
M ü. 

« toMtmtl q p*me\t •jffúfep **£)/ 

p*aa<»4*ft>**/ Af|H«A ̂ Kutyán* ttHtntt-
M*U Mtnletttlt #7 fwiM vólúfmt 
Htutt jtnt b*Ht*HCóé nhJAfthuLP- ynt 
Hfnttctwe *IMHIA0 fakói dpnunltje 
frvvibtn: eé hé \>thjU \MLB xttíWfc/^pfw 
twtftn: fa *f hfutfotutt- Ipfttuh ntAffif 
htstuPM iYé\tfftH etjfvt H p̂pif/a tti 
MinlinftUhl yy%tg- tvtvfeift* t Máért q 
V*to* *óbólf*te Mag f níutt&hit w / d • 
hóE *? b$*tl*H€t-$oMy AfA+Afugtfd' 
ejőhfUudAtoS heHrlpf jtnt b+H%4ncó6 
<»fr|<«wr ttjh/jef \Mttnmj flUtot HÍHH 
ntuef- :AuAtaj Pe&etr hutjU$ú0 *qfft 
t*ft&: Wl^mÍHih óh/é$*Uéd* W«* 
Hitit cvhtHtte ciné brúfna : \ÉJP'{AH 
d^óH qtouhtiAtn:hibéu féttt óanurn 
cet AhiAuh- Htttf íjéit \u\la : f*/ij 
ihthbeu : AwJ* jent ÍAHU€HCÓ0 *hi«nr 

wfóifaha) hí f<áyHi*f*itf eb*/f*ge*0 K M 

150 
75v 

Es alázatos helyrevl - meltosagosb 
magasb helyre való változtatásáról 
el vitelerevl ez keppen • Fráter rodol 
fws : bevlc ember : ky az jdevben vala 

5 procurator : kynek akaratyara tetetnek 
vala mendenek : Ez fráter rodolfws 
teteete zent damancos atyánknak zent 
testéét : erre alkolmas fabol chynalt ze 
krenben : es be rekezte vas zegekkel jgeen 

10 erevssen : Es az koporsónak helyéét : nagy 
kevuekkel erevssen evzve ragazta : es 
mynden felevl meg erevseyte : Mert ez 
fráter rodolfws meg jndultatot vala1 • 
hog az kegetlenek • gonoz chalardsaggal • 

15 ez drágalátos keenchez zent damancos 
atyánk testéhez valamy2 jllatot ne ten 
nenek : Auagy kedeg heetsagos ayta 
tossag : valakynek okossagaual • vala 
myt evbenne élne vrozna : Vgyan 

20 azon eztendevben : kyben zent daman 
cos atyánk meg holt vala : tely 
jdevben : kezde zent damancos atyánk 
koporsoyabol ky zarmazny edessegevs 

1 A szó második a betűje o-ból, rubrummal javítva. 
2 A második a interlineáris betoldás: az / után rögtön az m betűt írta le a másoló, 

majd azt átjavította a-ra, de a betű olvashatatlanná vált. 
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Magi &**' & *"**i «*f ^"Vf„Wh 
*d* Aft*r»tiy«tf/ ffiAcwip HMM ílltixf*' 

tofóvjéqattAl Aef*A \tőlua 1*(pí*l *i*l 
Hírt* tfitl* tetdéí \vt*$ fómMnij' 
h)h*vl )i* *U úíb+H wőHőAhjr- \, 

hrvffctay *mj£?/' /<twwijf l^gsM*/* 
atutp'f J* t*t*Uf*t c/;«JUAif *?*/• du 
\nanco9 «*H|*MA- hj&rfa* //««í#w *f^ 
*# • *f/- • / M - aj Ptf#rf*t & **Artí£ 
\urf- • *# £# f&néét- í**/ít9tj*rr*l * * * , 

H\eHtÍtitft$***t U*£if Huqj* jpttíl*/ 

<VH*ftg*P t*f1H*ÍjélL • Afírt *j \ltí*ttMA* 

uUifté *!** *rff$mtj« • ntdtoHÍHUf 

151 
76r 

nagy illat • Es mynd az tellyes egyha 
zat kevrnyevl evtteny • mely illatnak 
zarmazasa meg marada sok napyglan • 
Es mykoron zent damancos atyánk 

5 koporsoyanal keztek volna jegyek vyvl 
ny • es choda tételek meg sokaswlny • 
kykrevl jde ala jobban mondatyk • 
Azért latuan hyv kereztyenek • myel 
kevttetny auagy lenny jozagokat 

10 auagy jo tételeket chodakat zent da 
mancos atyánk koporsoya1 helyen • zer 
zeek azt • hog az koporsót1 be rekezte 
neek • es be fedneek bársonyokkal • De 
az fráterek nem hagyak ezeket tenny • 

15 feelueen hog megne jegyeztetnének2 

telhetetlensegrevl vagy maga hányas 
rwl • ha ezeket3 hadnayak tenny • vagy 
evmagok tenneyek • Azért az vyonnan 
való gyakorlatos choda teteleekkel • zent 

20 damancos atyánk erdeme myat • mynd 
tellyes olaz orzagmya • meltan viue 
auagy teue hyv kereztyeneknek ayta 
tossaga • Hog zent damancos atyánk 

1 A szó a ráhullott vízcsöpp miatt kenődött el. 
2 Az y első szára egy elkezdett e betűre van ráírva. 
3 A szó első e-je interlineáris betoldás. 
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vwf- kjUtt hí tltup* *Lj«i*s íjéiig 
xmU el ttMttutH t mát* htftej/Ztfg* 
\H**mft Iplíjvt StdtofMhvitfaPtjLn 
MAP őhiiPt t IÍP iyUwtj ytnn t é*t\ 
Yut faf t IfAVHuj'r l\AY&vn e^Hn&tx 

éi^ryy^- jiéíftUn t é^ $*v$ehtth 
tenfipHuiLfktml ft&H* * tíjjéH Ipet 
qt*ribi\jl*H t 44 fiHt IxWAHeoé Ahj 
AuPu^h \\él*Uhmlfag** * tijfentptwm 
qt*H&*kb*H íetf* fiHt h+nt*Ht90\Ahf 
awA- YtfitntY- ti yulhsfMfmfii *&) Ij* 
Ujy*nl ntAfr* s 1 Htefénhfpttt t ivfue 
gjjitwkhitjMe* <*f f*+H*tt' béHűttúi 
AAH iptnev*U tmpihiluntf* tj* tnt 
Uttujtt** )ÓA+HÓ6 ftté/krmF +l«m: 
Wf ItVH UgoHnH JtHt ö*M1AHCV0+hj 
******** flfa »+&™/kK'J**. 
€$ twí\th fvAHvth- hőHó\ii\*\\ conwMtt 
1*1/7 ' l^hUÍH t tfóíf f*Ht i+ntAHCOS 

nak testéét ky elevzer alázatos helyen 
vala el temetuen : melto tyztesseggel 
magasb helyre valtoztatnayak : An 
nak okaert : Vr zvletety vtan : Ezer : 

5 keet zaz : harmyc három eztendev 
ben : Kylenched gergely papának 
hatod eztendeveben : Másod frederyk 
chazarnak jdeyeben : Ez zerzetnek 
confirmalasatwl fogva : tyzen heet 

10 eztendevben : Es zent damancos aty 
anknak halalatwl fogva : tyzenharom 
eztendevben levn zent damancos aty 
ank testének el változtatása egy he 
lyrevl másra : jmezenkeppen : Evzve 

15 gyevlekevzven az fráterek bononia 
ban generálé capitulumra : jo em 
lekevzetev jordanos mesternek alatta : 
ky levn legottan zent damancos aty 
ank vtan elsev nagy mester : Fra 

20 ter istvan lombardyay prouincialis : 
es egyéb fráterek bononyay conuent 
bevl : latuan : Hog zent damancos 
atyánk coporsoya volna jgeen ala 



77 

JSS 

Wpfar tv Uhuk hf 1***' * ff W f 

~ * ' '1H 

AíJfW 
*#> K M *A**« ^ * * ipw «*f «f oy 

ímh^ ÍM/.* /****»» HtaUuf *t u* 
\i€fi«n* i t$ M*U jft*S8*Lf*/ Ti 

42 UVlttoltfr- X V4VH0 Í4h) CVUU4ftfttS 

W h<t*UbéM tMUftít- 1*1*$** w« 
W/ij yHttlij tj f**H*HtP eleifb** 

153 
77r 

, 

zatos es ala nyomatot helyen : houa 
az essev vyz foly vala : Es feelteek 
egyetevmben az embery neuolyassag 
nak tulaydonsagat : hogha valamy 

5 dohossag ev belevle ky jevne : Es zerzyk 
vala : hog zent damancos atyánknak 
testéét tytkon fel venneyek az alázatos 
helyrevl • es tenneyek felyeb való helyre 
de semmy keppen nem teheteek : Me 

10 rt nem akara az vr isten az ev dy 
chevsegeet : az ev zentynek es dychev 
segeet el tytkolny : leien vala ez ca 
pitulumban némely fráter : ky hy 
vatyk vala fráter nicolaus de iu 

15 venacio : es vala jozaggal es • vele 
kevdessel es jgeen fenes : ky fondalta 
ez zerzetnek : perus bely conuentet : 
Ez fráter mykoron zomorv volna azon • 
hogha az vr isten az ev zentyt zent da 

20 mancos atyánkat fel nem1 magaztatya 
valamy choda tétellel : az ev testének 
fel vételében : Allapeek látásban ne 
mely zemely ez fráternek eleyben 

1 A szó +-tel jelölt, halványabb tintával (rt, marginális betoldás. 
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ynonltuH tünetit/f he fin ttliufh kr 
N/Í ti ivsdntAJAmt <» Uuefegeé tik 

c1 ti"*?**** toUgH** el Megyéjére 
ti UtxfitKt urjtt //*** fnegr 2tre*ht 
*** t Kjl viökgm JMfHtfLPtf 
HurteHneh ÍWJU m^ultntbijb *i-
iguinnatí **l*r t$ *mtt> fö p/fttkl* 
Y *f *M +hí* * t**P* mt/hpt túr 
UHOÍ Mteflevt uf e^nttulnm belif ií 
p*t*vM*lt ff *f ioHéttUii ****&** -
*IJÍ5? M*Mmf fel tiattleM U&*L 
wíjfc/'«'/>**' fatertPht ei fLntjh 

»**£* beyrHqtfrefeet- yent** 
**ftuiHC90 +hi4n\hu& co>porfo\\<tti 

4*rulu*nMé$- UHtUtüUij frtum 
'aalíe te fráter volulfui x //«ar nteff-
W//H«rwA- *j aferfet x Ültnek kntttt 
W* H*f«r ti i$ee\t eremfege* \tu 
ieti *itlNwen h\ítmenl^rínt e^Hn 
heijsr tn*fe*ienFt\$p$e t \>ml)0!T. 
*«0 rniafhd dfahtnifő^hu ti emel 
w* yri+uiőHwJ *leeg hetiettetjel 

monduan ev neky : Ez vezen aldast vr 
tol : es irgalmasagot ev iduesseges iste 
netevl : ky byzonyal be telyek : Mert 
ez zentseges dolognak el vegezesere 

5 es látására zerzet hóra meg zereztet 
ven : kyk ez dologra alkolmasnak es 
mertetenek • evzve gyevlenek : Az az • 
rauennay érsek • es egyéb sok pispekek 
Es az édes atya : zerzet mestere : jor 

10 dános mester : az capitulum bely di 
finitorokkal : Es az bononiay potestas • 
auagy feyedelm : sok tyzteletes polga 
rokkal : aytatos fráterekkel es parazt 
tokkal : Es meg kevrnyekezeek zent 

15 damancos atyánknak coporsoyat : 
jaruluan kedeg lombardiay prouin 
cialis es fráter rodulfvs : hog meg 
nytnayak az coporsot : leiének kémen 
seges fevldet es jgeen erevsseges me 

20 zet : mykeppen ky tyzenharom ezten 
deyg erevsevdevt vala1 evzve : Vgyhog 
vas rudakkal chakanyokkal es egyéb 
vas zerzamokkal aleeg veheteek fel 

1 A szó rubrummal írt, interlineáris betoldás. 



7a 

«* k*uet:4**rt aj huutt ftl tywduat 
t0 tnejr aj jtfritt ntegHtto ttífthttot 
*ala tfcjbtn yent barnattaK? atifan^ 
Hdf- íe/h teteftvt W * * halfát hí jtvut 
aj élt 6cÍ0g- HJkhtul őtif eW t0 &(e 
Hiftrty/itrttf matt Ifűg- HtfH aHHt\iVa 
lattatnetr cúfővftnaf • wit*%[tre lat 
t**nut- tbt/fiffté illatoztál ntig teult 
Y^hihiHaf': ét óltf 1$t*ti ftaip'f Uala 
cf titfig€0 illat f Ifögr kalafyh ót 
valanaf HitHÍéHihtt£ eu e^jthftfi 
Mp*h t«0 \HÍ\HI aj tv llífe fi jetit egt'i 
lf*jat ke httiftevtht hala 11* hala 
tj ehe0 illat tfntevetlen €0 tfafcnUt 
latt t Htifftieft ttrtMtfet 9*vt*tt Mai* 
alUHftj tTfolfat aj evjeF \n%\nl ajót-
M **jue AwA ót halatiabibe H/enth-
C^óhaiPojafiJ 00 *vvtvHtfnel: fijyal 
rm*Wut e0 <*ijb*tújpU$ipíl evtuagófmt 
U twvijíitttp-1 hüdnjwee* t/hnt: A/ 
aj tv jentíjt c/fodaN**! ntegr *hfti\ 
UWe t ̂ fetl fttffuati Mtg- aj jePvent 
njUH ti íőbéir he/f- HttHut- Mai* : 

155 
78r 

az kevuet : Azért az kevuet fel emeluen 
es meeg1 az zekren megnem nyttatot 
vala : kyben zent damancos atyánk 
nak teste tetetevt vala : tahat ky jevue 

5 az ev bodog testebevl oly édes es gye 
nyerevseges illat : hog nem annyera 
lattatneek coporsonak • menyere lat 
tatneek édességes illatokkal meg tevlt 
patykanak : Es oly jgeen nagy vala 

10 ez édességes illat : hog valakyk ot 
valanak mendeneknek ev erzekense 
gevket : es2 mynd az tellyes zent egy 
hazat be tevltevtte vala : Es vala 
ez édes illat esmeretlen es hasonlat 

15 lan : mynden termezet zerent való 
állathoz : Tahat az érsek mynd azok 
kai evzue kyk ot valanak : be telének 
chodalkozassal es evrevmmel : syral 
makkal es aytatossaggal evmagokat 

20 le teryezteek : dychyrueen istent : ky 
az ev zentyt chodakkal meg ekesey 
tette : Feel nytuan kedeg az zekrent 
kyben ez bodog test tetetevt vala : 

1 A szó második e*je interlineáris betoldás. 
2 Az e betű elé viaszcsöpp hullott. 
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« fud té nAgjjeh ebe* 'JUt e^ltHth-' 
YM/fhr*H 43 pbtn ful Hntttttf-; 

t9 ** jegeh el HeMtneh hitht ajyf-

eh*0 tlUt kvutrtf jent l+m#Hcé0 
^Jh^mhíJh ^int/egre0 H/h&e*lt é* H 
\*ueeh ej köteg- ftftt tíflet 40 elebij 
zeP»inÍ4*l tj* HueeA Vfj fefr>*t§ken 
W * Wf'S&l í,w*«r ei**fenh*e* 
tutth y*0 ftgertelt rHMtr \ttafin*  
yitfélcb*) n+féti ;«*f Unéftij^if fttftaS 
(& t\uH\tt*6 p4l$*irúH*l:&£ Hfnt 
Sulhlt-ultn Hnt &*Ht**te*0 Miwh 
Hfienef HM0 Iplijrt el uitelijn el 
\euue\iet~: et «j fent h+wi+ncte r, 
4ití(Afth copórfá* ejme* meg- ftíft 
MIMA- < l)ut- <* j +tjt*M Jtf*h+*l * «*f 

+2 hgefig** *hf+ U*1*HH0 Hsefier 
Mrhsan ev hfimjfiigf PefeqbeH 
W ™H***fege* **g*fe**f fh^nt 
tt+r jent öafptáHctfHAi1- fwqettyi 
twh* üteg- ctpMttíi <*j e* fif+%JH*r: 

156 
78v 

annál es nagyob édes illat erezteteek : 
De mykoron az zekren feel nyttatek : 
es1 az zegek el vetetenek kykkel az zek 
ren2 vala be rekeztuen : aleythatatlan 

5 édes illat jevueky zent damancos 
atyánknak zentseges testebevl : Es ky 
veueek ez bodog zent testet az eleby 
zekrenbevl : es teueek vy zekrenben 
nagy tyztesseggel : meg erevseytuen 

10 evtet vas zegekkel : Ennek vtanna 
nyolchad napon : az bononyay potestas 
sok tyzteletes polgárokkal : kyk nem 
voltak jelen zent damancos atyánk 
testének mas helyre vitelyn el 

15 jeuuenek : es az zent damancos 
atyánk coporsoya esmeg meg nyt 
tateek : hog az aytatos fyaktwl : az 
zent ereklyék láttatnának : Tahat 
az kegesseges atya jordanus mester 

20 tartuan ev tyztassagos kezeyben 
az my édességes kegesseges atyánk 
nak zent damancosnak feyet : es3 

tárta meg chokolny az ev fyaynak : 

1 Az Í egy elkezdett z betűből javítva. 
2 A 2 betű feltehetően egy elkezdett e-ből van átalakítva. 
3 Az e betű előtt az előző lap tintája foltszerűen átüt. 
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# YHtlíi tbő$ y*ctm - | !**£* ftrtMitt/Hfs 
UÍMII <| *&* *ft£<rtt- <eö tuJtf̂ r tt/hbtw' 

\iéd*n*h Még- «*f falteret- A faron 
IpTÓHt 3df*H tS fcfóbéH t fcf> /*«/ 
HUHtth IMJU jteni- á**w<*wfö# aht+nt-
hifit nt*K dpMm * «# H*i}Wi #17*/* 
W f «f tőéftg*4 M*t*t í é+tn*h HMK 

<3a áf*#» ** cMijf a>ftorf0b* tét 
«0if«4 «lUh>h*H €$ rfrfA őt Wtf/MF-» 
ÍWM#A- /*/t*e nftht+h rnkatjófan 
Njpfc* Httff- HUL1MLÍ+ tátott ill+t 
hfh ÍILHWF jtnt &**HAHCO0 +tífAnr 
HfUét tjiuh Hteeg- lu* \*tt& ntofimb-
nttg- etfijltltmh Hpht: ftm ment 
t/ 4f tóti tíUt hjthtwlt it nttg ni* 
v*jb*tfot" HAftijtr: *fo\rtul nttgM 
vní\HtHnHJh $OHMU<>HIL : /jóg- \utjnt 
HU* HAgq imtHíitrevfyfifiM tlnftt-
«4MMHA- ev tt/r* HttnqMt t hí tu tt/h 
v+Hé&fititlébtH fitfauutn t illíjtn 
«4*# í / t / A / illatofíjét" t énnél ht*tt 
»*t +1 jéPrtnttjtHA tj jtnt ttjh /»«IW 

157 
79r 

O mely édes pacem1 ez vala zeretevym : 
latny ez édes atyát ev bodog testeben : 
Valanak kedeg az fráterek akoron 
három zazan es tevbben : kyk feel 

5 mentek vala zent damancos atyánk 
feyet meg chokolny : es mynd érzet 
teek az édességes illatot : Ennek vtan 
na es sok jdeyg meg marada ez 
édes illat az eleby coporsoba : es 

10 egyéb allatokon es : kyk ot voltak : 
Ennek felette azoknak ruhayokon 
kezeken meg marada ez édes illat 
kyk illetteek zent damancos atyánk 
testéét : sevt meeg ha meg mostak 

15 meg chyzoltak kezeket : sem ment 
el ez édes illat kezekrevl : de meg ma 
radot sok napyg : Kyrevl megkel 
mynekevnk gondolnonk : hog myne 
mev nagy gyenyerevsegekkel éltessek 

20 annak ev lelke menyekbe : ky ev teste 
meeg fevldben fekevuen : illyen 
édes illatokkal illatozyek : Ennek vtan 
na az zekren : houa ez zent test teteteek 

1 A latin acc. exclamationis magyar szövegben való szereplése nem magyarázható, 
mivel a forrásban ez a mondat nem szerepel. 
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JLsB 
be vehlto**t vu+ru** coftvfoktn t 
fciih l«\Ha>icoi <thf<tnl l\4UU iifati 
JdA c/p&tA U\mth AZ tu unt eritme 
\*H*tihUinl>htUtHh t*fökéHgfa 
bm*WtrtvuHtdiHhí€P ^Ujibar 
M W AIA Í jímuxP- ohuvt Htmelsf 
Aliért ***** éttiítrml hét fn*ú\ 
1»!ti*féHtvt f*8HA ntntAh \UU*AP* 

HWIÍA **$*1éifiitl ^Kni<*0 ijx>&\ 
tyr hun AJ tu Ahp>l;tu fuAitert 
ft*t áAHtAHCOf AhlAMhtAP-1 €* Ht 
+&Ahuh t*H*h)P- ytUflt- tjkntevl 
pnt öAtHAHctf ATHAHP- é*Umt tntf 
Ht 4 %«*A?JHMA féíttthttP- k W 

Uvt HCHfellj iuvi* HtHtH AMHíl 
fU+t1 Még- fatatzth y\H*Hth Hl 
y3*f*&Ah*S%tvuAÍ IfAWHt eltett ^ 
óétíHéit fv*AáA/h httuu -jent &**** 
C0$ AhiAHTnAh i heti* Jemétieh 

C wée \tiUftofit£At: ítfhteí" W 
er IfAlUjt éj fent AhfAU+ih évbe 

" # 

158 
79v 

be rekezteteek maruan coporsoban : 
Zent damancos atyánk halála vtan 
sok chodak levnek az ev zent erdeme 
myat : kylemb kylemb testy betegsegeg 

5 ben : Mert némelyeknek zolasokat 
meg ada : Annak okaert némely 
albert nevev embernek keet fyay 
zvletesektevl fogva nemak valanak : 
egyk vala hatod feel eztendevs : 

10 masyk negyed feel eztendevs : Foga 
dast tevn az ev atyok : ev fyayert 
zent damancos atyánknak : Es meg 
adateek evnekyk zolasok istentevl 
zent damancos atyánk erdeme my 

15 at : Vakoknak zemeknek velagos 
sagat meg atta ez bodog zent atya : 
Mert némely durda nevev azzony 
állat : meg foztateek zemenek vi 
lagossagatwl touab három ezten 

20 devnel : fogadást teuen zent dáma 
cos atyánknak : veue zemenek 
fenes világosságát : Syketek ve 
nek hallást ez zent atyának erde 
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HH ntq«t t Htevt weNff/ijf, vi\<tf*liin* 
HitHU +tfOfH\<*IUt ölti )$*Cti U*€g-
wtthMlt f*u*A qtthikuh*! t íjig-
mntHttit MIM tf+l \$*U t lpiH*tnli+ 
p e w treufin fvtultHtl \unU Hdhf: 

UAU HpX*loih90óH yfUgr k*B**íe<~: 
** egyek humj^y <*nnt*s\ >**#«r *f 

?*&t«M JkeUg- Hpvt\\t*tutn <*f tv 
j*&**nfeget*Hl .• 1 nf*vá*w mtffijtH 
W*/«* ^ Htefiuw j IJOIJ- wf*l<*l> 
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**f MtftilH t fljhAtHAlja. <Aj tV Ht 

^ Í I I M Í tf óttttpteP- e/Htttftítrt : 

me myat : Mert némely rychaldina 
nevev azzonyallat oly jgeen meg 
syketevle touab eztendevnel : hog 
symmyt nem hal vala : hanemha 

5 jgeen erevssen jvevltnek vala neky : 
Ez azzonyallat < fogadást tevn> zent 
damancos atyánkat hyva segédeim 
re : es hallást vevn : Beel poklosok 
meg gyogyehtatanak : Siciliaban 

10 vala némely jffyv : kynek ev hasa 
vala chodalatoson meg dagadót : 
es egyéb tagyay annera meg az 
tak vala : Hog jmmar chak 
kevzel való halalat varnaya : Ez 

15 zegeen beteg kezereytetven az ev 
zegeensegetevl : nyárban megyén 
vala az mezevre : hog nyaláb 
faat hozna : ky meeg evnen ma 
gat sem viselhety vala el : Es my 

20 coron némely napon fekevueen 
az mezevn : syratnaya az ev ne 
volyassagyt panazkodo zokkal : 
Ievue ez betegnek elmeyeben : 
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hog zent damancos keges es kegel 
mes volt evtet hyvoknak : Annak 
okaert ez beteg byzodalmat vevn : es 
fogadást tevn zent damancos atyánk 

5 nak : Hogha az ev erdeme myat meg 
gyogyvlna : tahat az ev fraterynek 
egeez eztendeyg zolgalna mynden fy 
zetees nekevl : I^egottan ez beteg ele 
yben allapeck némely fráter predi 

10 cator zerzetnek ruhayaban : ky hy 
tetyk lenny zent damancos atyánk 
nak : ky az ev kezeet ky teryezte az 
fának leuelere : ky alat ez beteg 
fekzyk vala es monda • Vegyed ez 

15 bozzanak leueleet : es jgyad meg 
haromzer es meg gyógyvíz : Kyt 
meg monduan el enezeek • Ez beteg 
kedeg fel keluen : az bozzanak leue 
leet evzve gyevhte : es kevuel meg 

20 tevre : es az leueet haromzer meg 
jua : Az ev hasa hamarsággal le 
lohada es meg gyogyvla • Esmeg 
maas beel poklosnak meg jelenek 
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Hálté* *1tm uttgr &6w[/t«hí 
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zent damancos atyánk ev1 almába • ky ev 
ayanlotta vala zent damancos atyánk 
nak : Es az ev meg dagadót hasaat 
meg nyta : es mynden vndoksagyt ky 

5 vona : ez vtan meg erevseyte es meg 
gyogycta • Esmeg kevzuenyesevk 
meg gyogyvltanak zent damancos 
atyánk erdeme myat : Mert némely 
liserya nevev kcvzuenyes azzonyal 

10 lat2 : jmaduan zent damancos aty 
ankhoz : tevkelletesseggel meg gyogyv 
la • Esmeg bolondok zent daman 
cos atyánk erdeme myat <ertelmeet> • 
vetteek értelmeknek egessegeet <v> 

15 Mert némely bulcho nevev bolond 
anne bolondsággal3 viseltetyk vala 
hog mynden ev eleyben jevuevknek 
ellenek fel támad vala : mykeppen 
az gyhes eb : nem eueen sem eyel 

20 sem nappal : Végezetre kedeg el vy 
teteek zent damancos atyánk erek 
leehez : es az zent erekleye jlleteseuel 
egeez elmeye levn meg gyogyvla • 

1 A szó +-tel jelölt, lapteteji betoldás. 
2 A szó második /betűje egy elkezdett a-ból van átalakítva. 
3 A szó első / betűje után viaszfolt van. 
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Esmeg vala némely ember : kynek ev 
labay hatra fordultának vala : Ez em 
ber el jevuen zent damancos atyánk 
koporsoyahoz es jmadsagot teuen • meg 

5 gyogyvla • Esmeg némely azzony 
állatnak vala sok jdevtevlfogva cho 
da keppen ev háta meg gevrbedevt : 
ez azzonyallat el mene zent daman 
cos atyánk koporsoyahoz : es meg 

10 zabadula az gevrbesegtevl • Esmeg 
siciliaba1 : vala némely azzonnak 
leánya : Ky hozyv jdevtevl fogua 
munkálkodót vala auagy gevtretet 
vala kevnek kenyaual : Es oruosok 

15 nak tanalchokbol egyéb oruossagot 
nem lelhetenek : hanem hog az le 
ant meg mételyek : Ez azzonyallat 
feltuen ev leányának meg metele 
seet : ayanla evtet zent damancos 

20 atyánknak es fogadást tevn evneky : 
Tahat az jevuendev eyel meg jelenek 
zent damancos atyánk az leannak 
mykoron alonneyek : es kezébe teue 

1 Az / betű ű-ból javítva. 
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UAM AlfirhnutH • iPjt HÍA&W Http 
SttágiiulfrMp-1 tű Ptjtíf Un AJ «*x«f . 
te Mttu AJ fkittythitP- tjj Ufmfh wft/A 
HfOf nUntt i te éfHAtPt AJ fcuutt 
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\SgyUh AfcH \$AmftUn t HHihwn Ht 
HitUf Atftfitoe Ajj0HtlJUtolL * ItVH* 
Htp jtrtitsatoy j*rj€t\x\t\ frAttvehié-
*&\l\Aj*Hul t* tfAjMf0j unt ÍAHÍAH 

J«jf AhtAHtLt9/k fű tHttifi jUntptH \ 
MtUtr- Hentelti joMfe&ifaM- ** //«y«* 
mttiet fvttUAM t HtJtfíh tj *tftatv0 
AjjoHiMlUtob- jtvtlnttfen nteg- feíee 
•w-1 qes" ntt\rt lliftn >nupi jctíbftr-
jHMtftéH WtHí jtMMtlfth WWflT • f'&M 
otrte fuuPnhfl t t^dfAt tj *jfaHif*lbt 
H€#£̂  IfAHAtptt tltHtUtt t €0 tnéff- \j* 

Tíj ftjfc \tAttvp- *j íéiVAtohuaP- <*ift* 
toe jtjhtAij t illijtfiiP- AJ hf ftHtetthict 
fHHtptt 1 Y«lf*b k&lt** €j AjjÓHIfM 
LAtH<th jtfHtlf XntfaHAtfYU fotduUn 'AüAt 

az keuet kyvel gyevtretyk vala : Mely 
lean fel serkenvén • erze magát meg 
gyogyvltnak : es kezébe lele az kevuet 
es viue az frátereknek : Az latast nekyk 

5 meg jelente : es chodaert az kevuet 
ottan az frátereknél hagya • 
Vgyan azon varasban : mykoron ne 
mely aytatos azzonyallatok • jevne 
nek predicator zerzetbely frátereknek 

10 egyhazatwl ev hazokhoz zent daman 
cos atyánk teste fel emelése jnnepen : 
Leleek némely zomzegyokat ev haza 
mellet fonuan : melyet ez aytatos 
azzonyallatok zerelmesen meg fedde 

15 nek : Hog myre jlyen nagy zentnek 
jnnepen nem zevnneyek meg : jlyen 
béres mukatvl : Tahat ez azzonyallat 
meg haragvt elmeuel : es meg ha 
borodot orchaual monda nekyk : 

20 Ty kyk vattok az barátoknak ayta 
tos zeztray1 : Hlyetek az ty zenteteknek 
jnnepet : Tahat legottan ez azzonyal 
latnak zemey daganagra fordulanak 

1 A latin szövegben szereplő beguttae-l fordítja ezzel a szóval a fordító. Ez csak ebben 
az egy esetben szerepel a kódexben. 
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vizketeggel : es kezdenek férgek ky jev 
ny ev zemeybevl : vgy1 Hog az ev zomzegya 
kyt ez azzonyallat segédeimre hyt 
vala : tyzen nyolc férgeket vet 

5 valaky ev zcmebevl : Mely azzony 
állat tevredelmesseget vevn ev zyve 
ben : legottan futa predicator zer 
zetbely frátereknek egyhazahoz 
nagy syralmal : ev bynet gyonuan 

10 le teryezkevduen az aytonak elet 
te : Es fogadást tevn : hog soha 
touabba az zenteket megnem ka 
romlanaya megnem rágalmaz 
naya : de zent damancos atyánknak 

15 jnnepeet aytatoson illeneye : Ezek 
meg leuen : az daganak el enezek 
az ev zemeyrevl : es meg gyogyv 
la ev zemeyben ez azzonyallat • 

20 It kezdetyk némely rettenetes példa 
azokról - kyk zent damancos atyán 
kat meg zolyak ragalmazyak -
Ez keppen monduan -

1 A szó +-tel jelölt, lapteteji betoldás. 
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Az mynor frátereknek egy conuentebe 
tevrteneek : hog az fráterek kezzevl ne 
melyek1 meg chalatvan gonossagnak 
teuelgesenek lelkeuel : chachogvan isten 

5 nek zentere zent damancos atyánkra : 
akaruan gonoz bezedekkel meg ragal 
mazny vagy meg kyssebeyteny ez bodog 
zent atyának erdeméét : Vala kedeg ez 
fráterek kevzevt némely jo fráter : ky 

10 ez illyen karomlastvl meg evryzte vala 
az ev nyelueet : Ez jo fráternek meg 
jelenuen zent damancos atyánk mon 
da : Mond meg az gargyannak es az 
frátereknek : hog valamy marhayokat 

15 meg akaryak tartany : azt mynd ky 
vygyk ez clastrombol : mert en ez hazat 
meg égetem az káromlásért kyuel 
engemet rágalmaznak : Mert ez by 
nert lezen ev raytok az isteny jtyletnek 

20 sentencyaya2 : Mykoron ez jo fráter 
ezeket mondanaya az frátereknek : 
meg chvfolyak vala es meg meue 
tyk vala evtet : es revevletesnek neue 

l A t betűn és a szó után viasznyom van. 
2 A szó utolsó a betűje fölött véletlen tollvonás látható. 
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zyk vala : Azért némely napon • mely 
napon nem hytteck volna es mely hóra 
ban nem veelteek volna : ky jevue az 
tevz mykeppen meg vala monduan : 

5 es mendeneket meg egete : Az fráterek 
<me.> nem veleek hog ez let volna isteny 
bozzv állasból • hanem valamy tevrte 
netbevl : Ezenképpen az ev bynekrevl 
penitencia tartasnekevl maradanak az 

10 fráterek : es kezdek az ev hazokat meg 
epeyteny : Mykoron ez fráterek alázatos 
casulakat • es hytuan hazachkakat chy 
naltanak volna : kykben ahog vgy lak 
hatnának : De maga azért az káromlás 

15 nak bynerevl penitencyat nem tartanak • 
sem zyvekhez nem terének : Tahat zent 
damancos atyánk masodzer meg jele 
neek az fráternek monduan : El vaka 
rom vagy el veztevm ez helt tevznek 

20 myatta • az káromlásnak bynenek boz 
zv vételére : Azért mykoron ez dolgokat 
ez felyevl meg mondót fráter meg jelen 
teneye az frátereknek : lattattanak1 ez fra 

1 A -tat- szótag interlineáris betoldás. 
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tereknek ez bezedek mykeppen balgatagság • 
Tahat esmeeg ky jevue nagy hertelen 
tevz es nagy láng meg egetueen meg 
puzteytuan evket nagyal jnkab hognem 

5 elevb : De ezkoron sem terének meg peny 
tenciara : aleytuan hog ez chapas levt 
volna ev raytok valamy tevrtenetbevl : 
Azért esmeg epehtenek rakanak • kyk 
megnem maradhatanak : mert nem 

10 vala ev nalok az penitencyanak fonda 
mentoma az tevt bynert : Mykoron az 
fráterek epehtevttek volna alkolmas 
rakásokat : Harmadzer es meg jeleneek 
zent damancos atyánk ez aytatos fráter 

15 nek monduan : Megees kel énnekem 
hog az en bozzvsagomat ty bennetevk 
meg gyevtevryem : es bozzvt alyak : 
Tahat monda ez aytatos jo fráter • Bo 
chas jmmar keges atya : mert jmmar 

20 jgeen zegeenye lettevnk : Kynek monda 
zent damancos atyánk : istennek jgassa 
ga kevuety auagy agya : hog ty róla 
tok három bozzv állast vegyek : Ennek 
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vtanna ky jcvue az tcvz vrtol : es vala 
myek vala az frátereknek mynd meg 
emeztc : meeg chak az fondamentomot 
sem hagya • hanem mynd meg ege : 

5 Azért ne vesse fevldy ember az ev zayat 
menyorzakra : hog az zenteket meg ra 
galmazya : Mert az zentek be mente 
nek az vr istennek hatalmassagyban : 
tartuan tevrt ev kezekben : hog bozzvt 

10 állanak az ev ellensegekevn : Es hog az 
zentek meg nyomogyak ev labokkal 
kyralyoknak nyákokat • Mert az zentek 
jtylnek nemzeteket vagy poganokat : 
es vralkodnak nepekevn : 

15 It kezdetyk egy példa azokról • kyk 
zeretyk zent damancos atyánkat 
es ev fyayt • Ez keppen monduan • 
Zent bernald zerzetenek némely clastroma 
ban : maguncyay pispeksegben • vala ne 

20 mely dictimarus nevev jgeen zerzetes 
tyztelendev apát : Erkevlchel vala édes : 
testének mertekeuel zeep : kegesseggel cho 
dalatos : bezeddel édes es nyayas • zegenye 
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ken es nyomorultakon jrgalmas • Az bara 
tok kevzevt vala ez1 apát alázatos es aytatos • 
es az predicator zerzetbely frátereket kyvalt 
keppen való zeretettel evlelueen vagy zeretuen 

5 zent damancos atyánkért • Annak okaert 
ez apát vagy barát • az predicator zerzete 
bely conuenteket gyakorta való bevseges 
alamysnaual segély vala • es az frátereknek 
sok jókat segedelmeket tezen vala • kyk ev 

10 vele nyayasok vala • Mykoron ez apát 
ezeket farradatlan tenneye • tevrteneek 
hog mykoron ez apát menne az ev zer 
zetenek generálé capitulomara • meg 
betegedek ev zerzetenek némely conuente 

15 ben jgeen nehezen • Mely apátot mykoron 
meg látogatót volna némely oruos • es 
az ev betegsegynek agazatyt okayt meg 
kesergetté volna • Ez oruos kétségben eseek 
ez apátnak egessegerevl2 • es monda evtet 

20 kevzel való jdevben meg halandónak • 
Iollehet kedeg hog ez oruos jgy zolna • 
De maga ez apátnak ev zyvynek nagy 
byzodalma vala vr istenben • es az ev 
zolgayaban zent damancosban • Es my 

25 koron meg nyomtatot volna nagy erev 

1 A szó interlineáris betoldás. 
2 A szó első g-je egy k alatt látható, de egyik sincs törölve (vö. 10/18, 174/15, 230/11, 

255/3). 
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telenseggel • es fckcnneyck zomoruan ev agya 
ban • lata vigyázván ez apát zent daman 
cost ev tarsaual egyetembe ev hozya be 
menny • Zent damancos atyánk evle ez 

5 apátnak agyának feyehez • es az ev társa 
lábához • Ez apát kedeg vely vala • hog 
valamely fráterek jevttek volna evhozya • 
meg látogatásnak okaert • es zent daman 
cost megnem esmere • Tahat monda zent 

10 damancos atyánk az <betegert> betegnek • 
Apát atyám erevsevgyel meg vrban • 
<meg> mert ez betegsegbevl maydan meg 
kevnyebedel • Monda ez beteg • honnan 
tudod te ezt en zeretevm • felele zent da 

15 mancos atyánk • En vagyok damancos 
felséges istennek zolgaya • ky voltam 
predicator zerzetnek fondaloya • ky isten 
tevl bochattattam te hozyad • ez egesség 
nek evrevmeet meg hyrdetnem • Hal 

20 uan ez apát zent damancost ot jelen 
lenny • jgeen meg vidula • remenly 
vala hog jllyen zerelmes atyaual ze 
lesben vagy tevbbet zolna • de zent dáma 
cos atyánk el enezeek ev tevle kesedelm 

25 nekevl • Dyctimarus apát kedeg meg 
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erevseyteteek zent damancos atyanktvl • vcvn 
tellyes egesseget : Ele kedeg ez vtan sok 
eztendeyg : istennek es zvz marianak 
es zent damancosnak jgen aytatos vala : 

5 De mykoron jvtot volna halálának jde 
yere : az predicator zerzetbely frátereket 
hagya vagy ayanla ev vtanna való apát 
nak : es ezenképpen jo veensegben nagy 
aytatossagban ky mvleek ez velagbol : 

10 Jt es egy példa kezdetyk zent damacosrol • 
Vala apuliaban némely nemes ember : 
ky az varon által menev predicator zer 
zetbely frátereket az ev zallasara fogagya 
vala : Vala kedeg ez nemes embernek 

15 palotayaban ev tulaydon kamorayaban 
egy fa tablan zent damancos atyánknak 
kepe : Azért mykoron némely reggel ez 
nemes ember ev felesegeuel es mynd ev 
tellyes haza nepeuel az ev egyhazában my 

20 seet hallana : tevrtenettel az palota le 
eseek es el romla : Vala kedeg ez nemes 
embernek egyetlen egy fya : ky az agyban 
maradót vala : Ez palota le esueen : az gyér 
mek es ala eseek mynd az háznak fvnda 

25 mentomayg : De az gyermeket meg oltal 
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máza ez felyevl meg mondót tábla • kyn vala 
zent damancos atyánk kepe : Azért myko 
ron ez gyermeknek zvley jnkab bánkódna 
nak az ev fyoknak faydalmarol • hognem 

5 az palotának le eseserevl • es jgeen nagyon 
syrnanak • mykoron hynneek az ev fyokat 
kevuekkel lenny meg nyomottatnak : Es 
hog az ev testéét el temetneek • hozatanak 
sok myuesek • es az kevueket el veteteek 

10 el hanyatak : Mykoron ez myuesek soka 
yg munkalkottak volna • estuele fele meg 
leleek az tablat az falra tamaztuan • es 
az gyermeket mezeytelen es vigan men 
den serelmnekevl allany az tábla alat • 

15 holot ez gyermek az palotának magas 
tornacharol eset vala ala mynd fondamen 
tomyg : Vgy mond vala kedeg ez gyermek • 
hog ev ot semmy gonozt sem felelmet nem 
zenuedet • mert vala meg erevseytetevt 

20 zent damancos atyánk myat • 
It es egy példa kezdetyk monduan • 
Esmeeg magyer orzagban feyer varat némely 
prépostnak fya • némely napon vechcrnyenek 
jdcyen nagy faydalmal gevtreteek • végezetre 

25 az faydalmakban meg hala : Tahat zent da 
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mancos atyánkban való aytatossagban meg jndu 
lanak az kevrnyevl állok : kevldenek az conucnt 
ben hol vala zent damancos atyánknak vya : 
kerueen nagy kevnyergessel : hog az prior zent 

5 damancos atyánknak vyat hoznaya az meg 
holtnak testéhez : Azért az fráterek ky jevucn 
zevuetnekekkel es procesyoual • az prior hozván 
zent damancos atyánknak vyat az kelehben • 
es jutának az meg holtnak testéhez • ky vala 

10 az zerzetnek nagy baratya : Levn1 kedeg 
jmadsag mendenektevl zent damancosnak • 
az prior meg mosa zent damancos atyánk 
nak vyat vízben az kelehben kyben hozta 
vala az prior • es meg nytuan az meg holtnak 

15 zayat • bele tevlteek : Mely viz mykoron jvtot 
volna az meg holtnak torkahoz • legottan 
ky meg holt vala meg eleuenevdeek : Es 
az kevuet kybevl nemzettek vala az faydal 
mak ev veseyben ky vete • hogky kev nagyob 

20 vala egy tykmonnal • es tevkelletesseggel meg 
gyogyvla zent damancos atyánk erdemerth • 
It esmeeg maas példa kezdetyk • 
Esmeeg mykoron regy varasnak népe • zent 
damancos atyánknak jnnepeen az ev egyhaza 

25 hoz aytatosson gyevlekevznenek : Azon varasnak 

1 Az L betű egy kivakart betű vagy tintafolt helyére van írva. 
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némely evzuegy azzonya kezde ev feyet mosny 
zent damancos atyánk napyan : Mykoron ez 
evzvegy azzont az ev feye mosásáról feddeneye 
az ev zomzegya : monda ez evzuegy ázzon ne 

5 mevnemev meg vtalt zoual : Ez barátok sok 
meg vnast sok bántást teznek az népeknek : 
az ev jnnepekrevl : Kynek okaert az ev jn 
népekre nem akarok mennem : sem feyem 
nek mosasaat el nem akarom hadny : Kyt 

10 meg monduan kezde feyet mosny : íme 
tahat nagy hamarsággal istennek jgaz jty 
letyzerent : ez evzvegy azzonyallatnak ev feye 
nek bevreben oly nagy fayadalm menebe : 
mynt ha mynden hayayt nagy evrevuel ky 

15 zaggatnayak1 : Mely hayak <e> 2 vgy zevntek 
vala evzue : mynt ha evzue zevtteek volna 
evket : annera hog zvkseg volna ev haya 
yt el beretualny ev feyerevl : hog illyen ek 
telenseget ne viselne az ev feyen : Meg esmér 

20 veen kedeg ez evzuegy azzonyallat : hog ez 
evneky azért tevrtent volna : mert zent 
damancos atyánk jnnepeet illeny meg 
vtalta vala : fogadást tevn alazatosson hog 
ha evtet meg zabadeytanaya zent daman 

25 cos atyánk ev feyenek faydalmatvl es ev 

1 A szó első g-je egy k alatt látható, de egyik sincs törölve (vö. 10/18, 169/19, 230/11, 
255/3). 

2 A rubrummal erősen áthúzott betű feltehetően e volt. 
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10 

feye bevrenek faydalmatvl • tahat myg ev 
élne az ev jnnepeet tyztesseggel illeneye • Azért 
az fogadást meg teueen • legottan meg zev 
neek az faydalm • Es el mene predicator zer 
zetbely frátereknek egyhazahoz1 • es az ev ezenképpen 
evzve zevnt hayayt meg mutattatta nyluan 
az predicacyon • Es ez chodat meg jelente 
istennek dychevsegere • es zent damancos 
atyánknak tyztessegere • 

Vala egy aytatos meddev azzonyallat ispa 
nyaban • es vala ez azzonyallat aytatos 
zent damancos atyánkhoz • kynek es foga 
dast tevn • hogha evneky fyat adna • es my 

15 koron alkolmas jdevkorra jvtna • tahat 
evtet adnaya predicator zerzetben • Azért 
ez azzonyallat fogada es zvle • tartuan 
keetsegnekevl hog fyat zvlt volna • Hal 
uan kedeg hog leant zvlt volna • nagyon 

20 bankodeek • es kére zent damancost • hog 
az ev zvlevtteet tenneye alkolmassa az ev 
fogadassanak be tellyeseytesere • kyt meg 
monduan • hozya hyva az babákat es 
monda nekyk byzodalmal remenkevduen 

25 az ev jmadsaganak meg halgatasarvl • 

1 Az o betű interlineáris betoldás. Először a már leírt a betűt akarta valószínűleg áta
lakítani a másoló, de a tinta összefolyt. 
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Hozyatok jde az gyermeket: ky meg leueen : 
ky elevzer lean levt vala : ferfyvnak lele 
teek : istennek ereeuel az leány termezet 
változtatván ferfyvy termezetre : Ky an 

5 nak vtanna levn predicator zerzetbely fra 
ter : es ele istennek es embereknek kedue 
sevn mynd hvzon evt eztendeyg : Es en 
nek vtanna ez velagbol bodogvl ky mulek • 

10 It kezdetnek nemevnemev chodalatos 
dolgok zent damancos atyánkról - ky 
ket veet ev róla antoninus az ev cro 
nicayaban - ezenképpen monduan -

15 Megkel tudnonk nekevnk elevzer : hog 
az predicator zerzetet • az zvz maria zer 
zette : ruhát ev adót neky : es ez predicator 
zerzetnek oltalmának mutatta ev magát 
sok keppen az zeplevtelen zvz maria : 

20 Mert harmad jnnocencius papa meg 
haluan : es papay méltóságban fel emel 
tetueen harmad honorius papa : Mynek 
vtanna zent damancos atyánk ev fra 
teryvel evzue : zerzetteek volna valazta 

25 ny zent agoston regulayat : Mely regu 
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lazerent teznek professiot • hozya aduan sok con 
stitucyokat • kevzevnseges akarattal fevl vevtte 
ket • Meg terueen zent damancos atyánk ro 
mában • al vala vagy tevrekevdyk vala zevnet 

5 len honorius papánál • az zerzetnek conflrma 
lasaert • Azért romában zent damancos atyánk 
némely eyel jmadsagban leueen • vigyazuan 
lata • atya istennek jogyara • fyv istent feel 
kelny ev haragyaban • hog fevldnek menden 

10 bynesyt meg evlneye • es el veztene el tekoz 
lana menden álnokság myelkevdevket • 
Al vala kedeg fyv isten az égben • tekentet 
tel rettenetes • es gonozban vettetevt velag 
nak ellene három lanchakat 

15 • Mely1 lanchaknak egykeuel vagy elsev 
uel • keuelyeknek fel emelt zaruokat által 
verneye • Az masykat hog fesuenyeknek 
telhetetlenevknek beleket ky ontanaya • Az 
harmadykkal • testy keuansagokra adattakat 

20 által verneye • kynek haragyanak ellene • my 
koron senky nem alhatna • Eléében futameek 
az kegelmes zvz maria • es ev zent fyanak 
labayt meg evlelueen • kére hog az2 bynesek 
nek meg bochatna kyket az ev keserev 

25 kennyaual meg valtot • es az ev jgassagat 

1 A szó előtt üresen hagyott részre valószínűleg később akarta beírni a szöveget a 
másoló. Erre utal az M betű előtti pont is. 

2 A névelő interlineáris betoldás. 
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«*? *• J*H**/»íi * Mmh LhAe tf fent AttiUrn 
HUHijfr liffxfaP- tttohttt- ennek™ s A] éti 
i£*W»w ntnt ytHudEJí tHHtfót-&mlfe» 

H*IH hj vnenUxtht hui\ «. Hl**/" # aj */-
PiÍHrf- toffpjfe «y ViyntfthY *t faijai wttf 
9*£w m^r k**nh& # m#W- V ^ o * ennekm 

< ^ «M yuhi ft&yHttvl AUI1Lg- ev *f 
•Ajtuhtpiti Ht/filt*ii$qct' t HtáHte fii* ifltn 
+$ jent$nUéMer-1 Énte en feretot $pdeem 

^f *3 yne^LJgiűbiUh' . '$* vtkup ™ut*jfkl 

*»%K* Mphiai t Ud\*t *góttwnA- ?M? 
•na*/* #/r» ntxtmhi \trúnFtefui cft/fufíÁ^ 
$*nt b+Htdncöt Ahymhtt i #* W*K&* **>*£ 
it/íirf ^ év 4>ffiyiM*A * |*/ te firtlwtf- mer 
ttyt <qi-1 Ami/h HÍŐHM en$et*lmet AMI** 
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irgalmassággal elegyteneye : Kynek monda 
az ev zent fya : nemde latodé ez zent anyám 
mene sok bozzvsagok tetetnek énnekem : Az en 
jgassagom nem zenuedh1 el ennesok gonozsago 

5 kat gycvtrelmnekevl : Tahat az ev zent anya 
az irgalmasságnak zent zuleye zvz maria : 
monda az ev zent fyanak : Te tudod zeretev 
fyam ky mendeneket tuch : mert ez az vt 
kynek myatta az byneseket te hozyad meg 

10 hozod meg tereyted : Mert vagyon énnekem 
egy hyv zolgam : melyet bochach ez velagba 
hog te jgeydet hyrdesse az byneseknek : es 
meg fordulnak te hozyad mendeneknek jd 
uezeytevehez : Mas zolgam es vagyon : me 

15 lyet evneky segedelmevl adok : hog ev es 
azonképpen myelkevgyek : Monda fyv isten 
az zent zuleenek : jme en zeretev zuleem 
meg engeztelueen : vettem az te orchadat 
az az meg halgattalak : De maga mutassad 

20 meg énnekem : kyket akarz jllyen nagy 
dologra bochatnod : Tahat azzonyonk zvz 
maria elev mutata vronk iesus eristusnak 
zent damancos atyánkat : Es monda vronk 
iesus az ev anyának : jol es zerelmest meg 

25 tezy azt : amyt mondai en zerelmes anya : 

l A / i betű feltehetően y-ból van átalakítva. 
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Jyf. 
tUH Htutat* ^omjpwA nuárut jtttt-firr** 
r/jí/- ta t mtUjtt hvőMh nte#~ ejétikftieii 
btidfiiré # \\iijnt-3enh LifrhWtof <*ftj*nhihs 

A&M' *$ LhifihiHjéfíh ÍAHUAMCüél AhJAtijh 
Xv*lnnfitt vvitg- Héjé <tj «* hwfMt* Hidijét" 

ht^ LtafÍAH *t\élUt*t \UU**i *mh*3 
i*w weg- tfvHtvt* hóim jent ftrtHcífet' 

jent \\\HAHCúé AhfAfil- é/íutH gént dfóh 
Ww t0 huh* éMuléfyt > YHOHI*. jentqt*t 
fennc^Hét- *¥é )*A#T/ tn hárfát* * H fitclj 
*H kdét* etpitU\ntiUn t útfal** Mipnt'* 
** fitHtfHIfhtHI** élUnféétf H4tf* dVtlfAt ' 
**&{ mm nüjAt élltíHMHb- *J$ l<*l*ft~ **i 

***$- fcltHH ?«w/- IA*HAHCÓ6 +tijAnl -$tnt 
ftvéHcífHeP-1 é$ jittthtjfitgu* Uttn mwáyA 
JflfV iíwA ti #*?/ MM- \* i/hnU* i H* 
hitt- éti itHnttmr- \unUhtAh *$ jH^tunc^óU 
*«*£ **vt&* Ht*g- h*vtitiiif é? UhifuA^-

3*"*** €r&tttikiHvlL hétiwj Jent- ftvéntip 
Htilut: AíjMéA «? Ltu/l- hóéig- AtiJAHt-jent 
*H+u*Hcné ftUnhtH* UéL VHttf uu jtvMt 
*«A- cónfirM+AíMjéi éUvtí Hteltt Uhtfid 
Ht€5- tréuftuétUH t$ kqjúMJőt Uttttn ynt 
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Elev mutata azzonyonk maria zent fcren 
ehet es : melyet vronk meg ezenképpen 
dychyre : mynt zent damancos atyánkat : 
Azért ez látásban zent damancos atyánk 

5 zerelmesen meg neze az ev tarsaat : melyet 
elevzer nem esmért vala : Másod napon • 
mykoron zent damancos atyánk azokból ky 
ket az látásban eyel latot vala : az egyház 
ban meg esmérte volna zent ferenchet : 

10 Zent damancos atyánk esueen zent choko 
lasra es tyzta evlelesre : monda zent zent 
ferenchnek : Te vagy en tarsom : te fvch 
en velem egyetevmben : egyben alyonk : 
es semmynemev ellenseeg nem arthat : 

15 vagy nem alhat ellenevnk : Az latast es : 
meg jelente zent damancos atyánk • zent 
ferenchnek : Ez jdevtevlfogva levn evnekyk 
egy zyuek es egy lelkek vr istenben : me 
lyet ev vtannok valóknak es paranchola 

20 nak evrekke meg tartany : Ez látásnak 
zeret erdemlettevk venny zent ferench 
myat : kynek ez latast bodog atyánk zent 
damancos jelentette vala meg : az zerzet 
nek comfírmacioya elevt : Mely látassál 

25 meg erevsevduen es byzonyos leueen zent 
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«***»* «*,*„£ I dniém t/kun* ^iWit 

tjtvlqthl mtf M^HAI/" tpm*m$ ÍÜHLI 

í***** fvütcrttr ^t^ttHih- confirM* 
fn^ttus miHieHihut- eréuíqn/ítt 
^i/Tf* ****** WM^ ^W^ 
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átMHt mat rtijtr* ;fy* \UA^ „ hégí. 
M*#mí foljtfat «ULH&Í« ***** 
www tq tUjje* tMkr ip^Un 4>Wfe 

$pdt*rt*Hjl f húg c^őiaJP^u^tt qen i 
«- t\\i\€M jgfiéH *U&H$ IWtbtYl ti lllíjtn 

}$*** J5&««H emUr *j aj tjtnh IAMU „ 
?*6 Ahiant- > himt- IcwntitHétoéts tnfitrif 
í&Adnt Htm feJUt;** g*puj w W * 
*8n4l:t6*j CVimHAllfchtiiil hfdfetí 
*&* siitultk^thiHtl Ijatmlhí^t i (b h 

f W H€/î  Mgxt €ilHeH nagn tm\t 
**w // HMkHftn h*«£t1fttt* i te il h* 
>mtn ti **pjl)tnt tft bijpHual ntm tm 
btru mvlffogpltftut i/knif UMuffttt 

*ty*M JőjgHHAt-Hiö*** wiiinhytkt 
Hí€4f ttuft/ttttt i HHJhffJtH Httg- WJtV/t 
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damancos atyánk : el mene istennek zolgaya 
zent damancos : eristusnak vicariosahoz 
ez felyevl meg mondót honorius papahoz : 
Es az ev meg gondolt zerzesenek zandoka 

5 zerent : predicator zerzetnek confirma 
cyoyat : es mendeneknek erevseyteseet 
kyket nyerny akart : istennek malaztya 
nak segedelme myat : tellyesseggel men 
deneket meg nyere : Ha valaky ez nagy 

10 dolognak folyasaat akarangya ezeben 
venny : ez illyen ember hertelen chodalko 
zassal tartatyk : Meg chodalkozuan ezen : 
hog iliyen jgeen alázatos ember : es illyen 
jgeen zegeen ember az az : zent daman 

15 cos atyánk : kynek semmynemev embery 
segédeim nem segellet : az papay magas 
sagnal : es az cardinalisoknak dychev 
seges gyevlekevzetynel hatalmazot : Ez ke 
gessegnek nehéz dolgát evnen maga egye 

20 devl il tevkelletesen kevuethette : es il kev 
nyen el végezhette : De byzonual nem em 
bery gyorsasaggal : sevt isteny bevlchesseg 
nek hatalmassága : mykeppen akarta ez 
alázatos zolganak myatta mynd ezeket 

25 meg tevkellette : mykeppen meg nyerte 
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iftengulttné-hftttliHáU* <jelt*3tfeitjólinvté 
ftldtt me$hl tuhmt-1 /fog qtnlfó lufink 
m /«*/a/£ /«**>/- W f MWtlif Ln^it: hj vtitgbt 
hgéiduun 116 tlvnuUn elvsgnlhihkfiH cv&kh 
ft$u*h*l e6 miuUfnekvl YHAMÍ* lywórn m 
ymn 11$ IM nungdfój H*HUH \ \ae/i(ehl- U 
tót W<* iidoifrihfiafU <Ahr<>H 'Ujttfc' IjfJtp-

khktH toltttgttijl lidW Wjtfi/* //*/*** # 
&****• «y ftoiHuhtite Htex-rtrát evht «*? 
i*prpbthmlittl]** ej &***" vneg mők 

Uh* \ŰAL i/ktmeíjitUtitt ttvkn dMAtt 
fejit- t*tin* ttiutn k«mt**tv&***n €w 

*tf «w á*nh pf*f <tf$0Ytijon}- \H*rÍAt; eUv 

* yAtn+rclpkukt-10 ttttleett te withy? 
tu\UH **wtg* ed tg hiLgru }<nt kahu*. . . 

isten zuleenek tyztelendev esedevzese : Hol ennek 
felette megkel tudnonk : hog ezenhez hasonla 
tos latast latot volt némely barát : ky meg be 
tegevlueen : es elmeeben el ragattatvan érzéken 

5 segnekevl es indulasnekevl marada három na 
pókon : Es ev magahoz terueen : melyeket la 
tot vala alazatossagbol akoron vezteg1 halga 
ta : De jdev jártára : latuan ez barát predicator 
zerzet bely frátereket az egyházban predical 

10 ny : es hog zegenyek volnának : es vtalatos 
hytvan evltevzetyk volna : hozya hyva ez 
barát az frátereket : es meg kerde evket az 
ev zerzetekrevl : Tahat ez barát meg mon 
da nekyk az latast : az az : hog mykeppen 

15 lattá vala istennek zvleyet térden aluan 
kezeyt evzue teueen kevnyerevgueen em 
bery nemzetért az ev zent fyanak : ky 
meg haragvt vala embery nemzetnek 
ellene : hog varnaya penitenciara : Es hog 

20 mykeppen sokzer nem halgatta volna meg 
az ev zent fya2 azzonyonk mariat : elev 
monduan jduezeytevnk az patriarchaknak 
pphetaknak3 jo tételéét : Es mykeppen 
evnen maga es ez velagra jevt volna : es 

25 apostolokat mártírokat bochatot volna 

l A j betű egy elkezdett fc-ból van átalakítva. 
2 A szó után félbehagyott 1 betű látszik. 
3 A másoló által u-val jelölt szót megcseréltük a i-vel jelölttel. 
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MUMIJÍP- ' bsuféíh d #*Ht <*? bt\Htftht<í 
iuétu • i- éhntttt Hetndij qppi tHtUr • 
|*id#*£ ttgtnljít hL\tMbmiH míg- ^dmH 

itfAttA faioitjeygtfa 4Q éu^ent f^fJt cntU 
nt ttettgittrh-ts ^tegqetve vntg-tHgqHl 
Uhum • ̂ fyjrf' U M fivkcutoyóhih lőJpt 
wq * * - 4frrMeí fiűelt* *$ HAgtj HA$ «*fy«* ' 
H€»M*» prjttéelif fen tjhuM • hf W * 
v^frntfan* <Ati\4L • mej- íjip&te \fc«py 

ajd jfeitfeM fouuW «g fwűnht frígét' 
ttéruun «*? «M fmt&ijt • //*£• <tf }*&***** 

flQrÚuVHfi'4 HiéHojhwLtulF £€&»%€ €$ • 

Lt jevtunitHHéé' Unttntf pp&c*br jtr$€ 

Végezetre kedeg meg engezteltetueen iduezey 
tenk • monda hog predicatorokat bochatna • 
kyknek ha tanolsagokkal eleteket megnem 
feddeneyek • tahat el jevne az byneseknek 

5 ellene • Esmeeg némely egyéb ember • 
halottak kezzevl fel tamaduan meg jelente 
vagy meg monda • mykeppen azzonyonk 
maria kevnyergette az ev zent fyat embe 
ry nemzetért • es végezetre meg engeztel 

10 tetueen • jgyrt volna predicatorokat bochat 
ny • Ezeknek felette az nagy <nag> atya • 
néma zerzetbely fráter istuan • ky vala 
nagy zentsegev atya • Meg hyrdete vagy 
meg nphetala az ev fraterynek • hog rev 

15 vyd jdevben támadna az predicator zerzet • 
keerueen az ev frateryt • hog az predicator 
zerzetevt nagy tyztesseggel es nagy zere 
tettel fogadnayak • kyt ez néma zerzetbely 
fráterek meges tevnek • Joachym apát • 

20 floriacensis monostorának zerzevye es • 
az ev kevnyueyben • es jrasoknak magye 
razatyban1 eleue meg hyrdete meg opheta 
la jevuendevnek lenny az predicator zerze 
tevt • parancholuan ev baratynak • hog my 

25 koron <fel> ez predicator zerzet fel támadna 

1 A szó második a betűje e-ből javítva. 
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3**n*P Aff€rférto»i*t- «* W * • £*«***>* 
MM k W «tf AI/ÍU/M/ é&'"<8 3&K** 
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fogadnayak evket menden tyztessegel es ayta 
tossaggal • Melyet meges tevnek • ky men 
veen ev eleykben kereztel es processioual • 
Esmeeg mykoron zent damancos atyánk 

5 jmadkozuan eyel efelenek jdeyen zokasaze 
rent vigyázna zent sabina azzonnak egy 
hazában • Es mykoron az fráterek nyvgod 
nanak - be mene zent damancos atyánk 
az dormitoriomban • es az dormitoriom 

1Ü nak egyk rezeben aluaan jmadkozyk 
vala • Es fel emeluen zent damancos 
atyánk ev zemeyt az dormitoriumnak 
mas rezére • tekentueen lata chodalatos 
zepsegev három zvzeket • Kyk kezzevl 

15 az kevzepsev zvz • az keet zvzeknek felette 
orchayanak zepsegeuel hasonlatlanvl fen 
lyk vala • Egyk az zvzek kezzevl • ky ez 
zepseges zvznek mellette vala • visel vala 
vedrechkeet • meg ekesevlt es fenes edent • 

20 Az masyk kedeg az ot jaro kyralne az 
zonnak aspersoriomot ad vala • Elev jar 
uan kedeg az kyralne ázzon az zvzekkel 
az dormitoriumban • menden frátereket 
kyk nyvgoznak vala ev agyokban meg 

25 zentely vala • es meg alduan evket • zent 
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Wtufjtgrtutl inig jé^it %HU e*kt -

HAT HUáUjHf+t 'jygőHllőHr HÍ4MUL mtk 
OtHéjttMl HUg- b*&£U ' W «tf **** VM 

nef- vntHtMtu jó tYh*id\ttt • te tiymUg; 

fttvnh Uhtii • ntttg- <ALf»tt- jíkt\i hnn 

&Ht XUHMHCOÓ *tiidHt- <# fv+Hvt >*te 
pVl <tf JH? Hm**** megHtntjéttttU • t* 
JtlhluuH <u ?}\fu&f+ghál thmtn trun* 
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^ m*g* entet Uhfhtn efmt*n \utU -
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kereztnek jegyeuel meg jegyzy vala evket • 
Egynek kedeg az el nyvgot fráterek kez 
zevl • az meg zentelesnek es az meg aldas 
nak malaztyat • azzonyonk maria men 

5 denestevl meg tagada • hog az vtan va 
lo zerzetesek meg tanolyak • zerzetesseg 
nek menemev jo erkevlcheet • es tyztasag 
nak mynemev evryzetyt akarya myben 
nevnk lelny1 • meeg alasonk jdeye koron 

10 es • az irgalmasságnak anya • meg lato 
gatuan mynket az irgalmasságnak anya • 
Meg neze azért ezenképpen ez zent atya • 
zent damancos atyánk az frátert me 
lyet az zvz maria megnem zentele • es 

15 fel kelueen az jmadsagtvl eleyben mene 
az menyey kyralne azzonnak • mynd 
az dormytoriomnak kevzepeyg • hol 
az lampas fyg vala • Es zent daman 
cos atyánk ev magát le teryezte az 

20 menyey kyralne ázzon labay elevt • 
alazatosson jmaduan monda • En azzo 
nyom kérlek jelcnched meg az te zol 
gadnak • te ky leegy • jóllehet hog zent 
damancos atyánk ezt mondanaya • 

25 de maga evtet leiekben esmery vala • 

1 A leírt m betű első szárát / betűvé alakítva javította ki a szót a másoló. 
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fe jOtíaítH <y iHhífltéHx AJ fuhu regina. • 
TH</fi*<ÍH<A tg féVérőhtAp" cmiitHttbtn *t£iA 
U ttritptluttn Htőn}*tifP- UAU *ftUh 
átfon tionh- *H*rU AJ tv Jólg^tfAftAh jtnt 
h«MAHa>fn*lh MŐHIUAH • #T* )iAgi/g^Aj 
w$al*HAftgHAt- kjnJtii AJJŐHÍÍA • i w / ^ 
i»f rr/*ri»«fj KJWX <*.tfrarut* ctmcMsi ijfjmfor^ 
t9 Hnfhvon ej jtphtt Htén/piAttt- &i+ 
**& Autóit* rtfi/b* - Aj AJ M* Ajtrt 
HtiijMt-Jalő - A) h. tv$*l*H*t Jthtetiltf 
Hfijf YtAnh ftvMpX • ej b>**n h t**m 
J*Hí tH HUtgVltftith OJ tH pÍAtHH*r- tttíH ' 
r**HÍÍti$rtgMteH ev vttYi\ *3Jf'3'flt<fL 

tytfSr l*rt*jktvt • fe ktjtSMtHÍ btyo 
wuHutt \ítut*n g hü* 3*l&*S'fth &* 

#H kr îH W#M*A • (Tet-iliA 
i* Pkttritut - JWOM&I tfmtg-jtntbA 

AbfAnt- • tnni* iyg*lHiAy*5»*r-*"*HC0g . . . . . . . . 

« HÍ UÍAAÓ tg Ht€$nn*t jenMtev • ny 

Ez jdevben az antyphona az salue regina 
frátereknek es sororoknak conuenteben • 
le terdepelueen mondatyk vala • ffelele 
azzonyonk maria az ev zolgayanak zent 

5 damancosnak monduan • En vagyok az 
irgalmasságnak kyralne azzonya • melyet 
ty menden estue aytatos elmeuel hyvtok • 
es mykoron ez jgeket mongyatok • Eya 
ergo aduocata nostra • Az az • No azért 

10 my zonk zolo • az te irgalmas zemeydet 
my reánk fordohad • ez koron le teryez 
tem en magamat az en fyamnak elette • 
kevnyevregveen ev neky ez zerzetnek 
meg tartásáért • Ez bezedekbevl byzo 

15 dalmát veueen ez hyv zolga zent da 
mancos • meg kerde monduan • O azzo 
nyom kychodak ezek ez zepseges zvzek 
te veled • kyk tégedet kevuetnek • ffe 
leluen ez kyralne ázzon monda • Ezek 

20 az zvzek kyk en velem vadnak • Cecília • 
es Katerina • Monda esmeg zent da 
mancos atyánk • myre irgalmasságnak 
anya • hog az egy frátert menueen 
el mulaad es megnem zenteleed • Ky 

25 nek monda azzonyonk maria • azért 
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mulaam el es megnem zenteleem az fra 
tért • mert egtelenyvl tárgya ev magát • 
Ennek vtanna mykoron az tevb frátere 
ket el kerevlte volna • es zentelt vyzzel meg 

5 hyntveen1 zent kereztnek jegeuel evket 
meg jegyezte volna el enezeek • 
Ez ez zent ember zent damancos atyánk 
meg tere az helyre • hol elevzer allot 
vala jmadsagra • Es jme nagy hertelen 

10 seggel levn ev rayta vrnak keze • el rágat 
tateek ez zent atya leiekben • istennek 
zyne eleyben • Es lata istent evlny • es 
lata az ev anyát evlny2 az ev jokyara • 
az dyehevseges zvz mariat • ky vala meg 

15 evltevztetueen saphyrus kev zynev pa 
lastal • Tekentueen kedeg meg kernyevl 
zent damancos atyánk • lata menden 
lelky atyáknak nemzetebevl • kyk zent 
zerzetekbevl eristusnak zvltenek lelky fy 

20 akat es leányokat • dychekevdueen zam 
laltalan sokassagok • az felséges istennek 
zyne elevt • Es mykoron zent daman 
cos atyánk egyet sem latna istennek 
zyne elevt az ev fyay leány kevzzevl • 

25 meg zegyenluen meg keserevdeek ev 

1 Az első n betűt a már leírt v fölé írta a másoló javításul, az eredeti betű azonban 
nincs törölve. 

2 Az y második pontja a fölötte lévő s szárára esett. 
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zyvenek gyevkerebevl1 kezde nagy keserevseg 
gel syrnya • sem meer vala ez zent atya 
az zeplevtelen zvznek felyevl mulo dychev 
segenek zynynek eleyben kevzeleyteny • 

5 meg jyeduen vrnak felségének dychev 
segetevl • mezzé álla • Inte kedeg kézzel 
azzonyonk maria zent damancosnak 
hog ev hozya jevne • es zent damancos 
atyánk rezketueen es felueen nem mere 

10 jevny • mynd addeg mygnem az felség 
nek vra es azonképpen hyvnaya • Ezen 
keppen ez keserues ember • es alázatos lel 
kev • es tevredelmes zyvev • tellyessegel 
meg evttetueen keserevseges kevnyvekkel • 

15 az fyvnak es az anyának kegelmes la 
baynal aytatoson es alázatoson evma 
gat le teryezte • Tahat az syralmasoknak 
vigaztaloya • es dychevsegnek vra monda 
neky • Kelyfel ' ky mykoron állana vrnak 

20 elevtte • meg kerde evtet monduan • 
Myre syrz il nagy keserevseggel • ffelele 
zent damancos • azért syrok mert azte 
dychevsegednek zyne elevt • menden zer 
zetnek emberyt latom • de az en zerze 

25 temnek fyay leány kezzevl jt Jay sen 

1 A szó fölött barnás tintafoltok láthatók. 
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kyt nem latok • Kynek monda vronk • akar 
nade látnod az te zerzetevdet • ffelele zent 
damancos atyánk • azt keuanom vram • 
lahat fyv isten az ev kezeet vetueen az 

5 ev zent anyának palastya ala • es 
monda zent damancosnak • Az te zerze 
tevdet • az en zeretev anyámnak hat 
tam • Es mykoron zent damancos atyánk 
kegyes keuansaggal keuannaya latnya 

10 az ev zerzetyt • Monda esmeeg evneky 
vronk • Menden keppen akaródé látnod 
az te zerzetedet • ffelele zent damancos • 
azt keuanom en vram • Es jme kelleme 
tes levn vronknak • es fel nyta nyluan 

15 az zvz anya zvz maria • az meg ekesevlt 
palástot kyvel lattatyk vala lenny be fe 
deztetevtnek • ky teryeztuen ez ekés palás 
tot az ev syralmas zolgaya elevt zent 
damancos atyánk elevt • Es vala ez pa 

20 lastnak anne nagy bevsege • hog mynd 
az tellyes menyey vduart édességgel ev 
lelueen be fogya vala • Azért ez bátorság 
nak evltevzety alat • es ez kegyességnek 
evle auagy kebele alat lata • ez nagy 

25 dolgoknak elmeelkevdevye • es vr tytkya 
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ynak1 nezevye zent damancos az ev zerze 
tenek fyaynak es leánynak zamlalhatat 
lan sokassagat • evzve evlelueen zeretetnek 
kyvalt keppen való karyayval • es oltalma 

5 zasnak jeles evryzetyuel • ffordula azért 
zent damancos atyánknak ev syralma 
evrevmre • es ev banatya vigasságra • Es 
vigaduan leiekben • le teryezkevdueen ha 
lat ada istennek • es az kegyes zvz maria 

10 nak • Tanát ev magahoz meg teerueen zent 
damancos atyánk • veternyere harango 
za • es az fráterek legottan fel kelének • 
Az veternye el vegezueen • az frátereket 
evzue hyva capitulomra • es tevn evnekyk 

15 nagy predicacyot es jgeen zepet • jntueen 
evket az zvz anyának zerelmere • mert 
vala ez kegyes atya az zvz marianak vi 
gaztalasynak emleveuel meg elegedevt • 
Ennek vtanna zent damancos atyánk 

20 édességgel zoluan az fráternek • ky az zvz 
marianak meg áldásának malaztyatvl 
jdegenevl maradót vala • auagy kyt azzo 
nyonk maria megnem aldot vala es 
meg nem zentelt vala • Es lele ez frátert 

25 byntevl mendenestevl jdegennek • de 

1 A második y a betűből van átalakítva. 
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maga lele • hog mykoron ez fráter ev alma 
bol fel serkent volt • hog lelte volt evma 
gat meg mezeytelenevltnek • O azért me 
ne jo erkevlchevknek es tyztasagnak evry 

5 zetynek parancholaty zevkseg az predicator 
zerzetbelyeknek • kyk meeg tudatlan es • 
akaratnekevl es • my tevlevnk az my re 
ank kegyelmesen nezev zemeket el fordey 
gyvk • Az az • az zvz marianak irgal 

10 mas zemeyt • O mene tyztelettel tyztelen 
dev az predicator zerzetebelyektevl • es 
mene dychyrettel kevuetendev ez felyevl 
mvlo zvz • eristusnak méltóságos anya • 
my kegyelmesseges anyánk • kynek az 

15 is tény felsegtevl hagyatonk • kynek zarnya 
arneka alat meg oltalmaztatonk • kynek 
kezeuel meg aldatonk • kynek malaztya 
nak harmatyaual meg evtevztetevnk • 
kynek kevzbe jarasa mya vagy esedev 

20 zese mya el zelesedevnk vagy sokasvlonk 
meg vigaztaltatonk es jduezevlevnk1 • 
Ez az kegyelmes zvz maria • ky az my 
atyánkat zent damancost • mykeppen ev 
jgeen hyvseges zolgayat • az ev zent fya 

25 nak elev hoza es mvtata • kynek gya 

1 A k és az utána álló pont papírhiba miatt halványabb. 
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korta meg jeleneek • edessen neky zolt • 
halála jdeyen <neky> jelen volt • es evtet 
az ev zent fyaual fenesseges Iaytoryan 
fel vittet angelokkal meg coronaza • 

5 

Lombardiában vala némely aytatos azzo 
nyallat • viselueen magának lakozó eletet • 
es vala nagy zentseges hyrev • Ez azzo 

10 nyallat haluan ez vy predicator zerze 
tet fel tamadnya • keuana ev kezzevlevk 
valamelyet latnya • Tevrteneek kedeg 
az tartományokra predicaluan jevnyek 
keet frátereknek • kyk be terueen ez azzo 

15 nyallathoz • az ev zent hyre haluan • Es 
jámbor zerzeteseknek mogyok zerent • zo 
lanak evneky lelky bezedekkel • Mykoron 
kedeg ez azzonyallat kerdezneye az frate 
reket • hog kyk • es mynemev zerzetbely 

20 ek volnának • ffelelenek az fráterek • hog 
az vy predicator zerzetbevl valók volna 
nak • Mely azzony állat mykoron lattá 
volna evket lenny zepevknek • es iffyakat 
ekés ruhákban • meg vtala evket • aleyt 

25 uan azt hog ezenképpen ez álnok velag 
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ban fvtosuan • zeplev nekevl megnem ma 
radhatnanak • kynek az jevuendev eyel 
azzonyonk maria meg haborodot zynnel 
allappual monda • Tegnaptvl fogua ne 

5 hezen bántottál meg engemet • meg vtal 
uan az iffyv frátereket • kyk tégedet meg 
latny mentenek vala • Nem hyzede • hog 
en • az en jffyv zolgaymat meg evryzhe 
tem zeplev nekevl • kyk lelkeknek jduesse 

10 geert futosnak ez velag zerte • Hog kedeg 
meg tugyad • hog en vettem fel az ev 
lelky gongyokat es evryzetyket • jme meg 
mutatom teneked azokat • kyket tegnapon 
merteel meg vtalnod • Es feel emelueen 

15 azzonyonk maria az ev palastyat • muta 
ta evneky predicator zerzetbely fráterek 
nek nagy sokassagat • az keet jffyv frate 
reket es • kyket meg vtalt vala • Tahat 
ez azzony állat tevredelmessegevt vevn • 

20 es ez zerzetnek frateryt zyve zerent isten 
ben zerete • es ez dolgot evnen maga 
mynd zereuel az frátereknek meg jelente • 
Anne nagy vala az istennek zvleyehez zvz ma 
riahoz az frátereknek aytatossagok • oly cho 

25 dalatos az ev tyztelety • es ev <dychyre> ke 
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gyes dychyretynek zolgalatyaban oly nagy 
gyakorlatos erevs zerelm • Es oly gyér 
yedetes jmadsag ev hozya • es zent zere 
tétnek keuansaga • Oly nagy es hyvseges 

5 byzodalm az ev segedelmerevl • es meg 
elegevlhetetlen elmelkevdees ev róla való 
gondolatban • hog embery bezeed ky nem 
jelenthety • Annak okaert az fráterek ev 
cellayokban es hazokban tárgyak vala 

10 azzonyonk marianak kepeet ev zent fyaual 
es az kereztfan fyggev iesusnak kepeet • 
kynek mellette vala az ev zent anya ma 
ria • kyknek tekentetynek emlekevzete • 
az el aluttatakat fel kevlteneye • Annak 

15 okaert zerzette ez predicator zerzet az 
zvz marianak tyztessegere • hog menden 
zonbaton tellyesseggel menden zolosma 
myseuel sequenciaual nagy jnneplessel 
mondatneek • jnnepektevl es az nagy 

20 beytevl meg valuan • Melyet sem romay 
egy haz • sem valamely egyéb zerzet ne 
tezen az ev zolosmayban • Es némely 
egyhazy feyedelm fvlgody guido • meg 
jelente leueleknek myatta predicator 

25 zerzetbely frátereknek vigaztalasara • 
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Mely guido vala nemzettel nemesh1 • de 
erkevlchel vala nemesb • Es vala mynd 
egyhazy tevruecnben • mynd kedeg pa 
razt tevrueenben jgeen tanolt • Es va 

5 la elevzer egyhazy kysseb allapatban • an 
nak vtanna veteteek pápaságra • ky 
jruan ezenképpen monda • hog evneky 
némely evzuegy jgeen tyzteletes es ay 
tatos hvga • némely varasban hol ez ay 

10 tatos azzonyallat vala • Es mykoron 
az predicator zerzetbely fraterek<nek> 
gyevlekeztenek volna ezen varasban 
az generálé capitulomra • lata ez ayta 
tos azzonyallat • hog mykoron az fra 

15 terek conpletanak vtanna enekleneek 
az édes antiphonat2 az salue reginat • 
Es ez azzonyallat leueen azon egyház 
ban • es jmaduan az frátereknek 
es az zerzetnek haznalatyaert auagy 

20 nekevdeseert • kyhez jgeen kedues vala • 
Es mykoron az fráterek enekleneyek 
az édes antiphonanak3 ez rezeet • Et 
iesum benedictum • Az az • Es iesust te 
méhednek aldot dymevlcheet • ez zam 

25 kyveteesnek vtanna nekevnk meg 

1 A h betű b-ből javítva. 
2 A szókezdő betűn piros színű folt van, bár ez az oldal nincs rubnimozva. 
3 A p betű feltehetően n-ből javítva. 



9& 
jn: 

hi tn éuUbtn hifél h*U • *tf HuHnhtit-

WH0UAH ' Ó &uUl4 tHAflA • AJ AJ **fy 
****** • hJfAf- *£őni\**b' +*AW* éé U tf* 
*Í*IH*« fa$*#tf* UAU 4?/hitznkufi' h** 
$e*mhf - é* tj prtPienter J*rj*t */*W 
*u*H&*hft- h*U *J*J WArwtui}* jt>yfn 
*ul AHAgtj fvAttrtiMtt- • Qt MUwétti k*n 
xfaná- Í^/^HAA • lf*(r *9*tHUÍ- *u 
fukil tj miujeh AHA&Í 4'f w*4* • h6* 

n+ *#* *J jtrjthttL *j tultn^ttet AUA$*I 
CMfUtAt • CJ yi%\lH*n Wg?*" VH4ff 1*HAH 
**m\tél0ué v*u/Ut*v*wl • • • — 

4MM*Í- okiért- mi/AtsntM égitftr J*n h 
9**H*HC9$ dkhtAflt' lfiH0tttl*lAH AJ fihfa 

195 
98r 

mutassad • tahat Iata ez aytatos azzonyal 
lat bodogsagos azzonyonk zvz mariat • 
az processiohhnak1 feyen • auagy fev helyen 
fel magaztatuan • es az ev kysded fyat 

5 ky ev evleben visel vala • az frátereknek 
mutatnya • Es mykoron az fráterek le 
haylananak ez édes antiphonak vegeen 
monduan • O dulcis maria • az az O édes 
maria • tahat azzonyonk maria es le ha 

10 yoluan fogagya vala az frátereknek kev 
zevnetyt • Es ez predicator zerzet eleyn 
mondatyk vala • zvz marianak zerzety 
nek auagy fraterynek • de kellemetes levn 
istennek egyhazának • hog adatneek ev 

15 nekyk ez neuezet auagy chymer • hog 
ev hyvattatnanak predicator zerzetbely 
frátereknek • Hog kedeg azzonyonk ma 
ria atta ez zerzetnek az evltevzetet auagy 
capaat • ez nyluan vagyon meg jruan 

20 reginaidus mesterrevl -2 

Esmeg vgy jrattatyk ez zentseges atya 
rol • hog ev vala tyztasagnak zeretev 
ye • es byneknek kémen meg feddevye • 
Annak okaert mykoron egyzer zent 

25 damancos atyánk bononyaban az atya 

1 Az első h betű b-bői, a második pedig egy elkezdett ű-ból javítva. 
2VÓ. 36/7-11. 
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kai bezellene nemevnemev dologról • az se 
crestyeres egyet ez fráterek kezzevl el hy 
va • egy azzonyallatnak gyonasanak hal 
gátasára monduan • Egy zeep azzonyal 

5 lat keer tégedet • jevy hamar • Es jol 
lehet hog ez secrestyeres ez bezedevket 
lassúsággal monda • de maga zent da 
mancos atyánk leiekben meg hallá • 
es az tyztasagnak zerelmebevl meg ha 

10 boroduan monda • Gyonyad meg az te 
bynedet • isten en nekem meg jelentette 
az • kyt te aleytaz vala lenny tytkon • 
Es mykoron ez secrestyeres bochanatot 
kérne • zent damancos atyánk oly erevs 

15 sen es anne sok jdeyg disciplinala ez 
secrestyerest • vgy hog az fráterek jn 
dultatnanak kevnyerevletre • az verese 
gevknek sebeyert • Es monda neky zent 
damancos atyánk • menyei fyam • jm 

20 mar meg tanoltad mykeppen nézzed 
jnneet toua az azzonyallatot • vgy hog 
az ev zynyrevl ne jtyl • ha zeep vagy 
zernyev • jmagy azért tees • hog az 
vr isten az ev kegyelmesseges malaztya 

25 mya téged es tyztaua tegyen • 
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Vala marsiliaban némely aytatos azzony 
5 állat • neuel es nemzetseggel lombarda • 

auagy lombardyay • Mely aytatos azzony 
állat mykoron állana az predicator zer 
zetebcly frátereknek conpletayan • es volna 
jeles aytatossaggal meg gyvladuan az édes 

10 antiphonanak az Salue reginának kez 
detyre • El ragattateek leiekben • es lata 
neegy mynekevnk chodalando es myne 
kevnk zeretendev • es nagy aytatossagal 
mendeneknek emlekevzendev dolgokat • 

15 Mert byzonual lata ez aytatos azzony 
állat • az irgalmasságnak kyralne azzo 
nyat • hog mykoron az fráterek mon 
danayak ez jgeket spes nostra salue • 
az az • my remensegevnk iduezlegy • 

20 tahat azzonyonk maria es fogagya va 
la vagy meg kevzevny neky ez iduez 
letevt • Es mykoron az fráterek mon 
danayak ez igéket • Eya ergo aduocata 
nostra • az az • no azért my zonk zolo • 

25 tahat azzonyonk maria az ev zent fy 
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anak elevtte az fráterekért le teryezkev 
dyk vala es jmad vala ev ertek • Es 
mykoron az fráterek mondanayak ez 
jgeket • illos tuos misericordes oculos 

5 ad nos conuerte • az az • Az te irgalmas 
zemeydet my reánk fordohad • tahat 
azzonyonk maria az ev vyg es galam 
by orchayaual az fráterekre neez vala • 
Es mykoron az fráterek enekleneyek 

10 ez jgeket • Et iesum benedictum fruc 
tum ventris tui • m1 nobis post hoc ex 
ilium ostende • Az az • Es iesust te me 
hednek aldot dymevlchet ez zamkyve 
teesnek vtanna nekevnk meg mutas 

15 sad • taha lata ez aytatos azzonyallat 
lenny azzonyonk mariat ev gyenge 
iffyvsaganak jdeeben • viselueen ev 
evleben az ev zepseges kysded fyat • 
es ky teryezty vala kepére menden fra 

20 térnek eleyben az ev zent fyat • vagy 
meg mutagya vala nekyk nagy ev 
revmmel • Ez meg mondót dolgokat 
ez aytatos azzonyallat • mynd az ev 
confessoranak monda meg • ky vala 

25 nagy meg eert erkevlchev es bevlc 

1 A másoló az m betűt át akarta javítani n-re, de a tinta összefolyt, ezért újrakezdte a 
szót. 
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ember • jelente kedeg ez dolgokat meg 
ez aytatos azzonyallat • valogatuan es 
nagy syralmakkal • 

5 Amonensisnek határában • rodanumnak 
folyó vizeen • taraskonomban rakattatot vala1 

nemes calastrom • holot nagy tyztesseg 
gel nyvgozyk eristusnak zerelmes gazda 
ya bodogsagos zent marta ázzon • Mely 

10 clastromban olfani vitéz vrnak anya 
nak • ky vala az frátereknek kazdaya • 
es vala istenhez • es ez predicator zerzethez2 

jgeen aytatos • jelenteiének3 meg ez dol 
gok • Mykeppen nyluan meg jelentetyk 

15 tyztelendev fulcody guidonak leuelebevl • 
ky az vtan levn podyensis bely pispek • 
ezenképpen monduan • Zerzetes emberek 
nek • atyáknak • es vraknak • priornak • 
es predicator zerzetbely frátereknek4 • <pen> 

20 pessulanom hegyen lakozóknak • fulcodi 
guido kevzevnetet jrt es békességéét • 
Mykoron nem regeen <pi.> pynkestnek 
napyan • az ty zerzetteknek generálé ca 
pituloma my nalonk zolgaltatneek • Az 

25 en hvgom nehay maria ázzon keuanna 

1 A szó a megfelelő sor végére írt betoldás. 
2 A / i betű feltehetően utólagos betoldás. 
3 A szó első t betűje az utána álló e-vel összefolyt. 
4 A t után tintafolt van. 
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ya latnya il tyzteletes es vigassagos • zent 
atyáknak gyevlekevzetyt • Ez pinkest jnnepe 
nek elevtte tyzen evtevd nappal • ala mene ez 
tarasconbely maria nevev ázzon • zent egyed 

5 faluyaban • hog meg latogatnaya kevzelyt 
es esmerevyt • Mykoron ez maria nevev az 
zon meg latogattetneek sok azzonyoktwl • 
kyk meg epevltetnek vala az ev bezedyvel 
es peldayual • kezde ez maria ázzon kérdez 

10 ny ez azzonyoktvl • hog az páter nostert han 
zer mondanayak meg aytatossaggal • es vr 
nak anyát zvz mariat hanzer iduezletteek • 
hog az vr isten az capitulumban gyevlekev 
zevt frátereknek bochatnaya az ev zent lel 

15 keet • Es hog az irgalmasságnak anya 
evket meg latogatnaya az ev malaztyaual • 
es myndenyktevl mene jmadsagot vehet 
vala • ky vezy vala • Byzonual dychyren 
dev ez zent azzonyallatnak aytatossaga • 

20 de jnkab chodalando az ev bevlchessege • 
Keuesnek jtylueen evmaganak elégnek len 
ny azt • hog az ev evrevksegebevl sok fra 
tereknek zvksegevkre ez velagy segedelmet 
ad vala • hanem vy dychyretes kvldulas 

25 sal tyzteletest kvlduluan • lelky eledelnek 
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elég jo tételéét kery vala • lehetetlennek 
aleytuan azt • hog az vr itsentevl sokak 
nak jmadsaga megnem halgattatneek • 
ky menden ev bezedeben hyv • es meg jger 

5 te ev neueben evzue gyevlteknek • evnen 
magát jelen lenny • Es mykoron az ese 
devzevk meg sokasulnak • hog az vr isten 
akoron ky evtty az ev kegyességének ken 
cheet • Tbuabba esmeg vgy mond ev leue 

10 lében ez fvlcodi guido • El jevuen ez en 
hvgom maria az ev evccheuel pessulanom 
hegyere • es mykoron pinkest napya az 
my egyhazonkban zolgaltatnanak illyen 
nagy jnnepnek misey zolosmay • Es ez 

15 maria ev zokasa zerent le teryezkevduen 
tellyesseggel ev magát atta volna jmad 
sagra • kevnyerevgueen az vr istennek 
jgyekevzueen • hog az ev neueben gyevlekev 
zevt enne sok frátereket tekentueen • ev 

20 ket az ev zent leikenek velagossagaual 
vagy fenessegeuel meg velagoseytanaya • 
kyk kezzevl sokak nagy mezzé fevldrevl 
jevttenek • Es ha valamelyeknek ev kezzev 
levk erdemek nynchen rea • hog az vr 

25 isten az ev malaztyanak tellyessegebevl 

1 Az r egy másik, be nem fejezett betűre van ráírva. 
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es egyebeknek erdemebevl meltoltatneek irgal 
mason az ev fogyatkozásokat be telyeseyteny • 
Azért mykoron ezeket forgatnaya ev elme 
eben zevnetlen • es semmyt nem ketelkevdnc 

5 yek • Es mykoron az cantor el kezte volna 
az jmnust az veni creator spirutust • Az 
az jevy teremtev zent lelek1 • tyeydnek zyvcket 
látogassad meg • tevlched meg menyey ma 
laztal • az zyveket kyket te teremtetted • 

10 Mykoron ezt enekleneyek az fráterek • lata 
ez bodog azzonyallat tevznek langyat le zal 
lánya menybevl • ky az cárt mynd vegyg 
be tele • Mykoron ez dolgot neznee ez bo 
dog azzonyallat nagy evrevmmel • senky 

15 nek ez latast nem monda • sem az evnen 
erdemének ezt nem tulaydoneyta • hane 
halat ada istennek • hogky mykeppen az 
elsev embereket az halazokat • az az • az 
zent apostolokat meg látogatta vala zent 

20 leieknek malaztyaual • ezenképpen my 
jdenkben <es> való predicatorokat es • 
az ev bevsegenek jo teteleuel meg ayan 
dokozya • Byzonual mykoron ez ázzon 
meg teert volna ezen egyházhoz conple 

25 tat hallanya • es az fráterek enekleneek 

1 A szó +-tel jelölt, marginális betoldás. 
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az édes antyphonat az salue reginat • Tanát 
az zvzeknek kyralne azzonya meg jeleneek 
ez aytatos azzonyallatnak nyluan való la 
tassal • jntueen evtet hog az ev labaytvl el 

5 ne tauozneek • Lata azzert ez aytatos az 
zonyallat • hog azzonyonk maria mynd 
az keet karon eleue mene • es mynden 
eneklev fráternek feyet hayt vala • es 
evnen maga azzonyonk zvz maria meg 

10 álla az ceroferariosok mellett az az kyk 
az gyergyat tárgyak • mynd az oracionak 
vegezeteyg • Ennek vtanna az zeplevte 
len zvz maria meg tere menyorzagban • 
vele viueen ez aytatos azzonyallatnak ev 

15 keuansagat • Mely azzonyallat ev magahoz 
terueen • édességnek anne nagy kostolasaual 
erevseytetueen • alázatos halakat ada • visel 
veen ev zyviben mend ez dolgokat • Mert 
három napon lata ez felyevl meg mondót 

20 latast az conpletan • Tbuabba • ez latast ez 
azzonyallat sem evcchenek • sem egyébnek 
megnem monda • mykeppen ezes azzonyal 
lat • de vezteguen be regeztueen tárta • 
mynd addeg mygnem nagy betegségei 

25 meg tevretuen • az halalt kyt isteny zer 
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zesnek tanalcha myat kcuan vala • jelen 
erze lenny • Tanát akoron elevzer enne 
kem fulcodi guidonak • annak vtanna 
evcchenek • es fyanak • Az vtan arelaten 

5 sis bely priornak es három frátereknek 
mynden látásokat zereuel meg jelente • 
Ezen jdevben ez maria nevev aytatos 
ázzon meg hala • es arelatensis bely fra 
tereknek cynterimyben el temettetteek • 

10 Mert taraschonomba < lakozó frátereknek 
meeg nem vala conuenteek • 

Esmeeg némely Sororoknak némely hazok 
nal nagy kev essev es veez levn1 • mykoron az 

15 sororoknak auagy apachhaknak2 veteme 
nyéket el tevrneye • Meg jyedenek az so 
rorok az vellamasoktvl3 • be ménének az 
egyházban • es meg enekleek nagy ayta 
tossaggal az Salue reginat • kerueen az 

20 irgalmasságnak anyát • hog ev4 magokat 
es az ev fevldevket kyvel ez velagban 
taplaltatnak vala • az ev irgalmassága 
ual es kegyessegeuel meg tartanaya • 
es oltalmaznaya • Chodalatos dolog • 

25 de annak myatta levt ky az zeleknek 

1 A szó +-tel jelölt, az új történet fölött szabadon maradt sorba írt betoldás. 
2 A második h fölső szára papírhiba miatt nem látszik. 
3 Az o betű interlineáris betoldás, de a javított v nincs törölve. 
4 A szó interlineáris betoldás. 
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paranchol • es az vellamot essevye tezy • Mert 
mykoron nem chak az kevrnyekben • de olyha 
egy jo leweesne fevldyg es • az kev essevuel 
menden vetemények es zevlevk jgeen meg 

5 tevrettek volna • de melyek az sororoke 
valanak istennek malaztya mya • es az 
zeplevtelen zvz marianak segedelme myat 
egezen éppen meg maradanak • 

10 Esmeeg némely nagy hatalmv fráter • ky 
az zerzetben élettel es jo hyrrel vala 
jgeen fenes • Zent damancos atyánk jde 
yeben lombardiaban vgy jelente meg 
ez dolgot ez fráter • hog mykoron ev 

15 meeg nouicius volna • Es némely eyel 
gyonas1 tetei vtan veternyenek vtanna • el 
alvt volna • hallá illyen zozatot monduan • 
Menyei es esmeeg meg beretualyad feyedet • 
ky fel serkenueen • jg magyeraza vagy érte 

20 ez zozatot • hogy jntetneek <evk> meg gyón 
ny • es jobban meg mondany az bynek 
nek agazatyt • Annak okaert2 el mene ez fráter 
zent damancos atyánkhoz • es ev elevtte 
le teryezkevduen mendeneket meg gyonek 

25 tevredelmesseggel es nagyob jgyekevzettel 

1 Az y fölötti pont: papírhiba. 
2 A szó +-tel jelölt, lapalji betoldás. 
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hognem mynt eleeb • Es mykoron esmecg 
valamy keuees nyvgodalmat vet volna ez 
fráter • lata istennek angelat ala jevny 
menyorzagbol • es ev kezeben hozuaan 

5 chodalatos ékességgel ekesevlt arán coronat • 
Es kevzeleytueen az angyal ez fráterhez • 
feyeben teue ez zepseges arán coronat 
az tyzta es jgaz gyonasert • ffel serken 
veen ez fráter ev almából • lele evmagat 

10 jgeen meg vigaztaltnak • es nagy ha 
laat ada az vr istennek • 

Esmeeg cremonensis béli rolandus mester • 
némely jnnep napon fel evltevzueen drága 

15 latos vy scarlat ruhában • es jelen volna 
némely vendégségben ev tarsossagyual • 
Es mykoron mynd az tellyes napot kevl 
tevtteek volna el játékokban es heetsagog 
ban <es hvy hyv dyd.> es hyv dychevsegeg 

20 ben • Estuelere jvtuan ez mester evnen ma 
gahoz terueen • es veztegueen monda ev 
nen magában • hol vagyon az innep • 
melyet tevnk • es mynd az nagy vigasság 
houa ment • Latuan azért az mester hog 

25 ez velagnak menden evrevme es vigas 
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saga hamar el mulyk • es keserevsegre fordey 
tatyk • másod napon zerzetben mene • Mely 
zerzetben sok eztendcyg zolgala istennek • 
zentsegben • jo hyrrel • bevlchesseggel • es fen 

5 lev tudományai vagy tanolsaggal • 

Esmeeg mykoron zent emlekezetev reginal 
dus mester • nehay aurelianensis béli decan • 
predicallana bononyaban • Es sok nagy 

10 deákokat es mestereket vonna az zerzetre • 
Moneta nevev mester • ky akoron oluas 
vala leckéét • Es vala nagy hyrev mynd 
tellyes lombardiaban • latuan ez moneta 
mester ennesok nagy deákoknak es meste 

15 reknek meg fordulásokat • kezde felny 
hog megne fogatneek zent reginaidus 
mesternek predicacyoyan • Annak okaert 
menere tehety vala el tauoztagya vala 
ev tevle reginaidus mestert • es menden 

20 deakyt jgeuel es peldaual el fordeygya 
vala <j> reginaidus mester predicacyoya 
tvl • Zent istuan protomartir napyan ke 
deg • mykoron az deákok ez moneta mestert 
vonnayak az predicacyora • es ev1 nem mer 

25 neye magát meg vonny az predicacyotvl 

1 A szó interlineáris betoldás. 
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az ev taneytuanyert az evnen tyztessegeert es • 
monda nekyk • Menyevnk elevzevr az mysere • 
el ménének az mysere es nem chak egy my 
seet • de harmat hallanak • Tahat mykorö" 

5 meges kerneek hog el menne az predi 
cacyora • monda nekyk • Menyevnk el 
mastan jmmar az prodicacyora • el men 
veen kedeg leleek zent reginaidus mestert 
predicaluan • es leleek az nagyob egyha 

10 zat oly tellyesnek néppel • hog be nem 
mehetenek • Annak okaert aluan az1 egyház1 aytoyan1 es 
jgyekezveen moneta mester • reginaidus 
mesternek predicacyoyat • de ez mone 
ta mester • reginaidus mesternek azon 

15 elsev jgeyen meg fogattateek • mely 
jgeek jmezek valanak • íme latom az 
menyeket meg nytuan • jme ez jelen 
való jdevben nytua vadnak az egek 
be menésre • Mynden ember valaky 

20 akarya az meg nyit aytokon be mehet • 
lassaak es felyenek az neuolyas restek • 
kyk az ev zyveket • zayokat • kezeket be 
rekeztyk istennek • hog evnekyk be ne 
rekeztesseek menyeknek orzaga • hogbe 

25 ne mehessenek • Azért myt késtek zere 

1 A szó +-tel jelölt, lapteteji betoldás. 
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tevym • jme nytua vadnak az <eu> menyek • 
Azért el vegezueen az predicacyot • jv 
ue moneta mester reginaidus mesterhez 
ky istennek jgeyebevl tevredelmesseget 

5 vet vala • es ev neky az ev1 allapagyat 
es foglalatosságát mynd meg monda • 
es ev kezeben professyot tevn • Es my 
ert ez moneta mester vala sokképpen 
meg foglaltatot • reginaidus mesternek 

10 áldomásából eztendevneel touab mára 
da velagy ruhayaban • de maga ez sem 
levn hazontalan • Mert mykeppen elev 
zer sokakat fordeytot vala el reginaidus 
mester predicacyoyatvl • ezenképpen an 

15 nak vtanna tevbbeket hoza nem chak 
az predicacyora • de meeg az zerzetre es • 
Vonza vala moneta mester az népeket 
az predicacyora • es nemykoron jmezt • 
nemykoron amazt hozya vala az zer 

20 zetre • es olyha myndenykkel vyonnan 
tezen vala professyot • Be menuen ke 
deg evnen maga az zerzetben • es my 
nemev letlegen menden zentsegben • 
es menyet haznalt jgeben es tanolsag 

25 ban • es eretnekseeg meg gyevzesben • 

1 A szó interlineáris betoldás. 
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azokat kevnyen megnem irhatny • 

Esmeeg némely fráter ky sokayg tartót va 
la némely nagy helt ez zerzetben • Ez fra 

5 ter mykoron meeg ev nagy iffyvsagaban 
bochattatot volna ev atyatvl parisban sco 
laban • es lattá volna azkoron vyonnan 
fel támad ny az predicator zerzetevt • Es 
evnen maga ez iffyv nyayas vala az zent 

10 bernald zerzeteuel • mely zerzetnek fra 
tery zoktanak vala ev atyának hazahoz 
menny • Ez iffyv gyakorta kery vala 
ev jmadsagaban vr istentevl • hog ev 
neky engedne meg halny zent bernald 

15 zerzeteben • vagy kedeg predicator zerzet 
ben • lollehet kedeg ez iffyv az isteny 
malaztnak ayandokabol magát meg 
oltalmazya vala sok bynektevl • es az 
iduessegnek remensegeert • nemykoron 

20 tytkon ciliciomot visel vala • es nemy 
alamysnakat es1 tezen vala • Az isteny zol 
galatra nem chak jnnep napon • de oly 
ha menden napon az bodog ázzon egy 
hazahoz evrevmest megyén vala • azon 

25 keppen predicaciora es • De maga azért 

1 A szó interlineáris betoldás. 
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sem az jordanos mester predicacyoyara • 
ky akoron sokakat jndeht vala zerzetre • 
sem valakynek egyébnek predicacyoya 
ual nem jndehtatyk vala az zerzetben 

5 menésre • Mykoron ez iffyv byrta volna az 
scolat • scolay tudomanban • es annak 
vtanna halgatot volna tevrueen kevny 
vet • Nemykoron reggel ev tarsynak tv 
dasa nekevl megyén • az zent jrasnak 

10 scolayra • Tevrteneek kedeg némely jn 
nep napon • hog az vechernye meg hal 
gatuan zent peter egyhazában • kynek 
megyeyeben lakozyk vala akoron ez iffyv • 
Tahat az ev tarsy az deákok haza men 

15 ueen • es ez iffyv meg marada az halót 
tak vigiliayan • Mykoron jvtottak vol 
na az vigyelye leccheere -1 kezde az egy 
háznak caplana ky elég egyevgyev va 
la es jámbor ezenképpen zolny ez iffyvnak • 

20 Zeretevm en megyém vagye te • felele 
ez iffyv • Vram en illyen haznal lakó 
zom • Es monda az pap • jo • tahat en 
megyém vagy2 • es ennek okaert myert en 
megyém vagy • en meg akarom zaba 

25 deytanom az en lelkemet te rolád • 

1 Latin: ad lectiones legendás. 
2 A szó +-tel jelölt, laplaji betoldás. 
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Ennek vtanna esmeg monda az pap ez iffyvnak • 
tudode • myt fogattal vr istennek az kereztseg 
ben1 • es monda ez iffyv • myt fogattam en az 
kereztsegben • ffelele az pap • azt fogattad 

5 vr istennek az kereztsegben • hog ellene mon 
daz satanasnak • es menden ev keuelsegenek • 
Az kedeg ky tégedet az kereztsegre hoz va 
la • zol vala te erted vagy te kepédben • 
es ezt felely vala monduan • ellene mondok • 

10 Es ez iffyv monda • myert mondod te ezeket 
en nekem • ffelele az pap • azért mondom 
ezeket zeretevm teneked • mert vadnak 
sok deákok • kyk ev magokat jgeen gev 
tryk • es sok zvksegeket zenuednek paris 

15 ban tanoluan • ky mynd semmy nem 
egyéb • hanem chak sathanasnak pon 
paya keuelsege • Mert ezt mongyak ev 
zyvekben • mykoron tanolandaz es leyen 
dez doctor parisban • es illyen tudoman 

20 ban meg teerueen ate fevldedben • 
leez nagy hyrev • es aleytatol nagy de 
aknák • tyztelteteel emberektevl • adat 
nak teneked kevlemb kevlemb tyztek • 
feel megy pispeksegnek érsekségnek 

25 meltosagyra • es myehoda mynd ez ha 

1 A z egy másik, be nem fejezett betűre van ráfrva. 



o « 7 

fet 'JéHHxtH hrlél HgtbUh altod** 

VtH \%xZtf fői- f0ctúp*4P- tá 5e<nA>A <l 
W W * <tf taA^j*/- * ngeMtH W**r watt* 
lj<íg- di/f//* \ittH$émÍ~ • &fA ̂  btUtdA 

# * ^ ywt&AHAtfri * Hm «9 I^Af c/ 

**** £&&* Ht**í&si*tii tj hmn nut$ 
HAH ;/;«* Kffdjfi ft?* • ̂ w*i ptantu 
nthítő Ut Xiífu * xfiuf (putAfK nufír 
w fu$iAtH • nifí <AQ H 9t.u$ mtui-m 

&* 'Aj *$ ' \*t{ tn ntfam Up*Hf • HUrt 

f*$*i<*£ tn Htmhfcf * IJPUA faf^b- /j«* , 

$\\*tf€ m$$hi:-<y)i i*.«^ h^m^í/fw^-

213 
107r 

nem chak sathanasnak pompaya keuel 
sege • Zeretevm kérlek tégedet oltalma 
zyad magadat az te tanolsagodban 
illyen jgyekevzettevl • de nézzed mykep 

5 pen nagy sok doctorok es deákok el 
hagyak ez velagot • ezekben <veen> veuen 
hog olyha mendenek • kyk ez velagba 
embereket kevuetnek • vadnak satha 
nasnak pompayara • Mykoron az pap 

10 ezeket mondanaya • jme az lechke el 
vegezueen • egy deák az responsorio 
mot kezde mondany ez keppen mond 
uan • Hev michi domine • quia peccaui 
nimis in vita • quid faciam miser 

15 vbi fugiam • nisi ad te deus meus • mi 
serere mei dum veneris in nouissimo 
die • Az az • Jay en nekem vram • mert 
jgeen vetkeztem en eletemben • myt 
tegyek en neuolyas • houa fussak ha 

20 nem chak te hozyad en istenem • irgal 
maz en nekem mykoron jvtandaz 
az vtolso napra • Ezenképpen egy felevl 
az papnak jgeye • mas felevl az deák 
nak éneklése • be menueen az iffyvnak 

25 zyvere mykeppen keet trombytak 
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jndeytak evtet némely zokatlan tevredelmes 
segre • es kew hullasoknak nagy bevsege 
re • Azért el menueen onnét ez iffyv • es 
valahoua megyén vala • való hol meg al 

5 vala • aytatossaggal visely vala ev zyvy 
ben ez felyevl meg mondót jgeket • es 
jelesevl az responsoryomnak jgeyet mond 
uan • Myt tegyek en neuolyas • houa 
fussak hanem chak te hozyad en istenem • 

10 Mykoron ez iffyv olyha zevnetlen1 forgat 
naya ezeket ev zyvyben • lattatyk vala 
evneky hog olyha nemevnemev zozat 
felelne ev lelkében monduan • houa fvc 
hanem chak zent jacabhoz az predica 

15 tor zerzetbely fráterekhez • Az napokban 
mykoron ez iffyv zokasa zerent menne 
bodog azzont jmadnya az ev zent egyha 
zanal • sokzer adatot ez iffyvnak tevre 
delmessegnek anne nagy malaztya • es 

20 syralmaknak aytatossaga • es zyvnek 
zoktalan keuansaga vagy zerelme • hog 
evnen akaratya zerent • ez velag evneky 
meg jzctlenevle • keues napok vtanna 
el mene zent jacab clastromahoz • es az 

25 ev esmerev frateryuel meg zerze az ev 

1 Á z alsó száránál a tinta összefolyt. 
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zerzeiben be menéséét • nemevnemev adossa 
gynak fyzetese vtan • Ezen jdev kevzben 
zola ez iffyv hugonis vrnak ky evneky 
mestere volt • es az vtan let vala cardi 

5 nalissa • Ennek1 meg monda az ev zandokat 
byzuan hog evtet az ev jo zandokaban 
meg nem bantanaya • mert jo ember va 
la • es bachularius vala zent jrasban • 
Kyt haluan ez vr • ev halat aduan isten 

10 nek erevseyty vala ez iffyat monduan • 
Tugyad mester hog énnekem es ezen zan 
dokom vagyon • de nem mehetek meeg 
mastan az zerzetben • Mert az en vram 
nak vilhelmosnak nemevnemev dolgayt 

15 kel el végeznem • akyuel mást vagyok 
mykeppen jol tudod • de meny be te bátor 
saggal az zerzetben • es byzonyos légy 
benne • hog es kevuetlek tégedet zent 
andras napyan • de ennek vtanna ez 

20 hvgonis vr es • ez iffyv es az jevuendev 
zent peter apostol napyan kyt cathedra 
nak hyvonk be ménének az zerzetben • 

1 A második n betű e-ból javítva. 
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Esmeeg vala némely maas nagy deák es pa 
risban • es tevruenben tudó • Mely nagy deák 
haluan némely deákoknak ev baratynak • zer 
zetben menéseket • legottan el felede evnen ma 

5 gat • el felede az ev kevnyveyt es • kyket az 
koron ev elevtte nytua tart vala • mely kevny 
veket meeg chak be sem tevn • Ennek felet 
te el felede menden jozagat ky ev hazában 
valanak • hanem mykeppen balgatag egye 

10 devl fwt vala az fráterekhez • Es mykoron 
elevl lelte volna ez nagy deákot némely jo 
esmerevye • es kerdeneye myert fvtna ezen 
keppen egyedevl • ez nagy tudomanyv nagy 
deák meg<nel> nem álla az ev fvtasatvl1 • hanem 

15 chak azt felely vala • En istenhez megyek • en 
istenhez megyek • El jvtuan kedeg az <hy> 
helyre houa be vettek vala magokat az fráterek 
mert meeg2 ot clastromok nem vala az 
frátereknek • Es meg leluen jordanos 

20 mestert az fráterekkel gyevlekevzueen • 
le vetuen némely selymes kárpitot • kev 
zep arán le teryezte ev magát ez nagy 
deák • mykeppen rezeg semmyt egyebet 
nem twd vala mondany • hanem chak 

25 ezt • En istene vagyok • en istene vagyok • 

1 Az első a betű fellehetőén n-ből javítva. 
2 Az m első szára feltehetően e betűből javítva. 
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e* Nî jf- /;*&( • unnék" tnó H+W hfUnr 
&$ t* 4%t 4f*M&»A> • i* Wf#ft» //*/* * ^€N 

™Í5 tlttntk • </ »w$- Iplttw-' *?*A*r 

217 
109r 

Jordanos mester es kedeg semmynemev ker 
dest nem tevn • hanem chak ezt felele • My 
ert istene vagy • my es ev neueben tégedet 
evneky jegzevnk • Es fel kelueen evltevzte 

5 te evtet az zerzetnek ruhayaban • Ez keet 
dolgokat jelentette meg az ky ot jelen volt • 
es lattá es hallotta • Es ezek kezzevl volt 
egyk volt fráter guerricus -1 ky sok jdeyg 
kevlemb kevlemb helyeken kevuetveen az 

10 logicaban es2 egyéb tudományokban való 
tanolsagot • es annak vtanna ez zerzetben 
parisban byrta az studiomot nagy tyztesseg 
gel zent jrasnak oluasasaban • Mely fráter 
guerricusnak ez zerzetben jevuesenek ez 

15 vala oka • mert mykoron egyzer hallana 
ya ezeket oluasny az <a> egyházban mond 
uan • Levn adamnak menden ev jdeye 
kyben ele • <ny> kylenchzaz es harmyc ez 
tendevk • es meg hala • Levnek setnek 

20 ev napy kylenchzaz es tyzenkeet eztendevk • 
es meg hala • Levnek eno napy kylenc 
zaz es evt eztendevk • es meg hala • Ezen 
keppen az egyéb halottakrvl kyk illyen so 
kayg eltének • es meg holtának • Ezeket 

25 haluan ez doctor meg rettene • es meg 

1 Az új történet kezdő mondata a forrás alapján: volt fráter guerricus. 
2 Az Í betű feltehetően e-ből javítva. 
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keseredueen monda • O en istenem • mendenek 
meg halnak • meeg azok es • kyk enne sok 
jdeyg eltének • Myt tegyevnk • my es 
meg halónk<.> • Azért ez doctor ez haznala 
tos es zent gondolattal tevredelmessegevt 
vevn • az zerzetben aytatosson mene • kynek 
elete es • tanolsaga es mely haznos es 
velagos volt • tuttara vagyon mynd ez 
tellyes zerzetnek • es istennek egyhazának • 

Anne nagy kemenseeg tartatyk vala by 
neknek meg feddésében ez zerzetnek ele 

15 ynh1 • jelesevl tulaydonsagnak bynenek 
meg feddésében • hog chak valamy ke 
ues el vevt vagy adatot állatért2 jeles 
áldomás nekevl • nehezen feddetnek vala 
meg • Annak okaert tevrteneek bonony 

20 aban • hog mykoron némely fráter vevt 
nemy hytuan poztot áldomás nekevl • 
Ezt mykoron meg tuttak volna • bodog 
emlekezetev reginaldos mester • ez frátert 
az capitulomban jgeen erevssen discipli 

25 nála vére • es az poztot az clastromba 

1 Az n helyett először m betűt írt le a másoló, majd e betű utolsó szárából alakította 
át a h betűt. 

2 Az első a betűn véletlenül odaesett tintafolt látható. 
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mendcneknek elevtte az fráterek kevzevt 
meg egete • Mykoron kedeg ez fráter az 
ev byneet megnem esmerneye • sem evma 
gat megnem akarnaya alazny discipli 

5 nara • hanem jnkab morgodneek zvgod 
neek • Monda istennek embere reginaidus 
mester az frátereknek • zerezyetek evtet 
erevuel az disciplinara • Ky meg leueen • 
reginaidus mester fel emelueen menyor 

10 zagban ev zemeyt monda • Vram iesus 
eristus ky ate zolgadnak zent benedeknek 
attal erevt • hog disciplinanak auagy 
vereségnek myatta ky evneye1 evrdevg 
nek fulakyat az ev baratyanak auagy 

15 fráterének zyvibevl • kérlek agyad ez 
disciplinanak ereeuel • hog ez fráternek 
lelkebevl ky evzesseek evrdevgnek keser 
tety • Ada azért reginaidus mester ez 
fráternek disciplinat oly erevssen • hog 

20 az fráterek jndultatnanak syralmra • 
Az fráter kedeg fel kelueen • syralmak 
kai monda • halat adok teneked atyám • 
mert byzonual el evzted en tevlem az 
evrdevgevt • Mert nyluan esmértem • 

25 ky menny az kegyot en veseymbevl • 

1 Latin: expellcrct. 
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Es ezenképpen jgeen haznaluan ez fráter • 
levn alázatos es jo zerzetes ember • 

Esmeg némely fráter keserteteek es meg 
5 fogattateek • zerzetnck ky menesercvl • 

Mykoron ez fráter az clastrombol ky akar 
na menny • vitcteek bononyaban reginal 
dus mester eleyben az capitulomban • 
Es ez fráter meg esmerueen az ev bynet • 

10 monda neky reginaidus mester • zcrezyed 
magadat disciplinara • ky meg leueen • 
kezde evtet nagy erevsseggel disciplinal 
ny verny • Es nemykoron fordeygya 
vala magát ez fráterhez reginaidus mester 

15 verueen evtet evrevssen • es monda meny 
belevle evrdeg • Nemykoron kedeg for 
deygya vala magát az fráterekhez mond 
uan • atyamfyay jmagyatok • Ezenképpen 
akaruan disciplinanak es jmadsagnak 

20 myatta el evzny pokolbely evrdevgevt az 
fráternek zyvibevl • Mykoron sokayg 
verte volna reginaidus mester ez frátert • 
fel kyalta ez fráter es monda • Atyám 
halgas meg engemet • ffelele reginaidus 

25 mester • myt mondaz fyam • Monda ez 
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fráter • byzon mondom neked atyám • hog 
el ment az evrdevg • es en fogadok alha 
tatossagot • Kyt haluan az fráterek meg 
evrevlueen halat adanak istennek • es ez 

5 fráter meg erevsevdueen • meg marada 
az zent zerzetben • 

Esmeg mykoron menne némely fráter némely 
neky nagyot engedelmességre1 • elevl lele ez fra 

10 ter zent damancos atyánkat • ky meg teert 
vala jmmar az predicacyorvl • Egy nehan 
bezedek vtan • meg kerde zent damancos 
atyánk az fratertevl • hogha vinne valamy pénzt2 ev 
vele • Mert meg esmere zent damancos atyánk 

15 hog ez fráter nem menne regula zerent • Azért 
latuan ez fráter ev magát lenny meg fogót 
nak bynben • alazatosson meg válla hog pénz 
volna ev nála • Mely pénzt paranchola zent 
damancos atyánk legottan el vetny • es az fra 

20 temek hagya meltan való penitencyat • ez fele 
bynnek tételéért • az pénznek tartásáért • 

Az alázatosságnak jozagarol • es jozagos 
myelkevdeteknek tevkelletessegerevl • ky vala 

25 az elebby zerzetessckben ez keppen mondatyk • 

1 Az első g betű d-ből alakítva. 
2 A szó +-tel jelölt, marginális betoldás. 
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Az ispanyay fráter egyedrevl • ky vala nagy 
zentsegev ember • Ky ez velagban volt nagy 
allapatban • ezeket jelenty ev róla tyzte 
lendev hvmbertus mester • ky evneky tar 

5 sa volt • Es parisban sokayg volt jgeen 
nyayas baratya • es az frátereknél1 mynd 
ketten egy kamoraban laktanak • Mert 
ez hvmbertus mester ez fráter egyedrevl • 
alázatosságnak engedelmességnek es egyéb 

10 jozagos myelkevdeteknek sok jegyéét 
lattá • Mert mykoron az fráterek vol 
nanak scolaban • ez fráter egyed el me 
gyen vala az zevksegnek helyere • es mely 
zekéket lel vala meg ruteytuan • azokat 

15 meg tyzteygya meg mossa vala • Az be 
teg háznak zemetyt ky horgya vala • 
Jóllehet hog ez fráter egyed oruos vala 
de azért valamyt neky meg enny adnak 
vala • bátor az ev termezetynek2 ellene va 

20 lok valanak • nagy hala adassál ezy vala 
meg • Mykoron valaky ev vele zvkes va 
la • legottan mendenek el hagyván evma 
gat evneky tellyesseggel keez leiekkel es vyg3 

orchaual agya vala -4 Es nem chak testyeket 
25 hagy vala el • de meeg ennek felette az 

1 Az /-betű k-ból javítva. 
2 A 2 egy másik, be nem fejezett betűre van ráírva. 
3 A szó a vonalazótinta-folt miatt nehezen olvasható. 
4 Latin: Cum aliquis indigebat eo in aliquo statim dimissis otnnibus, se totum prompto 

animo et leta facie exhibebaL 
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Uu*Sf*Q*bmt 'juttokjj*güt*t' es ejlfö lmf>* 
lóhfr AJ *htmfywi jtrtlnurt cl IfAgitAH&ó 
H*P- hLYitnh UAU vttUtlhuStttuMnJ te /4f«> 
ni • Stnhft- mígnem b*vtt UAIA • * VPC£*CA-
vtet muAnhin engeS UAU • WUufknko 

W - úhZi MAU • <AM*Upy tettül goHiklh 
Vqí- halt • í****fi falMg to*t*íf*&** % f*" 
t*fNcf«&f#" IMJU * jmtlftt fy>g t**M0* * w 
SMA- kJU • /(? jew/̂  Ah^huíh dthft 4* eppí 
jMtthah tUhit enYttmufh l}AlgAgqA UAIA • 
(W&cxa/divi fifttettjh tuvtumef megyén h* 
í«* • VVktíkntHt AJ enjent MH*íi*jf*SBiU*I 
JtHttUhutl tfeiih UAU • ee AJ prjetneh 
prtlmtrt * te jent Qegunfegrteh ̂ erthnttt 
***? Aiy»M enge^mefegHe^-jevelme^t 
mtH^tHtht hédwKlfb UAÍA • A*H*t- <IA» 
*>•*• 4$ hftrHtídn H*uiau/aL ee eu Ifö 
if* hUtinth t*L • «? <K hrw/* HI*£T k<aj»? 
h*/f*fw*if Kernt}- UAU meg- • í j 4**3* 
kf' Hiithrőü ex Uttgi UálnA AJ tv UUMJ 
l*Ufqml eltth\ UAU • jntueen e*ht fa 

QT*JHA£ IftfhfStH Uignti henneel IMÍU 
\**tU\tt-r * tléiiHttn tetthieneh- * ee l\őg 
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jmadsagokat • aytatossagokat • es ezhez hason 
lókat az atyafyvy zerelmert el hagyandó 
nak taneyt vala myelkevdetevkkel es jgek 
kel • Senkyt megnem bánt vala • evregbek 

5 nek mendenben enged vala • Mendenko 
ron auagy jmadkozyk vala • auagy zent 
jrast oluas vala • auagy istenrevl gondolko 
dyk vala • keuesse haznos tanolsagot • sem 
mynek aleyt vala • jóllehet hog evmaga nagy 

10 deák vala • Az zent atyáknak eletyt es egyéb 
zenteknek eletyt evrevmest halgagya vala • 
predicacyora syetetest evrevmest megyén va 
la • Mendeneket az ev zent nyayassagaual 
zent eleteuel epeyt vala • es az zerzetnek 

15 zerelmere • es zent zegeensegnek zerelmere 
es az byzon engedelmességnek zerelmere 
mendeneket batoreyt vala • Annak oka 
ert az kesertetbely nouiciusok es ev hoz 
ya vitetnek vala • es ev tevle meg vigaz 

20 taltatuan teernek vala meg • Az betege 
ket - mykoron ev betegb volna az ev vigaz 
talasyval eltety vala • jntueen evket hog 
ne gondolnának oruossagokrvl • de cri 
stusnak hytyben vigan venneek vala 

25 melyek ev eleykben tetetnének • es hog 
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mű* jól IptfiuJtiA twuti/l. • Htevt- ttuUet 
<*h*1' ****IPI IfóHAŰfát Aj i/fvmf HÍAIAJF 
Ip&iíHi Ajtwnujtf ^ Ttuhtt hlfth 
cwfhtő * l\$gntm fogan k&dcevuoe $* 
\*\*HU$ • Itlqfami h0*$- \k*L*Helii fi* 
JtucA- <4Jp/«̂  UAIA tuhMgúhih ej \eU&\ 
hllHhteh te ej heUtpj btje&tuhttt" joU 
fiú* • h*ljj*/- ej <M\tnto6 fkuttt egjjep \*q 
ttgutute hMAHíiihueft djtnuSuen * 
lAttAH L/JAH te Ő/IIIJA ejetben fent Uttint % 
nít- tUgtift UAU «*? tv btjeBeut- hnji^ 

t*ht «y tv btje&tuel jPutjfcgtfé bt 

tvvte htjt&tt- Httepttm \HAV*9lfAhtAl-
\t*U • \ÍAU q fiuhf* jetit gt>*th<tUh>fcí* 
10 tfttnteul hrto tltHttlhu&ftthttt *U\ 
y$un ti twpklhaüh - Ipg gtphrt* qtb* 
HtHi taft W M <sj fkuttriftt- • M- JtVH*£; 
\*U AJ itttg- fv*tirtktt HttK" Utog*hitf^ 
ti ettlutt- UAU tu tntlltH* • Se enneh *fc* 
HA • őlqlf* Httír Hcrt haltiA <a HMS be 
Ififróh felhlUAb AJ (ndtrth tlLn hi$ttj 
ysgtl • te fvgAtpiA VuU twht evtHulueen-
\m\ndfA XtttMHAH Tftvttot- W M • AiKfA 

jgeen jol haznalna evnekyk • Mert tevbbet 
tehet auagy haznalhat az isteny malazt 
hognem az termezet • Tevbet tehet 
eristus • hognem pogan bevlc oruos ga 

5 lyenus • Mykoron kedeg valamely fra 
terek agyak vala evmagokat ez velagy 
hyreknek es ez velagy bezedevknek zola 
sara • tahat ez aytatos fráter egyed vez 
teguen • es valamykeuesse el zenueduen • 

10 lassan lassan es olyha ezekben sem venne 
yek elegeyt vala az ev bezedevk kevzybe 
istenrevl való jgeket • Es valtoztagya va 
la evket az ev bezedeuel jduessegesb1 be 
zedre • vgy hog az ev jelen voltara • 

15 evres bezedek megnem maradhatnak 
vala • Vala ez fráter zent gondolatokba 
es istenrevl való elmeelkevdesekben oly 
jgeen el ragattatot • hog gyakorta ezeben 
nem vezy vala az frátereket • kyk jevnek 

20 vala az beteg frátereket meg latogatny • 
es évinek vala ev mellette • Es ennek vta 
na • olyha meg teert volna az mas ve 
lagrol • fel kel vala az fráterek ellen tyztes 
seggel • es fogagya vala evket evrevlueen • 

25 myntha vyonnan jevttek volna • Ennek 

1 Azs egy másik, be nem fejezett betűre van ráírva. 



113 xs 
UltH yrY \\**tkertu6 ute/kr ej fv*terrew 
fy háU 9e*h>r • l^őg-tu kenne \MU wemeu 
nemen keljén WUtpfmg"• Meltf beLgojfer-
9*lm*ex-ej heUtpn u • me$- hcU^ofeiihuhtÁk-
«y hjker 'jyonkfft>i \m\hftn <A) femet- meg-
\*Upjiaihún*t' « n*pMh htlAtpf+gatul'• 
ét ejrevl tttfatifítg- U<qplÓH * ')*& huwber 
Yuü ejeht \%em mőnta UOIHA • /f* ejefreui 
hitféHJagot nent het hőin* *Atttutl ohurh 
vttHtebf fnMtr eS • mőuSothi ejefot tymher 
+uá Hu/hrnth ej f**ttr egffeAvtd * IpttlAtí* 
ej fater egyeSent \m\hvw \nennenet*j 
fctow 'Iftif- ue mifhroH Utt* e*Ht le euluett 
*$ vton • u lievttUtifc&tpl el \t YASfmHmh 
WM leletté* • e<? \ttnt J&iektwjiien hjl/eu 

p*|W ett Hi+galjfif Hrueett • <*M>MA- of+ert-
v(Mf \SAWWtwM l\óg- +j Htewieq e$ belfm 

^ " " T Wvl /***>» • k/ foh fóllp HAgtf 
hl3tafc$é*ti jelönit u+U Ur i/htmeh ej 

3f*£fr¥$*Aen > fem erjeJ- \u*U W/*iw// 
Mw \uie*3hJA0- ete$tfeet *joH+n 
h\Nt elun* u*U ij fráter' 
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felette jrt hvmbertus mester ez fraterrevl 
ky vala doctor • hog ev benne vala nemev 
nemev belsev velagossag1 • mely velagossag 
gal meeg ez velagon es • meg velagoseytatnak 

5 az testeek • azonképpen mykeppen az zemek meg 
velagoseytatnak ez napnak velagossagatvl • 
Es ezrevl byzonsag vagyon • hog humber 
tus ezeket nem monta volna • ha ezekrevl 
byzonsagot nem vet volna • Annak okaert 

10 némely fráter es • mondotta ezeket hvmber 
tus mesternek ez fráter egyedrevl • hog lattá 
ez fráter egyedevt mykoron mennének az 
vton • hog nemykoron lattá evtet le evluen 
az vton • es hertelenseggel el <v> ragattat 

15 van leiekben • es nem jgyekevzuen kylsev 
dolgokra • Es annak vtanna nagy fazko 
dassal ev magahoz terueen • annak okaert 
<hog> bankoduan hog az menyey es belsev 
velagossagoktvl meg vontatyk vala • 

20 
Esmeeg vala fráter • ky sok jdeyg nagy 
tyztasagban zolgalt vala vr istennek ez 
zent zerzetben • sem érzet vala valamy 
lclky vigaztalast es édességet • azokban 

25 kyket oluas vala ez fráter • 

1 Az js-n papírhiba miatt tinta kenődött szét. 
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xá. 
U$#mwn • íltnuk$ tmel e$ fr+t*r <diuat 

y#tk#olmt ng h? ifkxnth tj S**fp*w *HÚ 
VAUMÍ • \imm ifhn !i&!láih%m tevwL® -

i&km-4tim$ *!Li'-nt folytultmdj 

wwMuen tetten htodat -<*$ te <<*f?<*sf J|* 
^*«A Jwn/ert \mgtf heje&t^ept • tuné-

temh$ \nsg-^tnttbtm Jent-jev&Htet-
fsi IteJcfe ftifrit' ét há&m tonu* /p5^a 
\trtUmeki hmm feppúm f*i\s&*lwmtt-

y*nnt ttnthS * ***&*$ ntnlmM behui tn 
M*hm HMUMM *)* 4%fr*rAh?4iit<*h Jegyet • 
Y*5* ^Mrfw tSefcn en ht/tm • \>*$i\ te* 

f4*f- *#*»* ftnuthién ''te fa&*$ hmm 
tftn • fintfiifHemev lelh\ eSefiget nem 
t*faj en kélem tn leltentlen •ftmiHtjn* 
iti#M y 4Ai»vittW- jtrtlmeéntt- ^t&tt 

Egyebektevl kedeg gyakorta hallotta vala 
mely edessegevket veznek vala ev jmad 
sagogban • Némely eyel ez fráter aluan 
az fezevlet elevt • kezde syralmalmason 

5 panazolny az1 vr istennek ez keppen mo 
nduan • Vram isten hallottam te rolád • 
hog menden teremtet < allatodat zeled 
segédben byrod> allatot felyevl mulz 
zeledsegel es io voltoddal • Jme jmmar 

10 zolgaltam teneked sok eztendevkben • 
evryzuen kémen vtakat • az te ayayka 
ydnak2 jgeyert vagy bezedeyert • ennek 
felette akaratom zerent • enmagamat 
teneked meg zenteltem zent zerzetnek 

15 fel vétele myat • Es tudom vram hogha 
valamely kémen kegyetlen feyedelmnek 
chak negyed reez zolgalatot tevttem volna 
mynt teneked • meges mutatta3 volna en 
nekem valamy jo akaratyanak jegyet • 

20 vagy zoluan edessen en velem • vagy va 
lamyt parancholuan énnekem • vagy 
chak reám meuetuen • Te kedeg vram 
isten • semmynemev lelky édességet nem 
evttez en belem en lelkemben • semmyne 

25 mev jo akaratodnak zerelmednek jegyet 

1 Az ű betű c-ből javítva. 
2 A szó első k betűjére tintafolt esett. 
3 A szó második l betűje interlineáris betoldás. 
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M<fH twtfatoS eti ttehw ' jtriM^r hr*m 

net- - ennehm hemen to**^/ * Qnvwrem 
b**ntttb koupj ' Ijósttemljji <&h%r melq 
tvtpittlfH Nmen di<*$<ar WW«*M * wtj 
ci\9btn ej Ifivim • siM*mrjf nt$ire h£*í *$* 
ht-'Altrf nií/farott ejehh 90 ejek/pj 
IjAféutíhtf' fcímhtt >W0HJUM<* tj fráter* 
\\AIU. l)*r**Unfe$$tl etpfjer ee Ptgev 
Mrt5i# j»«wfvr«/r • »MIJWÎ  /ja «g jetttmv 

lf«*//<* e$ fnttvv <M t$iifp*$fyi^ ^emi* 
ÍtU\n nuáatpi belepi*™ őhf n*ípj 3eripfh 

•I*?*******' O^etit fahtan <if fráter • ifct 
gn far he UH tutff- JqeSt • ** •»«#* J «»v 
Wif#* tefhheu vejktuen • herhrtenfisft 
k*» «M //aht »*£*#* • \itH%elti r«mnet** 
dt*a$t • Aij «j fatert 1$**H Ww e* •# 
(túlírt etibt lUfAUar**/ * melyet eufe 
1*I*H !§#/</ UAU • Vsv'fá" Nfipkwí /*/ 
| t k r W.i Mffif • h*//*/~ nem Mlget lw 
M * IfAnent etpi éltm* efeqte* hemutn 
euHuupü* • tütuib ttettt ttteljete %if rnupi 

nem mutatod en nekem • Jmmar vram 
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isten te ky tenmagad predicaltatol édesség 
nek • énnekem kémen vagy • Énnekem 
kemenb vagy • hognemha akar mely 

5 kegyetlen kémen chazar volnan • my 
choda ez vram • auagy myre tezed eze 
ket • Azért mykoron ezeket es ezekhez 
hasonlókat sokakat mondana ez fráter • 
hallá hertelenseggel egyzer es ketzer 

10 nagy zevrgest • mynt ha az1 zent egy 
haz le akarna2 romlany • Ennek felette 
hallá ez fráter az egyháznak menye 
zetyn auagy bolgyan oly3 nagy zevrgest4 

mynt ha nagy sok ebek ev fogokkal 
15 es kevrmekkel ragnayak az egyház ha 

yazatyat • Ezeket haluan az fráter • na 
gy hertelen meg jyede • es mynd ev 
tellyes testeben rezketuen • hertelensegel 
lata ev háta meget • némely rettenetes 

20 abrazt • ky ez frátert jgeen vére es az 
fevldre eyte az zauarral • melyet ev ke 
zeben visel vala • Vgyhog mykoron fel 
akar vala kelny • tahat nem kelhet va 
la • hanem egy oltár eleyben vonuan 

25 evmagat • touab nem mehete az5 nagy 

1 Az a betű e-ből javítva. 
2 Az r betűn tintafolt van. 
3 Az y fölött a vonalazáskor lecsöppent tinta látható. 
4 A v betű interlineáris betoldás. 
5 Az a betűn tintafolt van. 
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ftuiinlttvikrh -/btrt tnqhnm 4$ fntitreA 
<$ ynm<xm (ti fedtek w W & <$ fr<A 
tort ütUhtk ytúUm ii*giy /wfJ»t/fti*A> 
hun »€l \3iueb- +$ Htftrt*Mrt*kAn • 
vmm hSuAn enni nagy ^VIJÍU/MMA-
M*t>- éh+t •fehevMth' ^ert *g fater <# 
ynf%rn**ruJL*n lu**óm //ctyg" • & 0/1/ jgewi 
8mjp# Wtti mrjM* mwtif m M u t ^ - nttpti 

HJAJ hnltmken * lytfunt e-****- Le Qutftki • 
8c *#**$9i ej ffktttrHif' fe/hf *r*i\t meg-
Hruen -1£ *$ tv mevttjfegtreul nuujat 
+n*g-fthuen • Hlfjr *»* */ lfélnr* fpl 
iUttftr meg herettetevt \u*U * Ijeg IJOI 
ileaper ifutu^ot eríkmieb \*%Li • *£?M" 
•«WH tvgAnuAff*.g*t Kiférne • e$ moH 
8* «? /?***#• • én brvtnt ijfenem • WfAr? 
*t»»i ynen^hen e* te elemtteS • hlff*b l*̂ Jpy#A 
Hirnifif fe tv&dHuiffapilFe* nem Wi0*/<Á 

/S'tf**" ftílftiul meg engemet • 9# Ar 
Sfltjje* hitfvgtwHal meg engemet mA$ 
páter h*8*g em oiv^ffoirv* wuufmt le let 
iHjtuen • ^ w ^ w f IMÍU gjptkúrt* 
jjpt>ul - h)Y<t htUn&ttlge-uMt ÍM/A 
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faydalmakert • Azért mykoron az fráterek 
az primara fel kevltek volna • es ez fra 
tért ot leltek volna nagy faydalmak 
ban • el viuek az infirmariaban • 

5 nem tuduan enne nagy faydalmak 
nak okát • fekevuek azért ez fráter az 
infirmariaban három hetyg • Es oly jgeen 
dohos vala mynd evnen magának • mynd 
egyebeknek hog aleg zolgalhatnak vala 

10 neky kevlemben • hanem orrok be dugua • 
de maga ez fráternek testy ereye meg 
teruen • es az ev mereessegerevl magát 
meg feduen • Meg tere az helyre hol 
elevzer meg verettetevt vala • hog hol 

15 elevzer haragot érdemiét vala • vgyan 
ottan irgalmasságot nyerne • es mon 
da ez fráter • En vram istenem • vétkez 
tem menyben es te elevtted • kysseb vagyok 
menden te irgalmassagydnal1 es nem vagyok 

20 melto az te nagy malaztydra • Te vram 
jgazan sebhettel meg engemet • de ke 
gyessen vigaztottal meg engemet • Az 
fráter kedeg ev orchayara magát le ter 
yeztuen • bochanatot keer vala gyakorta 

25 azokrvl • kyket bolondvl gondolt vala 

1 A tintán látszik, hogy ugyanaz, mint amivel a 229. lapon kezdődő történetet írta a 
másoló; az utólag betoldott szó utolsó szótagja - helyszűke miatt - interlineáris be
toldás. 

483 



!S 

<i$ htga$hiUfóKii- ee kíhf t$kfe$e*k*t 
ki\heb htUAHf ' Juhiig / /W 0/1/* w W*i/*i 
tvfuutt- €9 l\nhiAVt\t^h <*mjA$ w<VF*btof • 
HIIJMÍ *y f-mg te AJ fair h\t <y t* 4At 

Kif£p wpntttí •hfh IféUUAH ej (m 

% iSmlrn/ főspun U /fWrr # tntmteif h* 
YwljUgeh fgtry&ttofen *9 eureunte/t ipgq* 

£? Qttlgvh Aejfer- JjifWi/A /j#*r »"£r V^* 
W* # fitofcr hfHeí ej fcvrttficeh Jtrjtt 
VHt/hreH*^ ' h\ etíHik- \ih*MfUt *£ 3*rj€t-
*ey* >ÍA$I\ tftMUtee eutber lettn • - -

í V <Ai<fij-Aloffi\giMfc legott »tt/*lk*ikhire 

*i<>Hc/if vm>u/- jvjtfevvuh tllqtn 9oU<* 
t**rt*net- • Vf k/i/ ^fc*- Ki/* ifltnmtt*! H/<^ 

)in^Uuxjf*g*t • l/fcw- tlittoieétH ftuue Utjr 

es gonozvl zolt vala • Es jme zozat levn az 
fráterhez monduan • Ha akarod vallanod 
az vigaztalasokat es lelky edessegevket 
kyket keuanz • zvkseg hog olyan vtala 

5 tosnak es hytuannak alehad magadat • 
mynd1 az féreg es az saar kyt az te lába 
yddal meg nyomoch • Kyt haluan ez fra 
ter • jgeen meg vigaztaltateek • es felkel 
ven halat ada vr istennek alazatosson • 

10 Ez jdevtevl fogua ez fráter ez menyey ta 
nolsagot geryedetesen es evrevmest hozya 
evlele • es zorgalmatosson meg tárta • 
Ez dolgot kedeg hytetyk hog meg jelen 
tette ez fráter kynek ez tevrteneek zerzet 

15 mesterének • ky ennek vtanna ez zerzet 
ben nagy tevkelletes ember levn • 

Az alázatosságnak jozagos myelkevdetyre 
lattatyk illyen dolognak tevrtenny • hog 

20 némely nemet fráternek illyen dolga 
tevrtenek • Mely fráter vala isten < ne >tevl meg 
vilagoseytatot • es kezde meg esmerny az 
ev neuolyassagat • es kezde gondolny istennek 
jrgalmassagat • Mert elmeyeben jevue bevlc 

25 nek ez monda monduan - E z - a z el árult 

1 A d betű szárában a tinta összefolyt. 



\fp&t eUum Ip&í** 9t JL? biihaftUul img$x 
*jÁlt\&jA Ölhet * HÍ <áj toiHHíU lijál Ctí Yuk ' 
ti 4j ttntibHxH ̂ GwpiflpíuiM ilmtfi ÍW&A 
tutit • HnfgHitu ipjii* utmhf <*$ arjjupltt-
tfhxppt • iá Lpkdnuxt *jé- ilUn hfh tnt*t 
HUg- ítitómcwgiiot' UAU *té Itéjv&trtd: 

ttítuh • iá M iuwhi turtl- fjtnAJfuoínt' 

ÍHéuhblLH t&nétfKH •£$'<*£*} '«*/ httíl 
dpfilfr juhi* t/ttnné" Uui^tf^t • yátalkdit 
tuv!kti$iué- ti *rult )^At ^ tlfíu $u 
IMih 'tlniní Ifjupi* * 6W *y hi\HifuHul 
4$ *J ewUgtnHxMl ***«$- £*£*&¥£**- * 

\WUHUH *\$ Jü *\J uiiőWőmfupiAt- \*t» 
Mitbtn • éi ^ öiiHttut}- huttleStfi figf* 

sute/- • LUIUH HunétntürőH tu lule * WfgT 
ium /^i/u. thnthi «\? <M#VA- o+lAinudh 
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jgazat élnem hagya • de az bynesektevl meg za 
badeygya evtet • es az verembe lezal ev vele • 
es az kevtelekben fogsagogban élnem hagya 
evtet • mygnem hozya evneky az orzagnak 

5 istapyat • es hatalmat azok ellen kyk evtet 
meg nyomoreygyak vala • es hazvgoknak 
mutagya azokat kyk evtet meg zeplevsey 
tetteek • es ad evneky evrek fenessegevt • 
Ez jgeket magyerazya hugo cardinalis 

10 monduan ezenképpen • Ez • az az • az bevl 
chesseg1 atya istennek bevlchessege • pokolbely 
evrdevgnek el arvlt jgazat • az elsev zv 
lekben • élnem hagya • de az bynesektevl 
az az evrdegevktevl meg zabadeygya ev 

15 tet az kereztsegben • Es le zal ev uele az 
veremben • az az • az nyomorúságnak ver 
meben • Es az byneknek kevteleben fogsa 
gaban nem hagya evtet • de ky ragagya 
evtet • leueen mendenkoron ev vele • myg 

20 nem hozya evneky az evrek orzagnak 
istapyat2 ev halálának jdeyen • Es hatal 
mat azok ellen kyk evtet meg nyomó 
reygyak vala • Ez kedeg lezen ityletnek 
napyan • mykoron az jgazak jtylyk azo 

25 kat kyk evket nyomorgattak • Es hazvg 

1 A g betű egy k alatt látható, de egyik sincs törölve (vö. 10/18, 169/19, 174/15, 
255/3). 

2 Az előző lapon lévő áthúzás átüt a papíron. 
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nak mutagya azokat kyk evtet meg zep 
levseytevtteek • az az meg zeplevssevltnek 
akartak evtet mutatny • vadoluan istennek 
elevtte evket • az az • az evrdevgevk • kyk 

5 vadolyak az jgazakat isten elevt • Es ad 
az vr isten evneky evrek fenesseget • elevzer 
jgyret mya • az vtan fyzetes mya • Ezenkep 
pen gondolkoduan ez fráter • hog <mely> az 
vr isten mely irgalmason <volt> vont volna 

10 ky embereket az byneknek vermebevl • ta 
hat ez fráter ragattateek chodalatos isteny 
zeretetre es aytatossagra • Es az nagy iste 
ny zerelmnek myatta beteglyk vala • fe 
kevueen három napokban • sem1 eueen • 

15 sem jüan • hanem chak azt • menyet az 
fráterek kysded kalannal zayaban evtnek 
vala • de maga ez aytatos fráter az ala 
zatossagbol jvta az ev zyvynek anne nagy 
chendessegere • hog semmynemev dolog 

20 evtet megnem haboreythagya2 vala • 

1 Az Í betű e-böl javítva. 
2 A b betű r-b<51 javítva. 
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Némely zeep testev frátert • jgeen egyevgyevyet • 
némely azzonyallat sok jdeyg keuana byn 
re • mutatuan zentsegnek kepeet • Mely fra 
tért ez azzonyallat • <me> nemevnemev choda 

5 latos es okos chalardsagokkal annera meg 
chala • hog mynd az eynek veztegsegeyg • 
es mynd az agynak tytkyayg vonnaya • 
jgeen edessen bezeluen evuele • es mynd eddyg 
az ev gonoz keuansaganak mergeet el tytko 

10 la • Varya vala ez bodogtalan azzonyallat 
hog ez fráter tenneye gonossagnak dolgát • 
kyt hyzen vala jmmar lenny meg fogót 
nak az gonoz keuansagtvl • azbol chak • hog 
illyen helyen es illyen jdevben ez fráter egye 

15 devl zolna egy azzonyallattal • de hazvda 
evneky az ev álnoksága • Mert ez fráter • 
iollehet bolondul • demaga artatlanvl evl 
veen • semmy fertezetesseget nem gondol va 
la • Holot kedeg ez fráter meg esmere • ez 

20 neuolyas azzonyallatnak keuansagat • leg 
ottan hamarsággal mykynt az evz az tevr 
bevl • ev kezeyuel <evmagat> tartónak vonó 
nak kezebevl ky zevkevllek es el fvta • My 
koron ez dolog mendenestevl tytkon volna • 

25 tevrtenek hog zent emlekevzetev iordanus 
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mester vitetet volna némely evrdengevshez • 
hog jmadna ev érte • Azért mykoron isten 
nek embere iordanus mester kezereytene 
ye az evrdevgevt • hog ky menne az isten 

5 nek teremtet allatyabol • ffelele az evrdeg 
hog addeg kynem menne • hanemha az 
fráter jevne oda • ky az tevzben volt • es 
megnem egeet • Mykoron ezeket az evr 
deg gyakorta mondotta1 volna • senkyt 

10 nem neuezuen • Chodalkoznak vala ezen 
mendenek kyk ezeket halyak vala • nem 
tuduan myt tennének • Annak okaert 
masodzer es • harmadzer es kereek iorda 
nos mestert • hog jevne az evrdevngest 

15 meg latogatny • mert tugyak vala ev 
tet lenny zent embernek es jgaznak • 
Tevrteneek azért • hog mykoron iorda 
nos mester menne harmachzer ez evrden 
geshez • tahat ez felyevl meg mondót 

20 fráter levn társa iordanos mesternek • 
legottan hog ez fráter be mene • az evr 
deg ottan ky mene kyaltuan az ember 
bevl • Ez fráter kedeg • mykoron mynd 
ez dolgokat hallotta volna iordanos mes 

25 tertevl • ezebe ivtanak melyek lettek va 

1 Az n betűben - feltehetően a papír hibája miatt - a tinta összefolyt. 
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la az azzonyallat kevzevt • es ev kevzevtte • Es 
tytkon mynd meg jelente syralmakkal jordanus 
mesternek • ky vala zerzet mestere • 

5 Esmeg vgy jelentetevt meg oly fraterektevl 
kyknek zauokat1 melto hynny • az tyztelendev 
es zent ispanyay fráter damancosrol • ky gya 
korta volt zent damancos atyánknak társa • 
Hog myert ez fráter damancos ky evzette va 

10 la az paráznákat az kyral vduarabol • la 
hat némely hazvg es zeep azzonyallat kevl 
deteek egyebektevl ez zent eletev fráterhez • hog 
gyonasnak zemelye alat • kerneye evtet go 
nossagra • nagy erevssen es geryedetevssevn • 

15 Mely azzonyallatnak chalardsagat es ferteze 
tesseget meg esmeruen ez fráter monda • 
Sok jdeye vagyon hog illyen dolgot nem tevt 
tem • es mastan veen vagyok es meg hydeget 
tem • hanemha tevzneel hevevlek meg • Ha 

20 gya azért ez zent fráter ez azzonyallatnak • 
hog másod napon teernemeg • es hog ev 
addeg ez dologra tytkos es alkolmas helt 
zerzene • Annak okaert istennek embere 
meg gyvlada az tyztasagnak zerelmeben • 

25 es zerze nagy bevseges tevzet • es evmagat 

1 Az első a betű interlineáris betoldás, de a javított o nincs áthúzva. 
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el teryezte az tevznek kevzepette • es hyvya vala 
ez neuolyas azzonyallatot ev hozya az tevzben 
hog fekenneyek ot ev vele • Latuan kedeg 
ez azzonyallat enne iozagot auagy lelky erevt 
ez zent fráterben • hognem chak testeben • de 
meeg ruhayaban es • egeesnek semmynemev 
nyoma nem vala • tevredelmesseget vevn • es 
jaygatuan kezde nagyfel zoual kyaltany • 
vgyhog • ez choda levn sokaknak tudására1 • 

Byzonual sokakat esmertevnk • es tevbbekrevl 
hallotvk • kyk tyztassagnak kev falaual meg 
kevrnyekevztetuen • nagy nehéz vezedelmektevl 
zabadultak meg • Kyk kezzevl egyknek egyzer • 

15 alkolmas helyen egyfelevl eleyben adatyk 
vala az testy gyenyerevseg es nagy hyzelkev 
dees • mas felevl meg <1> evleesnek tevre • ha 
akaratyat rea nem adnaya • de ez jámbor 
fráter az tyztasagnak jozagaual • el tauozta 

20 ta az leieknek vezedelmeet • Es az bevlchesseg 
nek jozagaual el tauoztata az testnek veze 
delmeet • es az zerzetnek gonoz hyreet • Mert 
monda ez fráter az evtet fenyegetevnek • 
azzonyom en vas evuet es ciliciomot vise 

25 lek • le vetem azokat • es holnapon el jevuek 

1 A szókezdő betű A:-ból javított d, ami fölé t betű van írva. 

497 



/* Tóc. 

Hi^^diiftvM fihlthi tvwemutlfíe/i'tt 
bitedét tn lelhi **JÍ&AM///ÍW' - — 

itó^ }*&uW •**; i/*Mif fábfmM^n \MU tűn** 

nmilq ítdgq 2mt <lu*x**á n*gn far** ** 

Héuppn hrtttlMii €$$uHtni\ • é* Htitátn n* 
MÍ k*L *j tuhfebefr* **t *&>Mnw< 

H o'tftt-' ttueyt eut \s*>tí*áhit t*t jm/w 
Hofkrnl • h»utH cvipujt- l|*£* <**W<M i* 
Hthf *J £* ftltlwtt rtjertlnttt' é? JSÓM 
%nué te anfxtut' ej \HAgqtwfy&k*>' !)wé&*ir 
JtgcAtf- anjba te oűiattt- t*gu*t% *u*t jj 
f* > ^ hrdMhuJt- Hitf*H* hultottvil </ 
HíUapf- • 4?*»<f- # frjUtrmt- q hh*M üttg-
fiUnuL vrúnt- cnfhé •<riu*n tunehi MÍU 
9tuf<Uie*l )HWf* e4f0ÍékLnio$ éSejfugmt • 

Hxf \UjtvStH áijfal €i Hl&ilblUfiA • /üf 

236 
118v 

tehozyad az te keduedzerent • Ezenképpen ez jam 
bor fráter meg chaluan ez azzonyallatot • es 
meg zabadula pokolbely evrdevgnek <f> keserte 
tytevl es ev lelky vezedelmytevl • 

5 
It keztetnek némely tanolsagok az jmadsag 
nak jozarol • az isteny zolosmakban való tunya 
sagnak ellene ez keppen • 
Némely nagy zent eletev • es nagy hyrev ne 

10 met fráter • Ev gyermegsegetevlfogua zokta 
vala eristusnak1 kenyat • es az ev zent sebyt 
nagyon tyztelny es zeretny • Es menden na 
pon mond vala az evt sebekre evt adoramus 
te eristet • teuen evt veniakat evt páter 

15 nosterrel • keruen eristust hog adnaya ev 
neky az ev felelmet es zerelmet • Ez adóra 
mus te eristenek ez magyerazatya • Jmadonk 
tégedet eristus es aldonk tégedet • mert az 
te zent kereztfadnak myatta váltottad ez 

20 velagot • Azért ez fráternek ez vtan meg 
jeleneek vronk eristus • aduan evneky men 
den sebebevl jnnya chodalatos edessegevt • 
kyt meg jnuan ez bodog fráter • ez velag 
nak menden édessége es vigaztalasa • for 

25 dula evneky keserevsegre • Vgyan ezen 

1A( betű fölső részén a tinta összefolyt. 
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fráter zokta vala tyztelny azzonyonk zvz ma 
riat ez keppen • Az ev zyueet tyztely vala • kyvel 
eristust hytte es zerette • Az ev mehet tyztely 
vala • kyben eristust viselhte • Az ev emleyt tyz 

5 tely vala • kykkel eristust zoptatta • Az ev <keze> 
ekés kezeyt tyztely vala • kykkel eristusnak 
zolgalt • Es ev melyet tyztely vala vgy my 
keppen menden iozagos myelkevdetevknek 
patykayat • Es myndenykre teuen egy egy 

10 venyat meg anne aue mariaual • zabuan 
az aue mariakhoz azzonyonk marianak 
az lelky iozagyt • kyuel érdemiét lenny 
istennek anya • az az • alazatossagat • isteny 
zerelmet • tyztasagat • békességéét es kegyelmes 

15 segeet • Es kery vala ez fráter azzonyonk 
mariat • hog ez meg mondót jozagos 
myelkevdetevket nyerneye evneky es az vr 
istentevl • Tanát ez fráternek meg ieleneek 
azzonyonk maria némely zombaton • es 

20 mend ez iozagos myelkevdetekrevl kyket ez 
fráter tyztelt vala azzonyonk mariaban • 
bele evtte erezhetevkeppen ez evt iozagos my 
elkevdetevket kyket keert hog nyerne evneky 
vr istentevl • Azért ez fráter hatra vetuen 

25 az tanolsagot • foglalya vala evmagat 
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aytatos jmadsagogban • es eltetyk vala cho 
dalatos lelky édességgel • Melyet ezekben 
veuen az fráterek • gyakorta evtet meg va 
dolyak vala • hog evmagat hazontalanna 

5 tenney az zerzetnek • nem tanoluan • Tahat 
ez fráter jmada vr istent • hog az lelky 
édességnek egyk rezeet valtoztatnaya tu 
domanra • kyuel lehetne haznalatos lelkek 
nek iduessegere az ev zent neuenek tyztes 

10 segere • Meg halgata azért evtet vr isten • 
es evbele evtte oly tudomant • kyt annak 
elevtte nem tud vala • Es predical vala ne 
metevl es dyakvl malaztosson • es < senki > 
vala meg ekesevlt nagy tanalc adásnak 

15 ayandokyual • 

Anglyaban vala némely jgeen aytatos 
fráter • ky vala lector es predicator • Ez 
aytatos fráter mykoron volna némely 

20 vitéznek hazában • hertelenseggel nagy 
tevz gyvladafel az házban • kyben vacho 
ralnak vala • El fogyuan kedeg vyzek 
es menden embery tanalc • es az tevz 
jnkab es jnkab meg hatalmazuan • 

25 Mykoron ez aytatos fráternek társa 
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az haz nepeuel tetoua Mosna es jvevltene 
ez aytatos fráter leteryezkevdueen jmadsag 
ban • az jmadsaggal az tevzet el evze es 
meg olta • vgyhog semmynemev iele nem 

5 marada • Ezt kedeg az fráter zerzet meste 
renek meg jra • nem hyvdychevsegert 
hanem epevletnek okaert • Keet 
fráterek mykoron mennének némely con 
venthez • es az engedelmességet vigan te 

10 lyeseyteneekbe • Tevrteneek essevnek veze 
tevl zeletevl evnekyk jgeen meg setetevl 
ny • Mely setetsegtevl jgeen meg jyed 
veen • kezdenek egymásnak mondany • 
Otalam nem kellemetes istennek amy 

15 engedelmessegevnk • Azért mykoron 
semmynemev helt nem lelhetnének • hog 
houa térnének • Ezekben jvta egy choda 
tetei • melyet tevt vala vr isten zent da 
mancos atyankal -1 el veuen ev tevle 

20 es ev tarsatvl az essevt • Es felkevltetuen 
remensegre • es forduluan jmadsagra • 
veteek zent kereztnek jegyet az veez 
nek ellene • Es az veez legottan magát 
el oztuan jogra es balra • hagya illetlen 

25 evket mezzé elmenny • es chak egy chep 

1 A történet e kódexben kétszer is olvasható: 91/20-93/6 és 295/6-24. 
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essev sem eseek ev reayok • mykoron latnayak 
az essevt mynd keetfelevl esny • 
Némely ispanyay vitéz kerezttel meg je 
gyeztetevt • annak okaert hog altalmen 

5 ne az tengeren • Mykoron ez vitéz ez illyen 
fogadását kesletneye be tellyeseyteny • ne 
mely hadban meg evleteek • holta vtan 
ez vitéz az ev fyanak meg jeleneek 
viselueen jgeen nehezseges kereztfat • es 

10 kery vala az ev fyat hog kevnyerevlne 
evrayta • Az ev fya kedeg myert bevlc 
es deák vala • meg érte hog fogatta volna 
hog kereztet veuen ellenségre menne • es 
hog ezt benem tellyeseytette volna • de fel 

15 fogada ezt az fyv be tellyeseyteny az ev 
atyáért • Azért mykoron ez vitéznek fya 
jvtot volna bononyaban • hog brundusi 
obol hayon menne • lele némely esmerev 
deákokat • kyk be mentek vala predicator 

20 zerzetben • Melyeket ez vitéz fya1 aytato 
son meg latogatuan • es meg keerdetuen 
az ev járásának okát • meg monda hog 
az ev atyának lelkének segedelméért 
menne • Tahat ez vy fráterek kereek 

25 evtet hog az zerzetben jevnebe • fogadak 

1 Az / egy másik, be nem fejezett betűre van ráírva. 
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azt evneky • hog jnkab haznal az ev atya 
lelkének • az kereztet byzonual fel venny 
zent zerzetben való menésnek myatta • es 
kevuetny eristust • Es hog az frátereknek 

5 jmadsagok • es zent miseknek aldozatya 
haznalatosban vizy az lelkeket az evrek 
velagossagra • hog nem ez fele kereztnek 
fel vétele • Azért engede ez vitéznek fya 
az ev tarsynak • es levn baráttá • Es kezde 

10 aytatosson es evrevmest zolgalny misekre • 
es alázatoson kevnyevrgeny az mise mon 
dóknak hog jmadnanak az ev atya lelke 
ert • Tevrteneek ezen jdevben menny 
florenciaban fráter albertnak • hogky 

15 jgeen jo ember vala • Tahat florenciaba 
némely evrdegtevl meg zallot ember 
nek zaya által • az evrdeg kevlemb kev 
lemb <jev> tevrteneteket es embereknek 
myelkevdetyt mongya vala meg • Me 

20 ly evrdeg egyebek kevzevt sok emberek 
nek jelen voltara vgy monda • hog az 
predicator zerzetbely fráterek evnekyk 
sok bozzvsagot teznek • az ev predicacyo 
yokkal embereket gyonasra vonuan • 

25 azonképpen jmadsagokkal • myse mondasok 
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kai • es hog némely ispanyay vitéznek lelket 
ky némely hadban meg evletet volt • az ev 
myseyekkel kenőkből meg zabadeytottak • 
Es az vitéznek fogadását • ev fyanak jarasat 

5 es az zerzetben be méneset mynd zereuel 
meg monda • De ez fráter albert ezeket hal 
uan • es ez dolgokat nem tuduan • nem gon 
dola az evrdevgnek bezedeuel • Ennek vtan 
na ez fráter albert meg tere bononyaban • 

10 es némely napon evlueen az fráterekkel • 
kyk kevzevt ez vitéznek fya es • ky vala no 
uicius hallá zendevletevt az egyházban • 
azért hog némely erdenges azzonyallatot 
hoztak vala zent damancos atyánk olta 

15 rához • kynek okaert ez fráter albert • melye 
ket latot es hallót vala florenciaban az 
erdenges embertevl • mynd zereuel meg 
monda • Kyt haluan ez ispanyay vitéz fya 
ez nouicius • meg evrevle leiekben • Jsten 

20 nek es az frátereknek nagysok hala ada 
sokat tevn • es az ev atyának jgyeet • es ev 
járásának okát mynd az tevbbyt zereuel 
meg monda • Es az zent zerzetben meg 
erevsevdeek • Azért ezbevl adatyk erteny • 

25 hog az fogadást nem bátorságos ember 
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nek el hallaztany - de haznalatos hamar 
meg fyzetny • Es hog valtoztathatny jobra 
az fogadást • az eleuenektevl az holtaknak • 

5 Keet ispanyay fráterek • kyk parisban zent 
jrasban tanoltanak vala • Mykoron az ev or 
zagogban meg teernenek • iutanak picta 
uianak fevldere • Es mykoron ez fráterek 
reggeltevl fogua hatod jdeyg mentek vol 

10 na • meg faraduan kezdenek ehezny • Vala 
nak kedeg kevzel egy kysded faluchkahoz • 
kyben keues es zegeen emberek lakoznak va 
la • Azért az fráter ky jnkab meg farradot 
vala • akarya vala hog ot az faluchkaban 

15 aytonkeent eledelt keresnének • Az masyk 
fráter kedeg • ky jnkab ehezyk vala • jnty 
vala az ev társat • hog job faluhoz menne 
nek • hogha keueset ennének az vtban el fo 
gyatkoznanak • Tahat az meg farradot 

20 fráter akaruan meg vigaztalny az ehev 
zev frátert monda • Zeretev atyamfya 
hatalmas az vr isten • snem adhate my 
nekevnk vendégséget ez zegeen faluban • 
Kynek monda ez ehezev fráter • tudom hog 

25 adhagya • de nem zokta tenny • T^hat 
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monda az masyk fráter • Ne akary félned zere 
tev atyamfya • mert az vr isten ez kysded fa 
luban meg zolgaltagya amy zvksegevnket • 
Es mykoron ez fráterek ezenképpen zolnanak • 

5 jme zent maxenciosnak porkolabne azzonya 
kazdag es nemes ev fyaual es nagy sok zol 
gakkal jvta az kys faluban • Mely nemes 
ázzon latuan az frátereket lenny jgeen 
meg farrattaknak • nagy zerelmel páran 

10 chola az ev fyanak monduan • ffyam zalle • 
es istennek zerelmeert es en zerelmemert • 
ez frátereket elegehed meg • Ky az ev anya 
nak parancholatyara legottan le zaluan -
az étkeket kyk valanak az ev anyának 

15 zereztetueen veue • es bort • es saytot • es 
tykmonyat • es vyonnan svlt kenyeret • 
es halakat ada bevseggel az fraterek<kel.> 
nek • keeruen gyakorta evket • hog az ne 
kyk adottakat evrevmmel venneyek • 

20 azért myert istennek zegeny valanak • 
es sokat kel vala mukalkodnyok - es hog 
egyéb helyeken aleg lelhetnének zvkse 
gekre valókat • De mynek vtanna ez por 
kolabne azzonnak ev fya • sok egy jffyak 

25 kai zolgalt volna nagy zerelmel ez frate 



jmttyfuh 'JhuuptuL <*J W ifhnt • /wr *} 
jfjAt h\ vtttimftvut- thvupi AtibLtoflaH 

« tovSiyikuM * ti <tf \*tnt\ aratort yptqr 
Y*ttr vtó/kml i£ őHAcipibál nt^g- ntoni 
UAH - íulcffuf- WUHCA- tj tffiinhtl • *é 4* 
tet-gifAhrh*. <*£ %tf //fennét- AifAttludH -

cgif tj htt /KAUVÍI- h$e*d * tffMHti4iből 
puut vtoíriffbiyi <*£ eputniU cafttulow 
*<*> • yqcteKutAij ftíAttrehtét- conutnttit • 
** Itie ^MHULY Xou/fc* Untnth- >&J/fi<*t 
tf poréoUínéHAá- fiiéit - é* mar cfyid 
ntfu*n Í$CH <tf fater ' jutni* itfjirtat' 
HAr-'AtpiAtfi Ijomtteh W # éf tfifu 
p***r * \tti\hron «$ f**Hr ífMlúIh* W 
£* **Ut Unm\ *i uorM*6>« ^}}OHH^ 
pfAHéd- • faitni tutit </ffaittr euAúfii* • 
** »f<m&t ntétf • J*H eJtSb* Híi/fíJÉK* 
^pútgíéHtl MAU yAVtféúl Ijcttué htt 
Ftobtinhh ' AUIIJLÍU^ ykuuHc^al<*hiAtu • 
Uhun l\tli\€n • UÍÓHXA iítfi)* • Ipp Ja/ 

nek • Monda az nagyob fráter az kysseb 
fráternek • Jmagyvk az vr istent • hog ez 
jffyat ky mynekevnk il nagy aytatosson 
zolgala • hog az vr isten evryzye evtet • 

5 es jo életre vigye evtet • Azért ez fráterek 
le terdepeluen • es az vény creatort meg 
páter nosterrel es oracyoual meg mond 
uan • bulchvt vevnek ez iffyvtvl • es ev 
tet gyakorta az vr istennek ayanluan • 

10 el ménének • Nemy jdev kedeg el muluan • 
egy ez keet fráterek kezzevl • ispanyabol 
jevue parysban az generálé capitulom 
ra pyctauiay frátereknek conuentebe • 
Es lele jmmar baráttá levtnek • ez iffyat 

15 ez porkolabnenak1 fyat • Es meg chodal 
kozuan ezen az fráter • monda az prior 
nak • Agyam honneet való ez iffyv 
fráter • mykoron ez fráter hallotta vol 
na evtet lenny az porkolabne azzonnak 

20 fyanak • hyua evtet ez fráter evhozya • 
es monda neky • Jvte ezedbe mykeppen 
vendeglettel vala parisból jevue keet 
frátereket • anyádnak parancholatyara • 
illyen helyen • Monda az iffyv • <hyo> jol 

25 emlekevzevm • es hala legén vr istennek • 

1 A szó első k betűjének alakja eltér a megszokottól. 
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mert az vr isten az ev jmadsagoknak myatta ho 
zot ez zent zerzetben • Monda neky az fráter • 
en vagyok az keet fráterek kezzevl egyk • 
kyk gyakorta kertevk teneked istentevl jo ele 

5 tet es bodog kymulast • Jme latom tebenned 
az jo eletet • erevkevgyed zeretev atyamfya 
vegyg meg maradnod az jóban • es byzon 
ual ezenképpen jvch az bodog végezetre • 
Ezeket jrya fráter egyed de portugaliay • 

10 ky vala tellyes zentsegnek embere • ky ispa 
nyaban prouincialis es volt • nagy hyrev 
deák vala • es egyk vala ez keet fráter kezzevl • 

It kezdetnek nemevnemev chodak azrvl 
15 kyk ev zolosmayokat gonozvl resten aytat 

lan mongyak • jelesevl az bodog ázzon zo 
losmayt ez <m> keppen • Vala angliaban 
némely fráter dauid • ky vala jgeen zerze 
tes es aytatos ember • Ez fráter dauid az 

20 ev betegségében • kyben meges hala • el ra 
gattateek az jtyletre • es hallá hog azzo 
nyonk maria panazol vala <azokrokl> azokról 
kyk az ev zolosmayt restevn fvtua es tyz 
tessegnekevl mongyak vala • Kynek az ev 

25 zent fya iesus felel vala • zerelmes anyám 
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bochassvk ez frátert az ev frateryhez • hog jn 
che evket hog ne tegyenek evk es ezenképpen 
Azért meg terueen ez fráter az ev el1 raggatta 
sabol • es fel emeluen evmagat ev agyába • 

5 meg hyrdete azokat kyket hallott vala • jnt 
veen az frátereket • hog az irgalmasságnak 
kyralne azzonya horayt zolosmayt nagyob 
aytatossaggal mondanayak • Es ezeket 
monduan keues jdev vtan meg hala • 

10 Vgyan ezen anglia orzagba • mykoron fra 
ter rikardus jmmar fel holt eleuen vol 
na • hertelenseggel kyalta monduan • 
jay jay • kyk az isteny zolosmat elmula 
tassal resten mongyatok • Mert az pur 

15 gatoryombely lelkek panazkodnak • hog 
illyen kesén es tunyán mongyatok meg 
azokat kykkel evnekyk tartoztok • es hog 
keuesed mondotok annak felette amyre 
tartoztok • Esmeg monda ez fráter • Jay 

20 mert az bodog zvz maria panazla az ev 
zent fyanak en jelenuoltomra ty róla 
tok • hog azt es • amy keueset ev róla 
mondotok • azt es meg vont es aytat 
lan zyuel mongyatok • hogky olyha 

25 semmynek aleytatyk2 isten elevt • 

1 Az igekötő +-tel jelölt, lapteteji betoldás. 
2 Az y feltehetően egy elkezdett e betűből van átalakítva. 
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Esmeg vgy monda ez fráter monduan • 
en oly éneklést hallottam menyorzagban 
melyet ember fevldevn nem gondolhat • 
Ez predicator zerzetben való tyztelendev 

5 eletev veen fráter jelente meg • hog my 
koron az fráterek mondanayak az bo 
dog ázzon veternyeyet • tahat ez veen 
fráter lata azzonyonk mariat keet zep 
zvzekkel allany az dormytoriomnak ay 

10 toyanal • es mondany ezenképpen • Erevs 
sen1 erevssen mongyatok • erevs ferfyak • 
Ezeket ez veen atya meg monda az fe 
yedelmnek • hog az frátereket jnteneye 
az zvz marianak zerelmere • hog ayta 

15 tosban mondanayak az ev zolosmayt • 

Vala némely zerzetes ember • ky az ev gonoz 
zokasabol • az bodog ázzon horayt gonozvl tu 
nyan es zvnyadozuan mongya vala • jelesevl 

20 az bodog ázzon veternyet • de maga végezetre 
mykoron ez zerzetes ember meg holt volna • 
halála vtan meg jeleneek némely jóba 
ratyanak • kerueen evtet hog jmadna ev 
érte • Es monda hog negyuen eztendeyg 

25 vettetevt volna purgatoryomra • azért hog 

1 A v betű a második e fölé írt interlineáris betoldás. 
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az bodog ázzon horayt az ev gonoz zokasabol 
gonozvl tunyán resten es zvnnyadozvan mon 
dotta • Jme azért mynemev kennal kenzat 
nak az oly gonoz zerzetesek • kyk az isten 

5 zvleenek horayt zolosmayt • gonozvl es resten 
mongyak aytatossagnekevl • 
Esmeeg némely fráter lyngonyay convent 
bevl • ky zvz vala mynd ev zvletesenek jde 
yetevl fogua • Mely fráter az ev tyztasaga 

10 ert • melyet tartót vala velagy korában 
az clastromban es • Nem gyonyk vala azon 
keppen mynt zokasok az frátereknek keet 
zer auagy1 haromzer heteben • hanem 
egy honappan egyzer • auagy tyzen evtevd 

15 napon egyzer • Tevrteneek kedeg • hog ez 
fráter némely eyel vontateek istennek 
jtyletere latasmya • Lattatyk vala kedeg 
ez fráternek • hog ev latna egy jgeen nagy 
hegyen egy zekét • kyn evl vala vronk cri 

20 stus • es ev mellette az ev zent zvleye azzo 
nyonk zvz maria • Es mynd ez tellyes 
velag al vala az vevlgyben • es menden 
ember kezereytetyk vala kepére jevny az 
byronak eleyben • Es némelyek vitetnek 

25 vala nyvgodalmra • némelyek vontatnak 

1 A szó előtti vonal valószínűleg egy h betű kezdő szára. 
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vala az kenokra • némelyek kedeg purgatoriom 
ra • Elev viteteek kedeg ez zvzesegben elev fráter 
es az jgaz1 byro eleyben • es vevn sentencyat 
hog purgatoryomban menne • Tanát nemes 

5 azzonyonk maria esedevzeek ev zent fyanak 
ez fráterért • es monda • En zeretev fyam es 
vram • myre kevldevd ez frátert es purgatory 
ómra • Mert gyenyerevseges gyenge iffyv ez 
fráter • es il nagy kenokat nem zenuedhet el • 

10 Ennek felette • tyzta ez fráter ev testeben • es 
az zerzetbevl teneked es énnekem sok zolgala 
tokát tevt • Kynek eristus felele • en zeretev 
anyám • azért kevltem evtet purgatoryom 
ra • mert rytkan gyonyk vala • demaga az 

15 te jmadsagydert mastan meg bochatom ne 
ky • Azért ez fráter evmagahoz tere • ez fele 
el mulatasat evmagaba meg fedde • az vtan 
gyakorta gyoneek zokaszerent • es ez dolgot 
sok frátereknek meg jelente • 

20 Mykoron bononyaban némely fráter conple 
tanak vtanna állana némely oltár elevt 
el teryezkevduen jmadsag<ss>ban • Veue vagy 
foga az frátert pokolbely evrdeg labanal 

25 fogua • es hatra huza mynd az egy haz 

1 A szétfolyt tinta valószínűleg ;'-t takar. 
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nak kevzepeyg • Mely fráter juevlueen • es 
futa oda tevb harmyc frátereknél • kyk az 
egyházban kevlembkevlemb helyeken jmadkoz 
nak vala • Mely fráterek latyak vala • hog 

5 az egy frátert vonzak vala az egyház zer 
te • de azt nem latyak vala ky az frátert 
vonza vala • Azért erevkevdnek vala az 
fráterek • meg tartany ez frátert • de nem 
teheteek • Annak okaert meg rettenenek 

10 az fráterek jgeen • mynd ev tellyes kezek 
kel tárgyak vala • Némely veen fráter kedeg 
vete auagy fekueek az fráterre • egyetem 
ben ez fráterrel ez veen fráter es vontatyk 
vala • De maga végezetre sok erevkevdesnek 

15 vtanna • viteteek ez fráter zent myklos 
oltára eleyben • Es oda jvtuan ez fráterhez 
reginaidus mester • ez fráter meg gyona 
egy halálos byneet • kyt soha megnem gyónt 
vala • es legottan meg zabadula az evrdeg 

20 nek vonasatul • De oh zeretev atyamfyay 
chodalatos dolog levn ot az silenciomrol • 
hog azkoron oly jgeen zorossan tartatyk 
vala az silenciom conpletanak vtanna • 
hog il nagy gyevtrelmben • senky nem levn 

25 ky chak egy zot es zolt volna az fráterek kezzevl1 

1 A második szótagot a következő sor végére írta a másoló. Ennek e betűje interlineá-
ris betoldás. 
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Némely fráter romának tartományából1 • ky 
mykoron ez velagban volna meeg • jgeen gye 
nyerkevdevt vala • velagy énekeknek hallása 
ban es éneklésében • sem kedeg ezt megnem 

5 gyónta vala • hog ez fele heetsagogban gye 
nyerkevdevt vala • Meg betegevdeek ez fráter 
nagy nehéz betegseggel • es olyha ez eneklees 
ez fráternek fyleben es feyeben zevnetlen vala 
nak • Es ezbevl nem vezen vala gyenyerev 

10 seget mykeppen elevzer • hanem nem kysded 
gyetrelmet es keent vezen vala • Azért ne 
mely napon fel kelueen ev agyából • jollét hog 
jgeen nehezen vala • es elmene az priorhoz 
ky es vgyan azon házban betegen fekzyk vala • 

15 Es ez meg mondót keent neky meg monda • 
es ez fele heetsagokrol alazatosson meg gyonek 
Mykoron2 az prior evtet meg absolualta vol 
na • legottan menden zengees ky ev feyeben 
vala mendenestevl el tauozeek • 

20 Narbonay conuentben • mykoron némely 
fráter beteg volna • es akarna meg gyonny 
az priornak • Monda az prior az beteeg 
fráternek • Zeretev atyamfya varmeg enge 
met • addeg3 myg meg lezen az processio • 

25 mert ma azzonyonk marianak menyben 

1 A szó eredeti ragja: -bon volt: a második o betű a-ból van átjavítva, és interlineári-
san is be van toldva, az / betű pedig az n-re van ráírva. 

2 A -ko- szótag +-tel jelölt, marginális betoldás. 
3 Az előző szó vége és ezen szó eleje papírhiba miatt nehezen olvasható. 
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menety napya vagyon • es az vtan legontan 
meg terek • Kynek monda az fráter • en es 
azért akarok meg gyónnom • Mert az vr 
istennek engedelme myat • en ez processyot 

5 járom ez may napon az angelokkal es az 
istennek zvleeuel azzonyonk zvz mariaual • 
Azért ez fráter meg1 gyoneek • es keuees 
jdev vtan vrban el nyvgoueek • 
Esmeeg lausanyay conuentben vala némely 

10 nouicius • ky mykoron meg gyónt volna tel 
lyesseggel mynt neky tecchyk vala • Lata ez 
nouicius pokolbely erdeget almában ev elevtte 
allanya • es monda • Te azt hyzed hog jgeen 
jol gyóntál meg • de byzonual tugyad hog 

15 ez leuelben sok bynek vadnak • kykkert enym 
vagy • Mykoron ez nouicius kerneye az leue 
let hog meg mutatnaya neky az erdevg • 
de az erdeug nem akarnaya meg mutatny 
hanem el futa az leuellel • Es ez nouiciusnak 

20 vgy lattateek hog az erdevg meg evte lábat 
az zentelt vyz edenehez ky ot vala • es az er 
deg le esuen • ketelen el eyte az leuelet • Mely 
leuelet az nouicius fráter nagy keuansagal 
fel veue • es byzonsaggal lele evbenne némely 

25 byneket • kyket megnem gyónt vala ez fráter • 

1 A szó utolsó betűje utáni vonal feltehetően egy g kezdő szára, mivel a másoló való
színűleg egybe akarta írni a következő szóval. 
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Es ez fráter legottan fel serkenueen • az kyket 
az <k.>J leuelben oluasot vala • azokról tellyes 
seggel meg emlekevzeek • es meg gyona • 
Es jóllehet hog az erdeg ezt azért teue • 

5 hog az frátert zomorusagban eyteneye • es • 
hog ne comunykalna kyre akaratya vala 
Mert ez pokolbely satan mynd halálában 
bannya valaky comunykal • es menden ereye 
zerent meg bantya ha tehety • De az keges 

10 es jo isten ezeket mynd jóra fordeyta ez fra 
térnek • Ezeket kedeg ez nouiciusnak con 
fessora monda meg zerzet mesterének • 
mely confessor vala zent ember • es bezedeet 
melto vala hynny • 

15 Jt némely peldak kezdetnek azrol • hog ne 
mely fráterek mentek az zerzetben • ez vela 
gy heetsagnak meg gondolasabol • ez keppen • 
Mykoron bononyaban az fráterek conpleta 
vtan vennének kemenseges disciplinakat • 

20 némely gonoz erkevlchev deák meg neze ev 
ket nemy hasadékon • Es az honnat kel va 
la epevlny ez deáknak • onnat meg beuey 
te az ev byneet • Mert onnat el menuen 
mene némely deák társához monduan • en 

25 jevuek mastan nagy bolond emberektevl • 

1 Az áthúzott k után egy be nem fejezett betű áll. 
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kyk bolondbak mynd ez velagbely bolondoknál 
az az • az predicator zerzetbely fraterektevl 
jevuek • kyk vgy veryk zaggatyak1 magokat 
mykeppen zamarok • Ez deáknak ev társa ke 

5 deg ezeket haluan • tevredelmessegre jndulta 
teek • es kére hog ezeket neky meg mutatna 
ya • ky az jevuendev estue el viue az ev tar 
sat az helyre es monda • lássad ez bolond 
embereket myt myelnek • de ez deáknak 

10 társa nem meg meuetesbevl • hanem ayta 
tossagbol nagy zerelmel be tekentueen mon 
da evnen magában • Ha ez zent emberek 
ezenképpen veryk es gyevtryk magokat 
istenért • tahat myt tegyek en bodogtalan 

15 bynes • Annak okaert ez deáknak társa meg 
velagoseytateek istentevl • es ennek okaert 
az zent zerzetben mene • 
Parisban valanak keet deákok • kyk myn 
den napon meg mongyak vala az bodog 

20 ázzon horayt • kyk kevzzevl egyknek vala 
zandoka be menny predicator zerzetben • 
az ev társat es gyakorta jnty vala reya • 
Mykoron kedeg egy napon mondanayak 
bodog ázzon vechernyeet • tahat nagy her 

25 telenseggel az deák kynek nem vala zando 

1 A szó első g-je egy k betű alatt látható, és egyik sincs törölve (vö. 10/18, 169/19, 
174/15, 230/11). 
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ka az zerzetben menny • nagy hertelenseggel 
anne nagy aytatossagal tevredelmessegevt 
vevn • es anne syralmaknak harmatyaual 
evtteteek meg • hog evmagat élnem zen 

5 vedhety vala • Mely aytatossagban erze ev 
zyvyt jobra valtoztatny • es az vechernyet 
el vegezueen • monda az ev társának • Ma 
tvl fogua nem mondok teneked ellened • 
hanem en es elmegyek az jo tarsossagban • 

10 kyre engemet ennezer jntetteel • Annak 
okaert evzue bezelueen • azon eyel el mene 
nek az veternyere az nagyob bodog ázzon 
egyhazahoz • Vala kedeg akoron aduent 
nek másod vasarnapya • Meg halgatuan 

15 azért az veternyet aytatosson • es bezellenek 
egymással • hog mellyk mybevl vet volna 
nagyob aytatossagot • Monda az egyk de 
ak • En jgeen meg jndultatam aytatos 
sagra az zent gergely omelyayan • kyt 

20 mond ez euangelyomon • Ervnt signa • 
az az - leznek chodak napban es hódban -
Monda az masyk deák • En jgheen meg 
vigaztaltatam es jndultatam ájtatosságra • 
ez responsoriomon • docebit nos áominus vias 

25 suas • Meg taneyt mynket vr az ev vta 
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yra • es jclesevl az versben ky vgy mond • 
Venite ascendamus ad montem domini • et 
domum dei iacob • az az • jevyetek me 
nyevnk fel vrnak hegyere • es iacobnak 

5 istenének hazahoz • Mert betev zerent 
énnekem vgy tecchyk • hog mynket hyv 
az vr isten • hog be mennyevnk zent ja 
cab hazában vagy clastromaban • hogky 
istennek haza • es hegyen chynaltatot • 

10 Annak okaert mynd ketten bemenenek 
es zentsegesen elének az zent zerzetben • 

Bononyay prior fráter iacab • sokzer ielen 
tette meg az frátereknek • hog nemyne 

15 mev nagy aduocatus vagy procurator • 
ky ez fráter iacabnak jgeen zerelmes tar 
sa vala • Mely aduocatus mykoron az ne 
hez betegsegbevl jmmar iutot volna ha 
lalra • es keretet volna ez ev tarsatvl 

20 hog harmyc napnak alatta neky meg 
jelenneek • es az beteges fel fogatta vol 
na hog meg ielenneek neky • Meg ha 
la az aduocatus • es mykoron iutot vol 
na az harmychad napra • Meg ielenek 

25 az evtarsanak • az evtarsa kedeg fráter 
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iacab iollehet akor meeg1 nem vala fráter • 
meg kerde hog mykeppen volna az ev 
dolga • az ev társa monda magát len 
ny purgatoryomban • Esmeg meg ker 

5 de fráter iacab hog mynemev kenya 
volna purgatoryomban • ffelele ez meg 
holt • ha menden hegyek • es menden 
látható allatok2 eegnenek • az purgato 
ryom kenyahoz auagy hevsegehez hason 

10 latos nem lehetne • <s> Esmeg kerde hog 
ha vagyon valamy segédeim purgato 
ryombelyeknek • felele az meg holt • va 
gyón nemykoron segedelmevnk • de mas 
tan nagy kaart válnak az purgatoriom 

15 bely lelkek • az háborúságért ky vagyon 
papa kevzevt es chazar kevzevt • Mert 
az tylalmert3 nagy sok segedelmek von 
tatnak meg az purgatoryombely lelkek 
tevl • es menden napon nagy sok lelkek 

20 mennének fel menyorzagban • ha az 
zokot mysek meg mondatnának • 
Esmeg kerde hog ha lezen bekeseg pa 
pa kevzevt es chazar kevzevt • felele az 
meg holt • semmykeppen nem lezen be 

25 kesseg • mert ezt erdemly embereknek 

1 A szó második e betűje interlineáris betoldás. 
2 A k alján a tinta összefolyt. 
3 A szó második /-je másik, be nem fejezett betűre van ráírva. 
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bynek • Esmeg monda az leieknek • my 
choda vagyon az en allapatomrol • felele 
az meg holt • te gonoz allapatban es go 
noz tyztben vagy • Monda neky ez iacab • 

5 tahat myt tegyek • felele az meg holt • 
fussál hamar ez velagbol • Monda ez ia 
cab • houa fussak • felele az meg holt • 
fus az predicator zerzetben • es legottan 
el enezeek az meg holt • Jacab kedeg 

10 tevredelmesseget vevn • es jevue némely 
fráterhez ezeket neky meg jelente • es 
mendeneket meg zerezueen az ev mar 
hayrol • zerzetben mene • 
Franciában andegauia varasában vala 

15 némely decan • tudományai • nemzettel • 
kazdagsagokkal • es hatalmai vala jgeen 
fenes • Ez decan istentevl meg veretteteek 
betegseggel • gondolkoduan az ev lelkének 
iduessegerevl • monda evnen magában • 

20 Oh en vram istenem • myt tegyek hog 
iduezevlhessek • kyhez fussak • kynek hyv 
yam segedelméét • en vram istenem je 
lenched meg énnekem • Annera foglala 
meg ez dékánnak lelkeet ez gondolat 

25 hog ennél egyebet sem zolhat sem gon 
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dolhat vala • Annak okaert mykoron ez fele 
kevnyergesegben mulatta volna el az eynek 
nagy rezeet • keuesse el alueek • Es mykeppen 
neky tetueek • meg allapeek ev elevtte vronk 

5 eristus • monduan neky • ha akarz iduezevl 
ned • menybe az en zolgaymhoz • ky mykoron 
kerdeneye hog kyk volnának az ev zolgay • 
felele vronk • menybe az predicator zerzetben • 
Azért reggel leueen • hozya hyuata az papot • 

10 hog neky hozna eristusnak zent testéét • My 
koron az pap el hozta volna eristusnak testéét • 
levn az ev iobaratynak folyamasa -1 zolgaynak 
syralma • es feleim azoknak kyk evtet test ze 
rent zeretyk vala • Es mykoron az pap jm 

15 mar neky akarnaya adny eristusnak zent 
testéét • monda ez decan • Annak okaert 
hozattam jde eristusnak zent testéét • hog 
az ev ielen voltara mongyam meg • melyek 
énnekem eyel tevrtentenek • kynek elevtte 

20 synkynek nem illyk nemkel hazvdny • Es ez 
felyevl mondottakat meg monda mynd • 
es monda • Myert az eristus tanalchola 
ezt énnekem hog az predicator zerzetben 
menyek • nem akarom touab hallaztanom • 

25 Es legottan kevlde az fráterekhez • hog evne 

1 Latin: fit concursus amicorum. 
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ky el hoznayak az zerzetnek ruhayat kesedelm 
nekevl • de mykoron az ev baraty es zolgay 
nagy fel zoual syrnanak • es akarnayak 
evtet el fordeytany az ev jo zandokatvl • 

5 Ez decan es ev ellenek kyalt vala mondua • 
Menyetekky • menyetekky • mert predat 
kevuetnek ez seregek • nem embert • Azért 
be evltevzek az zerzet ruhayaban • es be vi 
teteek az frátereknek clastromaban • Es ne 

10 my jdev el muluan • az ev eletyt el vegeze 
az frátereknek jelen voltara jmaduan ev 
érette • es el nyvgoueek vrban nagy ayta 
tossaggal • Vala kedeg nagy vigaztalasok 
az frátereknek ev róla akoron • mert elev 

15 zer nem vala aytatos az zerzethez • Azért es • 
mert nagy peldaya1 vala az ev byzon meg 
fordulásának • azért es mert evnekyk sok 
kevnyueket hagya nekyk • kykkel evk jgeen 
zevksegesek valanak • 

20 It es kezdetnek némely peldak • tyztessegeg 
nek keuansaganak kesertetyrevl • ez keppen • 
Némely fráter mykoron gondolkodneek 
hog ev melto volna pispeksegre • es hog 
ev sok jókat zandokozneek tenny az pis 

25 pékségben • Azért mykoron ez fráter ez ev 

1 Á szó utolsó szótagja +-tel jelölt, marginális betoldás. 
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gondolatyt eleue meg gondoluan ev jmad 
sagaban • es nagy hertelenseggel karhoz 
tattá volna az ev vtayt • auagy karho 
zatosnak esmérte volna ez fele gondola 

5 tyt • Ev tellyes zyuybevl mykoron jmad 
ta volna az vr istent syralmakkal • hog 
evtet az vr isten az meg fogadót euange 
lyomy zegensegben meg tartanaya • Ez 
velagy tyztessegektevl es kazdagsagok 

10 tvl es zeplevtelen meg tartanaya • es 
vgyan ezen jmadsagokban el zvnyadot 
volna • Tahat ieleneek evneky istennek 
istennek io lelke mynt evneky tecchyk 
vala • ezeket monduan • Testy zvleknek 

15 keuansaga • népeknek zerelme • jdevnek 
gonossaga • nyayas auagy zerelmes állat 
nak foglalása • lelky jónak el veztese • te 
zerzetevdnek zemerme • es te halálodnak 
vegének byzontalan volta • legyenek 

20 okay • pispeky méltóságoknak el tauozta 
tasanak • Mert jruan vagyon • hog ke 
menseges jtylet lezen azoknak • kyk egye 
beken vrankodnak • Mely fráter legottan 
fel serkenueen • ezeket evnen kezeuel 

25 meg jra • 
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Esmeg vala némely fráter • ky mykoror 
járna az vton • kezde magát tettetny mv 
togatny auagy ev zyveben gondolny • 
hog myt myelne • ha ev pispek volna • 

5 Es mykoron az < pispek > fráter1 ezeket gondolnaya 
nagy hertelenseggel eseek egy meelseges 
saarban • Es evmagahoz teeruen ez fráter • 
monda evnen magának • kely fel pispek 
vram • jol tevrteneek neked • Mert jgeen 

10 jol illic illyen pispeknek • ületen sáros 
hely • Es netalam • ha jgaz volt volna 
amyt gondolt vala • <byneknek> sok by 
neknek gonozb sarában eset volna • 

15 Jt kezdetyk az tulaydon akaratnak es 
vakmerev érteimnek kesertetyrevl va 
lo példa ez keppen • Vala némely fra 
ter • mely fráter egyébképpen sok jdeyg 
levt vala jo es aytatos zerzetes es jo ol 

20 uaso2 • de maga ez fráter végezetre eseek 
nemevnemev vy velekevdesekbe • mely 
velekevdesek bevlchektevl jtyltetenek vala3 

hyt ellen való velekevdeseknek • dema 
ga mykoron ez fráter gyakorta jntet 

25 neek • hog ez teuelygeseket4 el hadnaya • 

1 A szó +-tel jelölt, lapteteji betoldás. 
2 A szó első o betűje az alatta lévő J fölső szárával összefolyt. 
3 Marginális, de ugyanabba a sorba írt, utólagos betoldás. 
4 A g-re ráírt Jt betűn tintafolt van. 
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nem akara engedny • Ennek vtanna zer 
zet mesteretevl • es az generálé capitulum 
bely diffinitoroktvl keretteteek térden al 
uan • hog az gonozrvl jóra térne • hog 

5 evk se kezereytetnenek evrea adny ez vak 
merevségért nehéz sentenciat • de ez fra 
ter az evnen vakmerev értelmébe meg 
maraduan • nem akara engedny • Tanát 
némely veen fráter az zerzetben • ky vala 

10 zent eletev prior es byzon bezedev ember • 
lata ez vakmerev fráternek feyen az ca 
pitulumban pokolbely erdegevt • az jdev 
ben • mykoron ezrevl zerzevdnenek • es ev 
vakmerevn felelne • Ezen latast meg 

15 monda ez ven frátert • némely nyayas 
fráterének • il zer alat • hogha valaky 
nek meg mondanaya • tahat az ev ne 
veet semmykeppen ky ne mondanaya • 

20 Esmeg ez zerzetnek kezdety koron • my 
koron némely fráter bononyay conuent 
bevl ment volna fauenciaban • Es1 al 
domasnekevl vet volna negyuen garast • 
es egy evuet • Es meg teruen bonony 

25 aban • ezt megnem gyona • Mykoron 

1 A kötőszó alatt vonalazáskor odaesett tintafolt látható. 
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ez fráter alonneek veternyenek elevtte • 
esenek ev rea pokolbely erdegek • es vi 
veek evtet némely kevzel való zevlevbe 
kyt az fráterek <vyonnaí>1 vyonnan vettek 
vala • Es veruen az frátert az evrdevgek • 
sok palchakat zegenek meg ev hatan • 
el menuen az evrdevgevk • hagyak evtet 
holt eleuenyevl • Veternyenek vtanna 
kedeg az fráterek az ev jvevltesere ky 
ménének • meg hozuan evtet • es vala 
ev teste sebes • Es valanak sebek es da 
ganagok ez fráternek ev feyen es or 
chayan es kezeyn • melyek alek gyogyvl 
hátának meg • 

Ezer evt zaz es tyzenheet eztendevben végezte 
tet ez kevnyv • zerdan hvsuet napya vtan • 
Ezen eztendevben halának meg az veen 
sororok • legendy kato ázzon mynd az tevbby -2 

1 A szó utolsó betűjét n-re javította a másoló. 
2 Az utolsó négy sor és a 14. sorban látható díszítés hegyesebb tollal és hígabb tintá

val íródott, mint az előző szövegrész. 
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It kezdetnek némely peldak azrol mykeppen ke 
sértettének az fráterek az torkosságról ez keppen 
Vala lengyen orzagban némely fráter • mely 
fráter dispensal vala keet fráterekkel • melto ok 

5 nekevl • hog hvst ennének • mykoron vele vton 
volnának • Annak okaert mykoron eyel keuesse 
el aluttak volna • lata ez fráter az evrdevget 
be jevny oda hol az fráterek fékeznek vala • 
Tahat ez fráter meg kerde az erdeget hog 

10 myt keresne • felele az erdeg • azért jvttem1 

hog meg látogassam az frátereket • kyk hvst 
eeznek • Ez dolgot az lengyen orzagbely pro 
uincialis jrta meg • zerzet mesterének vm 
bertus mesternek • 

15 Vgyan ezen orzagban némely regulás cana 
nok • jevue ez predicator zerzetben • Es 
kesertety levn az hvs etelrevl • mert 
eleb meg zokta vala enny az hvst • ky 
nek okaert meg tere esmeg az ev clas 

20 tromaban az regulás cananokok kev 
zyben • Ennek vtanna ez regulás cananok 
nehezen meg betegevle • es elmeyetevl el 
ragattatuan lattatyk vala neky • hog ev 
istennek jtyletyre vontatneek • es az hvs 

25 mertekben merettetneek • kyket ev meg 

1 A v fölötti pontok: véletlen tintafoltok. 
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evt volt • demaga végezetre evnem magahoz 
teeruen • ezeken meg rettene • meg tere az zer 
zetre es evbenne meg marada • 

5 Esmeg némely fráter keserteteek torkosság 
rol • es zerze magának némely belest tytkon • 
gondoluan hog ev azt tytkon áldomás ne 
kevl meg enneye • Azért mykoron ez belest 
el reytette volna némely helyen • es evmaga 

10 állana az karban az zolosmakon • Es1 gon 
dolkodneek hog ez belest mykeppen es hol 
ehetneye meg tytkosban • tahat némely lelky 
fráter aluan az karban • lata pokolbely er 
deget jachoduan az fráter elevt az belessel • 

15 es lata hog az erdeg gyakorta kezeben tart 
van az belest • tapsoluan • es ez fráternek 
eleyben vizy vala es kenalya vala vele • 
Mykoron ezeket latnaya ez lelky fráter 
jgeen meg rettene rayta • es az zent zo 

20 losmak elvegezuen • fel fele hyua ez frátert 
es meg kerde mynt volna neky dolga • 
es ha volna valami kesertety • ky felele 
hog jol volna neky dolga • nem akaruan 
neky meg mondany • auagy ezeben nem 

25 veuen az ev kesertetynek neuolyassagat • 

1 Az £ alsó részében a tinta összefolyt. 
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de mykoron meg hallotta volna ez lelky fra 
tertevl azokat • kyket az zent zolosmakon la 
tot vala • jgeen meg jyede • Es syralmak 
kai meg gyonuan az dolgot azonképpen mynt 

5 vala • meg zabadula istennek malaztya 
mya mynd az byntevl mynd az késértet 
tevl • Esmeg némely peldak az 
telhetetlensegrevl ez keppen • Némely fra 
ter • az priornak áldomása nekevl tyz 

10 pénzt reyte el • kyt vet vala nemynemev 
kevzenseges alamysnabol • azért hogha 
valamyre zevksege leyend • azokból meg 
zerezye • Annak okaert ez tulaydonos 
fráter esek nagy betegségben az ev erde 

15 me zerent • ky mykoron jmmar kevzeley 
tene halálára • Es bononyay fráter ianos 
aluan ez beteg elevt monduan • Evrevly 
fráter • mert istenhez megy • es emlekevz 
yel en rólam • mykoron neked jollezen • 

20 felele ez beteg fráter • semmykeppen nem 
megyek en istenhez • mert az ablakon 
al az erdeg • ev zaya nytua vagyon • es 
keez az en bodogtalan lelkemet be nyelny • 
mert jay tulaydont tartottam mynd 

25 ez may napyg • Tahat ezeket haluan 
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meg rettene fráter ianos • es sok jmadsagok 
kai es példákkal hoza erre az frátert hog 
byzzeek istennek irgalmassagaban • Erre es 
hayta evtet ez iambor fráter • hog az pri 

5 ort oda hyvyak • es az tulaydont meg 
agya • es myt gonozvl tevt • azrol penitenci 
at tarchon • ky mynd meg leuen • myko 
ron az priortvl meg oldoztatot volna • az 
tulaydonsagnak bynebevl • legottan az er 

10 deg<et kyt > el futa kyt az ablakon lat vala • 
Annak okaert az beteg menyorzagbol 
evtletet remensegbevl • nagy syralmakra 
ky evtleteek • es az vtan keues jdev elmúl 
van békességben el nyvgoueek • 

15 Esmeeg romában zent sixtusnak clastro 
mában • volt némely fráter • ky némely 
betegssegeben1 lattatyk vala hog evnala 
volna prophetalasnak lelke • Azért myko 
ron ez fráter sokaknak sok jevuendevket 

20 mondana • némely fráter evtet meg me 
uetuen • mert nem hyzen vala semmyt 
az ev bezedeben • monda neky • fráter • mond 
meg • my tevrtenyk énnekem • felele ez 
beteg fráter • neuolyas • neuolyas • admeg 

25 az penzt • kyket el vroztal • mert az soro 

1 Az első s betű e-ből van átalakítva. 
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roknak egy zenayokat1 el árultad 
es az penzeet el reytetted • Azért ez lezen 
te rolád jevuendev • hog ez eztendevben 
meg halz • es egy fráter sem lezen jelen 

5 az te halálodon • Ky mynd be telyek • 
Mert mykoron ev evryzety alat volna 
az clastromnak marhaya • es nem volna 
evneky valamely fráter társa • meregy 
kelé ev torkában • ky evtet hertelenseg 

10 gel meg foyta es meg hala • 

1 A szó előtt valószínűleg egy később beírandó szónak hagyott helyet a másoló (vö. 
228A9). 
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Jt kezdetnek némely peldak zent da 
mancos atyánknak choda tetelerevl • 

Némely eyel lata istennek embere zent da 
5 mancos az evrdevgevt oluasny • némely 

cédulában az lámpásnak velaganal • Ky 
tevl mykoron kerdeneye zent damancos 
hog myt oluasna • Felele az evrdevg • Az 
te frateryd byneyt oluasom • Paranchola 

10 zent damancos az evrdevgnek hog neky 
adnaya a cédulát • melyet az evrdevg 
legottan oda ada • kezereytetven eristusnak 
neuere • Mely cédulában istennek embe 
re lele némely vétkeket • kykbevl meg 

15 fedde az ev fyayt • Esmeg egy példa • 
Esmeeg1 egy jdevben • lele az evrdevgevt 
kerengvén az clastromot zent daman 
cos • es monda neky • Myt myelz jt ke 
meny bestye • es myert kerengevd2 ez 

20 helt • Felele az evrdevg • Az nyereség 
ert kerengem kyt inneet vezek • Ky 
nek monda zent damancos • Myt 
nyerz az dormytoriumban • ffelele az 
evrdevg • Az zvkseges almát el vezem • 

25 az nyvgodalmat meg bántom • lan 
katon hagyom fel kelny • restsegevt 
hozokbe • es ezenképpen az isteny zolga 

1 A 16-25. sorig a következő lap tintája erősen átüt, ezért a szöveg nehezen olvasha
tó. 

2 A v betű z-b6\ javítva, majd megerősítésül interlineárisan is betoldva. 
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lattwl tanalehozok meg maradny • es 
mykoron engettetyk énnekem testnek 
kesertetyt • es evrdevgy chalardsagokat 
bochatok be • Az karban be vontatvan 

5 az evrdevgevt • meg kerde zent da 
mancos • hog myt nyerne az zent1 

helyen • ffelele <z> az evrdevg • az kar 
ban ezt tezem • hog oda kesén jevye 
nek • es hamar ky jevyenek • evnen 

10 magokat el felegyek • Az refectori 
omrol es • meg kerdeteek hog ot 
myt nyerne • ffelele az evrdevg • 
az refectoryomban azt tezem • hog 
nemellyk tevbbet egeek • es nemei 

15 lyk keuessebet egeek • Az locutoriom 
rol es meg kerdeteek • hog ot myt 
nyerne • ffelele az evrdevg • az hely 
tellyesseggel enym • jt leznek meue 
tesek • jt mondatnak kevlemb kev 

20 lemb hyrek • jt mondatnak heetsa 
gos bezedevk • Mykoron zent da 
mancos atyanktwl vontatneek 
az evrdevg az capitulom házban 
kezde az helt feelven el fvtny • monduan 

25 Ez hely énnekem ellenségem es poklom • 
mert valamyt egyebevt nyerek • ez helyen 
mynd el veztem • Mert ez helyen intet 

1 E sort is megfogta a következő lap elkent rubruma. 



2fá 
bbmhufr ' ít \x€YtHtneí • )t őtöújhtiHalt 

iHqAtwvx /íny íútuíéft *«nh &*wiau«tf <xhf 

ittcijtfrttu tliHM Aulcf fortmn Jotf • /wm 
nagy l^xharujagcx wi> <g»i«£ • ftyf- legott** 
hnueu *fiWwf vt*|p/ evHe/i • llfif Jbtun 

útifűben £*llj*%tl *l büuóftut*. wuni e» 

ht/eu/ ** fttditt w<5~ \iijtpt»tt*vlt* VultfA 

' * ? " * dpa£ cgij cbttti Um ilMuU e*r 

nttvt fev* illtette /pKant fe>i£p f**/é*mi 

295 
148r 

nek jóra az barátok • jt gyónnak • jt va 
doltatnak • jt veretetnek • jt oldoztatnak 
meg • Ezenképpen akaratya nekevl po 
kolbely evrdevg • az ev alnoksagyt ky je 

5 lente • es ev maga el mene • 
Mas példa es kezdetyk.1 

Mykoron egy jdevben zent damancos aty 
ank vton menne • es vala evneky társa 
dychyretes eletev fráter bertrandos • levn 

10 nagy háborúsága az égnek • kyt legottan 
kevuete essevnek nagy evttese • Mykoron 
az essevnek bevsege mynd kevrnyevl az 
fevldet meg evtevzneye • istennek embere 
zent damancos zent kereztnek jegeuel 

15 mynden felhevl el tauoztata mynd ev 
tevle mynd az ev tarsatwl az essevnek 
eseseet • Es mykoron az essev mynden 
felevl az fevldet meg vizeseytevtte volna • 
zent damancos atyánknak tarsaual 

20 evzue chak egy cheep sem illethete ev 
ket • sevt meeg chak ruhayoknak pere 
meet sem illethete három seng fevldevn • 
Ez felyevl meg mondót dolgot meg by 
zoneyta • dychyretes eletev fráter ber 

25 trandos • 
Mykoron egyzer némely eyel zent da 
mancos atyánk zokot jmadsaga vtan 

1 A soron híg rubrum van végigkenve. 
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zent sabina azzonnak conuenteben • be 
ment volna az dormitoriumban • lata 
az dychevseges zvz mariat jarny az 
dormitoriumban • keet jgeen zeep zv 

5 zekkel • es az frátereket kyk ot nyvgoz 
nak vala lata hog az zvz maria myn 
denyket meg zentely vala az zentelt 
vyzzel • Az egyk fráternek kedeg cellaya 
hoz nem mene megnem zentele • Zent 

10 damancos atyánk meg jegeze az fra 
tért kyt azzonyonk maria megnem 
zentele • es ev maga el mene menyor 
zagnak kyralne azzonya1 eleyben • hol 
az dormitoriumnak lámpása fyg va 

15 la • es az ev labayhoz eseek jmaduan 
evtet monda • kérlek en azzonyom • 
jelenched meg énnekem • hog te kylegy • 
ffelele azzonyonk maria • en vagyok jr 
galmassagnak kyralne azzonya • kyt ty 

20 mynden estve jduezletek • az salue regina 
val • Es mykoron mongyatok ez jgyket 
eya ergo ad vocata notfra • az az • no azért 
my zonk zolo • ezkoron en le teryeztevm 
en magamat az en zent fyam elevt • 

25 kevnyerevgven az te zerzetevdert • Ky 
nek monda zent damancos • Kychodak 
en azzonyom ez zepseges zvzek • ffelele 

1 A szóvégi a feltehetően e betűből javítva. 
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zvz maria • Ez egyk cecilia • masyk ke 
deg katerina • Esmeeg monda zent da 
mancos • En azzonyom maria • myre 
nem zenteleed meg az egyk frátert • 

5 ffelele az zvz maria • azért nem zentel 
tem meg • mert nem vala vgy az ev 
agyában • mykeppen kellet volna • Meg 
zentelven kedeg azzonyonk maria • az 
egyéb frátereket • es el enezeek • 

10 
Jt kezdetyk egy példa azrol - hog az 
vr isten zent damancos atyánkat 
meg halgatta mynden jmadsagyban -1 

15 [Mjykoron2 zent damancos atyánk 
lakozneek bononyaban • tevrteneek 

hog egy3 prior zent bernald zerzetebevl • al 
tal menne bononyan -4 ez prior be teere 
zent damancos atyánkhoz • mert jgeen 

20 zerety vala evtet • Mely priorral my 
koron zent damancos atyánk zolna 
nagy zerelmel • egyéb bezedy kevzevt 
monda zent damancos az priornak • 
Meg jelemtem teneked prior • kyt en 

25 senkynek nem jelentevttem • sem aka 
rom hog te es • jelenched valakynek 
myg en elek • Hog en soha istentevl 

1 A kódexben csak ez a három sor íródott zöld tintával. 
2 Valószínűleg utólag pirossal készült leírni a másoló az M betűt (vö. 1/10-1, 76/1-2, 

299/18-9, 313/5-6). 
3 A névelő interlineáris betoldás. 
4 A kettőspontnak látszó központozás fölső pontja: papírhiba. 
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oly dolgot nem kérhettem • kyt en keuan 
gom zerent megnem nyertem • lahat 
ez prior chodalkozvan ez zent atyának 
jl kyvalt keppen való malaztyan • es meg 

5 emlekevzeek zent damankosnak keuansa 
garol • mely jgeen keuannya vala • hog 
corrad mester az ev zerzetyben menne • 
monda ez prior zent damancos atyánk 
nak • Keryed atyám az vr istent • hog 

10 agya teneked az te zerzetevdben corrad 
mestert • Kynek monda zent damancos • 
Atyamfya nehéz dolgot kerel • de maga 
ha1 ez eyel en velem akarz maradny 
jmadsagban • remenlem hog az vr isten 

15 meg <aty> agya1 az my keuansagonkat • 
Ez dolog vala kedeg nagy bodog ázzon 
estyn • Mykoron az conpletat meg mon 
dottak volna • zent damancos atyánk 
az priornak jelen voltara be mene az 

20 zent egyházban • jmadkozvan mynd 
ecchaka zokasa zerent • Mykoron az nap 
fel támadót volna es az fráterek az pri 
mat enekleneyek2 • es mykoron az can 
tor el kezdeneye • az jam lucis orto side 

25 ret • az az • jmmar az chyllagnak ve 
lagossaga fel tamaduan • vr istent ker 
yevk alázatoson • hog ez napy dolgyngban3 • 

1 A szó előtti, központozásnak tűnő pont: véletlen tintapötty. 
2 Az első n helyett eredetileg m betű állt. Ennek hátsó szára van e-vé alakítva. 
3 A -bon szótag utólagos, az utolsó sor alá írt betoldás. 
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mynket meg tarchon arto dolgoktwl • 
tahat jme az byzon jevuendev chyllag 
corrad mester hamarsággal el jevuen • 
zent damancos atyánk lábához teryez 

5 kevduen • es az zerzetnek ruhayat ay 
tatoson meg kére • es fel veue • Ez fra 
ter corrad vala ev eleteben jgeen zerze 
tes • es jgeen malaztos lector • ele az zer 
zetben zentsegesen • es ky muleek made 

10 burgban • Jme jmmar nylvan vagyö 
hog az vr isten • ez zentseges atyát meg 
halgatta mynden ev kérésében • 

It kezdetyk egy példa azrol - hog zent 
15 damancos atyánk - meg esmérte em 

bereknek tytkon való1 byneket -

[Mjykoron2 zent damancos atyánk vol 
na bononyaban • es ot zevnetlen 

20 predicallana • Az bononyay neep • zent 
damancos atyánknak ev nagy zentseges 
voltáért • es az ev bezedenek malaztos 
voltáért • es jgeen haznalatos voltáért • 
Mellyet evneky adót vala eristusnak 

25 malaztya • Oly jgeen nagy keuansaggal 
halgatyak vala az ev predicacyoyat • 
hog mykoron az népek meg tugyak 

1 Az a és l betű között a vonalazótinta foltja látható. 
2 Valószínűleg utólag pirossal készült leír : a másoló az M betűt (vö. 1/10-1, 76/1-2, 

297/15-6, 313/5-6). 
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vala • hog zent damancos menne predi 
callany • tahat az neep nem megen va 
la az helyre • hog hol vala predicallando 
zent damancos atyánk mykeppen zokas • 

5 Hanem mynd az sok népek elevzer jev 
nek vala zent myklos egyhazahoz • hol 
lakozyk vala zent damancos atyánk az 
fráterekkel • Es ot zent myklos egyhaza 
nal az népek vezyk vala zent daman 

10 cost chodalatos aytatossaggal • es vyzyk 
vala mynd az helyg nagy tyztesseggel 
hol kel vala predicalny zent damancos 
atyánknak • Azért mykoron egy jdevben az 
neep gyevlekevzet volna zent myklos egyha 

15 zahoz • hog zent damancost vinneek keser 
neek az predicallasnak helyere • Tahat jevue 
nek zent damancoshoz keet deákok • kyknek 
egyk monda • kérlek atyám hog jmagy er 
tem • hog az vr isten bochassa meg en by 

20 neymet • mert en mynden byneymet 
meg gyóntam • menere ezemben jvtot • 
Tahat zent damancos atyánk az oltárnak 
elevtte egy keuesse jmaduan • es az dyakhoz 
meg tceruen monda • Byzzal fyam • es 

25 maragy vegyg az isteny zerelmben • mert 
vr isten meg bochatta az te byneydet • 
Tahat ezeket halvan az ev társa az masyk 
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deák • monda • Kérlek atyám hog jmagy 
ertem • mert en es meg gyóntam myn 
den en byneymet • Zent damancos kedeg 
meg teere az oltárhoz es jmada • Reuid 

5 jmadsag vtan monda az deáknak • ffyam • 
ne akary tenen gevtrelmedre • isten meve 

I tev lenned • Mert te • az byneydrevl tev 
keelletlen gyónást tevtteel • mert tegna 
pon zemeremsegnek okaert • egyk byne 

10 det vezteg halgataad megnem gyonad • 
Es feel fele vonván evtet • az bynt zent 
damacos az deáknak meg jelente • Mon 
da az deák • bochas atyám énnekem • 
mert mynd vgy vagyon • mykeppen mon 

15 dad • Azért zent damancos atyánk meg 
taneyta az deákot myndenekre • valame 
lyek zvkeseek valanak ev jduessegere • 
Es ez deákot1 vigan el bochata • evnen 
maga kedeg el mene predicallany • 

20 
It kezdetyk egy példa zent damancosrol 

Vala egy conversus parazt fráter • zent 
ferenc zerzetebevl myno fráter • kynek 

25 vala neue albert • Ez fráter albert my 
koron egy jdevben menne az vton zent 
damancos atyánkkal • tahat egy eeb • ez 

1 Az a betű interlineáris betoldás. 
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fráter albert kevntevsenek nagy rezeet el zag 
gata fogayval • Tanát latvan zent daman 
cos atyánk • hog oly helyen volnának • hol 
sem chernayok sem tevyek nem lehetne • 

5 hog az kevntevsnek zakadasat meg var 
hatnayak • Veueen zent damancos atyánk 
saart • es kéne az kevntevsnek zakadasa 
ra • es az el zakadozot poztot evzve kéne 
az sárral • Ky meg leueen • mykoron men 

10 nenek • az mynor fráter az meg azot saart 
<zeke.>1 kezeevei meg tevre es el veue az saart 
az kevntevsrevl • es lele mynden zakadasne 
kevl egeznek az kevntevst auagy az capat • 
Esmeg egy jdevben mykoron zent daman 

15 cos atyánk • zvkseggel kezereytetven nemev 
nemev velagy emberekkel ment volna ne 
mely zallasra • Es mykoron egyebek hvst 
ennének az zallason • zent damancos atya 
nk kedeg eltetyk vala az ev tarsyval evzve 

20 keues borral es kenyérrel • Az gazda ázzon 
ezt latvan • es honneet epevlny kel vala • 
onneet haragot mutata • Mert latya va 
la hog az ev etelekbevl keues nyereséget 
vehetne • Azért ez gazda ázzon • istennek fe 

25 lelmeet hatra vetveen • ez bodog zent atya 
nak nagy sok bozzvsagos bezedeket monda • 
Mely gazda azzont mykoron zent damancos 

1 A szó utolsó betűjének (valószínűleg egy t-nek) csak a kezdó szára van meghúzva. 
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atyánk alázatos bezedevkkel megnem engeztel 
hetneye • de gonozban ev ellene bozzvsagokkal 
indultatneek • Keretteteek zent damancos atya 
nk az kevrnyevl alloktwl • hog enne nagy 

5 haragnak oruossagot adna • Tahat monda 
zent damancos atyánk az gazda azzonnak • 
hog meg tanolyad • istennek zolgayt zere 
tettel fogadnod • es hog jnnen toua magadat 
meg zenuettessed az evnekyk való bozzvsag 

10 tetelrevl • kérem az vr iesus eristust • hog 
az te meg fegyesedert • vessen teneked vez 
tegsegevt • tahat legottan hog ez bezedevt 
zent damancos atyánk el vegeze • az gazda 
ázzon meg nemula • sem touab egy jgyt 

15 sem zolhata • mynd addeg myg ez zent 
atya tholosabol meg teere • Mykoron nyolc 
holnapoknak vtanna meg teert volna zent 
damancos atyánk • lele ez azzonyallatot myn 
denestevl fogva semmyt nem zolhatny • 

20 Ky latvan istennek emberét syralmakkal le 
teryezkevduen ev labaynal • jntesekkel irgal 
másságot keer vala • Zent damancos atyánk 
reuid jmadsagot tevn • es ev zayara zent ke 
rezthnek jegeet vete • legottan meg ada ev 

25 neky zolasat • Ez felyevl meg mondót dol 
gokat jelentette meg frat' albert mynor • ky 
ezeket tulaydon zemeyvel látottá • 
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It kezdetyk egy példa azrol hog zent 
damancos atyánk az kwtnak vizeet 
meg jobbeyta 

5 Tevrteneek egyzer • hog zent damancos 
atyánk • es zent ferenc • az ev zerzetevknek 
fel vételéért volnának egyetevmben cremo 
neban • Azért mykoron vr istennek zolgay 
zent damancos • es zent ferenc zolnanak 

10 egy másnak • Jme némely mynor fráterek 
jaruluan ev hozyayok mondanak • Kerevnk 
tyteket • mykeppen my atyaynkat es felse 
ges istennek zolgayt • hog myert ez helyen 
tyzta vyzevnk nynchen • jmadyatok az vr 

15 istent • hog az my kvtonknak vize meltol 
tassek meg gyogyvlny • mely vyz zauaros 
es meg tevrettevt • Mykoron ez zent 
atyák egy mást nezneyek • es az felelet 
tételért egy mást kynalnayak • Zent daman 

20 cos atyánk monda az frátereknek • merey 
ehetek az vyzben es hozzatok nekevnk • 
Mykoron kedeg el hoztak volna az vizet ne 
mely édenben • es mykeppen evk montak 
vala azonképpen leleek lenny zauarosnak es 

25 tevrevtnek • Monda zent damancos atyánk 
zent ferenchnek • Algyad meg atyám ez vy 
zet vrnak neueben. zent ferenc felele • Algyad 
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atyám te az vizet • mert te vagy nagyob en 
nálamnál • Mykoron ez keet zentseges atyák 
kevzevt volna keges vetekevdes • egy mást 
elevl veuen tyztesseg tétellel • Zent daman 

5 cos atyánk kezereyteteek zent ferenchtevl 
es az vizre vete zent kereztnek jegeet • es pa 
ranchola az edenbevl az kvtban tevlteny az 
vyzet • Ky meg leuen hagya az vyzben me 
reyteny • ky legottan meg tyztvla mynden 

10 zauarossagtwl • es meg tyztula • es az tyz 
tasagot meg tárta az vyz isteny myelkev 
det mya mynd ez may napyg • 

It kezdetyk egy1 példa zent damancos 
15 atyáknak choda tetelerevl ez keppen • 

Némely jdevben jaruan zent damancos 
atyánk némely varasban franciában • 
marada némely papnak zallasan • 

20 Tevrtenek kedeg hog az pap húgának 
ev fya az tornachrol le eseek • es my 
keppen holt • vgy syrattatyk vala ev 
atyatwl es anyatwl mykeppen holt • 
Kevnyerevle kedeg zent damancos 

25 atyánk ev atyai anyai • az gyerme 
kevt meg ada • az eleby egessegre • 
Ennek okaert az pap tevn nagy 

l A j betű fölső részére tintafolt esett. 
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vendegsegevt • hyvan az vendégségben sok isten 
felevket • Azért mykoron ez gyermeknek anya 
az anguilla nevev halban nem ehetneek • kyt 
egyebek eznek vala • mert negyed napy hy 

5 deg lely vala • Zent damancos atyánk meg 
alda az angvillanak egy falatyat - es ada az 
gyermek anyának • es legottan meg zabadu 
la az negyed napy hydegtevl tellyesseggel • 

10 It kezdetnek zent damancos atyánknak ha 
lala vtan való choda tetely ez keppen • 

Mykoron zent damancos atyánk fenleneek 
halála vtan choda tételekkel • es mykoron pre 

15 dicator zerzetbely némely fráter es predicator • 
magaztatnaya zent damancos atyánknak zent 
seges dychyretyt • veronay fráter myklos elevt 
ky vala mynor zerzetbely fráter • Ezeket hal 
van ez mynor fráter • nagy vakmerevseggel 

20 keuel es harag bezedekkel ellene álla • es ellene 
monda • Legottan ez mynor frátert kezde 
nagy erevsseges hydeg lelny • es mynd tel 
lyes ecchaka gyevtre • Mykoron ez predicator 
zerzetbely predicator1 • meg látogatta volna 

25 ez mynor frátert • monda neky • Lássad fráter • 
hog ez chapas ne legén te raytad azért • hog 
istennek zentyt meg karomlottad • Tahat 

1 A szó második r-je egy másik, be nem fejezett betűből van átalakítva. 
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ez mynor fráter meg vakwlt elmeuel1 • es meg 
vakmerev evlt zyvel • ez dyehevseges atyát zent 
damancost kemenben nagyobban meg chvfola • 
Azért mykoron délben jgeen gyevtrenee ez mi 

5 nor frátert az hydeg az vtan az hevseg jgeen 
egetneye • az keen gyevtrelmet ada neky • es 
evnen magában teeruen monda • Byzonyaba 
felek • mert istennek zentynek tyzteletlense 
get tevk • meg nehezevdevt en raytam vr 

10 nak keze • kémen chapassal verveen engemet 
es fevldre le teryeztveen • Annak okaert 
fogadást tezek istennek es ev zentenek zent da 
mancosnak • hogha ev erdemének myatta 
ez faydalmrwl meg zabadulok • jnneten to 

15 ua soha zent damancosnak dyehevseges cho 
dayt megnem rágalmazom • de sevt meeg en 
nek felette az rágalmazóknak ellene mondok • 
Es ennek felette az ev estyt meg bevhtevlevm • 
es jnnepeet aytatoson illem • mynd addeg 

20 myg ez velagban eleek • Ez fráter ez bezede 
ket meeg aleeg végezte vala el • es erze ev 
magát mynden faydalmrwl meg zabadultnak 
Ez kórságból való meg zabadulasnak byzö 
sagat ez mynor fráter • dycherueen istent 

25 es zent damancos atyánkat meg jelente 
leuelenek2 myatta az predicator zerzetbely 
frátereknek es atyáknak • 

1 A szó első /-je és m betűjének első szára - feltehetően - egy n-ből van alakítva. 
2 Az első e előtt bamás színű piszokfolt van. 
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**** \€*wl*f hf be ment UAU éj rHymr 
jtvuHxti • UAtpf fevehnej Tereto W-t «« 
yvrtunto* pyptbthi fvAttnht • <* *«/*# 
>^U H^py htfttfi&sil • £# U*U™vh>roH 
Jf föttmbw ferjettel/f / Í * / * H # A ***w*A 
Wí* A^ TMI/M^WA- HAfh^artiöíhöi * htM 
Hé&f jeninél plgxl Í^U vte%jp. . ^ , p t 

p**h férjeden • Ve H M M W£*»/tv íf / W VÍ?| 

J M ^ /*»IHI/ Hf^r he*stentnep- \uMUHI W -
w/AMfw/ hMiftohit ele*Untiin*fn*h-

é? W frMtrvttfTn'ftfii'istM&vtLl Ju 
eu fater,t PulfiskéH ifiínel fcüff • e$ w f 

308 
154v 

It kezdetyk egy aytatos peld azrol mene 
jok adatnak azoknak, kyk zent daman 
cos atyánk fyaynak valamy jot teznek -

5 Vala némely tyztessegbely vitéz nemet or 
zagba • mely vitéz némely jámbor fráternek 
tanalchabol ky vala predicator zerzetbely 
fráter ment vala mynor fráterek zerze 
teben • Mely zerzetben ez vitéz1 nagy zer 

10 zetesseggel ele • es mendenektevl zerettetyk 
vala • Es ez2 vitéz ky be ment vala ez mynor 
zerzetben • nagy zerelmel zerety vala az 
predicator zerzetbely frátereket • es tyztely 
vala nagy tyztesseggel • Es valamykoron 

15 az pdicator zerzetbely fráterek jevnek 
vala az mynorok clastromahoz • tahat 
nagy zerelmel zolgal vala nekyk • azért 
hog az ev tanalchok mya ment vala az 
zent zerzetben • De maga végezetre ez frat' 

20 meg betegevle jgeen nehezen • vgy3 hog aleytat 
neek lenny meg devglevtnek némely pok 
lossagal • ky neueztetyk elephantynosnak • 
mely poklossagnal nagyob poklosság nynehen • 
Ez beteg fráternek ev testy egessegerevl az 

25 ev fratery keetsegben estének vala • es my 
koron evtet comvnycaltatnayak • ez fráter 
ev nagy erevtelensegenek myatta el aluvek • 

1 Az i betű előtt véletlenül odaesett tintapötty van. 
2 A szó interlineáris betoldás. 
3 A szó +-tel jelölt, marginális betoldás. 
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ti Uhu /̂lf«»i khi//- * L*\h}A \Í<ÚA \im/£ ícffijh 
HitjHhiHthiih ^HefiijttMtieh euluettt • 19 t*l 
ttvj*eti yvthimttr jevjettntt- %*HlfAi^ik\n 

ftíjifh- tovú • ÁlíűJ- SÍAM jhuijtHtewihiei 
tUvift' <*> fent Aitá/hlól • te \te\*elt\et- AJ 
yvó)>l)ftn\ htf*t$h őt*Í UAU jent m*r 
19H jttfitth • jent vnifNotf Vtffth 'tí fit-
jtht hőchVéP-• őt W * Magfigóf jentfe 
Yt\tc te * AJ eu jerjete W'f jentephl' \JtpfAn  
fjúH UtaffaH Ubx w*gi/ y*t*ltúfi*sbtl$i ent 
btveht -Af AJ* yővhA*t90 nte/hrt -1$ }A 
ftct tttfpehh * fyh \XAUMAI »9$ttft jtrjtt 
\núhvij * éö e*t HtélUtttttt* Htt*tel»i fritro 

J w • tnht € | htlAgan ej kehig- efmert 
~ü-<*l)At tHéHQA ]&Uejetft**ftl A HAglfJtl 
jOLUíl • ó+HlAHCOe \ü\HAHC9$ • ét M M 

1w f#/#K \»A4piéé- UHAW • 4* fiuejeijtevfft 
**«£• vptHtAtuAH ehuehf ej &*{*£- fr*t*»t 
HtúH&A • JHit Aj H f4r*t9*i *€éf Aj hf 
pf*ifi>t*P- feretevr/e - \iebfel Ajift €%*t*t 
t* Ht&f toleé hátukét /efeg- AH&UKtt • 
U hee&f exsfithf egeffe&e feretevt • £<* 
t* jerftttyőnef vnenUn ftreteneneh ' 
****UHvjjéJ rnt\yibe»ht**vt ettneh^ jer 
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es lata jllyen latast • Latya vala vronk iesust 
myndeneknek jduezeytevyet evlveen • es evl 
tevzven predicator zerzetenek ruhayaban • 
Mely ruha vala chodalatos ekessegev • jelesevl 

5 az feyer cápa • hogky nagy fenesseggel fenlyk 
fenlyk vala • Álnak vala jduezeytevnknek 
elevtte • az zent apostolok • es némelyek az 
prophetak kezzevl • Ot al vala zent mar 
ton pispek • zent myklos pispek • es sok 

10 zent doctorok • Ot vala bodogsagos zent fe 
renc es • az ev zerzete bely zentekkel • Vgyan 
azon látásban lata nagy meltosagbely em 
berekét • Az az • Iordanos1 mestert • es ja 
nos pispeket • kyk valanak regeen zerzet 

15 mestery • es ev mellettevk némely prioro 
kat • kyket ez velagon ez beteg esmért • 
Tanát monda jduezeytevnk <a> nagy fel 
zoual • damancos damancos • Es fel kel 
ven zent damancos atyánk monda • 

20 jm jelen vagyok vram • Es jduezeytevnk 
meg mutatván evneky ez beteg frátert 
monda • Jme az te zeretevd • es az te 
fyaydnak zeretevye • Vedfel azért evtet 
es végy veled tyzenkeet sereg angelokat • 

25 es teegy evneky egesseges feredevt • Es 
te zerzetevdnek menden zeretevenek • 
emlekevzzel myndenkoron evnekyk zer 

1 A d betű v-ből javítva. 
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terteh jénefignek egejfepieh f9 tételéét • 
vHehfet ynijlhron wieg- ferejtrtibe? • evlttvj 
M/eÁ evtet Af eh yr^etentk vnljAtiAbAvi • 
4^*W; yent ÖAMAHCV* Ah\Ant- uetmtn ef le 
ttttr frAtett • e* t+tegr ferifle- evtet egif AM 
\uf*B MlkK • h/Hifi- fdlttnln+fc- UAU XHg* 
lót- • VHttif bettgneA UMA HAgtf gtteniféVen 
jege. AZ ftvbeulen • vn%\Weff*,H «WM«M **M 
5 » <y^/w/ httfenpypt t*ut *f****j • ép"hjt 
fen \tt*\uí^ y^fAudfőUhfA serent • tHtfto 
v*** ++**&- ferezHHmh \IÓ/HA • «• #* ?/*?* 
f*M*A fttlfAifAbAH euiU^tzteat \jelttA; 
\e\tt ^AUÍAHCO^ Ahpwi- A6A eimefaf hj 
fenhet UiaUket XHŐHÍUAH • Vl<#sr<J *f 
htfenPeet leueleket * ti kvlepfej tuht 
en yerjeteuw&ebj htfetthet frAtevetnef- ' 
hHtnket evfAgof- \Hif*t - tjctt Afnebi 
dfűS* te- béftnéi lewt • ut^níeytehfet-
utfliíAH UXÍH * Afert ef beteg- A? (f"*/* 
bet eu MAL Melebe el tette* ed fel W. 
hu\ttu • wu\k>vón Af leueleket P+vejHiif* 
eefje eu Hfteet «*f elebij .egefegre ***eg-
AX.\HÍIÍ ' htfteP- e* te/h UA\IA eley^ef. &». 
In* feíe&ll *' AMftHeF A*t*t W fréf 
fel Me e&tfetfbeH • e$ be \ne ne AÍ é/fa Ifi 
iaw • IfAUl AIA íjUnnel • te »»<#*- tette 
*i? elehij pht uiuhnN»A • él tftftt tn 
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zened jduessegnek egessegnek jo tételéét • 
Melyet mykoron meg fereztendez • evltevz 
tessed evtet az ev zerzetenek ruhayaban • 
Azért zent damancos atyánk veueen ez be 

5 teg frátert • es meg ferezte evtet egy ara 
nyas kádba • kynek zolgalnak vala ange 
lok • Mely betegnek vala nagy gyenyerev 
sege1 az ferdevben • mykeppen2 evnen ma 
ga ezrevl byzonsagot tevt <ezrevl> • Ezenkep 

10 pen vrnak parancholatya zerent • myko 
ron meg fereztetevt volna • es ev zerze 
tenek ruhayaban evltevztetevt volna • 
zent damancos atyánk ada evneky ty 
zenkeet leueleket monduan • Vegyed ez 

15 tyzenkeet leueleket • es kevlgyed evket 
en zerzetevmbely tyzenkeet frátereknek • 
tyzenkeet orzagok myat • hog amely 
choda te benned levt • myndeneknek 
nyluan3 legén • Azért ez beteg az leuele 

20 ket ev nála kebelebe el teue • es fel ser 
kenvén • mykoron az leueleket keresneye • 
eerze ev testéét az eleby egessegre meg 
adatny • kynek ev teste vala elevzer tel 
lyes sebekkel es fekélyekkel • Azért ez frat' 

25 fel kelé egessegben • es be mene az egy haz 
ban • halad ada istennek • es meg teere 
az eleby zokot mukakra • Es ezeket en 

1 Az r betű előtt tintafolt van. 
2 A i betű n-ből javítva. 
3 Az y fölötti pontok: piszokfoltok. 
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Hit- Vhw»í«4 vntgr jeléntt AJ ftnitcnhtt* 

2twt cwUhyféttu fvabtr Ati/otf tpwtpJAn ' 
ytniYiwtí1 pruttbévl' h Ujk weAic*h>? 
urjtíitlij fitottvthtd- tfM*fyp* pvtHwttr-' 

Wc/l/ fíAV ?«Wf IAMAHCOS AhfAHp- VtAJtlfdtf 

&» * h <a tu+n$tA\*v*t*t \t*S tfht pü ttr 
*•«' HióHMUtl fUHt AN^VA ' hf fit Mf Jgtyt 
**f taft/A- • tríj hAihfh ftvüntP- fkpuj* 

€j*ti fttnéppt • cy féf iuitpf f*At*t* HI*£T 

H«HI »*/W«* *f HU/fin v*nn&4*tti «f ««4w 
gtltlOHtot* W tiht fid ttrrt • H< fc/i/ (MÍM 

Aft/hlif eltf )ttftU* cutbtvt^tHtk- illír 
Hiótihihttj•&* A* v*unUHÍ^H tfh*t • 
l*$tjtP>ifr í*tgel»it$ n u r filh*tu •«*/., 

\ Fm M&t*. • «f K»«f tmuittf&tfu'f-
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nek vtanna meg jelente az predicator 
zerzet bely frátereknek • 

Esmeg egy choda tetei oluastatyk zent da 
5 mancos atyánkról • melyet jelente meg 

zent emlekevzetev fráter layos gargyan • 
mynorok zerzetebevl • ky vala predicator 
zerzetbely frátereknek hyvseges zeretevyek • 
ezenképpen monduan • Vala némely pap • 

10 némely nagy hyrev zerzetnek1 zerzeteben • 
mely pap zent damancos atyánk napyan 
jóllehet az myset zent damancostwl mon 
da • de az euangelyomot vos estis sal ter 
re • mondany nem akara • ky jg magye 

15 raztatyk • Ty vattok fevldnek sauy • 
Tevrtenek kedeg hog eztendevre jvtuan 
ezen jnnepre • ez pap vagy fráter meg 
maraduan az ev vak merevségében • 
nem akara az mysen mondany ez euan 

20 gelyomot vos estis sal térre • Mely euan 
gelyom tulaydon chak doctoroknak • es 
apostoly elet viselev emberek <et> nek illic 
mondatny • De az mendenhato isten • 
kegeseknek kegelmes meg feddevye • az 

25 ev zolgayat ez papot vagy frátert • semmy 
keppen nem hagya • ez gonoz teuelygesnek 
bolondságában • Mert mykoron ez fráternek 

1 Az első z betű feltehetően n-ből javítva. 
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0J2, 
af <* ^nmné1 j*k{k finnt - onfafwJh 
ftHt hfut «u ytttnM* ttuun * hlUne Ifi 
m^iUmű L$ UJUfofihJ V€*tneH*fíwn 
rtffttu fett hivtttf -„a«)*y élhtwj 1**$$:^ 
tag «%**> yfft ti**- M&r +1 ///*"// 

y y fy*H¥- UtuAiiA • Aututf- éPiavt <f 
W ttUrilllHufcg&t XitUH tHég- b*HJi 
bllsHőul Huttguh tW<« Kusítfgtfttfl 
nqú** • 7f*H <y*>*/- u ft**ttr *ifh*M 

**** f*8*t «{ fa*Hr t*»t* lettt %**** 
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az ev zerzetenek zokasa zerent • eristusnak 
zent testéét az patenara teueen • kellene hoz 
ya vennjí • tahat ez fráter lele az patenat 
tellyesseggel soo darabokkal rettenetevsevn 

5 meg foglaltatuan • Azért kezereyteteek az 
keserev soot venny • az édes oltary zentseg 
helyeben • es meg tanola • hog zent dáma 
ncos atyánk volt meg sozatot az isteny 
bevlchessegnek • es apostoly tanolsaggal 

10 <meg sozatot> sauaual • Annak okaert ez 
fráter tevredelmesseget vevn meg bana 
ez bynt • meg gyevlada zerelmben • ky 
bolondul teuelgeet vala teuelygesnek 
myatta • Levn azért ez fráter aytatos1 

15 zent damancos atyánkhoz • es az jdev 
tevl fogva ez fráter tárta zent dáma 
cos atyánkat nagy tyztessegben es ay 
tatossagban • 

1 Az y fölötti, mellékjelnek tűnő pont az s szárához tartozik. 
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tiótf f*w/«l/ N u k ^ W l**n*M<*t' 
tnHtP- utffeunbtul tvtvte 4ijW*ir »« 

hélhuhuP- rf? W A J T H ^ ^ J M * * nepper 

fc**/- • 1* élthul féíhí^át * «/ vm îj //<***/ 

b>* jtrfét&évl' tilt JfTf* f*** l***f*c9* 

fo\iU***ul Hugi/ 7eutfis^u ' W « H K / ^ 

Ushuu jer*i*«tt fit kuttyvéhi' 'W*™* 
U\tP-f*4tiUtt*neí vtA&l nttlNfiusoW*' **í5' 

v+iclhtfotpiVAl - é* y*nt]**j*t—r- ''"/* « f 
AO/I/H a? t/hw 1/ eb*bJAfi\ui V^tmt^á^ÍATtt 

M«HI uUtiHÍftw -Kmőmtol tUhfh Mr* **« 
a j /«/&/ hvthihr** • *|H«* *rt»w€t *****<* 
\%ÍU €0 \Htfr Htrnth **/* «*f /« w <*/U*»F 

313 
157r 

It kezdet jk predicator zerzetbely regy 
kevzevnseges es dychyretes bodog 
atyáknak eletevkrevl • Ezenképpen -

5 [Bjodog1 zevlev tevke zent damancos • 
kynek vezzevybevl enne dymevlc be 

velkevdeek ez velagnak • aduan népnek 
elev venereket • Zent tanolsagnak venere 
keet • jo életnek peldayat • es nagy hatal 

10 másságnak venerekeet • Mert ez predica 
tor zerzetbevl • kyt zerze zent damancos 
atyánk • zarmaztak nagy méltóságos 
emberek isten elevt es emberek elevt • Kyk 
kevzzevl némelyek anya zent egyházban 

15 feenlettenek nagy zentsegben • Némelyek 
feenlettenek nagy <d> tudomanban • es tanol 
sagban zerezveen sok kevnyveket • Neme 
lyek feenlettenek nagy méltóságokkal • az az • 
pápaságnak • gardinalissagoknak • pyspek 

20 segevknek • generális mestersegevknek 
meltosagyval • Ez zent zerzetnek eleyn kez 
detyn • az isteny es atyafyvy zeretetnek anne 
nagy gheryedetevssege vala • hog senky ky 
nem jelenthety • Byzonval életnek lelke vala 

25 az lelky kerekekevn • kynek ereyvel mennek 
vala es meg teernek vala az lelkes allatok • 
jndultatnak vala • es fel emeltetnek vala 

1 Valószínűleg utólag, pirossal készült leírni a másoló a B betűt (vö. 1/10-1, 76/1-2, 
297A5-6, 299A8-9). 
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jf] )g»f£p**» UÍ«Ntc£- <*£s*»**tif4 ^ l ^ H ^ ; 

Uueitn djalaliAtott $tf« ifhtvtt\ íprri/<?<)* 
Jht*/ftgm.t$t mqukuetat ti itnt lerjetbtn-

^ gifUMatf btAH • /}Ofi|M fahv^+fahu- te h/ív 

*AH ÍKKÍM feffw£«f- etf e^elfthtel^ Uifnect' 

AvWMVfffC&CH UU\ H*/«* +HUT tühtt +f jtHt 
égylf+jbAH }H<«*JA*fiiA»f 'IfegHtnt tgt^bétít 

6w*)**F faji**! r hutk )U*%t*h *U»+-))*1 
K*fc% U*f* H ^ § - y*j fvAtmrehiét- H*j**** 
]*&** M*"*fifl*h * h\h h*tf**t Uít V*/* <? 
töijttí? %ntg- vnonUt A**** • JHHMM fa* 
H i ^ - - ^ *€«£- *»•»*»***- VMIU WHMMIJ-

az jgazgato leieknek akaratya zerent • 
Byzonual lattal volna az regy zerzetev 
sevkben chodalatos <gye> isteny geryede 
tevssegevt myndenevt ez zent zerzetben • 

5 Látottal volna némelyeket mynden napy 
gyonas vtan • hozyv fazkodasokat • es keser 
ves syrasokat • magas kyaltasokat • syrat 
van evnen byneket es egyebeknek byneet • 
Látottal volna némelyeket • az eyet az nap 

10 pal viselvén jmadsagogban • mukalkod 
uan zaz auagy keet zaz terdeplesekben • 
Látottad volna zeretev atyamfya az regy 
zerzetevssevk jdeyeben • hog az zent egyház 
soha auagy rytkan volt jmadkozok nekevl • 

15 Annak okaert • mykoron az fráterek ke 
restetnek vala az capu tartó fratertevl1 • 
kevnnyeben lely vala meg evket az zent 
egyházban jmadkozvan • hognem egyebevt • 
de maga byzonual ezeket meg jelentevtte 

20 némely jgeen zerzetes fráter • hog az regy 
fráterek kezzevl • keues jdevnek alatta2 • hal 
gatta vala meg zaz frátereknek kevzevn 
seges gyonasokat • kyk kezzevl lelt vala ez 
felyevl meg mondót fráter • hetven fra 

25 tért • kyk meg tartottak vala elmének 
es testnek tyztasagat • nagy sok jmadsagok 
kai es az zent zerzetes életnek evryzetyvel • 

1 Az első r betű e-ből javítva. 
2 A l és az a betű között tintafolt van. 



fifWei aj hiftnfztf upetH *MVi\jHhiP- -TTóuab 
h+* AJ végy jtrjttojít- fatftitl fíKit- • aj jt\tt 
t$tnje&ettyfpLgt£eI \utg gt\*lá&UAH *<f tv 

jnuhfügaghút ahhUg- fii \u\tt WM«> w»t* • 

btfttH haló Wialajtat *IIK»*H«A U«*/a * ̂ K1/ 
<?i^ hjpyl \tg?t fnoHŐ lutL * l)ég- eqtl aMig-
*f H4HC AtlfAhit- 'itala • >Mif«fM<wi eUujtr «%f 
m<*flp*f- hun IjulUfal VH<0- *iif*w?4 W * * 
&m«4ij- b/pj wanA. Itala *<£ff uxgif /jrfft*/»nu 

'£ö JM4«íf **j «/h»r í/*l/r * /|«£C- <« /**/*/* ****** 

ftvltt&ul ftl tmtlntvten aJUuit*. *n»rtJ ** 
klliK* tt/hiul *Af*H )&t\>b*H * <*f fv*t*v*+-
af tvKpUtoit' • «£f?f \umewfumtu *%IÍ>*VW 
H»«1 tff«a^(5$ttl Mavtfa¥- Mata 'Aifaytluan 
4(ptvna/h Ctí jntaA/agütfbaH - fijmuP- >'«*5»/ 
f*r*lw*:uél' £•* \ntiKv** lia*AHg*jVU.*l>' 
\ala aj rottplehnna • >*n/H<kw lfthith»ewl 
fl/4hMM VM«MM^ W * * f * * * & < * " * *?f«/*f* 
>HI/AOM*H a j c*ytpUhkb él M*$9ji*h Itala • 
«* >*tffMt) «j telíti** htUipia.^ *II»AIH* *f 
ja*i»f«#» • *tf aj n«i/ ftrftteHMPnéP- hi$*l**itf 
fő Jólótiah Jítf >»UM*f*> íSuéjhil1 \*al* 
a j /*/«« vctftHjkual - eunct ytaMHA agif.if1 
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kykkel az tyztasag jgeen evryztetyk • Tbuab 
ba az regy zerzetesek1 kezzevl sokak • az zent 
geryedetevsseggel meg gyvladuan • az ev 
jmadsagogtwl addeg fel nem kelnek vala • 

5 mygnem istentevl • valamynemev kyvalt 
keppen való malaztot nyernek vala • Egy 
ezek kezzevl vgy mond vala • hog eyel addeg 
el nem alhatyk vala • mygnem elevzer ev 
magát kevn hullassál meg evtevzy vala • 

10 Esmeeg vgy mond vala • egy nagy hatalmv 
fráter • hog mykoron ev bononyaban jmad 
kozneek az oltár elevt • hog ev latot maas 
fatert ky leiekben jgeen geryedetevs volt • 
fevlttevl fel emeltetveen allanya mynd ev 

15 tellyes testeuel • Azon jdevben • az fráterek 
az conpletat • egy nemevnemev evrevm 
mel vigassággal varyak vala • ayanlvan 
egymást ev jmadsagogban • zyvnek nagy 
zerelmeuel • Es mykoron harangoznak 

20 vala az conpletara • mynden helyekrevl 
syetven mennek vala az karban • Holot 
mykoron az conpletat el vegezyk vala • 
es mynd ez tellyes velagnak kyralne az 
zonyat • es az my zerzetevnknek kegelmes 

25 zo zoloyat zvz mariat jduezlyk vala 
az salue reginaual • ennek vtanna agyak 
vala ev magokat • kemenseges disciplinakra • 

1 A következő lap tintája erősen átüt - amint az az 1-13. sorokban is látszik -, ezért 
a szó harmadik e betűje nehezen olvasható. 
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{**( Kin**/ Wí- k<W ** wtwU *it 

í ' *if fit"****'' él<fi*€*l & **ligl «•* 

Wfc^O / / ^ M • é* «*AW%A tm 

p+f€H>éH HKffKH*A/ é?#A *H#^ i««*tf 

m«/,r ptpléUfUn ii^Ljpmm+H ti N ^ 

Jj**" )»*** ^HWW^H hfcipUnAÍipt **/* * 
H « W f t A i M f ^ IMI/A «» H « * W ^ !*#«•* 

-M • \t**»tlti*l jyl>ol dftfHAÍr gomb** < 
fiftúvMml • AHM«fV» </}«£- ^y ta«p«/£{Ht«A 
1*f*hfA f*UHg*fi Ht<^# fc} )jAlltja h*U' 
U*fC»»Mlf«/'M*£ VfhrtMHA hxUt/ÍM H*«HH#A 
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Annak vtanna olyha egy nemevnemev za 
randoksagnak okaert • mynden oltárokat 
meg járnak vala • alázatoson le teryezh 
kevdueen1 • syralmaknak anne folyó vyzet 

5 hozyak valaky az ev zyvekbevl • hogha va 
laky kyvevl volt volna az egyházból • azt 
hytte volna hog vala mely meg holt 
embernek teste tetetevt le ev kevzettevk • 
es azt syratyak • Ezekrevl sok velagy em 

10 berek byzonsagot vettenek • kyk ezeket 
láttak es hallottaak • Es ezekbevl sok em 
berek epevltettenek • es ezbevl némelyek 
zerzetben mentenek • Ezek meg leuen 
nem legottan fvtnak vala2 kevnyveknek forgatására • 

15 hanem az zent egyházban • auagy az capi 
tulom házban • auagy az kerevlevnek vala 
mely zegeletyben el lappanvan el reytez 
ven • fvtnak vala az ev nap estyg való 
dolgoknak • jgeen kémen zam vetésére • 

20 Es ez dolgoknak auagy valamy keues fo 
gyatkozasoknak zam vetesebevl • evmago 
kat jgeen keményen disciplinalyak vala • 
Némelyek veryk vala ev magokat vezzevk 
kel • némelyek zybol chynalt gombos 

25 ostorokkal • annera hog az vereseknek 
zozatya zevngese mezzé ky hallyk vala • 
Veternyeknek vtanna keuesen mennek 

l A / i betű (-bői utólagosan van átalakítva. 
2 A szó interlineárís betoldás. 

615 



±59 

L *apt+fa • )5**" ****(*» h* >*"/«** 
*J««tfx VHyfit yttonÁAnAnst • /i*£- <t? ««»/-

«f u-p m*j M ^ **/* VtJ*£»/#>»fqí • /» •**** 

****** k*7* *f /ÍWrre* h**i**t j*Mt Ué 
Hhubeté • *•>»••/ far «*f w^/ i *M#H<ld pá 

«l**?*w>* tv h*fté*Uith- * . „ 

l)*$ ctytk- «*J ayiw* hu** jé** fi mulntt* 
ti <*tttmh>j(kg- w#f*W • \ I«ÍII»HI|«AM^ «* <** 

!>/M»Vih «1«»MI|A9»**M l | Ü W W W M Í Í M #rf * 

* f » n A * » # M <Mf4tf/ff<%A- * * * ' * í t o m o W ^ 
«<» <*í Jerxtovt- «*? Ai*4 ífhnnth tí)ó\\Utof 
<At)h\h>f<Atfó<*l-Ai ** cttlUifőNxtyi ** «>lt* 
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az kevnyvekhez • keuesebben mennek va 
la agyokhoz • jgeen keuesen kyk mynek 
elevtte myset mondanának • hog az elevt 
megnem gyónnának • Mykoron kedeg 

5 az nap meg keezd vala velagosodny • tahat ha 
rankoztatyk vala az mysere • Az fráterek 
kevzzevl sokan fvtnak vala • egy myse mon 
do fráterhez • myse zolgalasnak okaert • Es 
támad vala az fráterek kevzevt zent ve 

10 tekevdees • arról hog az myse mondó pa 
pot ev kevzzevlevk • ky vetkevztethetneye le 
elevzevr ev kevzzevlevk • 
Az zvz mariahoz való aytatossagokrol • ky 
volna az ember ky errevl eleget zolhatna • 

15 Azzonyonk maria veternyeye meg mond 
uan aytatossaggal • álnak vala nagy ay 
tatossaggal azzonyonk maria oltárához • 
hog chak az anne keues jdev se mulneek 
el aytatossag nekevl • Veternyeknek es con 

20 pletaknak vtanna kedeg • azzonyonk maria 
oltárát nemykoron három renden es • 
mynd keet felevl kevrnyevl vezyk vala 
ezenképpen ayanlyak vala evmagokat 
es az zerzetevt az vr istennek chodalatos 

25 aytatossaggal • Az ev cellayokban es ayta 
tossagnak okaert • tárgyak vala az zvz 
marianak kepeet • es az ev fyanak fezevletyt • 
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iivsel v4 f *I$T/ \\uJiUf \t*U pl$mUtí+n 
rideg- tgtj vnajh *Uul \u%t$h- I M U • HIIJ«J 

V>IJJM3 ItoiAtfflf- IfAjbAn • \aénktgtnPti*h 

Aqtall)őj \ndo filtpŰAhban * t$ UboA nuftf 
IMIM ^ f*+t*V€h**t- • 1>6&Ó$VUÍP- l»*J«f * « * 
tu^g-al- • /JA W/<*»iWi| fvAttr • *? nt*/i/A 

t!*/**/- l/íl|«M átfigoMAM « & * / H€/#C#1| 1MM * 

«tf Atpint- MAIA Aj f<nr*ndót- yenut**** 

Ytoi/o folg&Uhböl • <*wvte iiefis** héfnéP-
Vkt/a • /itf/f <*f *M f ipiicA»««A \ngaf\g*ihal 
^ h*UJh*i~ cjohlgahiAh tyiU • /4? J*"*" 
\i4jt*gfigyicP- H»#*h2*/Si6*tw af f»*t*r*P~ 
bartvunh *f«*/*t <A)óMiAh»0 +3\ta.h>ffAg°l" * 
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az ev zemeknek elevtte • hog oluasuan es 
jmaduan es1 aluuan1 evket nezneyek • es hog evtev 
lek es nézetnének jrgalmassagnak zeme 
yvel • Az egy másnak való zolgalatban 

5 kedeg egy mást elevl vezyk vala • mynd 
beteg házban • betegeknek való zolgalatba • 
mynd vendég házban • vendegevknek 
való zolgalatban • Mynd kedeg aztalnal 
aztalhoz való zolgalatban • es labok mosás 

10 ban az frátereknek • Bódognak vely vala 
magát • ha valamely fráter • az masyk 
frátert illyen dolgokban elevl vehety vala • 
O mezer az fráterek le vetyk vala cápa 
yokat • kevntevsevket • scapularokat • 

15 es agyak vala az zarándok jevueuen 
es esmeretlen fraterek<eh>nek2 • Anne nagy 
vygassaggal es evrevmmel zolgalnak 
vala egy másnak es anne aytatossaggal • 
hog nem tecchyk vala hog embereknek 

20 zolgalnanak • hanem istennek es an 
geloknak • Némelyek ez fele kevssegnek 
való zolgalatbol • anne édességet veznek 
vala • hog az ev zyveknek vigassagatvl 
az tálakat chokolgatyak vala • Az zent 

25 veztegsegnek tartásában az fráterek 
tártnak vala chodalatos aytatossagot • 
Voltak némelyek kyk anne zenvedetevsse 

1 A szó +-tel jelölt, lapteteji betoldás. 
2 Az -el- szótagban először a t betűt /i-vá alakította, majd az egész szótagot törölte a 

másoló. 
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H«H* ;/f*A • Víí»ne/i|#A- i#*/f»K«*A- • /)*£• AyA 

f*lik*l 94&gr *«?# «****tf*«A- *»<*$* • «* ***ar 
\n*é*t- • tf/uf/- £tfüA »Mg~ • \UuttU\e^ halfa. 
KAA A*A- MtfnJ <tf f*//i/*# HAgpy bevl/fheti 
MApifalktM teubvevr itpjftruel nem ^Han*}-
Ctm qólHMékh'ifAHitn ÍM hrleifath -iyó 
?*£- Vdlta.tuAp- • Ifaff- HjA t*i/f£*n ewtteneP-
Kilét aMAjty egyei )a tttet • lyuytem chét-
bé*cj)é»h bévfot- iencifeet • é* Ifóg tfeMxvl 
etp\ebeH*vl vnetrn* utrtftehtenel * líőtr-
tur- efekf **fii?~ • +****}' őh^evt egy HA 
yen ejpj* eg^Htul ^e>metUh\P~ h+l* »*<* 
5©At*/- • \\\<\i n+*én tn*fijHv*l • **ii|M<Je/t 

5oAfw/ Ó^OMAM AyA- eleilkéen tetehteP-
UAIA • ̂ ftt-nnét- jtpjnet1- \p)*&et*fehert 
h\*€ *f férjet W / * tefiettevf f*g** j * 
veftehaert * i/htnk -*MH< w^5»/' gUerifeíe 
***fett*t eufhtvt- Vu/<4 Í « »«<?«* t/* A" l)»S~ 
fofrom tv teuftevleuP- b+h>v lelettel vtem 
\neev UAU érinti ejtif ytAjton et? • l;«*Mm 
li<x VÍÍHI t*ubnth e-fy+h t£pf **"£?£?***' 
étf pyehtzxllah • exiuututevbneh • n/ru/x 
j*M/- /W*Á i< tvlli/efeijtij \a*U Aft- bel fen 
%nett*l <*j ju^ent- leleM ' w«/i/ '*** 
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gevt tartottanak • hog nyolchad napyg 
nem jttak • Némelyek voltának • hog kyk 
nek mykoron az tal etek eleykben hozatot 
felyevl hydeg vizzel evtevtteek meg • es meg 

5 mostak • es azt jttak meg • Némelyek volta 
nak kyk mynd az tellyes nagy bevhtben 
napyaban tevbzevr1 egyzernel nem jttanak 
sem zoltanak • hanem ha kerdetteek • So 
kak voltának • hog kyk rytkan evttenek 

10 halat auagy egyéb jo étket • hanem chak 
bevchevt borsot lencheet • Es hog ezekbevl 
egyebektevl megne jegeztetnenek • hog 
evk ezeket tezyk • annak okaert egy na 
pon egy • egyktevl zenuettetyk vala ma 

15 gokat • mas napon masyktwl -2 mynden 
napon valamyt meg vonznak vala ma 
goktwl • azokban kyk eleykben téteknek 
vala • Istennek jgynek hyrdetesseben 
kyre az zerzet vala kezdettevl fogva ze 

20 reztetven • istenh3 anne nagy gyeryede 
tevsseget evttevt vala ev reayok • hog 
sokan ev kevzzevlevk bátor leiekkel nem 
meer vala enny egy napon es • hanem 
ha • nem tevbnek • chak egy embernek 

25 es predicallot • auagy tevbnek • Kykben 
zent lelek be tellyeseyty vala azt belsev 
kenettel • az az • zent leiekkel • mely evne 

l A í betű r-ből javítva. 
2 Latin: Mulli, ne in specialem incurrerent notam, modo ab isto cibo, modo ab illo abs-

tinebanL 
3A/ i vagy azért, mert egy másik betűre (feltehetően e-re) írta rá a másoló, vagy 

azért, mert tintafolt esett rá: nehezen olvasható. 
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nuar fvvéfutnAp- h*U dU£ <uytnt AvtfoUh 
HAA fpt/hUtféhú' • *„#- )*c*ltHAl zent ytht 
vtHH'jatt UHé/itul ti fent piX*f*tiAl-fr? 
^JtHK »**H* éUAfWélicrnxiuJ' \Htlt\tht 
A> 
ÁM 

""r ff (f*nn*Í£ rtitiiíultifM • te MUm 

«i 

í ^ r >«**# /HM* fékfiíht ffAt*f*éL h»J**t 
Altg- Uléh/l*- Í$AU SLxUwtlij f*At*r • fij 

r*S*€n HAgh futni***#*! • JW- #/ 4 * * ^ 
h*tH*iP uf feuldr* - hl cri/hi/HAh 7é*it \uve 
*" *"*&• ftntélffrut • CÁffAh vtvwténfi* bélif 
P*** f*l*v' hf UAIA f*AHciA béltf pr*M4naÁ 
u* tfeht UhtAtt M hlé • a kintit teueti 
«*? tfftfélf fi*At*riWtl - f<tU ^tvftt nttfkrt 
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kyk meg fogyatkozyk vala az kereset tudó 
manbol • Mert sok fráterek • sok byneseket 
meg fordeytnak vala chak az zent1 apostolok 
nak epistolayokal • zent jacabeual • zent pete 

5 reuel • zent janoseual es zent judaseual2 • Es 
az zent mathe euangeliomaual -3 melyeket 
ad vala az frátereknek zent damancos aty 
ank • 
Egy jdevben mykoron parisban zolgaltat 

10 neek az generálé capitulum • es kellene 
némely4 frátereket bochatny az zent fevld 
nek orzagaban • az az jerusalemben • az 
poganok kevzyben • Monda jordanus 
mester • az capitulumban • ha valaky kez 

15 zevletek jo leiekkel jo akarattal keez men 
ny jerusalemnek fevldere • jelenche meg 
magát • Tahat jme meeg alyg végez 
te vala el az ev bezedeet jordanus mester • 
hog mynd enne soksakv fráterek kevzevt 

20 aleg leletyk vala valamely fráter • ky 
legottan veniat nem tezen vala • kevnye 
regven nagy syralmakkal • hog el bochat 
tatneek az fevldre • ky eristusnak zent vére 
vei meg zenteltetevt • Tahat remensis bely 

25 fráter peter • ky vala francia bely prouincia 
lis • ezeket latvan fel kelé • es veniat teuen 
az egyéb fráterekkel • zola zerzet mestere 

1 A z betűn és az e alatt keresztben piszokfolt van. 
2 Az e betű ű-ból javítva. 
3Vö. 125/10-4. 
4 Az y fölötti pont: véletlen tintapötty. 
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nté- fér&AmS mefttr*teP- t»i#u JUOM • tff/^A? 
UH fon ntt/hy -.AHAipi wxttp sitpfAé etiHtfcni 
éj f»Atevth*£<> <MtAm\ el bődjAe engenut ef 
tu \ultl jeruÍAÜníitn • \utvt en A*ef bA 
gfftl1- eu ittlep- el mennem /JA/AI** • 

tjfilf iHHóCeVtClUf ^AfA JiAfAMffyú/A ffAft/ffAl 
ypoiuntiAltfHAl*- * Ifa/f hAlA»iel$i fir*Ate9*eht 
hvlhene AZ b*t*r*tfjo*~ * *? ly^HAUhiAk-
^hiert • nuhfet vtntel UAIA h**tlr**f"if 
JSAfJA tjUvl • íyttfh^U fAf$AHAlL pAVAild/* 
UhfA^i Hit»5" tHonéAhl- \Í*IHA AJ preuíMSiA 
U enfithilltmÍAH AJ fvAterehter ' ** jt*t 
Annt fit fiuHrthtet fihffAtfA «*«U ***** 
te*h pAjtAMAt YAV*najolAftyit*A faf*ttP~ ' 

yntini *f Hl\i\e$ c+wtoluntéh ' MtmeUftF 

«* ti men pereiméi hAVAhtfihvf'" Af/A eu 
>VMíttA^^ A.th*h UAIA ti kelljeftHen vM/pjr 
HIWMKVI tS /J^IAIÍU • \Untehftk- h*ef 
fyrttAh MA\A e*rt»weHtn •/j#5" ti \nef\mj  
AilortiAft- MI |#PNA MSU • fqriiAp- MAIA 
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nek1 jordanos mesternek monduan • Tyzte 
lendev mester • auagy meg agyad énnekem 
ez frátereket2 • auagy el bochas engemet es 
ev vélek jerusalemben • mert en keez va 

5 gyök ev vélek el mennem halaira • 
Esmeeg vgy oiuastatyk ez zerzetnek 
kornykayaban ez regy atyáknak isten 
hez való nagy zerelmekrevl -3 

Hog jnnocencius papa paranchola franchay 
10 prouincialisnak • hog valamely frátereket 

kevldene az tatárokhoz • az haznalatnak 
okaert • melyet remei vala kewetkevzny 
papa ezbevl • Mykoron papának parancho 
latyah4 meg mondatot volna az prouincia 

15 le capitulumban az frátereknek • es jme 
anne sok frátereknek sokassaga ada evma 
gat papának parancholatyara kéznek • 
hog chodalatos nagy syralm foglala meg 
mynd az tellyes capitulumot • Némelyek 

20 syrnak vala azért nagy keserevseggel • 
hog keruen meg nyerhesseek ez fele enge 
delmesseget • Némelyek syratyak vala5 az 
ev il jgeen zerelmes baratyokert • kyk ev 
magokat attak vala il velhetetlen nagy 

25 mvkakra es halaira • Némelyek kedeg 
syrnak vala evrevmekben • hog6 el menny 
áldomást nyertek vala • syrnak vala 

1 A k betű a másik lapról átütő viaszfolt miatt nehezen olvasható. 
2 A szó után keresztben piszokfolt van (vö. 320/3). 
3 A rubrummal írt bevezető nagyon halvány, szinte rózsaszín. 
4A/i betű /-bői van átalakítva. 
5 A v betű ű-ból javítva. 
6 A g egy másik, be nem fejezett betűre van ráírva. 
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HtnulqtP- bAHAhtáFbAH Hftt^uftgtngbtn 
wert jjíléóHtA/}- d vutnnif nem nnerlptt 

bAi*i*Heú0 AhfAuh ht*n tuttvb i**j*t~ ntiéttf 
A* tv ftiieotlntfégífíit utgij h*tfkrft$entfi-
ehijéH h^betiJH • Y<XMHCÍ}ŐU aj fvMtvtkith-
tMífnUnatt • /)o/t-/wt \iitUkjkfPtLyfUJutP-d  
mcHníf <sfaiYá.úiafr uvtnt/ twtltwt titlk 
veftqtii Ijifhtth- d ^tUftuUfiurt •*$ végvMofavL* 
Ifógwtid enytePif <tUhi\tiAifőfa*t mtg- HttnU 

• útHf ]*littHjét*Ltíit *Mg yttélhnrt 
watt ftt-fMttrtP- • te yntlif nttfftvl u+U 

bUbtVth-1^ őólagva. tXYH&güfait * 
*UVH tfufiP- júMutl <*Ja£ • ht VHtéir tttntr 
ftliHt Njtvtiftttt' l\u\¥ibtvt*8 +**t/hrt 
íjhn fovuxp- 7€HF htvtntl hf tvttefi w^nt 
te tv 6abő$- íjaUU HtiJAh * ifag- tí b9ci\*t. 
n<tij* tvttt • \wtvt h*éHAÍj<* evht Uunif,, 
hithttl Ltlmlm «A? hi\tt*t *t$ *f ÜMjtif 
ttuntl- h/djeufemth * • * éfwittg 4f<w 
h*to6 gtviitóetKujJegvtvl • >xitU\*t M* \f** 
gtrtMteh k<*U vif f*AftvthitP- jijvijbé* . 
MHt ŐAHtAHCOe dÁlAMp- ttjttHtt'f*l ***** 
ttttfit h>y*OH ' HtM c\w& bónőHtt^ban 
ht wttinh ttllijes oUf arjAgbAtt • te <>/'///* 
YHÍfvtbtHevt tj jtrjttéttt • Ht\H r//«*A fH 
\tr*ajfikoft • tSt ipfoifortvi te MfliMH VA 

1 
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í 
némelyek banatyokban keserevsegevgben1 

mert áldomást el menny nem nyerhete 
nek • ffrater hvmbertus • ky vala zent 
damancos atyánk vtan evtevd zerzet mestere • 

5 az ev feyedelmsegenek vagy mesterségének 
eleyen kezdetyn • paranchola az frátereknek 
myndenevt • hogha valakyk akarnának el 
menny akaratyok zerent e2 istenért es az ke 
reztyen hytnek el zelesevleseert • az poganokra • 

10 hog ezrevl evneky akaratyokat meg monda 
nayak • O ky jelenthetneye meg meltan 
mely sok fráterek • es mely mezzevl való 
<me> fráterek ez dologra evmagokat • 
nem chak jo keduel adak • de meeg ennek 

15 felette kezereyteek hvmbertvs mestert 
isten fyanak zent vérének ky evttese myat 
es ev bodog halála myat • hog el bochat 
naya evket • mert tudnaya evket lenny 
kezeknek halaira az hytert • es az jduezey 

20 tevnek dychevsegeert • Esmeeg az ay 
tatos geryedetevssegrevl • melyet vr isten 
geryeztet vala az frátereknek zyvyben 
zent damancos atyánk testének fel emel 
tetese koron • nem chak bononyaban 

25 de mynd tellyes olaz orzagban • es olyha 
myndenevt ez zerzetben • Nem chak pre 
dicacyokon • de gyakorta es nyluan va 

1 A szó utolsó szótagján viaszfolt van. 
2 A tévesen elkezdett szó e betűjét a másoló nem húzta át. 
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3Z5 
U t\tl\\thn - \UifHtnttu m\tlui • myHimi* 
ptnu* AH*mj -fnxl holHA tltg- tjt v*t*&~* 
\tltnttnu vtitM^iA óhiifh l)*tpl*P- *»q** 
W ht* ifhtnntb-hf iiiht Hlhiefótn h4gq* 
hf édéih Httiné iVitfrul ewWt -A******' 

VJ#*«*A- tfttnéitktH • ijtr • hit JAJ • //a*4 

wiijj- ifttttkis&iH • YMifafón COHY*& 
HAtjttY pVihcnllAHA UiWíit OVjAgVA* 
<*j tvttnétP- tik* • *# \%n\\fovún CÚHYAÓ 
vntfhtr j] trthtthhtvl btUgwl ntiir 
ifUirtyrőlt*OfhAh>h hóin* Mivnelii tvit, 

i$ Mwiilíj ftvthcahtr ftrftt Mtf fr*t*rl-
htot lattn unt UAU • lythf UAU **£'*' 
*1 ivitvtttfi&rt • Mtlif fvAttvf ynuhnn 
lÁtHéí 4*? tv*ht*P- • /itf/f ntt/nétnrefft** 
ifit Hé AUAHA * HlCHtU **j ifttHtt1 AjfV* 
tivntp- • Aa ** ttneM yntg- ntutaton* 
<AÍ cviíhi/t 'te j ^ en AHÍIW- * if<*j ̂ f6/** 
Uhit t$ Ui i<Ht*htt - M- ** *<léH* M 

itot Uóli 

hffvití - uttft witltatUvt IjiiféP- * lÁtfAl' 
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lo helyeken • Mynemcv nyelve • mynemev 
penna auagy jras volna elég ezt meg 
jelenteny • Annak okaert hagyvk mynd 
az vr istennek • ky ezeket tellyesben tugya • 

5 ky aldot mynd erekkevl erekké • Ámen • 

Vrnak eztendeeben • ezer • keet zaz • har 
myc eztendevben • Mykoron conrad 
mester predicallana nemet orzagban 

10 az eretnekek ellen • es mykoron conrad 
mester az eretnekektevl bodogwl meg 
martyromoztatot volna • Némely eret 
nek evrdegegtevl meg chalattatot vala • 
es némely predicator zerzet bely frátert 

l i kyt1 ev jgeen zeret vala • jnty vala evtet 
az eretnekségre • Mely frátert mykoron 
latna az eretnek • hog mynden keppen 
ellene állana • Monda az eretnek az fra 
térnek • ha en teneked meg mutatom 

20 az eristust • es az ev anyát • es az aposto 
lókat es az zenteket • kyk en velem tar 
gyak ez en hytemet • hyzze • Tahat az 
fráter gondola • hog ez eretnek meg 
chalatot volna evrdegtevl • monda • ha 

25 byzonsaggal meg byzoneyhatod amyt 
fogach • nem méltatlan hyzek • Tahat 
az eretnek meg evrevle • egy eyet zerze 

1 A tárgyrag utólagos betoldás. 
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kyben ez dolgot be tellyeseyteneye • Az fráter ke 
deg tytkon nagy tyztessegel veue eristusnak 
zent testet egy zelencheben • es teue ev me 
lyenek eleyben az capucyom ala • El menuen 

5 ez fráter ez eretnekkel • jmaduan aytatoson az 
vr istent • hog ev rayta ne hatalmazhasseek 
valamy evrdevgy chvfsag • Mykoron ke 
deg ez eretnek vitte volna az frátert az kev 
zel való hegynek lábához • nagy hamarsag 

10 gal latanak nagy fenessegel fenlev • es nagy 
jo jllatokkal illatozó palotát • Es az palotába 
mynd kernyevl aranbol chynalt zekéket tetet 
veen • Mely zekékben evl vala vellamo fenes 
seggel fenlev kyral • meg feyredet ferfyak 

15 nak sokassagaual meg kevrnyekevztetevt • 
es ez kyraly mellet jgeen zepseges kyralne 
ázzon evl vala • Ezeket hog lattá volna az eret 
nek • le esuen ev orchayara jmada ez kyralt • 
Az fráter kedeg kevzelben jevuen • ky vona 

20 az zelencheet kyben vala eristusnak zent teste • 
es eleyben mvtata az zekben evlev kyralne az 
zonnak monduan • Ha mennek es fevldnek 
kyralne azzonya vagy • jmehol az te fyad • 
jmagyad mykeppen istent • Legottan mynd 

25 el veze az evrdevgy chalardsag • es anne 
nagy setetsegek levnek • hog aleg jevhetenek 
ky belevle • Azért ez eretnek eristushoz meg 
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fordula • es ez meg mondót fráterrel evzve • 
ez dolgot meg jelente • nemet orzagbely pro 
vincialisnak fráter corradnak • Mely pro 
vincialis ez dolgot az frátereknek gyakorta 

5 meg jelentette • el veztegveen az zemelyeket 
es az helt • hol ez dolok volt • 
Vala némely fráter parisban • ky olyha zev 
netlen marad vala jmadsagban • es syralmak 
ban • Es az tanolsagot • es az scolat • es az 

10 predicacyokat el hagya vala • tellyesseggel 
chak aytatossagra jgyekevzyk vala • Ez fra 
térnek gyakorta jelenven pokolbely evrdeg 
azzonyonk maria kepeben • nagy sok tytko 
kat jelent vala meg ez fráternek az evrdeg • 

15 es jgeen dychyry vala az ev allapatyat • az az • 
hog egyebekkel nem tanol • scolaba nem me 
gen • es predicacyora nem megen • hanem 
chak hog1 kyvalt keppen egyebektevl • magát 
atta aytatos syralmra • Mykoron az fráter 

20 ezeket meg jelentette volna cremonensis bely 
clastromanak prioranak • hagya ez fráternek 
az prior • hogha esmeg meg teerne ky evne 
ky jelenyk • tahat orcheel rea pevkneek • es 
monda • Ha az bodog zvz maria leend ky te 

25 neked jelenyk • megnem haragozyk • mert 
ev jgeen alázatos • es menedekevl2 vezy az te 
engedelmességedet • Ha kedeg evrdeg leyend 

1 A g betű z-ből javítva. 
2 A k betű v-ből javítva. 
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ev jgeen kcuely • es meg zegyenevlueen el ta 
vozyk • kyt mykoron meg tevt volna az fra 
ter • meg haraguan az evrdeg monda • 
Atkozot te • es aky tégedet ezekre taneytot • 

5 Ez jdevtevl fogva el fvta pokolbely evrdevg • 
es soha neky nem jeleneek • 
Vala némely zerzetes es byzon bezedev • ce 
saryay fráter peter • es vala olaz • Ez fráter 
peter volt ez zerzetben prior es lector • es 

10 jrta meg némely zerechennek eletyt 
ezenképpen monduan • <Constanty napol 
bely> Kegesseges1 Ianos1 chazarnak jdeye 
ben. venerany fráterek egyéb fráterekéi 
bochattatanak papatwl constanty napoly 

15 ban • az gevrevgevknek teuelgesevknek 
le <engele> engeztelesekre • Ez jdevben juue 
az fráterekhez • zerecheneknek némely pap 
ya • ky vala az ev atyoknak tevruenenek 
jgeen nagy zeretevye • az az • az gevrevk 

20 tevruennek zeretevye • Es vala ez gevrek zereche' 
pap • kyuevl chodalatos keppen meg ekesey 
tetevt • kylemb kylemb fele ekés erkevlchevk 
kel • Vala ez gevreg pap barát2 ev tekentetyben 
egygyevgyev • vala evneky hytuan evl 

25 tevzety • jarasa mértékletes • rytka be 
zedev • De semmy lelky jozag ev benne 
nem vala • Azért mykoron az gevreg 

1 A kezdőbetűt utólag - feltehetően az előző szavak törlése után - alakította naggyá 
a másoló. 

2 A szó interlineáris betoldás. 
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pap barát1 zolna ev vélek az capuban • keresueen 
evket el fordeytany az hytrevl • es vonny ev 
vtanna taneytvanyokat2 • Vgy mond ez fe 
lyevl meg mondót fráter peter es prior • En 

5 oda hyvatuan el meneek • es azt vallom 
hog jgeen chodalkozam ez gevreg papnak barátnak3 

ev tulaydonsagyt es ev erkevlchynek enne 
ékességéét • mene erkevlchevknek ékességéét 
en jtyletem zerent mynalonk soha senkybe 

10 nem láttam • De mykoron keues jdev vtan 
ez gevreg pap barát3 • meg karomlotta volna 
vronk iesust eristust • monduan evtet lenny 
chak tyzta embernek • en evtet nagy her 
telenseggel meg vtalam • es az kereztyen 

15 hytnek malaztyat es erdeméét en bennem 
zokas fevlevt erezueen • es az frátereket 
veztegleteem • Ez veztegseg alat meg ker 
deem az zerechevn gevreg papot barátot3 • hogha 
az ev tevruenyekben meg volna jrua • 

20 hogha valaky machometnek ellene monda 
na • oly ember ky ev hatalmokban volna • 
ha ez il embernek feye el vagatneyeke 
mynden irgalmasság nekevl • ffelele ez 
zerechen pap bara3 hog vgy vagyon az ev tevr 

25 vényekben • Es en fráter peter mondeek • 
tahat az te feyed es el vágandó my tev 
levnk • auagy machometnek tevruenye 

1 A szó lapteteji betoldás. 
2 Az utolsó a betűt először n-ből átjavította a másoló, majd megerősítésül a javított 

betű fölé is leírta. 
3 A szó interlineárís betoldás. 
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nem jgaz • es ezt nyluan meg mutatom • 
Mert ha az ember meg evletyk ty tevruen 
tek zerent • ky az zerechenek elevt macho 
metevt meg karomlanaya • kyt ty1 mondotok 

5 az felséges istennek prophetayanak • dema 
ga nem mongyatok evtet istennek • Azon 
keppen az oly ember ky az kereztyenek elevt 
eristust meg karomlangya • kyt my nem 
chak prophetanak vallónk • de es myndenek 

10 nek istenének • es prophetaknak vranak 
vallónk • jgaz tevruennyel • sevt jgazb tevr 
uennyel evletyk meg az kereztyenevktevl • 
zenuedny kel az tevrueent • kyt te mondaz 
az te machome<d>tevdert2 • Ezeket haluan az 

15 zerechen barát • meg nemula nem tuda 
myt zolny • Tanát en fráter peter mondek • 
ne fely • nem halz meg • mert machometnek 
tevruenye nem jgaz • De maga byzonual • 
myert istent meg karomlottad gyevtrelm 

20 nekevl élnem meegy • Es mykoron en eze 
ket meg montam volna az chazar por 
kolabyanak • legottan kettevt kevlde az ev 
zolgay kezzevl • kyk az isten karomlot az 
tevmlevchben vynneek • Azért bemenuen 

25 az zerechen pap auagy barát • az tevmlevch 
ben • az napon • sem másod napon • sem 
eueek • sem jueek • hanem le evle egy 

1 Interlineárisan ty, marginálisan ty alakban leírt betoldás. 
2 A szó első t-je interlineárisan az áthúzott d fölé írva. 
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kevueen • olyha <mozdulatnakk.> mozdulatlal 
jmaduan • mykeppen ezt meg byzoneytot 
tak1 egyebek kyk az tevmlevchben volta 
nak • meg kevtevzucen • Ezeknek vtanna 

5 en fráter peter gondolám • hog meg la 
togatnam ez zerechevnt • es el meneek 
egy társai • ky tugya vala az gevrek nyel 
ueet es dyak nycluet • az tevmlevchhez 
napnak elev horayan • Es lelevk evtet 

10 evlny az2 kevuen • De mykoron mynket 
latot volna • fel kelé es monda • Kérlek • 
halgassatok meg en bezedymet • Esmeg 
monda • mynek elevtte ty jde jevnetek 
el zvnyadek ez kevuen • es lattatyk vala 

15 énnekem • en hozyam jevny az en apa 
tómat vagy feyedelmemet • es hozny en 
nekem jgeen fekete kynyernek rezeet 
vagy. darabyat • Ennek3 vtanna lattá 
teek4 énnekem • hog ty jevnetek en ho 

20 zyam • es hoznátok énnekem egy egeez 
feyer fenes kynyeret • es hynatok en 
gémet az kynernek meg ételére • Es 
en fráter peter legottan egy egeez feyer 
kynyert elev adek • kyt hoztam vala 

25 tarsomnak tudása nekevl • es adam az 
zegeen ehezevnek monduan • íme jgaz 
za tevtte vr isten az te látásodat • vegyed 

1 A második o betű a-ból javítva. Az a-t valószínűleg át akarta írni, de a tinta össze
folyt, ezért a javított betű fölé írta az o-t. 

2 Az a betű e-böl javítva. 
3 A szó második n betűje e-ből javítva. 
4 Az / betűn piszokfolt látható. 

641 



5** <0 Mté hfvitjtyxxth YM \,kmf UVAI 
ifah • Yvtelyet UlhJ- hfuel jaé+nh <***. 
**JiljH*A titthni . httfóHitM hwt<*i UH 

P**őu**t ehA* fyw**/ * $c A* <t* jtfuet 

Pl| *f «M M*f>«*f #/f*ty * , H , ^ tUgtijtíj 

330 
165v 

ez kenyeret es egyed meg • ky mykoron 
vette volna az kenyeret • mondek az zerechen 
nek • Az te látásod < hat >nakJ értelmet byzon 
ual meg mutatom teneked • Az feketese 

5 ges es bydes kynyernek reze vagy darab 
yat • melyet lattal • kyuel zoktak ebek 
es dyznok eltetny • byzonual tugyad len 
ny machometnek tevruenyenek es ta 
nolsaganak • melyet keuansagos zaual 

10 nyelnekbe az vad es bydes emberek2 • 
az az • az poganok • Es vgatuan az by 
zonsag ellen okosság nekevl • gyevnyer 
kevduen chak kyvevl • De az ev zyvek 
ben hyvok • kynek okaert es láttad az 

15 kynyernek rezeet az te apátodnak ke 
zeben • ky teneked atta az neuolyas ta 
nolsagot • De az egy egeez kynyer es fenes 
nem egyéb hanem my vronk iesus xps • 
ky az ev nepeet eltety3 es meg elegeyty 

20 tudományai es tanolsaggal • Az kynyer4 vgy 
mond • ky le zallot menyekbevl • Ez az < kynyer > 
termezet felet való kynyer • istennek allatya 
nak fene es dychevsege es abraza • mely 
kynyer mynden emberektevl vetetyk tellye 

25 sseggel • es egezzen • de maga azért ez ky 
nyer myndenkoron egeezzen marad • me 
lyet te tegnapon meg karomlottal • me 

1 A h betűt először n-re próbálta javítani a másoló. 
2Azmésb betűn tinta kenődött el. 
3 Az y fölötti pont: piszokfolt. 
4 A szó fölött piszokfolt látható. 
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lyet adónk1 neked jmadandonak es hyendev 
nek • Azért ezeket monduan el meneenk 
onnét • Nem sok jdev vtan • my akaratonk 
bol az tevmlevchbevl el bochattateek • es me 

5 ne az mynor fráterekhez • kyk kevldek 
evtet my hozyank • Es taneytatek zerel 
mest az fraterektevl negyuen napyg my 
hazonknak kerteben • gevrevgevknek 
némely regy egyhazában lakozuan • es 

10 taplaltatuan keues étellel • az credót • pa 
ter nostert meg tanola • Es tellyes zy 
vyuel istenhez meg fordula • zent pal 
meg fordulása napyan • meg kerezttel 
kevdeek • es hyvattateek palnak • Melyet 

15 sok jdevkben lattonk • hog az vr istennek 
aytatoson es hyven zolgalt • ky legén 
aldot myndenek mya evrevkkevl erek 
ke • Ámen2 • 
Mykoron albyay mynor fráterek sokayg 

20 mukalkottak volna víznek kereséséért • es 
nem lelhetteek volna • Oda iutvan fráter 
mauricius bononiabol predicallasnak oka 
ert • ky vala nezetseggel nemet • nemzet 
tel nemes • zyuel alázatos • evltevzettel 

25 hytuan • zegeensegnek byzon zeretevye • es 
eretnekevk ellen gyeryedetevs es haznos 
predicator • Mely fráter mauricius • 

1 Az n betű interlineáris betoldás. 
2 Az e betű ű-ból javítva. 
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U • fflrirf- //y ««* tuHiüjl falt mutató 
P'HtifH' WUjw*Ht- ítf* cri/hifah nmt 
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***** h*& ** Af ttfuéhf lj*t?t*h hiií*r AUV 
fA hM^fmfttf ' »itiui rfJtW • *HtigMé**i tíntttc 
AZémtHil h, *%**$«« olU2t*H4«l • hí** 
Méfff Jt+YAHthélhL AZ tftfkr UUé/Hét tiiiHtt 
jkHf Um UOJA fa? **„<%, W*M*»/ *»U'f 
rHT ?f+lMAttjAhi4 •Ayéft ti tHHtluAH tjét 
***&! //€€^ ff€t*± • Z<rp<f 1*VtHt Aj f/fíú? 
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az mynor frátereknek mukayokon kenyerev 
le • istent hyuan evnekyk helt mutata 
monduan • My vronk ih"s eristusnak neue 
ben jt ássatok • es meg lelytek az vizet • 

5 Legottan az mynorok kvtat asanak • ky 
mynd ez may napyg bevseges es egesseges 
vizeth aad • Esmeeg vgy oluastatyk 
zent damancos atyánk fraterynek korny 
kayokban • hog nemet orzagbely argen 

10 tinay nehay fráter gualterus prior 
es lector • ky vala alázatos • aytatos • es 
irgalmas • Mynek vtanna ez prior colum 
baria bely sororoknak capitulomot tartót 
volna • es az sororoknak tyzteket oztot vol 

15 na • Tahat az vduarhoz lato soror • kyt az 
hydeg jgeen erevssen leél vala • mond az 
priornak • Atyám • énnekem myehoda tyz 
tet ach • felele az prior • az hydeg lelees 
legeen neked tyzted • Azért ez soror touab 

20 ba nem akara eelny oruossagokkal • mond 
uan hog ev az evneky hagyot tyztet akar 
ya tartany • mynd addeg • mygnem esmeg 
azontwl ky < oldoztatom > oldoztatneek • ky ev 
neky parancholta az hydeg leleesnek tyzteet • 

25 sem hyzy vala hog evneky valamy oruos 
sag haznalhatna • Azért el mwluan hat 
vagy heet hetek • zerzees zerent az prior 
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»tig" Hé*t • IjAÍuAH éj f»V4M*b- <M\hXtoft+$aSr ' 

r**ttitet*uU tu rai/tn tó unnia falhénAk- tlevfte 
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Mof^ffin tttnuufnt ftuttre U tor/fejt* • tó 
éj \l€HH**lfoS»A ttüi\éfftggél **£$" *pi4tpf*L - l 

rfnutgr mijbown nemelij W///</iw«l \<evtu 
l$*tn itvptte tő lelhhttr- nagy $*rtt**q* nemet-
putev tgitftv jHKbittduAH • te ncHtelij ewher aj 
e* frthcnafótfdt tu jutidtéfiutl meg A*wM 
luaja *ftm tifktber ti embert xnegntnt feh 
tyhttif* •~$<t/j<tt monda tj ftufitr mtjnétntp-
>wA IpJUftm ej embemelh • Tugr'jJiÁ hijjjon 
Y | W *%*" élnem Hrutd g/ftufrcÁH ne feni' 
Mely tttibey IcetoihtM hafatitrtwM kfj menüért • 
l*$oth*n \+*ég ZÓIÓHÓMU • W /* bAtMhfht/ meg-
r**H%jt*Hef- • W e§pjebtk\t megne ftrtJpr 
** 'Af**** él Hfuftltn hjif fye/et-' tntg- teere 
éj fv*tuv tvúMné fv+ttr*el hf elevjtt* t* 
** hét* \k*U +j*n e/etthif fjeimre • tereteeA-
*févt ej fvabtr a / beleninaf- LAv*h/h>]' fa 
« A W W W élj ttt *Vtf hu Uttt &M*jUgvt ** 
ip/f- fntxdwuf*. ifhtnt ej Ubniert • JMJ/*£rW-
feten tj fráter !»*• i/fmuff*] • té *j Uf ifhn nug 
uX* *j <W*MJ>M/ <*j tUutti) eipfctpHt 
^r*Mr5" topt4* éjtn fr*t*r hi/ljéhvtí hunit • Ht 

333 
167r 

meg teere • haluan ez sorornak aytatossagat • 
kevnyerevle ev rayta es monda sokaknak elevtte • 
En tégedet meg oldozlak eristusnak neuebe • 
az hydeg kieseknek tyztebevl • Mely soror 

5 alázatoson evmagat fevldre le teryezte • es 
ez jdevtevlfogva tellyesseggel meg gyogyvla • 

Esmeeg mykoron némely vilhelmus nevev 
jgeen zerzetes • es lelkeknek nagy zeretevye nemet 

10 fráter egyzer predicaluan • es némely ember az 
ev predicacyoyat ev jvevlteseuel meg bánta 
naya • sem ez fráter ez embert megnem fed 
hetneye • Tahat monda ez fráter myndenek 
nek hallására ez embernek • Tügyad byzzon 

15 val • hog ezt élnem múlod gyevtrelm nekevl • 
Mely ember legottan vakmerevn ky menuen • 
legottan meg bolondula • es ev baratytvl meg 
kevtevzteteek • hog egyebeket megne sérthet 
ne • Azért el muluan tyz hetek • meg teere 

20 ez fráter • teophilus fráterrel ky elevzer es 
ev vele vala azon elevby helyre • Kereteek 
azért ez fráter az bolondnak baratytol • hog 
el feledneye az ev rayta levt bozzvsagot • es 
hog jmadnaya istent ez bolondért • Jmadsagot 

25 tevn ez fráter vr istenhez • es az vr isten meg 
ada ez bolondnak az elevby egessegeet • 
Esmeeg vgyan ezen fráter vilhelmus • ne 
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mely sorort kyt harmad napy hydeg lel vala • 
jmaduan ev érette fráter vilhelmus • meg gyo 
gyeyta evtet monduan • Menyei agy halat 
istennek • Esmeg némely varnak azzo 

5 nyanak • vala egy fya kyt az nehéz korsag 
tart vala • Ez azzonyon el vyve az ev fyat 
némely nemeet veen fráter henrychez • ker 
veen evtet hog az ev fyaert istent jmadna • 
Ez fráter meg gyevzetven ez azzonnak ke 

10 reseuel • jmadsagot teuen es ev kezeet az 
gyermeknek feyere teueen mendeneknek elette1 • 
legottan tevkelletes egesseget nyere neky • 
Esmeg vgyan ezen [fr]at'2 henryk • zallot vala ne 
mely vitéznek evzvegy felesegynel • kynek 

15 ev fyat • ky jmmar kevzel vala halálához • 
ev jmadsagaual es ev társának jmadsaga 
ual halairól életre meg hyva • 
Keet fráterek ispano<nu>sok • bochattattanak 
vala predicalny • es jvtanak mandricomba 

20 az sororokhoz • kyknek zent damancos atyánk 
atta vala az zerzetnek ruhayat • Azért my 
koron <egy> ez keet frátereknek egyk • neme 
ly hazachkaba gondolkodneek az istennek 
jgeyerevl • melyet kellene predycallany az 

25 Sororok elevt • Tahat némely kakas az ev 
gyakorta való enekleseuel • kezde az fráterek 
nek elmeyeket meg bantany • Es jóllehet 

1 Utólagos, ugyanabba a sorba írt betoldás. 
2 A szó a bal margón lévő, a bekötéskor csonkult betoldás. 
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h*.*ge*j h&íe ottan H<«$- tj&U * h-uhfét tw* 
fovtM ÍMvt~ U*IMA tf fini?*^ • eő g&fMn-Atf* 
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h«H*«^/*3 fel €j h*b*jfr • eV <« ^ J* nmhj 
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hog az1 fráter az kakast vntalan el evzy vala • De 
az kakas gyakorta meg teerueen • az ev ének 
leseuel2 az frátert meg vntagya vala • Azért 
az fráter ezen meg jndultateek • ragaduan 

5 ev palchayat istapyat az kakast meg hagyh 
ta • es az kakas ottan meg hala • Melyet my 
koron latot volna ez fráter • es gondolnaya 
az ev alhatatlansagat • az sororoknak es az 
ev karokat • bankodeek arról amyt tevt 

10 vala • es kezeben veue az meg holt kakast 
es monda • Vram iesus eristus • te ky ez ka 
kast teremtetted • es ky mendeneket tehec 
tamazzad fel ez kakast • Es en az te malaz 
tod mya touabba meg oltalmazom maga 

15 mat illyen alhatatlatsagtvl • legottan az 
kakas az fráternek kezebevl az fevdre repev 
le • es az ev zarnyayt ky evtveen enekle • 
de nem oly zevnetlen mynt eleb • Ezeket 
ispanyay fráter eged jrta meg zerzet mestere 

20 nek • melyeket az fratertevl hallót vala • kynek 
ezek tevrtentek vala • kynek evbezedet zerzet 
mestere meg hyve • azért hog byzon bezedev 
es jo fráter vala • 
Nemevnemev ispanyay <capnal> capla3 • mykoron 

25 egyk zemeuel mendenestevl semmyt nem 
latna • hyty levn ezrevl ez caplannak • hogha4 

fráter levryne predicator ev kezeet az ev ze 

1 A sor fölé írt betoldás. 
2 A szó első e-je egy elkezdett n betűből alakítva. 
3 Az áthúzott szó fölé írt betoldás. 
4 A szó utolsó szótagja feltehetően utólagos betoldás. 
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*wWf fmttrMét HiijuJfei f^w fótafoít fo*<kq 
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«<£ f ü lllthtftzK ' <?«? Kylí^ tvifrtéfjMl ytttMHct-
)\m$jtjUi^t * % | ^AjniMj embert f«a>H*fM 
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mere vetneye • hog gyogyvlna • Azért kereteek 
ez frat' levrync • es jllete ev zemeyt • es leg 
ottan meg gyogyvla • 
Esmeg vgyan ezen fráter levrync monda 

5 némely jfyvnak • hogky nem akar vala ev 
elensegynek meg bochatny • Tüdőm hog 
meg bantatod evrdegtevl • kyt nálad vi 
selz az harag mya • Ezeket monduan ez 
zent ember el mene • Es jme három napok 

10 nak alatta ez ifyv el ragattateek evrdevgtevl 
test zerent • es neuolyasvl gyevtevrteteek • 
Azért ez ifyv el jevueen fráter levrynehez 
es evneky alázatoson engedueen • tevkellete 
tesevn meg gyogyvla • 

15 Vala papyay conuentben • némely zerzetes 
ember es gyeryedetes es jgeen malaztos 
predicator • kynek vala neue ismaraldus1 • 
Mely fráternek myatta isten sokakat2 fordey 
tot meg • es sok chodakat tevt • kyk meg 

20 byzonyeytattak oly tanok mya • kyknek ta 
nolsagokat melto hynny • Kyk kezzevl 
evt santak • vettenek jarast • Négy syketek 
hallást • Keet nemak zolast • Három vakok 
latast • Hármaknak adatot meg kezeek 

25 az ev illetesere • es iesus eristusnak neuenek 
hyvasara • Egy papyay embert tamazta 
fel • ky jmmar mendenektevl meg holtnak 

1 Az / betű d-ból javítva. 
2 Az s egy másik, be nem fejezett betűre van ráírva. 
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HMMLhff" IML • JVM/- hrqtnth \ktHJtml  
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f* «í lifciH hn*t0 +t#iiőh Mtan bibgnl Ai/ 
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mondatyk vala • Zent kereztnek veteseuel 
es iesus eristus neuenek hyvasaual • Hat 
jffyakat chodalatos keppen meg zabadeyta 
kyk padonak folyó vizeben veztek vala • 

5 Mykoron némely kevzuenyes azzonyallat 
evt volna az ev étkének maradékából • meg 
gyogyvla az kevzveenbevl • Esmeg ne 
mely beel poklost ez zent atya meg chokola • 
es legottan az ev daganagya le zalla el 

10 muleek • Esmeeg némely kevzvenyest meg 
gyogyeyta eristus nevének hyvatalaual • ky az 
kevzueenben tyzenneegy eztendeyg fekevt vala • 

Némely conversus fráter • mely fráter jgeen 
15 lelky fráter vala • lata látásban mynt neky 

lattatyk vala • hog az papiay papok es ne 
pek jevnenek predicator zerzetnek hazahoz • 
kerueen evmagoknak egy frátert atyául • 
adatny • Mely dolgot mykoron az supprior 

20 bezellene <ez felyevl meg mondót > az koron 
való priornak fráter jsynardosnak • ez pri 
or eleue meg lata az ev halalat kevzel len 
ny • legottan eseek az ev supprioranak la 
bahoz • es generaliter meg gyoneek neky • 

25 Es ez vtan keuees napok vtan bodogvl ky 
muleek ez velagbol • Vala kedeg ez prior 
zvz • elmeyeben es testeben • holta vtan es • 
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sok chodakkal fenlet • Mykoron kedeg 
az predicator zerzet zent damancos atyánk 
tvl1 eretnekség ellen es teuelysegek ellen zerez 
tetevt volna lelek zerent tolosaban • Es az 

5 fráterek az tartományokban olyma négy 
ven eztendeyg vyaskottanak volna az eret 
neksegek ellen • es az kémen feyedelmek ellen 
kyk ezeket oltalmazyak vala • Vyaskodnak 
vala kedeg az fráterek • éhségben • es zöme 

10 sagban • es mezeytelensegben • es nagy sok 
nyomorusagogban 

1 Az / betű után piszokfolt látható. 
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Az írás egyes halvány vonalait 
a hasonmáson csak retussal 
tudtuk volna láthatóvá tenni. 
Erről, valamint az áttünések 
lefedéséró'l a paleográfiai hűség 
érdekében lemondtunk. Átira
tunk természetesen a hason
máson nem látható jeleket is 
tartalmazza. 
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