttek volna az ev zvkseget etelet jtalat 
meg <zerze> zerezuen : Mert zent dáma 
cos atyánk nem visel vala pénzt : esmér 
ven evmagat evnekyk adósnak : lelky 

10 magot <hyntuen> hynteny2 evnekyk : myert ez ve 
lágyakat vezen vala ev tevlek : De my 
ert az ev nyelueken nem twd vala zolny : 
kére az vr istent : hog az ev nyelueken 
zolhatna : Meg nyere vr istentevl : hog 

15 egy nehan napyg ev vélek jaruan : 
sokakat zola evnekyk lelky dolgokrvl : ev 
tanolsagokra es vigaztalasokra3 • 
Némely napon mykoron zent damancos atya 
nk tarsolkodot volna zent bernald zerzete bely 

20 némely aytatos fráterhez : Es mykoron zent 
damancos atyánk keseen jvtot volna az 
conuenthez : Vgy hog jmmar az fráterek 
mynd el mentek vala alonny : Nem aka 
ra evket meg bantany : sem almokból 

1 A szó első két betűjére vízcsepp esett. 
2 A szó +-tel jelölt, lapteteji betoldás. 
3 A A: betű á-ből van javítva, az r felett pedig feltehetően egy be nem fejezett betol

dás látható. 
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Wf**/* ^mutguMMt •tn&ktL 

Ift h\U^ IHÍHUW • Hitthmtí unt LT 

W**Hn fi 0}Ut *t*urUh* tga _ 
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fel serkenteny : jmadsagot teueen az zent 
egyház aytoyan : ayto be rekeztuen lele 
ev magát tarsaual evzue az zent egyház 
ban1 • es ot ada evmagat jmadsagra : 

5 Veternyekre harangozván • egyebekel 
ev es ot levn az isteny zolgalaton : chodal 
kozuan az ev be menésen mynden fra 
terek • hog mykeppen jevt volna be • 

10 It kezdetyk jmmar - mykeppen zent da 
mancos atyánk - az cardinalisoknak 
akaratyokbol papának parancholatya 
ra - romasagba kylemb kyb2 kylemb 
helyeken el ozlot apacchakat egy 

15 clastromba be gyevhte - Az az - zent 
syxtusnak egy hazában ez keppen -

Mykoron zent damancos atyánk vol 
na romában : harmad honorius papa 

20 zerze az cardinalisoknak akaratyokbol : 
Hog mynden apacchak ha lehetne evz 
ve gyevhtetnenek : kyk lakoznak va 
la romában kylemb kylemb helyeken : 
azért hog kevnyeben byrthattatnanak • 

1 Az e betű interlineáris betoldás. 
2 A kétszeresen elrontott szót (a k betűt í>-böl javította, majd az / helyett ismét b 

betűt írt) nem törölte a másoló. 
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WHurt ti imjuUttht* ht/fmtittf 

geuféé jiítt UmáHcnt ^áLmhít Unttf 
™*™*him 1**t*1*fi*h *ql*ht/H*t- i 
U \HMHieyuFbeH W ^ V * A M > i a U W 

*1UM* eIU*f:lé HUU* fa* ti UU&éL 
mtgthntj AUlvH+ekwHiht: ét <d* 
tmu+F jkáfMhttl éj Mígv+ Jent Imum 

UHtlifáhdj éj t U&UHtít IpfünfiLí 
Urnn €j ht*H hjUndféj tetrgdtf f*** -' 
ÍHÚMHi /hf/ijAHUf hifoft HéUéL i f í 
iMfiiof̂  HtcfjaUue?: tufciltti yiifct 

es bevlcheben evryztethetnenek : Es hattá 
vala papa az evzve gyevhtevt apaccha 
kat helyheztetny zent sixtusnak egyha 
zabán auagy clastromaban : az helnek 

5 regy voltáért es tyztelendev voltáért : 
Meg gondoluan kedeg papa : istennek zol 
gayat zent damancos atyánkat lenny 
mynden keppen zerzetesnek : aytatosnak : 
es myndenekben malaztosnak : ez dolgot 

10 evneky hadny méltónak esmere itile1 • ky hy 
vattatuan : papának akaratyanak nem 
állana ellene : de maga kére ez dologra 
engedny alkolmas segeytevket : Es ada 
tanak papatwl ez dologra zent daman 

15 cos atyánknak segeytsegre három car 
dinalisok : Az az : Vgolinus hostiensis : 
ky levn ez vtan kylenched gérgely papa : 
Dominus stephanus de fossa noua : Es 
dominus nicholaus : tuscvlay2 pispek 

20 cardinalis : Mely cardinalisok zent 
damancos atyánknak hyven segeelnek 
vala az evneky nagyot dologban : ta 
nalchal es : segedelmei es : Mykoron 
jmmar az dolgot el kezteek volna : 

1 Az itile az esmere szó fölé írt betoldás. 
2 A v betű interlineárís betoldás, ugyanis a c utáni helytelen e betűt először u-vá javí

totta a másoló, de az olvashatatlanná vált, mert a tinta összefolyt benne. 
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mm®* 
..*- sr^w 

" & & : « " 

fitt*? Htíffíó WW*H t&ltttnUK Htm 
***** €H$*óttti I HCHttMHiHmt Umi 

*umiK A*/h>ewi K\ ifr ntutitttíjk hM 
^ufitvMm fknctt nuríé h+Hfahgrm < 

BWHttíhfaútí ifhnnú- yiUijtnil h 
m t Hülif Hp* i Ht#MÍii»A W írt* 

Ütítfmd: h héji SUXHÍH ÍÚft 
q HkfrottitHil ti kitttmtt hőit t ittítn 
Jtíf HULVUHAI h&dnttjfyn ntipt^ 

<qU*& '4*Ulh>j*ú t LuTuétnet lúnt 
fil&ÍH *f VrőctjfióUn Himtttwut LLU 
te «j héfnt& tltuH* +j nupltugítMt 
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nagy meertekletessegvel1 es ezessegvel • me 
lyet papa nekyk nagyot vala • De az2 a 
pacchak • zent damancos atyánk tanai 
chynak mynd nyayan1 egyetemben nem 

5 akaranak engedny : nemev nemev bolond 
bátorsággal • es azzonyallaty vakme 
revseggel3 • Ennek felette vala romába 
némely clastrom ky yg neveztetyk vala • 
monasterium sancte marié transtyberim : 

10 Mely clastromban tartatyk4 vala5 az tyztelen 
dev • es mynden aytatossagnak6 tyztesse 
gere méltóságos : istennek zvleyenek ke 
pe : Mely kepét : mondatyk hog irta 
zent lucas euangelista : istennek zv 

15 leenek zvz marianak hasonlatosságára 
tellyesseggel1 : Ez keep valamy okért1 

ez clastromtwl el vitetevt1 volt : de ezen 
zvz marianak kegelmessege myat : 
ez clastromhoz1 meg hozatot1 volt esmeg : 

20 Ez az keep : melyet zent gergely papa 
az devg halalkoron : hvsvetnek jnne 
pyben az processioban viseltetevt vala : 
es az keepnek elevtte az meg devglevt 
eeg7 meg tyztultatyk vala : Ez az dra 

1 A szó az ezen és a következő lapon lévő, azonos eredetű szennyeződés miatt 
nehezen olvasható. 

2 A 2 betű után közvetlenül a már említett szennyeződés foltja látható. 
3 Az a betű c-ből javítva. 
4 Az y feltehetően a betűből javítva. 
5 A szó +-tel jelölt, marginális, rubrummal írt betoldás. 
6 A szó utáni, központozásnak tűnő pont: piszokfolt. 
1 Latin: aer infectus. 
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Uttf- tntmw +tigtUht+Pjf+u6t' ÍHŐHÓ 
UAM-P+&** cdíTéMré éJt+íáf ff %Hé 
Htjtbafi- tfítolne +JIÓWJA tuvt*l$ +l&>z. 

S hftt Jf cLfhtontfiAt- MiHUnfőrirti 
\*ufnéén Vékwi+ht*£ gnÁhrufij h/f 

ttlijh k*L : HííjhrúH jétíh dfm*iU9$ 
Ahj*nh fpunt hőhuL ij ftlíjéul nu& nm 
iát diz/bőM^t é0 4} éh Utyó AfMtt^L 
hit t u iMttftuiI VH«MJ IpujhM* UŐIHA 
h*M*n*}- Afay+ht+r*: égtjtevi ntég-
hja**- hUmt tfit HnM- jmhbémt*n&9 

4A*r- mtfné +f eu hjtPtt: 1)0$- tf fchpttl 
mééptnéttiéh dAJhtntkől ti HténHéntP-, 
tljtogaW- lfő& nttvtntnét- h*gjih*l 
tofHAHAp- ftnt fíftufb+n UhafttiftlfA 
ff fnf HUHHAtuJ- éééf**t6 hpt t%t h€ 
M- éh LbofuttP-: ty tyű* ***** 
*2AfbMtif+l éf jtrf*/f-sJl*&f+ «f k*ft ." 
*/+*£$ Jj tlekéj t&llww *"£" ******' 
hüph tuh tf UftHéHéL «*f tu f*gal*/ér 
M Htur étté?hit-í*t4L Hé to.rtöp€AH*£ ; 
HiéUiférftfh jétth Ut**Ht*S +*!**£ 
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galatos keep : kyneel az processioba hal 
lato<t> eneklev angeloknak zauok mond 
uan • Regina1 celi letare alle/uia : Az az Me 
nyéknek kyralne azzonya evrevly2 all'a : 

5 Ez kepét az clastromnak mynden sorory • 
es mynden romayaknak gyakorlasy tyz 
telyk vala : Mykoron zent damancos 
atyánk ment volna ez felyevl meg mon 
dot clastromhoz : es az ot lakozó apaccha 

10 kat ev jnteseuel mynd haytotta volna 
papának akaratyara : egytevl meg 
valua : Vevn ev tevlek zent1 damancos 
atyánk kezy engedelmességéét : az az : be 
adak mynd az ev kezeket : hog ez felyevl 

15 meg mondót clastrombol el mennének : 
es fogadak hog mennének vagy val 
toznanak zent sixtusban lakozny : ha 
az zvz marianak édességes kepe ev ve 
lek ot lakozneek : Ezt hozya teueen 

20 az apacchak ez zerzest : hogha az keep 
esmeg az eleby3 egyházhoz meg teerne : 
tahat evk es lennének az ev fogadások 
bol meg oldoztak : rea ne tartoznának : 
Mely zerzest zent damancos1 atyánk 

1 A szó a már említett szennyeződés miatt nehezen olvasható. 
2 A második v betű és az y fölött piszokfolt van. 
3 Az y e betűből javítva. 
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*"*£ W** jfut l+\»«Hco6 +ti&ut f W 

b+nthi tktqh Hiítlkfi UCIHA : <tf iU#< 

tftWlUp- kői** j€flt Uw+nc»* Ahfétttí 
y H > y 1?^!*s"% *4&l 1*UibtfitÍ ütme 
*** ' ~ " " +JULCc\\dL 

tfvttt 4f 

uU$ Mt tilfA^H^: te „át t^í^ 
b*H JWfettf»y \utltofHij tttgetfct- W 
HA Í: ** AJ élt JukttJ elmajeWe! • AI/H«0 
wjtltuH*Í-*e h*Y*mU fAtfiNhtl H«r«A 
ifh+Mtl f€Ht f+**HÍóhif fent i*nt*n 
cv/t i Utortuzl tt efinereifennel vteuef 
ttif Í Anniit- oh*crt~ vaetf //<xA*fdJ*f**A 
tfAfacvjptt AffúfnjÁlUlii fthlnuf ff 

evrevmest fel vevn : Ezek meg leveen • 
meg tylta zent damancos atyánk : hog 
az naptwl fogva az apacchak ky ne men 
nenek ev zvleyekhez az chastrombol : 

5 sem valamely egyéb zemelyeket meg 
latogatny : Haluan kedeg ez dolgot az 
apacchaknak rokonsagy1 : kevzely : es 
baraty : myt myeltek volna : es mybe 
engettek volna zent damancos atyánk 

10 nak : meg haraguan es meg jndul 
van • el jevuen nagy jveultessel es me 
reggel meg feddyk vala az apaccha 
kat • Hog ez esmeretlen zemelnek • az 
az zent damancosnak tanalchara : 

15 az ev elevby helyeket • il tyztessegbely 
jeles helt el hattanak : es mas egyház 
ban kevltevzny valtozny engettek vol 
na : Es az ev bolond elmeyekkel • bynes 
nyeluekkel • es káromló zayokkal mereek 

20 istennek zent zarándokát zent daman 
cost : latornak es esmeretlennek neuez 
ny : Annak okaert meg haborodanak 
az apacchak azzonyallaty félelmei • so 
kak ev kezzevlek meg banak : es 

1 A k egy elkezdett g betűre van ráírva. 



i ífí 
Uimnef- chfurvuhvl kaié lúmorvft&t: 

ahjaHp- Htig- e/ntert UlMett t tá lftlt 

d túftftíéH.i HUHXI unt MHüUirmS . 
aljauK h$q£KH*HdhlM»l j éttJé* 

**' **"*$¥ ^WfaftíA: ég okr/fábé 
aj hj LtLttüPnt ntgnr hútwtf XtruaÜh _ 
^toiw idqsvt ntafim t /ja Ifei£7/<w W*A( 

*a.t Ijalgnto : klip*fel fakJ JtAoin*fye 
rtf föíje-H ^ILKJ ahvHihja.Jpvtnt etífthse 
7/W< i /jog- jilU^takfoH UyómtAfi hv ift*tttíe£ 
rugibéliHd/egtuf; ynttt h\h <xhK*xh\& pertut 

**^4*A«/ meg- Hu.ul \él^ h*P- uleien 
fMtfeWíHíA ft/A fxdj+n hhtu IfxtKA htcue 
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veunek okossagnekevl való zomorvsagot : 
Mynd ezeket kedeg zent damancos 
atyánk meg esmere leiekben : es heh 
aduan az haragnak : nemy jdev vtan 

5 oda mene az apacchakhoz : Es az evne 
kyk zolgalt mise vtan : es predicacyo 
el vegezuen : monda zent damancos 
atyánk kegessegnek lelkebevl : En lea 
nym : az zentsegnek zandokarol fazkotta 

10 tok auagy bankottatok : es akaryatok 
az ty lábatokat meg vonny vrnak 
vtatol : Azért mastan : ha vagyon valaky 
kezzevletek isten felev : es ev zolgayanak za 
vat halgato : kelyenfel zabád akaratya zerent : 

15 Es jevyen zabád akaratya zerent en <ze> keze 
ymre : hog áldoztasson vyonnan vr istennek 
engedelmessegevt : mert kyk akaratyok zerent 
teznek áldozatot vr istennek : az kellemetes 
evneky : sem kellemetes evneky az kezerey 

20 tessel való zolgalat : Mely engedelmességnek1 

fogadását aldozatyat • az abbatissa az egyéb 
apacchakal meg teueek : Es az vak merev 
engedetlenek kyk sathan vtan hatra mene 
nek : bodog zent atyánk zent damancosnak 

1 A -del- szótagban piszokfolt van. 
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trétttffj' nyit meg ttwtné- » T*lf*t tf bewlc 

j*V]tH0 U tjUf fvAHxtrtt l fit- <Af fuoxáfr 
AÁ/hatHAt envtjntth \t4 ntíínbcn fievbe 
<*j bt rth^tott jéwuttmi*- ftnkíffenKt 

HttJHMH thuctfaijt él h€U€ jtHt Í4nMHOt 
jLhianh i te <*f e/aflvewHAp- fntfHitn /jMto/ 
HtAt HHUpiHAt- htUA X HttH tHgibt Jittt 

-AJ fúzúxőh ex futftUvhuf- <AUA$if VAFVYÍ 
UgúKtat- ftnt égnek JtMtlijePntt- ydlpt 
n«H*h tan* vekni: IjAttiM t*rfij'n*h Ifi 
Utont : AÍWCA hhxHMJ*. ti beuír ember 
16 JtAJIAKAt- fMMlHclf0Uhj*lMn IfiU » jetit 

( igét <Ahiknh ^tnt &Anuinc*0 Jerve t tf 

M+2Ú ]<rb*n evjtu pftvlntneh ]ent ftj? 
YvihiA: l)őQr tjfiűjiul Hitg- wionbút-
^hb^h/ft ntijníen <*ft<*crjfaií*<*l tu^ue 
őt- jden lenne ' eá ^ dAffrévnnat1 míj* 
kft jőfAtp/t fAÍhUtfiupfr <*f CVLr&ÍHAli 
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erdemy myat meg teerenek : Tahat ez bevlc 
atya zent damancos : zerze némely parazt 
zerzetes es ezees frátereket1 : kyk az sororok2 

clastromat2 evrezneek : es mynden jdevbe 
5 az be rekeztevt sororoknak1 zevksegevket 

meg zolgaltatnayak : Es az clastromnak 
mynden kwcchayt el veue zent damancos 
atyánk : es az clastromnak mynden hatal 
mat magának veue : Nem engede zent 

10 damancos atyánk : Hog ez jdevtevl fogva 
az sororok2 ev kevzelevknek auagy rokon 
sagoknak sem egyéb zemelyeknek zolhat 
nanak tano nekevl : hanem tarsynak hal 
latara : Ennek vtanna ez bevlc ember 

15 es papának parancholatyaban hyv : zent 
seges atyánk zent damancos zerze : ez 
három cardinalis akaratyabol • Hog han 
vazo zerdan evzue gyevlnenek zent six 
tusnál : hog ez felyevl meg mondót 

20 abbatissa mynd ev apacchayval evzve 
ot jelen lenne • es az clastromnak myn 
den jozagyt zabatsagyt az cardinali 
soknak es zent damancos atyánknak 
adnayak auagy erezteneyek : Ky mynd 

A szó második r betűje eltér a megszokottól. 
A szóban az r betű alakja eltér a megszokottól. 
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HtiX Uhtt : ti míhmi UftlUnt HHt- i* 

H+ltfíhuit- f€Í€fí UúlhMHl i Httg- H4ÖM<U 
•wf* tUHihft- iftuAH li>* cavhinAij éne-

ftiÍMVtlttt cuflwmbél > \uuun c*r*vPft 

FtfőtHtr- Ufyttt/: Thfh fattfevt M<t 
«g» ctatid. yitMtu UAH : hj <*f favbén 
hAU 

. / / * " 

mtíftgeut &$a>OA jent %*\n*Hn6 Atijtmt-

1*t rn\fa.il<tt <*í *hh*hfx H*tpt*n Htípj 
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meg levn : Es mykoron bezellene zent da 
mancos atyánk az apacchakal az cardi 
nalisoknak jelen voltara : meg monda 
teek evnekyk istuan vr cardinalis eve 

5 chenek iffyv neapoleon halála : Melyet 
fel tamazta zent damancos atyánk ha 
lottaybol : mykeppen felyevl meg vagyon1 

iruan : 2 Vrnak eztendeveben : Ezer : keet 
zaz : tyzenkylenc eztendevben : el jevue 

10 abbatissa ázzon az ev apacchayval tran 
stiberym clastrombol : veueen evrevkse 
get auagy lakást zent sixtusban : holot 
kezdenek lakozny : Kyk kevzevt vala 
egy cecilia nevev lean : ky az jdevben 

15 vala tyzenheet eztendevs : Mely cecilia 
nevev lean myndeneknek elette fel ve 
ve az zerzetnek ruhayat zent daman 
cos atyanktwl : mykoron ky mennének 
az kapun : Es professiot tevn engedel 

20 messegevt fogada zent damancos atyánk 
kezeben : Ez cecilia3 vtan veue az zer 
zet ruhayat az abbatissa negven négy 
apacchakkal : es mynd professyot tevnek 
zent damancos atyánknak kezeen : 

1 Azy fölött elkenődött tintacsöpp van. 
2 Vb. 69/10-73/10. 
3 A szó második c betűje fölötti vonal valószínűleg egy elkezdett betű szára. 
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JCÚ 
Vft jtvjtH btUj fiVúnKut jtnt u*ut€ i 

AjtPtÁ^ jtvutn&eu tfd tj htuír +hí* 
fent 4*IHAHC*0 Atyait* AJ htt cmAűudí 
jitíW ti mtnt t H*&fC>h jettuihithutiel' 
ttfth neptthl jtHttiijtMtl1/7*5-a»x<leaf 
Ut fit Uytnt AJ MifttP- kvftvt) é$ HUH 
Htt" UAL Hitfh3 Htfdij+M yHtpqheléti UkJh 

hj'yttutjtttiit- U hSAttfijitruhi tUiJif 
hejtttt unt ÍMHAHC9é Atíéütr él //«£*• th 
hAÍAJ)éH ludUíJH i Unt pfh^HéJh cU/h* 
ntAkan: h ffj yntrUnAÍh tU* hfttt 
k*fi/<tA UAU nttjttjfcLn ULtN^I *jf*^ 
V*2*h: tt /»£*J<«f- UtUttt- KAKlj AtjtAtt/ 
f*55*l *' ** Oh HMK^ 11 tb*6 tttf *} fú 
vérthtal Híiiab «j utAtf HApijg-1 é j Hnt 
fiptufUn AKWH Ukoftuil W A yrtlú* 
»»• Itrptlxlii f**titvtt-1 Sk wu\mh hton 
HA pAjU •Hgtlt untflphift Ajfawoh 
HAP-:tjtn Ijéfttrude j * . \ ^ *<U *f fistt* 
Vthttk UhjAjUx unt IAÍÍHA tgq IfAjAt 

HUh'i unt jkímAbA mtHtHth AJ (YAH 
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Ezenképpen kezdeteek ;zent damancos atyánk 
nak zerzete bely sororotknak zent zerzete : 
Azért az jevuendev eyel ez bevlc atya 
zent damancos atyánk az keet cardinali 

5 sokkal el mene : nagy sok zevuetnekevkkel • 
es sok népekkel zemelyekkel : hog zevndev 
let ne lenne az népek kevzevt : Es men 
nek vala mynd nyayan mezeytelen lábak 
kai az zvz marianak kepéért : ky tárta 

10 tyk vala az bodog ázzon clastromaban 
ky neueztetyk de transttyberym : Mely 
kepeet zent damancos atyánk el hoza • ev 
tulaydon vallayn : zent sixtusnak clastro 
mában : Ez zyz marianak édes kepeet 

15 varyak vala mezeytelen lábakkal az so 
rorok : es fogadak veveek nagy aytatos 
saggal : es ot marada (ez1 édes keep az so 
roroknal mynd ez may napyg : Ez zent 
sixtusban akoron lakoznak vala predica 

20 tor zerzetbely fráterek : De mynek vtan 
na papa engede zent sixtust az sororok 
nak : ezen honorius papa ada az frate 
reknek lakozasra zent sabina egy hazat • 
Mely zent sabinaba ménének az frate 

1 A z betű j-ből javítva. 
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é^ ét ftnt fUhiyuJfAH UAU A? jicuítM 
}Mp*M«A» Hédttmíi* * éj kélt tfyeu A^hvntíL 
4f févémhi+h +j féHt Ji'pM cUjkéntéu 
miijét *j H*meg +.hj* jent iUnumctS 
fétwéit i )H*itcm,túr ftfjttnet- fonhatni* • 
nUtfcUjktmhém Utyó féVúVéhafr íf 
hg90 4hiÍ4L tMJpjf ytVéfméi fttHtfygf/k 
**U i h*rht*M tuhtt jtv^tM éurtfjéh 
+Uh * A/AtfA UtgnfhuLfóttrt flppirVf* H 
Hn kJU uvditnajútut :*j fvAHtHthuh ip. 
Un Uéltofm i ét hüHtncpf*. U*U *xht jy 
prjétHtt ftgtjttnuv* tthulétti*. / tfo <*] 

fúr dféOAhit Hun jent b\wu%ncvő éüijéwfi-
HiiJAt • ,* — XfLlfavéM. Ultg <*j M<MW 
biulfhttr Htéifúi U+finVHAftJAH • fiHf- <Lt 
vfíAHni AtijáM^ urciíadLua <*j jawér 

**(*$*> t MtmtuntHHM évrétngttte <«;/*"(/ 
<aíí*k 1$UH fHétf hflua pvéiicuáiér Lut 
tanij hfédtHAM t *d HÍÚHÚUAH fent ÍMHÚM 
« * Atíjkuhutr : %*HV l&tnv • *f t* dja, 
UgAhtifq&ht ntfpíth httul el j Ar/A tnijtn 

rek : kevnyvekkel es egyéb marhayokkal : 
Es ot zent sabinaban vala az jdevben 
papának palotaya : Ez volt elsev clastroma 
az sororoknak az zent sixtus clastroma : 

5 melyet ez nemes atya zent damancos 
fondalt : predicator zerzetnek fondaloya : 
Mely clastromban lakozó sororokat ez 
keges atya nagy zerelmel taneygya 
vala : tartvan evket zerzetes evryzet 

10 alat • kyknek vigaztalasokert gyakorta te 
zen vala predicacyokat : az frátereknek je 
len voltokra : Es taneygya vala evket az 
zerzetnek fegyelmére erkevlchere : Es az 
sororoknak elevtte • es ev bennek az vr isten 

15 sok chodakat tevn zent damancos atyánk 
myat • Mykoron kedeg az nagy 
bevhtnek1 másod vasarnapyan • zent da 
mancos atyánk predicallana az sororok 
egyhazában : ot aluan népeknek nagy so 

20 kassaga : Nemevnemev evrdengevs azzony 
állat jgeen meg kezde az predicacyot ban 
tany kyaltvan : es monduan zent daman 
cos atyánknak : Lator lator : az te cha 
logatasyddal negyet vettél el : kyk enym 

1 A t betű r-ből alakítva. 



JCfS. 
ytdUnA^-1 rhiftti k*Ltx* A • e6 el hevi en fen 
Wu i gij<Ah>vh>i eíeue Hióniua.n *%i/ar U 
NM : t* ntqht^H «c? ueep {téten ptgöém 
éP- +j prebtnnrijóH&P- még: hntopurf- ; 
HUHIU fófyev yent l+mma** *m*n}- : 
netHeahJYrtetf» ne\ttetdtj*ieg ijvlele *? 
t*vée& <A? AjiOH1J4ílUt fMJA 4ilf*l ***** 
evfhj mtjUht jttneet t'mert wifennP ty 

Ém kjmw ytte&jenttl i l)tten V*#I/<>H£: 
^ eienhtjpen- e$ efenfaffien ynenteurtP-

be: te fajd* Yttijnhetiüt k\ *£*£*'/ *J 
mólót- • mi'fafpen bele \*te\tt -T*^**" 
nugr neuefetféueit A? fenheulet ^ M*J> 
hujettt: tfhnneP- emieve yent J*>tMtf 
CÚ$ <nhi*nP- ev faieet fel entelueen : 

jfeHl- btvestneP- felijéét >ute yvtón&HAW ' 
'jefuB cvtjhífn<Ap- neaeben jmmnctjólúr 
vxetovup-: Ijóghj \nenwjebenP- x ee enkt 
Hu^M* ne /wtMc^<th»á-.*í̂ t>/fci»f <AJ ev 
htfhneh retUvteM Pij Hri\ejbíf<tnel »i«( 
}ubuU * ee [\o\t ?enneh M<AI$IJ yixh^fjít 
rif oP*&* : hjt Mernek <\nn& ben/ege 
fanuebe i l)ógr ólifli<z ljoltna.P- luftott*** 
eh i\tt éltjét jent AAY*UÍHCÓS oiff/Uwr 
vAV*nctjóU <*f eipilfAjból hf kifuntl 

valanak : Enym valanak • es el vevd en tev 
lem : gyakorta eleue monduan • Lator la 
tor : Es mykoron az neep jgeen zvgodne 
ek az predicacyonak meg bantasaert : 

5 Monda sokzer zent damancos atyánk : 
nemevlymeg : nemevlymeg : Felele az 
evrdeg az azzonyallat zaya által : Nem 
evzky mynket jnneet : mert myevnk ez : 
sem kynem megyevnk : heten vágyónk : 

10 kyk ezenképpen • es ezenképpen mentevnk 
be : es kezde myndenyk ky vgatny az 
módot • mykeppen bele ment • Tahat 
meg neuekevduen az zendevlet az nep 
kevzevt : istennek embere zent daman 

15 cos atyánk ev kezeet fel emelueen : 
zent kereztnek jegyéét vete monduan • 
Iesus eristusnak neueben parancholok 
nektevk : hogky mennyetevk : es evtet 
touabba ne banchatok : Legottan az ev 

20 testének rettenetes ky teryezteseuel meg 
jndula : es holt zennek nagy rakását 
ky okada : kyt vernek anne bevsege 
kevuete : hog olyha holtnak lattatne 
ek : Melyet zent damancos atyánk 

25 paranchola az egyházból ky vynny 
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_ . . _. MQ: 

ittu Kongott YffjwMf j HiiigntHí ttttijif 
p55*/ >w«5" lfifi^fvA: #* M#w«f< tfwte/-
6i«tr «*Ht<tMM<*A~ ? hJHteg gíjoepiuluAH • 
«# < A M » M A ktoWWrt 6Ac*l/£T « / * ^ H f Wiw/ * 
£A£^*K • 1 * ^ fffntee& WAaB ]Seuhe 
*txt h.\ru\ua}ő </Lh{*nl menueen af 
fővárat déífi^HCAHA^ ftV&títoÜMtoLi 
tg heAe IféLpőnt firavtlkt <o ftrbtn 
tú/tntl Ifőgr fa eqefegben UŐ/HÍX HA A _; 
|#Í*MAA ** fo^tifhfS i /fd£- (piheg Ülttel 

^hyAuK ; \*iéHHt\el e$ vnonip\4Á nePifr : 
i|^T^<N fMtundjéhl néh'jh i \)ö& to 
UMHÍ ne leltje euht ^ tyf&eeg- \\He 

lifet vvitjPvvőn Hteff- teut Xtótna. <*? for 
Aeiftog tuf íeHttrjúeaVókJ\AXUAVÍA$QAI 
(ti MeneP-: vueg ^IÍMAK/MAM • f?/-
2)*lu*H pnt ÁJÍVHÍAUCOS *fifAtt^ SVM. 
Uh <*Ía <** f*lf*gtG í/Uunefr • ! é[y*te$ 
nemeit) MAIMH ?«Mt- h^vnAtícoé ekttjeűnk 

H Jevue fent fivtuG vnenofh 
» u ^ ^ foreroMfúj i ee enjue IfijiUh 

HCE jelen Xtóltol1** t h]l \tele UAÍAH*!1 
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es ev gongyat viselny : mygnem tellyes 
seggel meg vigazyk : Es neueze evtet 
soror amatanak : ky meg gyogyvluan • 
es annak vtanna sokayg ele zent nyas 

5 sagban • Esmeeg maas jdevbe 
zent damancos atyánk menueen az 
sororok clastromanak fordeytoyara : 
es keerde három sororokat az fordey 
tostwl hog ha egessegben volnának : 

10 Monda az fordeytos : hog hydeg lelnee 
evket : Kynek monda zent damancos 
atyánk : mennyel es mongyad nekyk : 
hog <.> en parancholok nekyk : hog to 
uabba ne lelye evket az hydeeg : Me 

15 lyet mykoron meg tevt volna az for 
deytos : az beteg sororok hamarsággal 
fel kelének : meg zabaduluan • Ezt 
haluan zent damancos atyánk : ha 
lat ada az felséges istennek • Esmeg 

20 némely napon zent damancos atyánk 
kesébben jevue zent sixtus monosto 
rához az sororokhoz : es evzve hyvan 
az sororokat az ablachra : az fráterek 
nek jelen voltokra : kyk vele valanak 
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W Mj^lp/Ah • ̂  í c W üttffgyft W 
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<zjt*KivnA • /•*$• «/ HttMtiifcA jtrttfAi 

td *j <*j»*cri)<*A #t*ifJteMjfft£ V*l* €*«-
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HttnduAH •jíhJAnt <AJ }3<u c/ tnull" 

MÍC- ̂ #5- MKC/TWM </ vw<m/ }HK«K • fc*f 

H»éfthntt • \H9fAuAn 'Áj Iff t/hu **»(* 

Wl|*^ ' <tf far**/1- <AHttlU K>*U€t Hlljtf. 
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monda az sororoknak • En leanym <ez> en ha 
lázasból jevuek • es az vr isten énnekem 
adót nagy halat • Ezt kedeg mongya va 
la zent damancos atyánk fráter guido 

5 nysrevl • ky vala romay nagsagos elek 
vrnak egyetlenegy fya • melyet vevt va 
la az zerzetre • Leuen kedeg lelky tanol 
sagnak predicacyoya1 • ada az sororoknak 
nagy lelky vigaztalast • Ezek meg leuen 

10 monda zent damancos atyánk • vr isten 
azt akarya • hog el mennyek zent sabi 
na ázzon clastromahoz • en fyaymat 
meg vigaztalny • Az priorissa kedeg 
es az apacchak erevkevdnek vala evtet 

15 meg tartany az ev caplanok hazába 
monduan • Atyám az jdev el múlt • 
jmmar kevzel vagyon ey feléhez • nem2 

illic hog mastan el meny jnnen • Zent 
damancos atyánk • nem engede az ev 

20 kéréseknek • monduan • Az vr isten myn 
denestevl fogva azt akarya • hog el me 
nyék • es vrnak angela kevuet myn 
ket • es lezen my velevnk • Azért veuen 
ev vele zent damancos atyánk fráter 

1 A szón piszokfolt van. 
2 A szó első két betűjét wi-ből alakította a másoló, majd az e-t újból leírta a nehezen 

kivehető betű fölé. 
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tancredust az fráterek priorat • es fráter 
oddot az sororok priorat • kezde el menny 
Es mykoron ky menne zent damancos 
atyánk • jme allapeek az porta elevt 

5 jgeen zepseges iffyv • tartvan egy istapot 
es kezevlt el menésre • es kezde ez iffyv 
elevttevk elevl menny • Tahat ez zent atya 
bochata az frátereket ez iffyv1 vtan • ev 
ev maga megyén vala az fiaterek 

10 vtan • Ivtvan kedeg az fráterek por 
tayara • leleek evtet nagy zerelmel laka 
tokkal be rekeztuen • Tahat az iffyv ky 
evket az vton viselte vala • vona ma 
gat az portának egyk rezére • ky leg 

15 ottan meg nyleek • Es elevzer be mene 
az iffyv • az vtan az fráterek • annak 
vtanna zent damancos atyánk • Es ky 
menuen az iffyv ky be vitte vala evket 
leleteek az ayto be teuen • mykeppen 

20 elevb • Tahat fráter tancredus meg 
kerde zent damancos atyánkat mond 
uan • Atyám • ky vala az iffyv • ky el 
jevt vala velevnk • Felele zent daman 
cos atyánk • Vrnak zent angela vala • 

25 ky volt kevldetveen istentevl my evry 

1 A szó első szótagján nagy piszokfolt látható, amely az előző lapra is rákenődött. 
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zetevnkre : Ezenképpen ez fráterek fel kelue 
az egyéb fráterekkel az veternyere : cho 
dalkozanak az fráterek • hog mykeppen 
jevttek volna be aytok be rekeztveen • 

5 Vala ezen conuentben : némely romay pol 
gar1 ky vala iffyv : Es vala egy2 nouicius az zer 
zetben • kynek vala neue jakab : Ky meg 
gyevzetteteek evrdegtevl es altalyaban 
el vegeze az zerzetbevl való ky menéséét • 

10 mykoron meg nyttathnak3 az4 egyháznak 
aytoy : Melyet ez kegelmes atya meg 
esmeruen isteny jelentesbevl : kegesseg 
nek lelkebevl jnte ez nouiciust edessen 
hog evmagat el ne valaztanaya jllyen 

15 zent tarsossagtwl : De ez nouicius nem 
engede zent damancos atyánk kérésére : 
hanem ky vona az zerzetnek ruhayat 
ev nyakából : monduan hog ev el végez 
te az zerzetbevl való ky menéséét : Ez 

20 kegesseges atya kedeg : kevnyerevluen5 

ez erevs kesertetevn : monda neky : 
Vary en fyam keueset : annak vtanna 
tegyed valamyt akarandaz : Tahat 
le teryezte ev magát ez keges atya : 

25 az el vezendev fyvert : Legottan meg 

1 Az o betű e-ből javítva. 
2 A névelő interlineáris betoldás. 
3 A h betű -ta- szótagból javítva. 
4 Az a betű e-ből javítva. 
5 Az / betű után leírt n-t először v-vé javította a másoló, de mivel az így elmosódott, 

ezért interlineárisan is betoldotta. 
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jeleneek • meneet haznala az jgaznak 
jmadsaga • Meeg elsem végezte vala 
zent damancos atyánk ev jmadsagaat • 
tahat ez nouicius meg evtteteek syral 

5 makkal • es le teryezkevdueen zent da 
mancos atyánk labayhoz • kére hog 
az zerzetnek ruhayat neky esmeg meg 
adnaya • melyet el vehtevt1 vala • ffo 
gaduan azt • hog meg maradna my 

10 denkoron az zerzetben • Tahat ez keges 
atya neky meg ada az zerzetnek ruha 
yat • edessen zoluan es jntveen evtet 
az zerzetben vegyg való meg mára 
dasra • Melyet meges tevn • Reggel 

15 meg terének az fráterek az sororok 
clastromahoz zent damancos atyankal 
egyetevmben • es melyek tevrtentenek • 
azt az sororoknak meg jelenteek • Ky 
ket zent damancos atyánk meg es 

20 merueen lenny jgaznak • monda 
egygyevgyeven • En leanym • az el 
lenség el akarya vala ragadny vr 
nak egyk jhat • de az vr isten meg 

1 A A betű v-ből javítva. 
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zabadeyta evtet ev kezebevl • 

It kezdetyk bodogsagos zent daman 
cos atyánknak zentseges es jgeen 
tevkelletes alazatossagos erkevlche 

5 revl való jraas ez keppen -

Predicator zerzetnek confírmacyoya 
vtan • hatod eztendevben • Vr zvletety • 
vtan kedeg Ezer • keet zaz • hvz ezten 

10 devben • Zent damancos atyánk tevn 
generálé capitulomot bononyaban • 
Mely capitulomban jelen vala nemet 
jordanus mester • kynek vala az zerzet 
ben három holnapya • es vetetevt va 

15 la az zerzetben parisba • reginaidus 
mester predicacioya1 myat • kyrevl felyevl meg va 
gyón jruan -2 lahat zent damancos 
atyánk • ky vala mynd az tellyes zer 
zetnek fev feyedelme generális meste 

20 re • auagy nagy mestere • Monda ezen 
keppen • En melto vagyok le vetésre 
ez feyedelmsegbevl • mert hazontalan 

1 A szó +-tel jelölt, lapalji betoldás. 
2 Vó. 31/10-38/23. 
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vagyok es rest meg lankát • Es jgeen 
alaza magát myndenekben ez zentse 
ges atya • mendeneknek elevtte • hogky 
nagyob vala mendeneknel • Es myko 

5 ron zent damancos atyánk le akar 
naya tenny az feyedelmseget • es my 
koron az fráterek semmykeppen nem 
akarnayak hog le tenneye az feyedelm 
seget • Meg zerze zent damancos aty 

10 ank • hog ez jdevtevl fogva • capitu 
lomokban zereztetnenek diffinitorok 
Mely diffinitoroknak volna hatalmok 
az nagy mesteren • es mynd az tellyes 
capitulomon • el vegezny • zerzeny 

15 es erevseyteny • addyg myg az capi 
tulom vagyon • éppen egezzen meg 
maraduan generális mesternek 
tyztessege az vtan • Annak okaert 
elsev generális mesterre zerezteteek 

20 zent damancos atyánk az fráterek 
kezevt • Es vala ez zent atya mykep 
pen egy kezzevlek • hanem chak ez 
ben vala kylemb • hog életnek kémen 
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scgeben1 vala elsev • zenuedetevsseggel • 
vigyazasokkal • es bevhtevleseknek zen 
scgeuel vala jgeen nagy • alázatosság 
gal vala felséges • Ez zentseges atya 

5 zent damancos • három pispeky melto 
sagokat • kyk2 evneky adatnak vala ky 
lcmb kylemb jdevben • nem akara 
fel venny • Nappal es eyel ez bodog 
zent atya • gyakorlya vala az karba 

10 az isteny zolgalatot az zent zolosma 
kat • Az kevsseeg aztalanal • mende 
neknek felette zevkebben eeltetyk va 
la • vagy keuessebet ezyk vala • Vala 
ez zent atya ez zent zerzetnek zerzese 

15 nek kevuetevye • es jeles evryzevye • 
Es mynden zerelmeuel tehetsegeuel 
azon erevkevdyk vala • hog az con 
stitucio • regula • mynden fraterektevl 
tyztan es tellyesseggel meg tartat 

20 neek • Es ha valamykoron valamely 
fratertevl embery gyarlóságból • 
valamy el múlatás lezen vala • vagy 
valamy jónak el hagyása • semmy 

1 A szóban az m és a második e betű összefolyt. 
2 A szó második k betűje interlineáris betoldás. 
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keppen el nem zenuedy vala penitencia 
nekevl • Byneknek meg feddésében ke 
deg tart vala oly édes kemensegevt • 
es tart vala oly kémen edessegevt • 

5 hog az <vette > vetkevzevt elegge meg 
feddeneye • es az embert vagy frátert 
lelkében megnem haboreytanaya • 
Mykoron ez zent atya lat vala • vala 
mely frátert foglaltatvan valamy 

10 vetekben bynben • lezen vala ez zent 
atya • olyha nem latnaya • es ha nem 
volna zolo zaya • es el halogatván el 
megyén vala • vagy el mulyk vala 
onneet • De mykoron alkolmas jdeye 

15 lezen vala • vgy mond vala zent da 
mancos atyánk az fráternek • ffrater • 
nem jol myelkevtteel • teueen azt 
melyet nem illic tenny • agy dychev 
seget istennek • es gyonnyad meg 

20 valyad meg bynedet • Es ez zentseges 
atya mykeppen ev magát mutagya 
vala atyának • az meg feddésnek 
vereségéét aduan • ezen keppen mu 
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tagya vala magát anyának es • aduan 
vigaztalasnak emleyt • Ez zentseges atya • 
mynden napon tezen vala az népnek 
predicacyot • auagy az frátereknek te 

5 zen vala jduesseges tanolsagot • hanem 
ha meg bantatyk vala • valamy nagy 
bantalmal • Es mykoron predical va 
la • oly jgeen nagy aytatossaggal • es 
kevnhullasoknak anne nagy evtteseuel 

10 zol vala • hog az népet es tevredel 
messegnek es syralmaknak malaztya 
ra jndeygya vala • Mykoron ez ma 
laztos atya zent damancos atyánk 
akar houa ky megyén vala az clas 

15 trombol • tahat myndeneknek kyk ev 
vele mennek vala • vagy evmaga 
myat • vagy maas myat • mongya 
vala istennek jgyet • Auagy kedeg 
az vtban disputál vala • auagy bezel 

20 vala istenrevl • vagy jmadkozyk vala • 
vagy jrast oluas vala • nem zevnyk 
vala meg az isteny bezedektevl • My 
koron kedeg zolny auagy jmadkozny 
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U**U f<At*ut{h * 90 fA* UALÍ t+tej*iit*l*H 
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h>0 4*h/U *HHtH *HA$a - *f tttmn hál 
\A%\H Aj 4* ÍA^HÍft *6 f*h.H h^fíAifAt 
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nem kel vala • tahat vgy mond vala 
az ev tarsynak zent damancos atyánk • 
menyetek el ty elevl • es gondolkogyonk1 

amy édes jduezeytevnkrevl • Tahat ha 
5 lyak vala evtet ohaytany vr istenhez 

es fazkodny zyvynek gevkerevbevl • 
Soha synky nem lattá • hog ez zentseges 
atya • meg haragwt volna • vagy 
meg jndult volna • vagy meg habo 

10 rodot volna • vton való járásnak far 
ratsagaert • vagy hévségnek gevtrel 
meert • Mykoron vtakon jar vala 
ez zent atya • tahat gyalok jar vala 
mezeytelen lábakkal • de mykoron jvt 

15 vala varasokra es falukra • ev saruyt 
fel vonya vala • es vgy megeen va 
la által az varason auagy falwn • 
Esmeg mykoron ky jwt vala az va 
rasbol faluból • tahat esmeg le vety 

20 vala saruyt • es jar vala mezeytelen 
lábakkal • Vysely vala kedeg ez alaza 
tos atya evnen maga • az2 evnen val 
layn • az ev saruyt es fekete kapayat 

1 A szó első k betűjének alakja eltér a megszokottól. 
2 Az a betű e-böl javítva. 
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W í/kut' eutklutétt tj jvuntfóhit 
Aut HtAfí/h/U * *$ \$tHf ciMAbqr fjei 
h*0 ' telíthet* é# YMAgnf fai<jJ ' yufvAH 
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es egyéb ruhayt • sem akarya vala • 
hog ezben ncky valaky segellene • Es ha 
valamykoron ez keges atya labaytmeg1 

serty vala az kcvuekben • zomorusag 
5 nekevl2 • vyg zoual vgymond vala zen 

vedueen az faydalmat • Ez az peniten 
cia • Ezen keppen mezeytelen lábakkal 
jaruan romából • es mykoron jvtot 
volna az helyre • hol valanak jgeen 

10 elevs kevuek • monda ez zent atya az 
ev társának • íme en neuolyas keze 
reyteteem egyzer fel vonny en sarumat • 
Mykoron az ev társa ennek okát ker 
deneye • felele zent damancos atyánk • 

15 azért mert essev ees vala • Vgyan ezen 
vtban • vizeknek bevelkevdesebevl arra 
dasabol • vizeknek ery chergetegy • folyó 
vizek jgeen meg neuekevdenek • Tahat 
zent damancos atyánk az forgó zeelben 

20 evrevlueen dychyry es algya vala az 
vr istent • enekelveen ez jmnosokat 
Aue maristella • es Veni creator spi 
tus • tellyes es magas zoual • Ivtvan 

1 A í betű fellehetőén utólagos betoldás. 
2 A k betű /-bői, a v pedig feltehetően r-ből javítva. 
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Khif +* VHÍQT +*r*éét- ktfefa** • Mg 

UéJ' Ht4HÍt4AH «tf ** fntpíftAp * % 
JjpMH faUUnté \tfiU • 4#4r *lh*l HUM 

j«<£ «f £*** htrttnut- i&ssjdf* • A»/>- **. 
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VHlj> ftHt LiHíMtCü0 +tíj*HM ***** 
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H*£ €0 cv t+rfiÍHAt- MUnt weHnijr 
2*lLf*t • if htftt Ahi* tűm farét* *t 

é f ItYttfftg*/? oltíf* TéHh &AW1AHCO0 A!?!**?-
Hnlhwtt VMHAf&h>u a6 Muhn *)<*** 
toiU • At*tt émeltf \i*U feel <*f <v ft 

yitijnitH utjtőH Hiifftét menő U+U' M̂ gy 
f«F favdlMAMbl luftom <*f ^ilUfm *lp 
ô  e<pílw*h lel \MU - Míi/iíJínfeiVfi 
e/ítifei* *f f<?^ cgí'flfAfÍAu >utgff*n kt 

kedeg az meg arradot vizekre • meg 
jegzy vala evket zent kereztnek1 jegye 
uel • monduan az ev társának • ky 
jgeen félelmes vala • hog által men 

5 ne az vizén • De maga az ev társa by 
zeek az zent kereztnek jegyeben • kyt ez 
zent atya vetevt vala • az engedelmesség 
ben es • az vizeknek arradasyt vezedel 
myt zent damancos atyankal evzve 

10 bátron es zerenchesen által mene • 
Mykoron kedeg zent damancos atyánk 
nak es ev tarsynak kellene mennyk 
zallasra • ez keges atya nem kerees va 
la zallast az ev akaratya zerent • ha 

15 nem az ev tarsynak akaratyok zerent • 
Ez zentseges atya zent damancos atyánk 
mykoron varasokon es falukon jaar 
vala • aleeg emely vala feel az ev ze 
meet az fevldrevl • Az vton jaruan • olyha 

20 mynden napon myseet mond vala • nagy 
sok syralmakkal jvtuan az zallasra • ha 
ot egyhazat lel vala • myndenkoron 
elevzer az zent egyházban megyén va 

1 A z betű feltehetően í-ből javítva. 
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%*MÍj* £* VMI/nJ A\ tllíijtft íjktiU iMfirt* 
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wingif* Wu nug ÍJ fittt AH(A • hgtthőg-
ftnttfittt tinim Ipupi UAIA * é* c*nfU 

JHUMCÚMIMH heftotfftp t9*t*fbéH ÍAIA 
Aj yfoH ' \m\Ht ÍJA Aj tÚHlMHtbiH kélt 
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AUfgtí HMgriéH I M / U AÍ \tt9M ' HUg-hlK. 
tpjk y*L Af ftUncicftiér éj ftulfigeé? Afij* 
tg meg- h*?h*tpjA )ÍAIA ttpftb fvAttvií-
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la • /;**M#»H dfA^ l^óg biUm fchfaiif- U 
WMM^U UAU * A* ütw faruA* w«<f 
htrtpjÁ \tjiU *j jent Atya - HAfpf fent 

la jmadkozny • Mykoron ez bodog zent atya 
conuent kyvcvl volt • haluan az veternye 
re harangozny elsev harangot • fel keel 
vala az veternyere • es az frátereket es 

5 feel kevlty vala • az veternye<re> meg mon 
dany1 • Es mynd az tellyes isteny zolosma 
kat • mynd napy mynd eyely zolosmakat 
nagy aytatossaggal alkolmas horakban 
mongya vala meg ez zent atya • vgyhog 

10 semmyt el nem hagy vala • Es conple 
tanak vtanna az ev tarsyval vgyan 
sylenciomban veztegseg tartásban vala 
az vton • mynt ha az conuentben volt 
volna • Reggel mykoron esmeg el ered 

15 auagy megyén vala az vton • meg tar 
gya vala az silenciomot ez zentseges atya • 
es meg tartagya vala egyéb fráterek 
kel es az sylenciomot mynd harmad ho 
rayg • ffegzyk vala zalmakon • feel evl 

20 tevzuen es saruban • mykeppen jar va 
la • hanem chak hog tálam solyayt le 
vonnya vala • Az vton jaruan meg 
tárgya vala ez zent atya • nagy zent 

1 Az o és az TI betű feltehetően helyszűke miatt egymásra csúszott. 
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kerezt napyatwl fogva hvsuetyg való 
bcvhtevt • Azonképpen nyárban • nem 
chak anya zent egyháznak bevhteet 
bevhtevly vala meg • de meeg az zerzet 

5 nek bevhteet es meg bevhtevly vala • 
Valamynemev eteek ev eleyben tetetyk 
vala meg ezy vala • hvssal fevt etek 
tevl meg válva • Mykoron ez zent atya 
jvt vala valamely conuentben • tahat 

10 evzve hyvan az frátereket • tezen vala 
evnekyk predicacyot • egyeneseytveen 
evmagat az conuenthez etekben es az 
tálban • Meg tárgya vala tellyesseg 
gel az regulát • es meg tartagya va 

15 la egyebekkel es • Mykoron egy jdevbe 
ez zent atya menne vton • jgeen nehe 
zen meg betegevle az vton • mely be 
tegsegert sem hwst nem eueek • sem 
bevhtevt nem zege meg • sem pitan 

20 cyat nem tevn magának • az az job 
étket nem eueek • hanem chak nemy 
koron almát auagy repaat • Az re 
gúlában • az az • az constituciokban 
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zerzevt bevhtevket egessegeben1 es beteg 
segeben azokat meg tartvan • Zerzete 
seknek clastromokat latogatya vala 
predicaluan evnekyk istennek jgyet • 

5 Inty vala kery vala az frátereket • hog 
zeretetnek mynden zerelmeuel zorgal 
matosok lennének lelkeknek jduessegee 
revl • predicallasra jo akarok es kezek • 
Es hog ez predicallasnak tyzteet zabád 

10 ban tehetneyek • es rea vettetveen lehet 
nenek erre alkolmasbak • nem akara 
zent damancos atyánk • hog az oly fra 
terek kyk alkolmasok az predicallasra 
hog ez velagy es kylsev zorgalmatossag 

15 gal meg foglaltatvan • egyebekre von 
tatnanak • Meg zerzette vala ez zer 
zetnek kezdetytevl fogva ez keges es bevlc 
atya • hog ez velagy jozagoknak be zol 
galtatasaban gond viselevk volnának 

20 az parazt fráterek es jras tudatla 
nok • es az tevb fráterek jmadsagog 
ban es predicallasokban foglaltatna 
nak • De az ezesb fráterek ez illyen fe 

1 A szó második g betűje 6-ből javítva. 
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le ez velagy jozagoknak be zolgaltatasa 
ban zent damancos atyánknak nem 
engedenek • feelueen hog ezbevl vala 
my alkolmatlatsag ne kevuetkevzneyek • 

5 Es myert zent jrasoknak tudománya ne 
kevl • senky tevkelletes predicator nem le 
het • annak okaert tanalcholya az fráterek 
nek • hog myndenkoron tanolnanak az 
oo tevrueenben • es vy tevrueenben • 

10 Evmaga es zent damancos atyánk • zent 
mathe euangelyomat • es az epistulakat 
vele hordozuan • jgeen tanol vala ev ben 
nek • hog olyha cordeen tartanaya meg -1 

Pokalbevlcheknek lelemeseket jrasokat cha 
15 lardsagokat meg vtalya vala • Bynesek 

nek gyonasoknak halgatasokra keez vala 
es keges • keez es keges vala az <v> ev vy 
gaztalasokra es • Meg nyomorvltakon 
jgeen kegelmes vala • Mykoron némely 

20 bononyay tevrueen tudó mestert • ky 
be ment vala predicator zerzetben • 
akarnayak baraty es rokonsagy az zer 
zetbevl ky vonny • feelueen az fraterevk • 

1 Latin: ..múltúm con eis studebat, ut pene cordetenus reűnercL 
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akaranak hynya némely vitézeket az 
conuentnek segedelmére • mely vitézek 
aytatosok valanak az conuenthez • Mon 
da az frátereknek ez keges atya zent 

5 <aty> damancos • Nem vágyónk zvkevsek 
ez velagy auagy embery segedelmei • 
mert en tevbbet latok keet zaz ange 
loknal az egyház kevrnyevl • kyk isten 
tevl kevldettenek az frátereknek evry 

10 zetyre • Azért mykoron el jevttek volna 
ky vonny az frátert az zerzetbevl • el 
tauozanak • az mennyey rettenetesseg 
gel félelmesek leueen • 

15 Másod generálé capitulomot zolgal 
tata zent damancos atyánk bononya 
ban • ot az capitulomban teteteek 
jordanus mester lombardyay prior 
prouincialissa • Bochata kedeg zent da 

20 mancos atyánk frátereket anglyaba • 
hog ot predicalnanak es conuentet 
zerzenenek • Magyer orzagban • bo 
chata pal mester predicalny • mely 
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pal mester az jdevnek elette keuesse • bo 
nonyaban oluasuan egyhazy tevrueenbe • 
be mene predicator zerzetben • Ez dychev 
seges atya zent damancos atyánk • 

5 vala drágalátos es <d> ekees1 • leieknek2 

es testnek tyztasagaual • myndeneknek 
tekentetyt es keuansagat evnen ma 
gaban hyvya vala • Vala zent da 
mancos atyánk kevzeep ember • testei 

10 vala evztevueer es gyars • Orchaual 
vala zeep • es keuesse vala myndenkoron 
pyros • Az ev zakala <v> es hayay vala 
nak keuesse veressek • Az ev homlokából 
es zevmevldevkebevl nemynemev fen 

15 lev velagossag fenlyk vala • mely ve 
lagossag myndeneket az ev tyzteletyre 
es zerelmere vonzón vala • Mynden 
koron ez keges atya vygnak jelenyk 
vala • hanem chak mykoron meg jn 

20 dultatyk3 vala kevnyerevletre • kevzele 
nek gyevtrelmeert • Valanak ez zent 
atyának hozyv kezey • es zeep zaua • 
nagy zaua vala • es zeng vala mykep 

1 A szó úgy tűnik, mintha alá lenne húzva, mert a betűk alja vonalszerűén egymásba
olvad. 

2 Az n betű feltehetően v-ből javítva. 
3 Az y második pontja a fölötte lévő h szárára esett. 
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pen trombyta • Nem vala kopaz ez zent 
atyának homloka • de tellyessegel egeez 
coronaya vala • vagy haya ev pilyse 
kevrnyevl • meg hyntetveen keuees 

5 evzzel • Ez fevld edent • es ez gyarló 
testevt az az zent damancost • vgy 
ekeseyte meg az terevmtevnek keze 
az ev malaztya mya • hog lenne isten 
nek temploma • es zent lelek lakozne 

10 yek ev benne • Vygyaz vala ez bodog 
atya zent egyhazakba es jmad va 
la • Nemykoron jmadkozyk vala le 
terdevpevlueen • nemykoron evma 
gat fevldre1 le teryezkevdueen • 

15 Es mykoron jmmar meg farraduan 
az alomnak zevksege el jevueen • tahat 
ez bodog atya • auagy az oltár elevt 
auagy valamy egyéb helyen akárhol • 
auagy byzonual kevuevn jacab pa 

20 tryarchanak hasonlatossága zerent 
feyet le haytvan • keuesse nyvgouan 
esmeg fel serkenueen jmadsagra • 
es leieknek aytatos geryedetevssegere • 

1 Az r egy másik, be nem fejezett betűre van ráírva. 
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lahat ez zent atya meg kerevly va 
la az oltárokat meg latogatuan • 
hyvan az zenteknek segedelmeket • 
ezenképpen marad vala mynd eyfe 

5 lyg • Ennek vtanna az alv frate 
reket nagy nyvgodalmasohn1 meg 
latogatuan • kyknek ruhayok el esyk 
vala rolók • azokat ez keges atya be 
fevdevzy vala • es zent kereztnek 

10 jegyeuel az frátereket meg jegyez 
ueen • teer vala az egyházban • az 
ev jmadsagyra • Ez horaba ez zent 
atya • zenuette evrdevgevknek sok 
evtkevzetyt • es vevt ev rolók sok 

15 gyevzedelmet • Ennek fevlevtte ezen 
horaba az az eyely horaban vevt 
zent damancos atyánk sok isteny 
jelenetevket es vilagoseytasokat • 
Aleeg hog soha zent damancos aty 

20 ank agyban alwt • de maga egye 
beket zerelmest jnt vala nyvgodalm 
ra • Soha zent damancos atyánk 
olyat nem kerhetet istentevl • kyt 

1 A szó második o-ja feltehetően a-ból van átalakítva. 
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ev kedue zerent megnem nyert istentevl • 
mykeppen felyevl meg vagyon mutat 
van • Az oltary zentseghez • geryedez 
vala nagy aytatossaggal ez bodog zent 

5 atya • gyakorta az mysen mykoron 
fel emeltetyk vala eristusnak zent teste • 
ez zent atya fel emeltetyk vala ev el 
meenek1 magasságában istenhez • gyev 
nyergevduen az isteny felségnek jelen 

10 voltában • Vala ez zentseges atya • 
zegeensegnek byzon zeretevye • ruha 
ban evltevzetben • sarukban • kevny 
vekben • hazakban • étkekben • drága 
latosokat es heetsagosokat vallany el 

15 tauoztat vala • De alázatosokat • es 
kyk az zerzethez es zegeenseghez alkol 
mások • azokat mynd evmaganak • 
mynd kedeg az frátereknek valazta • 
Annak okaert • mykoron egyzer zent 

20 damancos atyánk jevt volna bono 
nyaban • es lelte volna az fráterek 
nek cellayokat epevletben valamy 
keuesse fel emeltetuen vagy jobban 

1 Az e és / betűk közötti papírhiba teszi a szót nehezen olvashatóvá. 
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chynaltatuan • hognem mynt eleeb va 
la • hozza hyua zent damancos atyánk 
az procuratort • es meg kesereduen 
syralmakkal monda • O mely hamar 

5 palotákat akartok raknotok • nem 
illyc alamysnabol elev zerzeteseknek 
drága penzbevl chynalt hazoknak len 
ny • Mert mondatyk hog zent daman 
cos atyánk jdeeben • jgeen alázatos 

10 apró cellayok volt az frátereknek • 
Es voltának az fevldevn téglából chy 
naltak • es egy egy kychyn zoros ablak 
volt rayta • Ennek byzonsagara meeg 
ma es vgyan tartatyk az egyk cella • 

15 zent damancos atyánk emlekevzety 
re • Vgy mond ez anthonynus érsek 
ky ez legendát irta • Myt mondana 
ez zent atya zent damancos • ha 
mastan nezneye az frátereknek ky 

20 zelesedet vagy meg nageytot egyha 
zokat • hazokat es cellayokat • kyket 
ky faraktanak • menyben fel emelte 
nek • es nagy pompaual meg ekesey 
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tevtteek faragasokkal es jratasokkal • es bol 
tokkal • Es ha latnaya az fráterek egy 
hazat ekeseytven aranyas drága bar 
sony papy evltevzetekel kasulakkal • es 

5 oltar evltevzevkkel • az megyés pispek 
egy hazának felette • auagy jnkab • 
Es ha nezneye az frátereknek evltev 
zetekhet1 es agyokat • tartuan vrak 
nak ponpasagyt • sem megnem zen 

10 vettetyk ev magokat hws eteltevl • 
mykoron egezzek es erevssek • sem2 az 
zerzetnek bevhteet • sevt meeg anya 
zent egyháznak bevhteet megnem 
tartuan • Evreksegevket es3 jvuedelmeket3 nemchak 

15 kevzevnseggel • de magának kyvalt 
keppen byruan tartuan • Nem feye 
delmeknek engedetybevl • de feyedel 
meknek tekozlasabol • az az mykoron 
az feyedelm olyat enged alatta va 

20 < lókat > lónak4 • kyre zvksege nynchen • 
ez mondatyk feyedelmnek tékozlása 
nak • Es nem foglaluan ev magokat 
tanolsagogban • de visitaciokban • 

1 A h betű n-ből javítva. 
2 Az J betű ;-b<51 javítva. 
3 A szó +-tel jelölt, marginális betoldás. 
4 Az / egy másik, be nem fejezett betűre van ráírva. 

291 



JUJ* 

fMJófvA JtpitfojHl^ f# • Ulkhi& jl 

<AM4#i( ftgvlU}.if <*.; L<JöHf*AM!/W ;;i* . 
ip/t- «.';;kv«^wí ijtjiuifAiuiP' K.tiíW 

#*/ ^ \tttejfwe£- lAktifagvífr*!' Híe/// 

alf íeww* • / | 4 ^ HttmiúViAgtel ee A?/ 
ne Üttetne ntr~ ie faj Mt vehjNfrttuú- * 
fóc«tA tftneg hjpf moitb «f Anfytttttuf 
ttfitt* ' á JéHtftgtS ptlf Í4MAMC90 
*h\A\H • Ufl^ Wdtf&*H<*/ «f ti flfAtJŐ 
V*l ti UAmj&Vól ' H€Hí tipphét i\A\W*t 

NHf • ytítlifet itrjtlttHt *hi€¥t tvtnt 
Utat yffunMevthivn • /•«/ *r KJ//M«A-
uniHitf pr hivhafiá mnt U^hihjh- * 

rttunnau Uég- ej ti ftP{*i~ h^hlh 
jlltttH ^iVhtuHJé$H£t- hthfiP* \t* HUH 

133 
67r 

es clastromoknak gyakorlasyban • hog az 
tevbbyrevl vezteglevnk • Es ha valakyk 
jrasokra jgyekeznek es • lelkeknek jd 
vessegere nem keuannak tanalchozny 

5 auagy segelleny az tudományból • de 
hog emberektevl hyuassanak mesterek 
nek doctoroknak • es hog egyebek kez 
zevl ky vetessenek1 zabadsagokkal • mely 
ky vetélnek zabadsaga • keuannam hog 

10 oly lenne • hog menyorzagbol es ky 
ne vetetnének es ky ne rekeztetnenek • 
Tbuab esmeg vgy mond ez anthoninus 
érsek • O zentseges zent damancos 
atyám • myt mondanál ez il fyayd 

15 rol es leanydrol • nem egyebet hanem 
chak ezt • mert ez nem az en zerze 
tem • melyet zerzettem • kyert enne 
sokat munkalkottam • hol zerzetnek 
semmy zer tartása nem tartatyk • 

20 hanem evrek rettenetesseg lakozyk • 
keuannan hog ez il zerzet tartok 
jllyen zertelensegnek helyere ne men 
nenek • az zerzetlen életnek okaert • 

1 Az i egy másik, be nem fejezett betűre van ráírva. 
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Az evrekseg • byzonual tartozyk az fy 
aknák - zent pal apostolnak mondása 
zerent • holot vgy mond • ha fyak • tahat 
evrekesek es • De mykeppen zent jero 

5 nymus mongya • Az zenteknek fyay 
nem azok • kyk az ev helyeket tárgyak 
az az kyk az zenteknek hazokban lakoz 
nak • vagy ruhayokat viselyk • vagy 
neueket viselyk • De azok az zenteknek 

10 fyay leány kyk az zenteknek myelkev 
detyt tezyk • Kel byzonual meg tárta 
ny az fyaknak leányoknak ev atyok 
nak testamentomat • ha kedeg ellene 
teznek ev atyok testamentomanak • 

15 tahat megkel foztatny ev atyok1 evrek 
segetevl • Azert halgassak ez keges atya 
nak zent damancosnak halála jdeyen 
való testamentomat az ev fyay es lea 
ny • ezenképpen monduan • En zeretev 

20 fyaym • ezeket hagyom nektek tevr 
ven zerent való evrekseggel byran 
dónak • mykeppen fyaymnak • <Zerel 
met tarchatok> • Zerelmetek legeen 

1 Az o betű ű-ból javítva. 
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alázatosságot tarchatok • es akaratzerent 
való zegeenseget byryatok • Ennek felette 
jnte evket zent damancos atyánk • hog 
azzonyallatoknak nyayassagat jelesevl 

5 jffyaknak1 evtevlek jgeen el tauoztassak • 
kyk meeg az erevs elmeket es meg 
lagyegyak vagy meg haygjtek • Es ez 
testamentumban • az az • az zeretetnek 
alázatosságnak • zegensegnek • hagya 

10 saban nyluan be fogatyk az enge 
delmesseg • Az azzonyallatoknak nya 
yassaganak el tauoztatasaban kedeg 
be fogatyk vagy ertetyk az tyztasag • 
Az zeretet elevl vettetyk • mykeppen 

15 fev jozag vagy jelesb • mely zeretet 
mynden zerzetnek vege vagy tev 
kelletevssege • Hog kedeg mondatyk • my 
keppen meg vagyon iruan zent damancos 
atyánk eleteben <jruan> hog menye erevs 

20 seggel tehette • meg tyltotta • hog valaky 
az ev zerzeteben ez velagy evrevksegev 
ket be ne hozna • ennek ellene tevev 
ket kedeg meg atkozuan • istennek 

1 Az ff alsó száraira és az alatta levő sorban található k betű tetejére tintafolt esett. 
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atkyaual es evnen atkyaual • Ezben dychyr 
tetevt zent damancos atyánknak zerel 
me az zegeenseghez • es mendenestevl fog 
ua meg tartandó az ev testamentoma • 

5 holot az zevgseg nem kezereyt • hog 
az átokba ne esseek • De hol zevkseeg 
kezereyt • kynek nynchen tevruenye 
de evmaga tezen magának tevrueent • 
De jol ved ezedbe • mychoda az kezereytev 

10 ok1 • kezereytev ok jmez • mykoron az fra 
terek egyéb keppen élnem élhetnének 
alkolmas zammal • veueen ezrevl by 
zonsag vetélt • De mynek okaert ez ev 
reksegnek byrodalma • zent damancos 

15 atyánk tylalma nekevl es • meg2 tyltat 
tak3 jgeen erevssen • az constitucioknak 
myatta • kyk zereztettek az nagy ge 
nerale capitulomban • mely constituci 
ok joua hagyattak anya zent egyház 

20 twl • Annak okaert nem lattatyk 
hog ez evreksegnek byrodalma lehes 
sen bátorsággal • papának vagy zent 
zeknek engedelme nekevl • kynek ezen 

1 Az o-t egy be nem fejezett, téves betűre írta rá a másoló, de mivel a tinta emiatt 
összefolyt, a helyes betűt interlineárisan is betoldotta. 

2 Az e betű alsó részére tintafolt esett. 
3 A szó második a-ja interlineáris betoldás; az alatta lévő o betű nincs áthúzva. 
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tellyes hatalma vagyon • Mert ha az vr 
isten jdevknek kylemb kylemb voltazerent 
valtoztagya • embereknek levt tylalmakat 
es zerzesevket • Mykeppen nyluan va 

5 gyón • az oo tevruenbely isteny zolgalat 
nak tevruenyerevl • es az itylet teteinek 
tevruenyerevl • Melyek vetettek vy tevr 
veenben betevzerent • mykoron ez fele 
parancholat tevrevkre es • adattak 

10 istennek sok atkyay • Ennek felette1 anya 
zent egyház es e! valtoztagya az ev 
tevruenyet es zerzeseet • mykoron zvk 
se<» kezereyty vagy haznalatossag • 
Sem kel ezt tulaydoneytany kevnyev 

15 segnek • de okosságnak • Mert ez jdev 
ben mykoron zent damancos atyánk 
ez tylalmat teue • nem valanak egyéb 
zerzeteseek • hanem chak zent benedek 
baraty • kyk nem kvldulnak vala • mert 

20 nem vala zevksegevk rea • Annak oka 
ert az zent damancos atyánk fratery 
az jdevben bevseggel vezyk vala az ala 
mysnat • Mastan kedeg meg sokaswl 

1 A szó utolsó e betűjében a tinta összefolyt. 
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tanak az kwldulo zerzetek • mynd feer 
fyak kezzevl mynd azzonyallatok kezzevl • 
Es myert meg sokaswlt az kegetlen 
seg az byn • ennek okaert meg hyde 

5 gevlt sokaknak isteny zerelmek • Es 
meg sokaswluan az zewk1 jdevk éhségek2 

háborúságok • es velagy népeknek ke 
uelsegevk • ezeknek myatta lettek fees 
vények alamysna adásra • Es jnkab 

10 kevltyk az ev jozagokat • felette való 
egyhazy evltevzetekre vagy capolnak 
ra • es egyhazaknak pompasagyra • 
hognem zegeenyeknek segedelmére • 
Ezek vadnak monduan reuidedevn 

15 éppen hagyvn3 myndenkoron jobnak 
jtyletynek • Az az • antoninus érsek ez 
felyevl mondottakat hattá annak jty 
letyre ky jobban erty evnalanal • meg 
alazuan egyebeknek evmagaath • 

20 Immár teryevnk az istoriara • es 
zolyonk ez zentseges atyának zent 
damancosnak - az ev vtolso beteg 
segerevl • es ev bodog ky mulasa 

1 Az e betű interlineáris betoldás. 
2 A h egy másik, be nem fejezett betűből van átalakítva. 
3 A leírt n betűt -átjavította v-re a másoló, mivel pedig a tinta összefolyt, a javított 

betű fölé még egyszer kiírta a v-t. 

303 



• 

iu*g jdg&ltutrt- búin* «*? nn&jib m*& 

Uí$g- fuvwti* Húrt jgmn w*?i hr*, 

YHÚ €$ hígtftwl * nitifovúK «f fttetewr 

ljé£F ** mtg- fi****iaí- **£«£**• M*«r 

**VH tHgdt «*f €V hré/Zhilt- * IjAKéM 

** jtUn let/H ttptebefol' \tet*ruij* 
***** yytónim fene- bantAHCúd 4thf*xl-
<*f tHHWH*h • líotf /*//< f*íj • fy ) w 
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rol ez keppen monduan - Mykoron 
meg zolgaltatot volna az másod gene 
rale capitulum • bodogsagos zent da 
mancos atyánk • vton jaruan jgeen 

5 meg farrada mert jgeen nagy hev 
seeg vala • Es jvta bononyaban iulius 
hauanak vegeen • Es1 jóllehet hog testei 
meg nehezedet vala • de maga az 
clastromnak prioraual es fráter ro 

10 dolfos procuratorral • az eynek egy 
rezeyg zola az zerzetnek allapatya 
rwl es dolgyrol • Mykoron ez fráterek 
mennek nyvgodalmra • keryk vala 
az atyák zent damancos atyánkat 

15 hog az meg farradot tagokat meg 
nyvgotnaya • es hog veternyere fel 
ne kelne • De zent damancos atyánk 
nem engede az ev kéréseknek • hanem 
zokasa zerent be mene az egyházba • es 

20 mynd ecchak ot marada • az veternyen2 

es jelen levn egyebekkel • Veternye 
vtan monda zent damancos atyánk 
az priornak • hog feye fay • Ez jdev 

1 Az £ előtt tintafolt (talán egy tévedésből elkezdett betű) látható. 
2 Az utolsó szótagon tinta kenődött el, amely a lapok beszámozásakor kerülhetett 

oda. 
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Hvifotpt* Mc txhtqUktf Wltgr IfAhá 
ntdjiuM Mut *f btHxftg ** ívt*)* • 
H*g t^éuftuSeé- UUtítH -hv*s**M 
UAM j/ttHiféf fur*t3brii*H*H*ti * ftH 
MÚmtH df kttgfept élíffta&ij txkffe 
3*l'lf*& tHttHheHhv*H űUmuét- *ns 

HidíáJ * *i tKtítttHtéh tytUMiLfittt' tjttl 
ft$tUil 'itltOUdH Mtgr fíWf JU*M*«# 
AtyuA- hwftl Uuttq A* *y IfJéUnaf-** 
yiJAt • pttehdjtL tu tUqkHjpj*vkh*f 
uij'AJ Héuídué fvAttvtftt *njht tthntt 
uun híg-wtLtuol • 1*thj h*U *****'* 
thif bejeitytte/ AJ {##Y*/M*£ At/tAtoff* 
g&n* €0 Hteg- tnvfn/Unt: • V* *M£P» 
€j ^ifttftgcB AhfA ti n*ipt b*t*tfl*8**$ 
htn UUUH • %UHÍ APAV* Httg*t0 Ag^fH 

HUMC*$ AhfAHh • l)Í\MA fféflfA Aj tf*/* 

frAtvreh* hjjtut htftnhtt f*At*r*M* 
£0 Af cúHuttít prüntHAt- t*** hu 
uunfe^tB tptéWAJh VH9\HÍ*H t* fntfel 
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tevl fogva kezde betegleny • Meg hatal 
mazuan kedeg az betegség ev rayta • 
meg erevsevdeek leiekben • 1 J • ragazkod 
uan istenhez farradathatlanvl • zen 

5 vedueen az betegséget oly nagy békesség 
gel • hog myndenkoron ielenneek vyg 
nak es io kedvevnek • jóllehet hog ez zent 
atya kezereytetneek2 veer hasnak faydal 
maual • es egettetneek hydeglelesnek hev 

10 segeuel • Tuduan kedeg zent damancos 
atyánk kevzel lenny az ev halálának na 
pyat • paranchola ev eleyben gyevlekevz 
ny az nouicius frátereket • Kyket tekent 
ueen vig orchaual • jnty vala evket 

15 édes bezedevkkel az zerzetnek aytatossa 
gara es meg tartására • De maga 
ez zentseges atya il nagy betegsegevg 
ben leueen • nem akara megees agyon 
nyvgodny • Ennek vtanna zent da 

20 mancos atyánk • hyva hozya az ezesb 
fráterek kezzevl tyzenkeet frátereket • 
Es az conuent prioranak tevn kev 
zevnseges gyónást mynden ev myel 

1 A tévesen elkezdeti szót nem törölte a másoló. 
2 A szó utolsó e-je 1 betűből javítva. 
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Hmt íjhutteP- wpjtudfap* mini c/ //<» 
£495- *M ht/kmit r*Ht*H<fh nu$ tortol*: 
0 HUg- tutién jttfltMtdéH htftmn f* 
xftgHtl tíiihifiJpit t Hultj hHhfig-1 
tp£ hjiéHHttít- itjpUutoUn Hug- i«+ 

(egei &&&*/ W*4****U? 

** tfftuHiP i a jj&kMjijeM- aj ftVHhur 
el yltftfafé rt t UMUI dtpt*t*fóf- HHt 

tlefiuL jerjef*/fe$*íeH t ntéjh**n P* 

VHJ H*ptott*f ev fíí+'í 1**B*l™+tofúP 
\J*LHAP- été AtljőhMt- HHt ÓAHiAHCúIuAf' 
*5*fi*Ígt*t*l 1 el yíi4éeÁ evtet *f Ífe/ifre 
hjf jtpí ttéiteftehít- f*nef* HULWA ÍM 
n*oHt* 1 itetHetihvbueeH /jog- ot fent 
IAUMHCVÚ +tí(+Hp- w#£T itíitílnA ewef 
fesr* < Htetrt- út *B*fi$**/i Ifeitf' \MM •-

l)€li\*e httotut haltuk t e» HitjkwH eu 

kevdetyrevl • es monda az frátereknek : 
íme istennek irgalmassága mynd ez ho 
rayg en testemet rontatlan meg tartotta : 
es meg evryzte zepplevtelen tyztan zv 

5 zessegnek tyztasagat : Mely tyztasag : 
hog ty bennetek zepplevtelen meg ma 
ragyon : azzonyallatoknak mynden ket 
seges tarsossagat el tauoztassatok : Lelek 
nek gyeryedetevssegeben zolgalyatok 

10 vr istennek : es jgyekevzyetek az zerzetnek 
el zeleseytesere : legetek alhatatosok zent 
segben : maragyatok zerzetzerent1 való 
életnek zerzetessegeben : Mykoron ke 
deg az betegség neuekevdneyek nap 

15 rwl napra : az ev fyay zorgalmatosok 
valanak ev atyoknak zent damancosnak 
egessegerevl : el viueek evtet az helyre 
ky jgy neueztetyk sancta maria in 
monte : remenkevdueen hog ot zent 

20 damancos atyánk meg vyvlna eges 
segre : mert ot egessegevsb hely vala : 
Mykoron zent damancos atyánk oda az 
helyre vitetevt volna : es mykoron ev 

1 A szó első szótagja a tinta kikopása miatt nehezen olvasható. 



etiíjícti ptkh fefW htln* mar fait 

Ujat PatftíUtan/ 'l)A&fA iféfifA Ifttttttq* 
«*j yrí$rtitijt hmtitttttt- ltHtf fíukrth 
WfHítatt Uhtf *f <u tvtuttltH itftg" 

tkuut-t t9*H é*uthiP fthuuéétt * jgttH 
ptf/ e$ ntíteM yMtcacqit t*tyduAU n 
Sap fent héOH&nc*$ Ahfunfi' t l^ég- *f *s*\ 

Sf*ytn t hnuél Ug** t Ifétf ifi egtfeCtut 
t&Httttjfém • Ifinél** +j en faterqntMtr 
AhfAHifoíítiAt bánt- A*ttA*e+r fetultM 

Hí UtgUU : %ttpf€t9&t' *Mg*f*t~ +f "5 

<*Ut Ipif entpmtt hiúffitwl előtti egij 

fauL itt prclna* *gtfét*t* \nuetl €*t*t 

vttH IjHf uf btbíH Métpté f*tptAmfH<*r 
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ereyben jnkab kezdevt volna meg fogyat 
kozny : es erzeneye az ev testének meg fes 
leseet kevzel lenny : hagya hozya hyvnya 
az priort : Kyt kevuetenek hwz fráterek • 

5 keuanuan latny az ev erevtelen beteeg 
atyokat : Mykoron az fráterek ot vol 
nanak : tevn evnekyk fekevueen : jgeen 
zeep es aytatos predicacyot : Haluan ke 
deg zent damancos atyánk : hog az egy 

10 háznak feyedelme plébánosa : akarnaya 
zent damancos atyánk testéét az ev egy 
hazában el temetny : Monda zent da 
mancos atyánk alázatoson es egygyev 
gyeven : tauol legén : hog en egyebevt 

15 temettessem • hanem az en fraterymnek 
atyamfyaynak labok alat : Azért zeretev 
fyaym hog ezbevl valamy haborvsag 
ne legeen : vigyetekky engemet az eeg 
ala : hog engemet vihessetek el az ty egy 

20 hazatokba temetny : Feel veueen azért az 
fyak ev zerelmes agyokat • viueek evtet 
predicator zerzetnek clastromahoz : feel 
veen hog az vtban megne fogyatkozneek 
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HtoJ- e*ht HtHtibj'celLL** • t$ Mtitf 
hnettét- tfmttr vthlfue hwh4*K fent 
%*u*4Hf$ +ht*Hht*t-fttjtt*tt1* **cii+ 

IML • fijifituit' \JU *f ét <*IU fvtttwr 
*UUtt( hjtVtuftggtl i UtU4H \tóH*$ÜŐA 
UKAH UHMÍI <tf tu thtüigt* AtípPnt j 
hpal htt(mfhiUfttnfl •ő*Hh>*H*l \MU 
nu§- X^lw'j t Műin *ft /ĵ gr tunétijl 

JPLA őlq+H kutmftmUtpl ***** UHH* t 
*hjfafnrww Uto'q hgt* •*/*** H*<*T 
*ttytfh*U tutit ntéWUAH 4 M* AWtf* 

p ftjí*H$j* j*Ptfe*ty»* * j* vág**' /****** 
M hfhtht *f <H tifatvtnt \txlt ti hdU 
Hi l ttttvt +f íftltféH l]*UA *H **'5H€*~ 

tftuJ+nfö UpP- út htHtfoh; Ipsntt* 
«f XnUtptt holtnni: ih pb ^M»h>^ 
liltn Ijotftm htnu % ly>$H*»i ft*f héU 
&*H Ulftttut: ébitftniud Hfpj[*1*éj 
jt+tiftjf** Ahf*Mi*fL t* IfaUU faijeM* 
nj enttt l>twHtj<ijepjoL ntíJHbenc/ftyl f*& 
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megne halna : oda iutuan azért helyhe[z]z 
teteek1 evtet némely cellában • es meg 
keneteek : Fráter rodolfus tartuan zent 
damancos atyánknak feyet : es ev orcha 

5 yanak vereytekeet kezkenevel el tevrly 
vala • Syrnak vala az ot allo fráterek 
nagy keserevseggel : latuan vonagoda 
saban lenny az ev édességes atyokat : 
kynek vigaztalasatwl • bankodnak vala 

10 meg valny : tuduan azt hog evnekyk 
soha olyan vigaztaloyok nem lenne : 
Kyket syruan lata ez keges atya : meg 
vigaztala evket monduan : Ne akarya 
tok syrnya zeretevym : se megne zomory 

15 hon tyteket az en testzerent való el vala 
som : Mert az helyen houa en megyek 
haznalatosb lezek ot tynektek : hognem 
ez velagon voltam : Es job zozolotok 
lezen holtom vtan : hognem it ez vela 

20 gon lehetevt : O byzonual nagy ez : ez 
zentseges atyának ev halála jdeyen : 
ky evtet byzonyeygya myndenestevl fog 
ua byzonnak jgaznak : ky sem meghalny 

I A 2 előtti folt valószínűleg szintén z betű volt, amiben a tinta összefolyt, és ezért a 
másoló megismételte. 
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VtfW fölfut Aj HitHÍjitl Í*rt*HÍ$l*H U 

«if i* fihiijf* ti UtíóUl»t*f*n f*$^a tTtljAt 
tgij 4f fiahrtf- Hftewl tttqr htAé fent *• 
HUtftfi Ah{JLfth%t UUtélUM tAhtAHí Ifél 
okra /|«5 HwtfrA- *1 tt/UkttfeUU ftítt 

Yemtfttefr :*I*^i/- jent l*nu*HC9á *hi4*r-
Ipfif* tfifiuLH +j Ahj*hit • e$ tncnb* «*f 

HtíhféM «*? Ahtal WH-IW<CAjorgMini* 
toféít hfewHl *j i^í9tHffítftiart4H^' 

vu; ltunk* Htbjí ^tttt X*fM*nco4 ******* 
%i<trt\<Lt*t" \ueeg- íiÁlfAl" WŐHÍ* Htnj 
<*j ppfitf •• othfAnt \rtt\Hfttn Ifucy «' 
HtijtthttHutf puihd/h*fi*t ** +H*£rf* 
\+*0V4tfrtt*t T iwLhtftl Http pVilHtft 
AhfAuh tntf réUnh te A*HA fil4ttlif*'t 
a i>M*tr!fuA Af y* ifhnt mif emtitvnr 
+hfAh*l meg jmffrtílt fii+iji**t:m+ 
l^W /f eleftgeé enttif $tulé* ?***•* 
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nem feel : sem az menyey evrevksegben be 
menny nem ketelkevdyk : hol segeelleny 
az ev fyayt il byzodalmason fogada : Tahat 
egy az fráterek kezzevl meg kerde zent da 

5 mancos atyánkat monduan : Atyám hol 
akarod hog temesseek az testedet : Felele zent 
damancos atyánk : az fráterek1 lába alat 
temessetek : Tahat zent damancos atyánk 
hozya hyvan az atyákat • es monda az 

10 priornak : kezeychetek magatokat : 
Mykoron az atyák volnának zorgalma 
toson kezevltek az recommendacionak 
auagy lelek váltságnak meg mondása 
ra : monda nekyk zent damancos atyánk • 

15 Varyatok meeg : Tahat monda neky 
az prior : atyám mykeppen hach el 
mynket : meg puztultakat es meg zo 
morottakat : Emlékezzél meg zerelmes 
atyánk my rolónk te ama fyaydrol : 

20 es jmagyad az vr istent my erettevnk 
atyatwl meg puztwlt fyaydert : Ta 
hat ez édességes ember <ember> zent da 
mancos atyánk : ky jmmar tellyesseg 

1 A i betűt r-ből javította a másoló. 
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gj ét HíttvqUUvt \HJA t/hnítH t fed 
tméJuééH tU fcpyf HUM^fA^ÍAM t *8 
uuniu • pftt Atq*9* i H tuM Iféar 
iurtiéHttjh AÍUnnHi AJ he *A*n*h>í3* t 
40Aféhtt hfftt AlhJ tnntPent tuvítf 
t*u* éé mtg- f**to#*m éwhtt t.H ttHt 
W éu^mUm tutit i tA^t^tA *M*S *« 
httituvttftpb vntg<*Aeftéttut* 
l]f?tj*i Hti/piét- \*itvtí\€t\ fent <*tt\A t 
ht tnná- \ihwtut tuiuAU jtttt IAMAH 
C99 *hl<tMp- 4 /jf<Mf él jéttt- A? €V lpVAX{* 
tpff- el uuHifen *f íiélAftú/ <thja tfhnlxj -
HttHóU *j f^UtrthttF * \fytp/4tít ti 
ynnt<tv ftMnn fijÁí[Hf AJ t^rotHtHtnia. 
Clfét1 $ ^éPttt* *hj<tfflf!(*1l i pflt \A 
ytiauntf ^hfuuhut^ ^tvtttaíj * kftff \ttpf 
Hf*MÍ <AXh>lilt1U0 4vf*t-i 1)0ff" c\)*)h *j 
"**** tjhtn fugjífa t h j ?<3**™í*hf<t fa 
Pobufahit uutpteHi hfulífafHtt\ti*fnett 
AÍjhfitO/fitífglJi HtlIHtmtV ftl**l*H<tf-

júHAlőPfvd UÍ4HÖAP HÍ*£ <q Miter h 
ftrtvbtut f*akr*fL -AJ Ytc*ni\*i*ní*ai*ts 

gel be mereytetevt vala istenben : Feel 
emelueen ev kezeyt menyorzagban : es 
monda • Zent atyám : te tudod hog 
evrevmest állottam az te akaratodba : 

5 es azokat kyket attal énnekem evryz 
tem es meg tartottam evket : en tene 
ked ayanlom evket : tarchad meg ev 
ket es evryzyed meg evket : Es en te 
hozyad megyek menyey zent atya : 

10 Es ennek vtanna tuduan zent daman 
cos atyánk : hog el jevt az ev horaya 
hog el menyen ez velagbol atya istenhez 
monda az frátereknek • Kezgyetek el 
jmmar zeretev fyaym az recommenda 

15 cyot : O zeretev atyamfyay : zent da 
mancos atyánknak zeretevy : <hog> vgy 
mond antoninus érsek : hog chak az 
vr isten tugya : ky az zegeenyeknek faz 
kodasokat megnem vtalya : Mynemev 

20 aytatossaggal : mynemev syralmak 
kai : es menye nagy zepevgesekkel 
soklasokkal mondák meg az meg ke 
serevdevt fráterek az recommendacyot : 



rí? UiifhwK AJ $*eontfH4Hhui0H*l Ut 
SfiH HttH&AtutiiaL JL} fkukét- &f rtf 
fóHfortűHtet-: fui Uwh fUivh UÍJ 
occuvvtte 4H$*lt twt^'*j,ngdq€ 

tűItíht t <A\\4HIH*H íujuaH tuimt af 
ftlftgtt tjhttHéh yj'H* tittfUn rAn 
gtlohiafi' hm* fopatriJA tutth: ti Jf 

<4**j tmdt CJ kUgr ftttt <*h(* +2 tu 
INpifh yH^mféVfatpu t ti hjbocffat* 

^tltvt UUH Meg- q Zéiog f*Hh*iq* 
M&P- Ifol+U f&tijtu aj npUuteUfi juj 
Ht+*t* ;*f tu *$tf fiiuual tufy* v 

%fttjhf/uH Htégr bolt jtltntthatH Mt 
mtlij AtfbatoS <*ty*»«t£: frij h*U brí 
pt^tíí ytrtú*: éi \n6\tb+hfr W<t Unt 

üt**** ítun hvtfí\4íí\ jnfftth: ty 

VAUAH : y%ttU\tUtn Jtné- buttutHCof 

Es mykoron az recommendacionak ve 
geen mondanayak az fráterek ez1 res 
ponsoriomot : Sub venite sancti dei • 
occurrite angeli áomim : Az az : Segélye 

5 tek istennek zenty : jevyetek eleyben 
vrnak angely : fogaduan auagy veuen 
evlelket : ayanluan vyuen evtet az 
felséges istennek zyne eleyben : An 
geloknak kara fogagya evtet : es ab 

10 rahamnak kebelebe helyheztesse evtet : 
Feel emele ez bodog zent atya az ev 
kezeyt menyorzagra : es ky bochata 
az ev bodog ártatlan zent lelket : 
leien levn kedeg ez bodog zent atya 

15 nak halála jdeyen az zeplevtelen zvz 
maria : az ev édes fyaual evzve : 
Mykeppen meg volt jelentetven ne 
mely aytatos atyának : ky vala bri 
xyay prior : Es mondatyk vala lom 

20 bardya fráter gualanak : ennek 
vtanna levn brixyay pispek : Ez 
prior vgyan azon napon • azon ho 
raban : melyeben zent damancos 

1 Az e betű interlineáris betoldás, de az alatta lévő a nincs áthúzva. 



At^Aul hfttubA *f kcLgbélit* tU 
H*uh tkhuM egy cjtnnh***}** * f** 
ftffcK Uat9Í ijf*«*H 1 AtftfMfttt AUHÍ 

M«/ « / jtftltfuiuAH y*%A%ÍA$A UtWkH t 

HSfUfh AJ mmlr HumiarfAffótt t Hitlti 
utfLt/éH AIA ícc^AthitHaf UAIA ¥**t 

Í **§*&** UntprqA+'tAi tgqt Uittm? 
IHAI /«//«v Uttptr hurgtJA )*A!A ct 

ftítH fUf H4A¥ÍA t Aj Huifijfi Utlt*r9fA 
Hfh ht$**h t+rgtJA UAIA A] *H fent 
fíJA ttfuj CVÍfht$ tb* Aj AHgdot- fit 
tvfiíAP- UAIA Af U${tort/a6aK f**l ntm 
Ui€H €0 lé JAIUAH léi Af A«f//l»»«f/*A 
HA+" ItégtéH UAIA fett- HUtUttH •' 
H«Af f«A«* ewl UAIA t yre&tcutor jer 
fttbetij fvAtorlftj IfafaxUfoe : bt fiul 
U**H €W 9^A\AÍfAt Af h&pMCtpHItMAt 
yntHueéM Af Htéutféif i/0 ttrufitl*** 
tlUncbüH t Af lAiftortfAhit ArJí^-
f**l húfifífA^ VAU IA/UH UÓAti utvtik 
\*{u$ €% f*Ht" AHÍfAUAÍ Í €0 fttl hOU 
VmtHAÍ UAIA A{ Utitn^A^ *tpi*ht*tnbe 

atyánk ky mulcek ez velagbol : ev ele 
tenek cvtuen egy eztendeveben : pen 
teken hatod horan : kevnyev alom 
mai el1 zvnyaduan jmadsaga vtan : 

5 lata belscv lelky zemeeuel • némely 
nylast az <meh.> menyorzagon : Mely 
nylason ala bochattatnak vala keet 
fenesseges laytoryak : az egyk laytor 
yanak felsev vegeet tárgya vala ke 

10 zeben zvz maria : Az masyk laytorya 
nak vegeet tárgya vala az ev zent 
fya iesus eristus : de az angelok fv 
tosnak vala az laytoryakon feel men 
veen es le zaluan : Es az laytoryak 

15 nak vegeen vala zeek tetetveen : 
mely zeken evl vala : predicator zer 
zetbely fráterhez hasonlatos : be fevd 
veen ev orchayat az kapucyommal 
menueen az menyey <he> ierusalem 

20 elleneben : Az laytoryakat kedeg 
feel vonzyak vala lassan lassan vronk 
iesus ev zent anyaual : es feel von 
tatnak vala az laytoryak egyetevmbe 

1 Az / betű egy elkezdett z-ből van átalakítva. 
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az zekkel es az k1 zekben evlevuel • az az zent 
damancossal : kevuetven evket istennek 
angcly : Be vetetveen kedeg menyorzag 
ban az laytoryak az zekkel : es az zekben 

5 evlevuel : az menyey nylas be rekezteteek : 
es ez latas el enezeek : Kynek okaert ez 
prior hamarsággal el mene bononyaba : 
es vgy lele : hog zent damancos atyánk 
az napon es az horaban mwltky ez ve 

10 lagbol : mykoron ev ez latast lata : 
Esmeeg illyen dolog mutattateek ezen 
zerzetbely zent embernek : romay fra 
ter raoniusnak : Mert az myseben 
ez fráter jmaduan zent damancos atyán 

15 kert : azért hog hallotta vala beteg 
lény ez bodog zent atyát : Tahat la 
ta ez fráter ev elméének fevl ragadásába 
zent damancos atyánkat arán corona 
ual coronaztatuan : mely corona cho 

20 dalatos fenesseggel es velagossaggal 
feenlyk vala : Es kevuetyk vala evtet 
keetfelevl némely tyztelendev zemelyek 
ky jevueen bononyabol : menueen kyraly 

1 A véletlenül leírt k betű nincs befejezve. 

323 



/ ^ 

JtUt UHUHCti +tifAnt- €\ H+f*H cé *f ífé 
ntkm HtHtlth'j <f u<L$hA t tftnhfpm IcU té: 

WULM+IU Meg- *f tiíittUnliu 1/mA fent 
i+Humewf «*/y*wA tojhuéh ti t*%HélmfeH * 

tér hfpylmufi CWTIÍHAUÍ l)ejh*nfí0 : hf 
**U +j jkubeti (éHtlmtúuuf Ugnt'hf 
tHMtt- UfaHHA t*t*t*tt- f$*lHU4* i t$ Hé 
lUjHUtl Nl**cty StVffdij fktf$*H*L i 
*? B**g*"l Y^Y* Í**1*Ht' MHÍAHCÜ0 

tyw/- Httgr cmn*MÍfAÍ+ tfml tnttie* t 
i f ? A /Ü^*** **" **t*H*t" fit «&& <&! 
k*ttí f*q*&*t%$ut- €é s^dj hat laHcffőt-

f*l IMU VW/£*>I t t^t ti ueu*ét- * €$ 

H*%^ ^Mh tt&cnet' cl ttwuHfirwl 

7 5 

1> 
- ' * » ; 

vton : legottan1 meg érte ez fráter : hog 
zent damancos atyánk ez napon es ez ho 
raban mwltky ez velagbol : ezenképpen lele 
Valanak kedeg ez tyztelendev vrak zent 

5 damancos atyánk testének el temetésen : 
Vr vgolinus cardinalis hostiensis : ky 
vala az jdevben lombardiay legát • ky 
ennek vtanna tetcteek papaua : es ne 
uezteteek kylenched gergely papának : 

10 Ez gergely papa jra zent damancos 
atyánkat : az zentek kevzyben : es az ev 
testéét meg canonizala : fel emelee : 
Ennek felette ot valanak sok egyéb egy 
hazy feyedelmek es : Az vas lanchot 

15 kedeg : kyt zent damancos atyánk vi 
sel vala derekan : ezt el veueek : es 
adak jordanos mesternek : ky vala 
zent damancos atyánk vtan elsev ge 
neralis : 

20 It kezdetvk zent damancos atyánk 
nak zent testének el temeteserevl 
<es felemeleserevl való jras ez kep 
pen monduan • > 

1 Az / előtt véletlenül odacsöppent tintafolt van. 




