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B E V E Z E T É S 

1. A kódex leírása. — A Szent Margit élete vagy Margit-legenda (rö
vidítve: Margl.) elnevezésű eredeti kódex az Országos Széchényi Könyvtár 
kézirattárában található, jelzete Magyar Nyelvemlék 3. A kódexlapok két 
erős fatábla közé vannak bekötve, a táblák mérete 223 x 145 mm. A táblákat 
sötétvörös (majdnem fekete) kecskebőr fedi, a bőr egykorú lehet a táblák
kal, csupán a gerincet borító része új. A táblákat fedő bőr finom mértani 
rajzolatokkal, bevésésekkel van díszítve. A könyv gerincén aranyozott nagy
betűkkel írt cím olvasható: SZ. MARGIT ÉLETE. XVI. SZ. KÉZIRAT. 

A fatáblák sarkait a bekötéskor bevésett rajzolatokkal díszített sár
garéz sarokpántokkal látták el. Az eredeti 8 pántból már csak kettő van 
meg, az elülső lapon az alsó külső, a hátlapon a felső külső sarokpánt. 
A gerinc melletti sarokpántok mind hiányoznak. A felső és az alsó tábla 
középpontjában egy-egy köldökdísz van, amelyeken éppúgy, mint a sarok
pántokon, bevésett díszítmények, rajzolatok láthatók. Ha megvolnának a 
hiányzó sarokpántok, az asztallapra helyezett könyv azokon és a köldök
dísz kiemelkedő gombján nyugalomban, mozdulatlanul feküdne; de most 
a könyv a köldökdísz gombján billeg. A tábla nyitóoldalán a saroktábla 
mellett egy-egy sárgaréz kapocs van, segítségével a könyv bekapcsolható 
(zárható). 

Amikor e becses kódex 1836-ban a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdo
nába ju tot t , újra bekötötték. Bekötéskor az első tábla után 10 tiszta lapot, 
a hátulsó tábla elé is 10 tiszta lapot fűztek be. A bekötött tiszta lapok 
között vannak az eredeti, XVI. századi kódexlapok. Elöl az első, hátul az 
utolsó befűzött üres lapot ráragasztották az első, illetőleg a hátulsó fatábla 
belső oldalára. 



Az elülső tábla belső oldalán ez olvasható: 

406 
- Quart . Hung. M. Nyelvemlék 3. 

(XIX. századi írás) (újabb írás) 
(enyhén kivakarva) (a könyv mai jelzete) 

Jankowich Miklós első gyüjt.-ből 

Újra bekötve 1852. jan.-ban 

Az elül beragasztott lap hátlapjára ez van írva: 

Szent Margit élete 
Kezd: ezenképpen hagya eoket etc: etc 
Végződ: el temete Nagy tisztességgel. 

pagina a l a . usq. 232 

Nicolai sen. Jankowich 

A hátsó tábla belső oldalára ragasztott lapon ez olvasható: 

„Nicolai Jankowich Exemplar a Comite Michaele Viczay pro 
aureis Graecis et Romanis Rarissimis, uti Basileos 

Basileon Farnacis et aliis N° pro 65. redemt. 
Unicum hoc pretiosissimum Linguae Hung. Cimelion". 

Mátray Gábor 
Az eredeti kódexlapok kétféleképpen vannak számozva: 1. lapok sze

rint, azaz minden lapnak felső külső (a gerinccel ellenkező) sarkában ceru
zával írt számok láthatók 1—232-ig; 2. fóliók szerint, ez esetben csak minden 
jobb oldali lap (a gerinctől nézve) jobb felső sarkában van szám nyomóké
szülékkel rányomva l - l 16-ig. Valószínűleg a ceruzával készült számozás a 
régebbi. 

A legenda szövege elül is, végén is csonka, az 1. lap (levél) elején kez
dődik, mondat közepén. Rokon kódexek összevetéséből kiderül, hogy elül 
kb. 2 levél (4 lap) hiányzik. PRAY GYÖRGY vallomása szerint már akkor 
hiányos volt, amikor hozzá került, és 1770-ben kiadást készített belőle. A 
szöveg vége a 231. lap közepén végződik, írója bizonyára már nem tudta 
befejezni. A 232. lap egészen üres. 

A kódex papirosa nyolcadrét nagyságú, erős, kemény, sima tapin
tású, az írás módja a gothica textualis cursiva típust mutatja (1. MEZEY 
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LÁSZLÓ, Paleográfia. Egyetemi jegyzet. Bp., 1962. 69-74.) A papiros ere
deti fehér színe az évszázadok alatt megsárgult, nedvesség is érhette, ezért 
megkeményedett. Lapozáskor a lapok pattogó hangot adnak, ropognak. 
Tintája barna színű, bizonyára gubacstinta. Az 1-37. lapokon a mondat
kezdő betűk piros festékkel (vagy inkább piros t intába mártot t ecsettel) 
színezve vannak, bizonyára szövegtagolás céljából. A könyv elején nincse
nek címek. A 112. laptól kezdve az egész cím legtöbbször piros tintával van 
írva. A cím néha 4-5 soros, viszont itt már a szövegben a kódex elején 
alkalmazott mondatkezdő piros jelzés elmarad. 

A kódex szövegét egy kéz írta, szép, fegyelmezett írással. írás előtt 
az író halvány vonalakkal előre kijelölte a sorok helyét. Az írástükörnek 
jobb és bal szélét egy-egy fekete függőleges vonal határolja. Az írástükör 
magassága 140-146 mm, szélessége 90-92 mm; a sorok száma általában 25, 
a könyv vége felé 1-2 sorral kevesebb. A lapok mérete: 210 x 144 mm. Az 
írástükör mellett a gerinc felé 2 cm, a lapszélekig 3,5 cm az üresen hagyott 
hely; ugyanígy a sorok felett 2 cm, a sorok alatt 4 cm üres hely van. 

A 96. lap bal szélén ez olvasható: „S. Margarita obyt A°. 1271° 15 feb-
ruary annor 29°." Az írás Pray kezeírása. Ilyen sötétebb tintás javítgatások 
tőle még másutt is előfordulnak. Viszont egy más illetéktelen kéz az egész 
kódexen végig önkényes javítgatásokat végzett. 

Vízjel: egységes, határozott alakú vízjelet nem sikerült megállapítani. 
A legtöbb rajzolaton a könyv kötésének (gerincének) közepe táján egy fél
bevágott kör látható, különféle belső rajzolatokkal. 

Ilyenforma vízjeleket sikerült észrevenni: 
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A BRIQUET, C M . Les filigranes című munkában nem sikerült azonos 
ábrákat találni hozzájuk. 

2 . A kódexünk másolója Ráskai Lea. Öt kódexünk őrzi munkáinak 
emlékét, ezek: a Margit-legenda (másolásának ideje 1510.), a Példák Köny
vének első fele (1510.), a Cornides-kódex (1514-1519.), a Domonkos-kódex 
(1517.), és a Horvát-kódex (1522.). Kódexeink írói (fordítói, másolói) álta
lában nem szokták nevüket munkájukban leírni. Ráskai Lea nevét egészen 
véletlenül VOLF GYÖRGY megtalálta a Cornides-kódex 368. (a fakszimile
kiadás 184v) lapján, és jellegzetes írása alapján így vált ismertté neve az 
előbb felsorolt további négy kódex esetében is. 

a. Ráskai Lea származása. — Rendes, gondos írása előkelő származást 
sejtet. HÓMAN BÁLINT és SZEKFÜ GYULA (Mtört.3) több helyen említi 
a Ráskai nevet. A szomorú emlékezetű muhi csata után a tatárok minden
képpen el akarták fogni IV. Bélát. A király testőrei között emlegették a 
Butykai-Ráskai-Málcsai atyafiságot, ezek tagjai életük kockáztatásával is 
biztosították királyuk menekülését (Mtört.3 I, 546). Nagy Lajos halála ide
jén egy népszámlálás szerint ugyanilyen nevű család a köznemességhez tar
tozott (Mtört .3 II, 270). A Mohács előtti időben (1522-ben) Perényi Imre 
nádor (Ráskai Lea is említi halálát a Cornides-kódex 337., a fakszimile
kiadás 169r lapján) fiaival (Péter és Ferenc) szövetségre lépők között van 
Ráskai Gáspár (Mtört.3 II, 605). Mohács után, 1526 végén, amikor Zápo
lya János megkoronázott király és Ferdinánd trónkövetelő között kitört a 
fegyveres harc, bizonyára ugyanez a Ráskai Gáspár a felső Dunánál vezette 
János király csapatait Ferdinánd ellen (Mtört.3 III, 18). Úgy látszik, hogy 
ez a Ráskai Gáspár azonos a Magyar Irodalmi Lexikonban költőnek titu
lált főrangú Ráskai Gáspárral. Még egy Ráskait említ a Mtört .3 (III, 193), 
mégpedig Ráskai Istvánt, aki részt vett a csaknem semleges állású hatalmi 
csoportosulásban, amelyet 1542-ben Perényi Péter „sárospataki liga" néven 
toborzott érdekeik védelmére. Nagyon valószínűnek látszik, hogy az előbb 
említett Ráskai Gáspár vagy István valamilyen rokonságban lehetett a mi 
Leánkkal. 

b . Ráskai Lea írása. — Nyelvészeink egybehangzó véleménye szerint 
Ráskai Lea az Árpád-korban elterjedt, kancelláriai mellékjel nélküli írás
módot használta. Csak az i,j,y betűkre tet t pontot, de néha még azt is 
elhagyta. 

Magánhangzói: 
Az i, í hang jele Ráskainál: i, j , y: 2/15: ilyen, 8 /3: jmadsagban, 7 /21: 

ezyk. 
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Az ö, ö hangjele: ev, ritkán eu: 49/13: evrevmest, 7/16: leterdepeuluen, 
mindig: ju (jő ~ jön). 

Az ű, ű hang jele: v, ritkán u: zvz (passim), 76/6: tuz. 
Mássalhangzói: 
A mai c és cs hang jele: eh, vagy c: 101/4: orchayarol, 27/24: c/ie/i 

kyraly, 2/13: ct/da [csuda], 8/15: soklasa [csuklása]. 
A h hang jele néha lemaradt a szó elejéről: 47/4: alala vtan, még össze

tételben is elmarad: 52/17: tykussal [tikhússal]. 
A j hang jele: i, j , y: 11/24: iutuan, 9/12: jelen, 65/22: ajífoí. 
A A: hang jele: általában k, de latin hatásra néha-néha c is: 17/22: 

karban de: 13/3: cárban, 3/1: cohnyan. 
Az s ~ sz hang jele: t, s, fi ~ z: 2/8: vitelhete, 1/2: es, 2/2: tororok, 

zent, zvz (passim). 
A zs hang jele: s, z: 13/2: soltart, 171/23: sogorulanak [zsugorul], 

10/14: zolosmakon. 
A magánhangzók hosszúságát igen ritkán jelöli: 49/19: saar, 54/3: reer, 

16/2: zoo. 
A mássalhangzók hosszúságát már jobban érezte, hallotta, de azért 

gyakran elfelejtette jelölni: 63/10: vallanak [vallanak], 36/3: kysseb, 200/6: 
eveche [öccse]. A ragozásban ingadozik: 8/4: sororal, 8/9: keressél [kérés
sel], 44/25: betevkel [betűkkel]; néha még a hasonulást is elhagyja: 60/24: 
kyralyual, 155/24: byzonsagval. 

A mássalhangzók palatalizációját hol jelöli: gy, ny, ly, ty, hol elhagyja: 
1/24: genge germeksegetvl, 78/19: azzonnak, 3/14: kyral és 4/17: kyraly, 
2/25: cohnya, 138/4: gyogeha [gyógyítsa], 135/14: eggyvgyvseggel, 79/25: 
atya. 

c. Ráskai Lea nyelvjárása. — HORGER ANTAL a Nyr. XXVI. (1897: 
193, 285) évfolyamában foglalkozik ezzel a kérdéssel, és elfogadja, hogy 
Ráskai Lea valamelyik Zemplén megyei Kis- vagy Nagyráska szülötte lehet. 
Azt azonban tagadja, hogy nyelvjárása ö-zö lenne, már csak azért is, mert 
Zemplén megye nem tartozik az ö-zö nyelvjárások területéhez. Való igaz, 
hogy Ráskai Lea szövegében vannak ö-zö alakok, néha ugyanaz a szó nála 
ö-ző is, meg nem is. HORGER megállapítja, hogy Ráskai Lea ezen a téren 
ingadozó, de ez annak tulajdonítható, hogy az előtte levő, másolandó kó
dexnek más lehetett a nyelvjárása, mint a sajátja, és ez láthatóan nagyon 
zavarta. Ezért gyakran gépiesen leírta a szót, amilyennek látta, máskor vi
szont átírta saját nyelvjárása szerint. 

3. Történelmi háttér. — A Margit-legenda számunkra különösen fontos 
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és jelentős. Fontossága abban van, hogy teljesen magyar jellegű, magyar 
volt az eredeti latin kódex írója, majd később fordítója, átírója, és magyar 
a kódex névadója, IV. Béla király leánya, Margit. Magyarországon zajlanak 
a benne leírt események, és a kolostori élet apró, egyhangú dolgai mellett az 
író gyakran tesz említést az országban lejátszódó nagy eseményekről is. A 
kódex megemlékezik történelmünk két gyászos korszakáról. Az első korszak 
tragikus eseménye volt a muhi csata, majd a tatárok kegyetlen pusztítása. 
A másik szomorú korszak a XVI. század eleje, eme birtokunkban levő kódex 
írásának ideje, a nép az Európa meghódítására indult óriási oszmán-török 
hadsereg közeledésétől rettegett. 

Az áldozati bárány Margit királylány, IV. Béla király legkisebb leánya 
volt, már születésének körülményei is szinte előre vetítették szomorú éle
tét . A muhi csatavesztés után Béla király családját biztonságosabb helyre 
igyekezett menteni. Feleségét, Laszkárisz Máriát hat leánygyermekével és az 
alig egyéves István fiával Dalmáciába, Kiissza várába [mai Klis, Jugoszlávia] 
menekítette. A királyné ismét gyermeket várt. A szülők ekkor megfogad
ták, hogy ha születendő gyermekük leány lesz, apácának adják engesztelésül 
Magyarország megmentéséért. Alig értek Klisszába, a hat lány közül kettő 
meghalt: Katalin és Margit. Közös kőkoporsójukat a spalatói [mai Split, 
Jugoszlávia] dóm főkapuja feletti timpanon párkányzata rejti (Sírfeliratuk: 
GOMBOS, II, 904). Nemsokára megszületett a hetedik leány 1242-ben (a 
Pallas Lexikon szerint jan. 27-én), és elhunyt Margit nővére nevét kapta. 
Margit életrajzírói egyöntetűen Klisszát említik Margit születése helyének. 
Egyedül BAROS GYULA „Boldog Margit legendája" című munkájában 
(209.1.) mondja azt, hogy Margit 1242-ben, újabb kutatások szerint Znió-
váralján (Turóc m.) született. Sajnos, nem nevezi meg forrását. Egyébként 
Margit nevének választása sem volt véletlen. Béla királyunk apja II. And
rás keresztes hadsereget vezetett a Szentföldre. Ott megkapta Antiochiai 
Szent Margit koponyáját ereklyeként. András király itthon ezt az ereklyét 
a szepesi prépostsági templomnak adta megőrzésre. Antiochiai Szent Mar
git igen népszerű szent volt, különösen mint a szülő nők segítője. Ezen a 
címen ettől fogva Magyarországon is elterjedt nevének tisztelete, így IV. 
Béla is egyik lányát Margitnak kereszteltette, s annak elhunyta után az 
újszülött leány kapta a névmágiás nevet (BÁLINT: Ünnepi kalendárium 
II, 37). 

A tatárok kitakarodása után a menekültek hazatértek. Amikor Margit 
3-4 éves lehetett, a királynő — fogadalmuk szerint — Margitot beadta a 
veszprémi domonkosok Katalinról elnevezett kolostorába, s gondozását rá-
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bízta Olimpiades nővérre, aki az egykori nádor, Bodomérey Tamás ispán 
özvegye volt (Margl. 211). Margit 10 éves korában a zárda népének egy 
részével (némely forrás 18 apácát említ), átköltözött a Margitszigetre, ahol 
ekkorra IV. Béla király Szűz Mária tiszteletére templomot és domonkos 
kolostort építtetett , hogy leánya az ő közelében lehessen. Margit latinul 
zsolozsmázott, olvasta a szentek életét, elődjeinek történetét (ezeket bizo
nyárafőként magyarul), de részt vett a legalantasabb munkákban is, szabad 
idejében a betegeket ápolta, és sokat imádkozott. Amikor megtudta, hogy 
szülei fogadalma alapján került a kolostorba, felnőtté válva szabad aka
rat tal maga is vállalta az áldozat szerepét. Két király, egy herceg kérte 
feleségül, de Margit nem adta fel hivatását, napi munkáján felül gyakori 
böjtökkel és önkorbácsolással vezekelt, míg törékeny teste alig 29 éves ko
rában összeroppant. 

4 . Az eredeti, első Margit-legenda keletkezése és forrásai. — Ha ol
vassuk a mai Margit-legendát, észrevesszük, hogy sok benne a latinizmus, 
de vannak olyan mondatai, kifejezései, amelyek homályosak, sokszor értel
metlenek. Ez is bizonyítja, hogy a magyar Margit-legenda nem magyarul 
született, hanem latin nyelvből fordították, mégpedig nem egyszerre kapta 
mai alakját, hanem többször át is írták az egyszer lefordított szöveget. 
Csak néhány példával szemléltetjük, mit jelent egy fordítónak, ha nem érti 
jól azt a nyelvet, amelyből fordít. Margl. 83-4. lap: „kemény feyedelmek-
nek myatta-kyk chak newel kereztye||nek-kyknek ev sokassagok azkoron 
gonozvl bulchuztatot elegge vralkodyk vala". Ez bizony értelmetlen. Egy 
következő másoló vagy átíró így alakította át: „az az-hog az jdevbely go
noz kereztyen vraknak nag sok gonoz hatalmak adattanak vala-ez illyen 
gonoz dolgoknak tételére". Talán már érthetőbb, de még nem egészen. Ma 
talán így mondanánk: Abban az időben a gonosz uraknak ju tot t a hatalom, 
azért tettek ennyi gonoszságot. — Vagy egy másik példa: (6): a latin risus 
excussus annyit jelent: hangos, kitörő nevetés, de az egyik fordító így írja: 
„fel ualo meuetes"; a következő másoló így javítja át: „magas meuetes". — 
Vagy (47) a latin amita szó nagynénit jelent, az amica pedig barátnőt . Ak
kor a t meg a c(=k) írásképe csaknem megegyezett, ha a t függőleges szárát 
röviden írták. Az egyik fordító az amita-t amica-mk olvasta és így fordí
to t t a a mondatot: „zent ersebet azzonnak az ev baratyanak". A következő 
másoló ezt gyanakodva fogadta és így toldotta meg: „zerelmes nenyenek". 
— Vagy (5): a sorores incorporatae kolostori szóhasználat volt, azt jelen
tette: beiktatott , bekebelezett nővérek. A fordító csak azt tudta : corpus 
' test ' , in fosztóképző, így aztán odaírta: „testnekevl lakozó sororok". Ezek 
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a példák (MEZEY, Irodalmi anyanyelvüségünk 65) kétség nélkül igazolják, 
hogy a Margit-legenda őse egy latin legenda volt. Egy XV. sz.-i müncheni 
kéziratból előkerült egy német nyelvű Margit-legenda, amelyet Jorg Valder 
bécsi domonkos prior fordított latinból, és amelyet szerinte Johannes Ver
cellensis írt. Johannes Vercellensis a domonkosrend általános magisztere 
volt Margit életében. 1255-ben ellenőrzésen járt a szigeti kolostorban, és 
akkor beszélt a 13 éves Margittal. Ezután már csak 1273-ban járt Budán, 
Margit halála után, éppen akkor volt előkészületben Margit szentté avatási 
eljárása. Ehhez kellett egy Margit-életrajz. Ez a latin nyelvű életrajz elké
szült. Általában az volt csaknem napjainkig az egyedüli vélemény, hogy ezt 
az első latin életrajzot Johannes Vercellensis állította össze. A XIX-XX. 
század fordulóján, amikor már több latin Margit-legenda előkerült, némely 
kutatók kezdtek kételkedni Johannes Vercellensis szerzői szerepében. A la
tin legenda elején előfordul ez a megjegyzés: „vitám et praeclara merita a 
nobis visa magis, quam audita in memóriám revocamus" (Margitnak éle
tét és kiváló érdemeit inkább szemtanúként, mint hallomás alapján idézzük 
emlékezetünkbe). Johannes Vercellensis 1273-ban, Margit halála után, ittlé
tekor lá t ta Margit vezeklőeszközeit, sündisznóbőrből készült ciliciumát (ve-
zeklőövét) es ostorait. Jorg Valder ide jegyzi Vercellensisnek akkor mondott 
szavait: „Dise kleider vnd gerten der disciplin hab ich pruder hans ein ma-
gister prediger ordens vnd andere tagte prüder nach irem abgang gesehen" 
(AkNyÉrt. XX/8. ) . (Ezeket a ruhákat és a vezeklöövet én, Hans, prédiká
tor rendbeli mester és más idős testvérek, halála után láttuk.) Jorg Valder 
ebből az 1. személyü igéből nemcsak azt értette, hogy Vercellensis lá t ta eze
ket a tárgyakat, hanem azt is, hogy egyben ő ír ta az egész életrajzot. Ezen 
az alapon aztán Jorg Valder már csak úgy emlegeti Vercellensist, mint a 
legenda íróját. Amikor a ma birtokunkban levő „Szent Margit Élete" című 
kódex PRAY kiadása után közismertté vált, megindult történeti, nyelvé
szeti vizsgálata, forrásainak felkutatása, de még senki sem kételkedett Jorg 
Valdérnek abban a kijelentésében, hogy ez az életrajz Johannes Vercellen
sis latin legendájának fordítása, esetleges közbeeső másolatokkal. Ezalatt 
előkerült néhány latin, német, francia nyelvű Margit-életrajz, és megindult 
az összefüggések keresése. Sikerült hozzájutni Margit szentté avatási vizs
gálatának jegyzőkönyveihez is, de nem tudtak olyan szöveget találni, amely 
a mi Margit-legendánk előzménye, forrása lehetett. Közel járt a megoldás
hoz MÁLYUSZ ELEMÉR, aki azt írta (Árpádházi Boldog Margit élete 
366-7), hogy a legendát csak olyan valaki írhatta, aki kortársa volt Mar
gitnak, tagja volt a magyarországi domonkos rendnek, és müveit magyar 
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ember volt, aki tudatosan mutatta Margitnak a szent életre vezető utat. 
— BÖLE KORNÉL, a budapesti domonkosok rendfőnöke, 1937-ben Bo
lognában talált egy latin nyelvű Margit-legendát, amelyet egy 1346-1398 
között írt kódex őrzött meg. Erről később kiderült, hogy ez a legenda a 
legrégibb, Marcellustól összeállított Margit-életrajz. BÖLE .arról a jelenet
ről, amikor Johannes Vercellensis néhány idősebb fráterrel szemléli Margit 
vezeklőeszközeit, úgy nyilatkozik, hogy az itt említett Johannes magister 
csakugyan Johannes Vercellensis, de nem ő egyben a legenda írója is, mert 
az a vele ott szemlélődő öreg fráterek között van. XX. századi kutatóink, 
elsősorban MEZEY LÁSZLÓ és LOVAS ELEMÉR hosszasan boncolgatták 
ezt a kérdést, végül LOVAS 1941-ben kimondta: Árpád-házi Boldog Mar
git első életrajzának írója — Marcellus! Lovas kettős módszert használt: 
először a negatív szempontok alapján a számításba jöhetők közül kizárta 
a nem megfelelőket; másodszor a pozitív tényezők felsorakoztatásával el
jutott Marcellushoz. Marcellus volt az egyetlen dominikánus a veszprémi, 
majd a szigeti kolostorban, aki Margitnak belépése óta lelki vezetője volt. 
Marcellus Margit belépésekor kb. 26 éves lehetett, 12 éve szerzetes. Szinte 
biztosnak vehetjük, hogy a szerzetbe lépése után tanult, még az is valószínű, 
hogy külföldi főiskolán végzett stúdiumot, jól tudott olaszul és latinul írni 
és beszélni, vallomása szerint 12 évig volt Veszprémben és a Margitszige
ten principális; arról is van tudomásunk, hogy egy alkalommal (1265-ben) ő 
képviselte a magyarországi domonkos rendet a montpellier-i általános nagy
káptalanon. (Vö. MargL. 77: „Mykoron ... fráter Marcellus meg teert volna 
az generálé Capitulombol".) Mindeme kiválóságain túl még egy nagy elő
nye volt Marcellusnak, mint vezetőnek, az, hogy magyar volt, anyanyelvén 
beszélgethetett a rája bízott magyar apácákkal, magyarul gyóntatta őket, 
és a hazai nyelvet használhatta tanácsadásaiban, oktatásában. Margit apá
catársai — vallomásaikban — három olyan kiválóságot láttak Margitban, 
amelyek alapján szentnek tartották: kedvelte a szegénységet, mélyen átélte 
Krisztus szenvedéseit (a passiókat), és állhatatos volt az imádságban. Erre 
csak gyóntató atya taníthatta meg növendékét, és ezt a módszert mutatja 
Marcellus legendájának szerkezeti felépítése is. Kell-e ennél jobb bizonyíték 
a legenda szerzőségére?! (Vö. MÁLYUSZ i. m. 369-75.) 

Marcellus első életrajzát Margitról 1273-ban írhatta a szentté avatási 
vizsgálathoz (Marcellus I.). A vizsgálati eljárás megszakadása után 1276-
ban az újabb vizsgálatra egy újabb életrajzot írt Marcellus, és ebbe belefog
lalta az első vizsgálat némely részleteit (Marcellus II.). A második kihall
gatást ugyan befejezték, de ennek sem lett folytatása. Az idős Marcellus 
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a szentté avatás sikerében bízva a századforduló előtt még egy életrajzot 
készített Margitról, és ebbe belefoglalta a 2. jegyzőkönyv adatainak nagy 
részét (Marcellus III.). Margitról egyelőre hallgatott a hivatalos egyházi ve
zetés, a domonkos kolostorokban azonban évente január 18-án (Margit ha
lála napján) a zsolozsmában megemlékeztek róla. Margit eme zsolozsmája 
9 lectióból (olvasmányból) áll, és ezek csaknem szóról szóra a Marcellus 
I.-ből alkotott ritmikus-verses részek. 

Közben a Margit-legendák Európa-szerte szaporodtak. 1340-ben Avi-
gnonban GARINUS domonkos magister Hugó nevű felettese parancsára 
a kihallgatási jegyzőkönyvekből (akkor Avignon volt a pápák székhelye) 
összeállított egy rövidre szabott, de komoly Margit-legendát. Mivel 1334-
ben Limoges-ban, 1335-ben Londonban tartot t domonkos nagykáptalan 
úgy döntött , hogy az újabb szentek életrajzában nem szabad megelégedni 
a száraz adatokkal, hanem közbe-közbe lelkesítő felkiáltásokat, sóhajokat 
kell beiktatni, a leíráshoz lángoló stílust (style flamboyant) kell használni, 
hogy ezzel is lelkesítsék a jóra az olvasókat,, éppen ezért a feljebbvalók nem 
voltak megelégedve Garinus egyszerű előadásával, és új legendát írattak 
Garinus müvéből. Ezt az életrajzot Nápolyi-legendának nevezik, mert egy 
nápolyi spirituális ferences kezéből került ki ez az agyoncifrázott legenda, 
amelyben szerepel a levitáció (az imádkozó szent a levegőben lebeg), sőt 
egy helyen még stigmái is vannak Margitnak. Az ilyen túlzások ellen az
tán a hivatalos egyházi szervek is felszólaltak. Ennél komolyabb RANSA-
NUS legendája. Ransanus Mátyás király uralkodása végén járt hazánkban 
követségben (Corvin János esküvőjén); ittlétekor megírta Epitome rerum 
Hungaricarum c. müvét, amely kis magyar történelem, és ebben valamelyik 
Marcellus-legenda alapján írt egy rövid Margit-legendát. Sok részt elhagy a 
Marcellus-legendából, viszont ő az egyetlen, aki Margit magistráját veszp
rémi Szent Ilonának mondja. — Még egy legendáról kell említést tennünk, 
ez a Tössi-legenda. Nevét egy Töss nevű svájci városkáról kapta, amely 
Winterthur közelében az azonos nevű Töss folyócska partján feküdt. Arról 
nevezetes, hogy itt élt és halt meg e városka domonkos zárdájában II. Endre 
királyunk leánya, az Árpád-ház utolsó aranyágacskája, Árpád-házi Boldog 
Erzsébet. 0 is (noha kicsiny korában az ugyancsak kiskorú cseh Vencel, 
magyar nevén László király jegyese volt) önként vállalta az apácafátyolt 
vezeklésként Magyarország boldogabb jövőjéért. Ennek az Erzsébetnek ér
deme, hogy rajta keresztül a mi Margitunk tisztelete elterjedt az ottani 
domonkos zárdában, sőt még a híres Suso (Seuse) Henrik, a nagy misz
tikus is foglalkozott életével, és írásaiban említi. Azért hát nem meglepő, 
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hogy a tössi Schwesternbuchban III. Endre leányának, Boldog Erzsébetnek 
élettörténete után ott van a mi Boldog Margitunk legendája is. A Tössi 
legenda legszorosabban a breviáriumi olvasmányokon keresztül a Marcellus 
I. legendájához kötődik, de találunk benne részeket a Garinus-legendából 
is. Tössből a Margit-legenda eljutott Überlingenbe meg Szentgallenba. 

A Margit-legendák kapcsolata (vázlatban) 

Marcellus I. 
/ Margit-életrajza • 

(1271-1273) 

Marcellus II. 
Margit-életrajza 

(1276) 

Marcellus III. 
Margit-legendája 

(1276-1300) 

1. kihallgatási jegyzőkönyv 
(1273) 

2. kihallgatási jegyzőkönyv 
(1276) 

Magyar fordítás 
(1300-1320) 

Első javí tása 
(1360-1409) 

^ Jorg Valder 
német fordítása 

(1454-1468) 

Ráskai Lea másolása 
(1510) 

Nápolyi példány 
(1300-1320) 

* 
Nápolyi-legenda 
(XIV. sz. 2. fele) 

Breviáriumi olvasmányok 
(1300 k.) 

Garinus^íegenda \ "A, 
Ransanus- legenda 

(1488-1490) 

Tössi legenda 
(XV. sz. 2. fele) 

5. Az ősi legenda magyar ága. — Amikor Marcellus összeállította III. 
latin legendáját, már nagyon kevesen lehettek életben kortársai, ha egyál
talán élt valaki közülük; és már Marcellus is nagyon öreg lehetett. A szigeti 
kolostorban elevenen élt Margit emléke, de az apácák bizonyára szerették 
volna magyarul is olvasgatni Margit életét. A szigeti apácák között akad
hatott egy nővér, aki valamennyire tudott latinul, ez megpróbálkozott a 
fordítással, lefordította magyarra az egyik Marcellus-legendát. A fordítás 
nagyon gyenge munka lehetett, hamarosan át kellett írni és javítgatni rajta. 
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Már előbb láthattuk, milyen hibák, értelmetlenségek fordultak elő a máso
latban, amelyekből még Ráskai Leának is jutott átírni való. Időrendben így 
jöhettek a magyar legendák: az első magyarra fordítás 1300-1320 között ke
letkezhetett, ennek átdolgozása 1360 és 1409 között lehetett. Végül a ránk 
maradt magyar legenda — már tudjuk — 1510-ben Ráskai Lea munkája 
volt. 

6. A magyar Margit-legenda útja a Margitszigetről Pozsonyba. — Rás
kai Lea öt kódexünk másolója. Olyan jellegzetes, szép a kézírása, hogy 
rátekintésre is kiemelkedik valamennyi kódexmásoló írása közül. A Margit
szigeten lemásolt kódexei 1510-1522 között készültek. Közel volt a török 
veszedelem, és a margitszigeti apácák is rettegéssel gondoltak a menekülés 
lehetőségeire és kezdetére. A mohácsi vereség aztán megadta a jelt, hogy 
az apácáknak menekülniük kell. 1529-ben elindult a bizonytalan jövő felé a 
szigeti zárda lakóinak első csoportja, majd 1541-ben, Buda elfoglalásakor 
kénytelen volt menekülni a még ott maradottak csapata. Egyelőre Nagyvá
radon szálltak meg, majd 1567-ben elhagyták Nagyváradot, és Nagyszom
batban telepedtek le, abban bízva, hogy ott eléggé biztonságban vannak a 
törökök fenyegetésétől. Mégis 1625-ben Pozsonyba költöztek, úgy gondol
ván, hogy Pozsony biztosan védettebb hely. Itt a klarisszák rendházát kap
ták szálláshelyül, akik ugyancsak megfogyatkoztak, akár az ide menekült 
domonkos nővérek, akik között már semmiképpen sem lehetett margitszi
geti apáca. Utódaik magukkal hozták féltett kincseiket, elsősorban Boldog 
Margit koporsóját, ezenkívül imádságos könyveiket és természetesen kó
dexeiket, ezek közt volt a Ráskai-másolta Margit-életrajz is. Pozsonyban 
találkozott velük Ferrari Zsigmond, a domonkos rend általános generálisa. 
Bizonyára az ő kérésére Lósy esztergomi prímás felnyittatta Boldog Margit 
koporsóját; benne Margit földi maradványai mellett megtalálták vezeklő 
eszközeit, sőt benne volt az 1276-i tanúkihallgatási jegyzőkönyv egy máso
lata. A vizsgálat után a még élő dominikánus nővérek és Ferrara rendmester 
beleegyezésével ezeket a kincseket és egyéb értékeiket a pozsonyi klarissza 
apácák templomában, azok gondozására bízták. Csak egy dolgot nem tu
dunk: hová lett Margit életrajza, a Ráskai-másolta legenda. Jó egy évszá
zadon át lappangott a kódex, majd váratlanul 1770-ben PRAY GYÖRGY 
jezsuita történész (később az Egyetemi Könyvtár vezetője) Nagyszombat
ban kiadta „Vita S. Elisabethae viduae necnon B. Margaritae Virginis" 
címen eredeti betűhív szöveggel az eltűnt Margit-legendát. PRAY vagy 
Pozsonyban, vagy még Nagyszombatban szerezte meg a Ráskai-másolta 
Margit-legendát. A kiadás után eladta a híres műgyűjtő Wiczay Mihály 
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grófnak, ettől később megvette Jankovich Miklós, és végül Jankovich első 
gyűjteményével 1836-ben megszerezte a Magyar Nemzeti Múzeum, az pe
dig az Országos Széchényi Könyvtárban helyeztette el, s ma is ott található 
„M. Nyelvemlék 3." jelzet alatt. 

7. Margit szentté avatása. — Margit körülbelül 20 évet töltött a mar
gitszigeti kolostorban. Szigorú aszkéta élete hamar felőrölte a sok böjtölés
től elsanyargatott testét, és 1271. (újabban néhány kutató szerint 1270.) 
január 18.-án csendesen elhunyt. A zárda templomának főoltára előtt te
mették el. — A középkorban sok bizonytalanság volt a naptár körül. Ál
talában az év kezdetének a rómaiak példája szerint január l-jét vették. 
Nyugat-Európában sokan ünnepelték az év kezdeteként dec. 25-ét. A spa
nyol és olasz szerzeteseknél bevett szokás volt az új évet márc. 25-ével 
(Jézus fogantatása napjával) kezdeni. Margitunk jan. 18-án halt meg, s mi
vel domonkos apáca volt, ez a nap a domonkosok számításmódja szerint 
az 1270. évhez tartozott, és így is lett náluk (de csak náluk!) bejegyezve a 
matrikulába. 

Margit élete tele volt könyörületességgel és imádkozással. Sokan fel
keresték, kérték segítségét ügyes-bajos dolgaikban, de leginkább betegsé
gükben. Margit fáradhatatlanul vigasztalta a rászorulókat, szüleitől kapott 
ruháit es kincseit elosztogatta a szegények között, a betegeket imádságaival 
segítette. A betegek csodálatos gyógyulásukat Margit imáinak tulajdonítot
ták (mindezekről olvashatunk a Margit-legenda 2. részében, kanonizációs 
tanúvallomások között). így aztán szentségének híre hamarosan bejárta az 
országot, sőt a domonkos rend közvetítésével híre elterjedt az ország ha
tárain túl is. Nem csoda, ha halála után rendjének vezetői, de rokonsága 
is sürgette szentté avatását. — 1272-ben bátyja, V. István kérte a pápától 
Margit szentségének kivizsgálását. A pápa Fülöp esztergomi érsekprímást 
bízta meg a tanúkihalgatások lebonyolításával. A vizsgálat befejezése Fülöp 
prímás váratlan halála miatt elmaradt. 1276-ban Erzsébet hercegnő, V. Ist
ván leánya kérte a vizsgálatok folytatását. V. Ince pápa ebbe beleegyezett, 
a vizsgálat még abban az évben megtörtént, a jegyzőkönyv első példányát 
Rómába vitték, másolatát a zárdában hagyták, de most a pápa halála miatt 
maradt el a folytatás. 1306-ban Károly Róbert kérte a kanonizáció befeje
zését, sikertelenül. 1380 körül Károly Róbert özvegye kísérelte meg a pápai 
döntés megszerzését, hiába. Az 1460-as években Mátyás király sürgette Ka-
pisztrán János és vele Margit szentté avatását, de ismét eredménytelenül. 
1641-ben, amikor a törökök elöl menekülő szigeti apácák utódai Pozsonyba 
értek, Ferrarai Zsigmond pápai követ, domonkosrendi nagymester jár t el 
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Margit szentté avatási ügyében, de ismét sikertelenül. — Végül a XX. szá
zadban, 1943 januárjában XII. Pius pápa avatta szentté az egyébként halála 
óta szentnek tartott Margitot. (Az erről szóló pápai bulla kezdete „Ma-
xima inter munera" 1943. nov. 19-én kelt.) — Elgondolkoztató eset! Margit 
nagynénje, Árpád-házi (türingiai) Szent Erzsébet 1231-ben halt meg, és 4 
év múlva szentté avatták. Margit esetében az eljárás 672 évig tartott. — 
Amit Margit nem kapott meg hivatalosan, megadta neki a magyar nép. 
A szigetet, ahol Margit élte áldásos életét, a legrégibb időben Nyulak szi
getének hívták, a kolostor megépítése után IV. Béla Boldogasszony (vagy 
Szűz Mária) szigetének rendelte el a nevét, de a hálás utódok rendelkezés 
nélkül mindmáig Szent Margit szigetének vagy egyszerűen Margitszigetnek 
nevezik. (Vö. SÁGI: Szent Margit szigete. MNy. XXVI. 116-8.) 

8. Szent Margit a művészetekben és az irodalomban. — Margit sok 
templomnak, kápolnának névadója, szobrok, festmények készültek róla, 
még külföldi városokban is, igaz, hogy még a középkorban. Ilyen van pl. 
Rómában a Santa Maria Sopra Minerva templomában az egyik pillér fölött, 
Nápolyban a Donna Regina templom freskóján, Assisiben a Szent Ferenc-
bazilika táblaképén, a velencei San Marco Utolsó ítéletén, Milánóban Santa 
Mária deller Grazié egyik termében, Firenzében a Santa Maria Novella 
templomban a glória Dominicana néven ismert freskón. — Budapesten két 
templom őrzi nevét: Árpád-házi Szent Margit templom az Élmunkás té
ren és a Domonkos-rendi templom a Thököly úton. (Vö. BÁLINT, i. m. I. 
159). — Az irodalom is megemlékezett róla, például századunkban három 
regény hőse: GÁRDONYI GÉZA, Isten rabjai; KRÚDY GYULA, Szent 
Margit, és KODOLÁNYI JÁNOS, Boldog Margit. — Három költeményt 
is megemlíthetünk Margitról, két ellentétes hangulatú verset: CZUCZOR 
GERGELY, Szűz Margit álma és ADY ENDRE, Szent Margit legendája. 
Legújabban BALASSY LASZLOnak „Szent Margit kolostoránál" című (Uj 
Ember, 1988. január 27-i számában 1. lap) minden bizonnyal január 18-ára, 
Margit halála napjára írt költeményét olvashatjuk. A jeles költő a Mar
gitszigeten az egykori domonkos kolostor romjai között járkálva felidézi a 
valamikor e falak között imádkozó, hazájáért és népéért vezeklő apáca em
lékét. 
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A LATIN ÉS N É M E T F O R R Á S O K LELŐHELYEI 

A táblázatok LOVAS ELEMÉR, „Boldog Margit első életrajzának 
írója — Marcellus" (Pannonhalma 1941.) című könyvének végén található 
két függelék egybedelgozasaval készültek. Ezenkívül az adatok viszonyítása 
(megfeleltetése) LOVASnál a VOLF-féle Ráskai-legendához igazodik, ná
lunk pedig az OSzK.-ban őrzött eredeti Ráskai-féle kézirat lapjaihoz. 

1. rovat: Az OSzK.-ban „M. Nyelv. 3." jelige alatt őrzött eredeti kézi
rat hasonmás kiadása. 

2. rovat: VOLF GYÖRGY kiadásában a Nytár. VIII. kötetében meg
jelent Szent Margit élete. 

3. rovat: Marcellus legendája BÖLE KORNÉL kiadásában. 
4. rovat: Jorg Valter (Valder) Johannes Vercellensis német fordítása. 

(1. HORVÁTH CYRILL „Johannes Vercellensis" című müvét). 
5. rovat: Garinus legendája. 
6. rovat: Ransanus legendája. 
7. rovat: Tössi legenda. (1. SALACZ GÁBOR, Árpád-házi Boldog Mar

git Tössi legendája.) 

Igen hasznos forrásgyűjtemény a GOMBOS A. FRANCISCUS, Cata-
logus fontium históriáé Hungaricae. I—III. Bp., 1937-1938. Ebben a könyv
ben az előbb említett legendák megvannak. Lelőhelyeik: 

Ráskai-legenda: II. 1493-548 
Marcellus-legenda: III. 2009-29 
Garinus-legenda: III. 2468-60 
Ransanus-legenda: III. 2545-51 
Nápolyi-legenda: III. 2481-545 
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Eredeti A Volf-féle Marcellus- Jorg Valder Garinus- Ransanus- Tössi 

kézirat ] kiadás legenda legendája legenda legenda legenda 

lapszám lap- és caput és caput és fejezet 

sorszám sorszám sorszám sorszám sorszám 

1 1. 6-10 30-33 I. 49-54 4 13-24 VI. 

1-3 10-30 33-45 54-72 4 43-52 

3 2. 1-4 

3-4 4-16 45-53 II. 73-82 — (56-92) — 

4-5 16-21 53-55 82-85 4 (92-97) VII. 

5 21-29 55-63 85-93 (98-101) 

52-56 

5-6 29-36 63-66 III. 94-98 4 101-106 

6 36-38 66-68 98-103 4 106-108 

6 3. 1-2 

6-7 2-5 68-70 103-105 4 108-111 IX. 

7 5-6 70-71 105-106 4 — 
7 6-8 71-73 — — — — 
7 9-10 73-74 106-107 — — — 

7-8 13-17 74-76 IV. 127-130 

108-115 

— 115-116 

8-9 17-29 76-85 136-137 — — XI. 

9 29-33 85-87 138-140 — 116-119 XVII. 

9 33-37 87-91 140-142 — 119-123 — 
9 37-38 91-94 130-133 — 123-126 XI. 

9-10 4. 1-3 — 
11 18-19 98-101 — 29 — XIV. 

11 19-22 11-112 — 30-31 — XIII. 

12-13 4-5. 38-4 96-98 115-119 17 — XIV. 

13 5. 5-6 94-96 133-136 126-130 

13 8-13 94-95 — 30-31 — XIII . 

14 15-17 98-101 — 17 — XIV. 

14-15 23-34 — — 7 — X. 

15 34-35 101-103 142-143 — 130-132 — 
18 6. 29-32 103-105 — — 132-136 — 
18 32-38 105-108 143-148 — 136-142 IX. 

20 7. 22-25 108-110 119-122 — 142-143 XIII . 

20-21 25-30 110-114 122-125 —- — 
21 20-35 114-118 148-151 — 143-146 — 
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Eredeti A Volf-féle Marcellus- Jorg ; Valder Garinus- Ransanus- Tössi 

kézirat kiadás legenda legendája legenda legenda legenda 

lapszám lap- és capul ; és caput és fejezet 

sorszám sorszám sorszám sorszám sorszám 

21 35-38 118-120 — — '— — 
22 7-8. 38-8 120-125 V. 181-191 — 146-150 — 

22 8. 6-8 120-121 — — — XXVII I . 

22-23 8-16 — — — — — 
23-24 16-24 — — 35 — XLIV. 

24 24-28 120-125 — 18 — XXIII . 

24 28-30 — — 18 — XXV. 

25 9. 8-13 — — — — — 
26 15-21 — — 22 — XXVII . 

27 27-38 230-255 — — — XXXIII . 

27-29 10. 1-31 VII. 285-343 — — 
29-30 31-38 255-261 25 — 
30-32 11. 1-28 262-274 — — — 
34-35 12. 22-35 274-282 343-351 — — — 

36 37-38 274-275 — — — XXVIII . 

36 13. 1-6 125-128 191-196 — — — 
36 6-9 — — 23 — XVII. 

36-37 9-14 — — 26-27 — XXIII . 

37 17-21 — — 19 XXV. 

38 25-29 — — 8-9 — XXI. 

39 14. 1-4 — — — 
39 4-6 — — 8 — XXII . 

40 13- (128-218) — II. II . — 
40-41 17-26 — — — — — 

41 26-28 — — 8-9 XXI. 

41-42 32-38 128-140 151-164 — 159-164 

42 15. 1-9 — — — — — 
42 4-11 — — — — XXI. 

42-44 14-31 140-151 165-180 — 203-219 — 

44 32-38 151-165 VI. 236-252 

196-200 

— 150-158 — 

44-45 16. 1-14 — — — — — 
45-46 14-18 165-168 — — — — 
46-47 18-38 168-185 — — — — 
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Eredet i A Volf-féle Marcellus- Jorg Valder Garinus- Ransanus- Tössi 

kézirat kiadás legenda legendája legenda legenda legenda 

lapszám lap- és caput és caput és fejezet 

sorszám sorszám sorszám sorszám sorszám 

47-48 17. 1-8 185-187 — — — — 
48-49 8-19 188-195 201-211 — 178-186 — 
48-49 15-18 191-194 — 19-20 — XXV. 

49 18-22 — — XXVI. 

50 30-38 — — 
50-51 18. 1-7 — — 

51 8-16 188-190 — 19 — XXV. 

52 21-25 — — 
53-54 19. 3-9 — — 16 — XIX. 

54 9-13 — — — — XVII. 

54-55 15-30 — — 21 — XXVII . 

56 20. 1-2 — — — 
56-57 4-12 195-198 211-213 — — — 
57-58 12-21 209-218 228-235 — 199-203 — 
58-59 31-38 201-209 218-228 — 187-199 XXXI. 

59 21. 1-5 — 
59-60 5-13 — — 26-27 — XXIII . 

60 13-19 198-201 214-218 — — XXXI. 

60-62 19-36 219-229 276-284 — 220-231 XXXII . 

62-63 22. 1-12 — — — — XX. 

63-64 11-31 — — 41 — XLVII. 

65 34-38 — — 12 — XX. 

65 23. 1-8 — — — 
66-67 14-25 — — — 

67 25-32 — — 13 — 
68 24. 1-6 (128-218) — II. II . — XXII. 

68-70 7-32 — — 6 — IX. 

73-74 25. 28-38 — — 5., 34 — XIV. 

74-75 26. 1-13 — — — 
75-76 14-27 — — 35 — XVI. 

76-77 26. 28-31 (128-218) — II. II. — XXII. 

77-79 27. 3-29 — — 23 — XVII. 

80 36-38 282-315 VIII. 352-396 — — XLVIII. 

80-82 29. 1-23 — — — 

24 



Eredeti A Volf-féle Marcellus- Jorg Valder Garinus- Ransanus- Tössi 

kézirat kiadás legenda legendája legenda legenda legenda 

lapszám lap- és caput és caput és fejezet 

sorszám sorszám sorszám sorszám sorszám 

85-86 24-38 315-328 — — — XLIX. 

86-87 30. 1-14 — —- — 

88-89 16-38 328-352 IX. 402-434 — — L. 

89-92 31. 1-31 — — 
92 31-38 — — — 
92 32. 1-2 324-328 396-401 — — LI. 

93-94 2-21 357-365 X. 435-444 VII.c. 45 286-296 

94-95 23-28 360-362 — 46 — 
96-97 33. 9-25 362-366 444-456 296-300 

100-101 34. 28-38 366-382 456-469 — — LII. 

103-104 35. 1-33 — — 
104 33-38 — — 47 — 

107-108 37. 1-15 — — — 
108-110 38. 1-27 382-395 XI. 1. — 301-312 LIII. 

111-112 39. 4-20 396-407 2. — 313-333 LV. 

112-113 28-35 408-414 3. — — LVI. 

113 40. 1-3 — — 
113-114 4-13 415-421 4. — — LVII. 

114 14-19 422-426 XII. 520-526 — — XXXVI. 

114-115 20-34 427-437 XII. 1. — — XXXVII. 

115-116 41. 1-14 — — 
117-118 18-33 438-448 2. — — XXXVIII. 

118 42. 1-5 — — 
127-128 45. 20-36 — — 39 — XLI. 

128-129 46. 1-14 — — — 
129-131 17-36 449-466 XII. 3. — — — 

131 47. 1-6 — — — 

131-134 11-34 467-480 4. — — — 

134 48. 1-2 — — — 

134-136 5-33 481-500 5. 42 — XLII. 

136 49. 1-3 — 
137-138 4-25 501-514 6. — — XLIII. 

138-139 27-32 516-518 XIII. 1-5 — — LIX. 

139 50. 1-4 426 — — — — 
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Eredeti A Volf-féle Marcellus- Jorg Valder Garinus-

kézirat kiadás legenda legendája legenda 

Ransanus- Tössi 

legenda legenda 

lapszám lap- és caput és 

sorszám sorszám sorszám 

caput és fejezet 

sorszám sorszám 

139-141 4-38 519-548 XIII. 1. 

141-142 51. 1-6 

142-143 9-24 549-559 2. 

144 31-32 560-575 3. 

144-145 52. 1-19 

145-146 22-33 576-602 4. 

146-148 53. 1-23 

148-149 24-34 603-610 5. 

149-151 54. 1-24 611-628 6. 

151 25-31 629-633 7. 

151-152 32-34 634-643 8. 

152 55. 1-11 634-643 XIII. 8. 

152-153 12-22 644-652 9. 

153-154 32-34 653-668 10. 

154-155 56. 1-7 

155 8-16 669-676 11. 

156 18-31 677-687 12. 

157-159 57. 4-36 688-727 13. 

159-161 58. 1-32 

161-162 33-35 728-766 XIV. 14. 

164 60. 1-3 

165-167 6-33 767-792 XIII. 15. 

167-168 61. 1-17 

168-169 18-36 793-822 16 

169-171 62. 1-26 

171-172 27-36 927-939 24 

172-173 63. 4-17 857-869 20 

173-174 18-35 823-838 17 

174-175 64. 1-9 

175 10-17. 839-846 18 

176 18-21 847-856 19 

176 22-31 870-880 21 

— 881-899 22 

177-179 65. 8-37 900-926 23 

LX. 

LXI. 

LXII. 

LXIII. 

LXIV. 

LXV. 

LXVI. 

LXVII. 

LXVII. 

LXVIII. 

LXIX. 

LXX. 

LXXI. 

— LXXIII. 
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Eredeti A Volf-féle Márcellus- Jorg Valder Garinus- Ransanus- Tössi 

kézirat kiadás legenda legendája legenda legenda legenda 

lapszám lap- és caput és caput és fejezet 

sorszám sorszám sorszám sorszám sorszám 

179-181 66. 11-23 — — — 
(171-172)(vö.62. 27-36) 927-939 24. — — — 
182-184 67. 8-34 940-963 25. — — — 

— — 964-976 26. — — — 
185-187 68. 4-35 — — — LXXIV. 

187-188 69. 1-16 997-1009 XIII. 28. — — — 
188-190 17-36 1010-1022 29. — — — 

190 70. 1-3 — — — 
190-192 4-31 977-996 27. — — — 
194-195 71. 23-36 584-602 4. — — — 
195-196 72. 1-16 

27 



IRODALOM 

Acta Sanctorum Boll. A szentek élettörténetének latin nyelvű gyűjteménye, 
amelyet Bolland János jezsuita kezdett írni 1643-ban Antwerpenben. 
1794-1837 között szünetelt a gyűjtés, most a munka Brüsszelben 
folyik. — Magyar szentek hasonló gyűjteménye Acta Sanctorum Ung. 
Rövidítve: AaSS. (Boll. v. Ung.) 

BALANYI GYÖRGY, Magyarországi Boldog Hona: Regnum, 1937. 
BÁLINT SÁNDOR: Ünnepi kalendárium I. 156. Bp., 1977. 
BANGHA BÉLA: Katolikus Lexikon III. 266. Bp., 1931-1932. 
BAROS GYULA, Boldog Margit legendája. Bp., 1938. (Modernizált szö

vegkiadás.) 
BARTONICK EMMA, Codices Latini Medii Aevi, Bp., 1940. 
BLAZOVICK LÁSZLÓ lásd Ransanus. 
BOGNÁR ANDRÁS és LEVÁRDY FERENC, Példák könyve, CodHung. 

IV. Bp., 1960. 
BOGNÁR ANDRÁS és LEVÁRDY FERENC, Cornides-kódex. CodHung. 

VI. Bp., 1967. 
BÖLE KORNÉL, Árpád-házi Boldog Margit. Bp., 1923. 
BOLE KORNÉL, Quedam legenda beaté Margarite de Ungeria. (Bolognai 

Archivumban,z "A" kódex, készült 1346-1398 között.) Ismertetése: 
Szent István-Akadémia hittudományi-bölcseleti osztályának felolva
sásai. III. k. 1. sz. Bp., 1937. Kiadása: 

BOLE KORNÉL, Árpád-házi Boldog Margit szentté avatásának ügye és a 
legősibb (latin) Margit-legenda. Bp. 1937. 

BOLE KORNÉL, Árpád-házi Boldog Margit szentté avatásának ügye és a 
legrégibb Margit-legenda. Bp., 1939. 

BRIQUET. C. M., Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du 
papier des leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600. Genéve. 1907. 
I-IV. 

28 



CSANÁD BÉLA: Szent Margit halála éve: Új Ember 1969. jan. 19. 
DANKO, JOSEPHUS, Breviáriumi lectiók: Vetus Hymnarium Ecclesiasti-

cum Hungáriáé, Bp., 1893. 159. 
DUMMERTH DEZSŐ: Árpád-házi Szent Margit halála éve és a legendák: 

ItK. 1972: 617-20. 
ÉRSZEGI GÉZA (szerk.), Árpád-kori legendák és intelmek. Bp., 1987. 
FÁBIÁN ISTVÁN: Kódexirodalmunk és a misztika: Vigilia. 1936. 
FARKAS VILMOS, Fonémastatisztikai problémák a nyelvjárástípus-törté

netben: NytudÉrt. 55 sz. Bp., 1966. 
FARKAS VILMOS, Szempontok a kódexek hangjelölésének vizsgálatában: 

NytudÉrt. 74 sz. 62. 
FARKAS VILMOS, Magyar hangtörténet és helyesírás-történet rendszer

beli összefüggése: NytudÉrt. 111 sz. Bp., 1982. 
FEHÉR MÁTYÁS, Magyar fények, 93. Bp., 1942. 
FEKETE ANTAL, Keresztneveink, védöszentjeink, Bp., 1974. 
FÉLEGYHÁZI JÓZSEF: A középkor egyháza, In: Bangha-Ijjas, Egyház

történet IV., Bp., 1939. 
FERRARIUS, SIGISMUNDUS, De rebus Hungaricae provinciáé, Vienna, 

1637. 
FEUERNÉ TÓTH RÓZA, Budapest régiségei, XIX. köt. Bp., 1959. 
FRAKNÓI VILMOS, Szent Margit szentté avatási jegyzökönyve: MREV I. 

162-83. Bp., 1896. 
FRAKNÓI VILMOS, 1. Némethy Lajos 
GÁBRIEL ASZTRIK, Magyarországi Szent Margit. Bp., 1944. 
SZ. GALÁNTAI ERZSÉBET, lásd Ransanus 
GARINUS legendája: 1340. Avignon, egy XIV. sz.-i paderborni kéziratból. 

Kiadása: Acta SS. Boll. III, 516-22. 
GERÉZDI RÁBÁN: (Klaniczay Tibor szerk.) A magyar irodalom története 

1600-ig. Bp., 1967. 
GOMBOS ALBIN FRANCISCUS, Catalogus fontium Históriáé Hugaricae, 

I-IIL, Bp., 1937-1938. 
HÓMAN BÁLINT és SZEKFÜ GYULA, Magyar történet, 3. kiadás, Bp., 

1935-1938. 

29 



HORGER ANTAL: Ráskai Lea nyelvjárása: Nyr. XXVI. (1897), 193-202, 
245-51. 

HORVÁTH CYRILL: A Margit-legendáról: ItK. XVI. (1906): 305-32, 452-
72. (Ez a Nápolyi legenda, a Ransanus-legenda és a Garinus-legenda 
párhuzamba állítva a Ráskai-legendával.) 

HORVÁTH CYRILL: A Margit-legenda forrásai: A Budapest-Székesfővá
rosi IV. ker. Községi Főreáliskola 54. Értesítője. 1908. 23-53. 

HORVÁTH CYRILL, Johannes Vercellensis és a magyar Margit-legenda: 
AkNyÉrt. XX. 8. Bp., 1908. 

HORVÁTH JÁNOS, A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Bp., 1931. és 
1944. 

ILLYÉS, ANDREÁS, Pretiosa Margarita. Tyrnaviae, 1707. 
JAJCZAY JÁNOS, Árpád-házi Szent Margit hétszáz éves arculata. Bp., 

1943. 55. 
JAJCZAY JÁNOS: Árpád-házi Szent Margit ikonográfiája: Vigília, 1971. 

május. 
JESZENÁK GÁBOR, Magyar Boldog Hona élete. Pozsony, 1910. 
JESZENÁK GÁBOR, Árpád-házi Boldog Margit tetemeinek története. Po

zsony, 1936. 
KARDOS TIBOR, Középkori kultúra, középkori költészet. Bp., 1941. 
KARDOS TIBOR (szerk.), Legendák könyve. Bp., 1943. 
KIRÁLY GYÖRGY: A Margit-legenda és rokonai. ItK. XXV. (1915). (Ez a 

mi Margitunk névadójának, Antiochiai Szent Margitnak legendája.) 
KIRÁLY ILONA: Szent Margit ereklyéinek története: Vigília, Bp., 1971. 

május 
KIRÁLY ILONA, Árpád-házi Szent Margit és a sziget. Bp., 1979. 
KNAUZ NÁNDOR: A Nápolyi Margit-legenda: Magyar Sión. 1867: 585-8. 

Klny. Esztergom, 1868. 
KNIEZSA ISTVÁN, Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig. 

Bp., 1952. 
KOLTAY-KASTNER JENŐ, Az együgyű lelkek tüköré: Minerva Kt. Bp., 

1929., 1933. 
KOZMA ERZSÉBET, A misztika és Boldog Margit. Vác, 1930. 
KURBÉLY VINCE, 1. Németh Imre 

30 



LADÓ JÁNOS, Magyar utónévkönyv. Bp., 1971. 
LOSONCZI ZOLTÁN: Az ö-zés története: NyK. XLIV: 373-406; XLV: 45-

116, 195-266. 
LOSONCZI ZOLTÁN, Nyelvünk hangjainak változásai a XIV. sz.-tól a 

XVI. század végéig. 
LOVAS ELEMÉR, Boldog Margit történetének részletes forráskritikája: 

Pannonhalmi főapátsági főiskola évkönyve. 1915-1916. 
LOVAS ELEMÉR, Árpád-házi Boldog Margit élete. Bp., 1939. 
LOVAS ELEMÉR, Árpád-házi Boldog Margit élete. Bp., 1940. 
LOVAS ELEMÉR, Boldog Margit első életrajzának írója— Marcellus. Pan

nonhalma, 1941. 
Magyar Irodalmi Lexikon (szerk. Benedek Marcell), I—III. Bp., 1963-1965. 
MÁLYUSZ ELEMÉR: Árpád-házi Boldog Margit élete: Károlyi Árpád-

Emi.. Bp., 1933. 
MANNS, PÉTER (Marosi László ford.), Testvéreink, a szentek. Eisenstadt. 

1977, 262-65 
MÁTYÁS FLÓRIÁN, Históriáé Hungaricae fontes domestici. I-IV. Pécs-

Bp., 1881-1885. 
MESZLÉNYI ANTAL, Magyarországi Szent Margit. Bp., 1944. 
MÉSZÖLY GEDEON: A Jorg Valter-féle Margit-legenda: Nép és Nyelv 

(jegyzetekkel). Bp., 1941. 
MEZEY LASZLO, Irodalmi anyanyelvüségünk kezdetei az Arpád-kor 

végén. Bp., 1955. 
MEZEY LÁSZLÓ, Középkori magyar írások. Bp., 1957. 
MEZEY LASZLO, Codices medii aevi Bibliothecae Universitatis Budapes-

tiensis. Bp., 1961-1962. 
MEZEY LÁSZLÓ, Paleográfia, Egyetemi jegyzet. Bp., 1962. 
MEZEY LASZLO: Árpád-házi Szent Margit lelkiségének forrásai: Vigília, 

Bp., 1971. május. 
MEZEY LÁSZLÓ, Deákság és Európa. Bp., 1979. 
MREV (= MEV), Mon. Vesp. váltakozó rövidítései a Monuménta (Ro

mána) Episcopatus Vesprimiensis-nek (a Veszprémi Püspökség (ró
mai) oklevéltára) 

31 



0 . NAGY GÁBOR, A misztika kódexirodalmunkban. Debrecen, 1937. 
NÉMETH IMRE-KURBÉLY VINCE: Credo-röpiratok 34-35. sz. Bp., 

1930. 
NÉMETHY LAJOS, Adatok Árpád-házi Boldog Margit ereklyéinek törté

netéhez. Bp., 1884. 
NEMETHY LAJOS: Szent Margitra vonatkozó újabb okmányok: Magyar 

Sión. 1895. 
NÉMETHY LAJOS és FRAKNÓI VILMOS: Adatok Boldog Margit törté

netéhez: Századok, 1885. 282. 
Nyelvemléktár VIII. k. Szent Margit élete, 1881. (betűhű átirat). 
PIRHALLA MARTON, A szepességi prépostság vázlatos története. Lőcse, 

1899. 
* * * 

POR ANTAL, Habsburg Ágnes magyar királyné és Árpád-házi Boldog Er
zsébet. 1888. 

PRAY GYÖRGY, Vita sanctae Elisabethae viduae necnon Beatae marga-
ritae Virginis. Tyrnaviae (Nagyszombat), 1770. 

PUSKELY MARIA, Árpád-házi Boldog Erzsébet és a XIV. századi misz
tika. Róma, 1980. 

RANSANUS, PETRUS, Epitome rerum hungaricarum. Magyarul Blazo-
vich László és Sz. Galántai Erzsébet, A magyarok történetének rövid 
foglalata. (Benne boldog Margit élete 140-51), Bp., 1985. 

RANSANUS, PETRUS kiadásai: 1. Acta SS. Boll. 28. Ian. (II, 906-909), 2. 
Acta SS. Ung. I, 77-88, 3. Mátyás Flórián i. m. 

RÓNAY GYÖRGY: Regényeink Szent Margitja: Vigília, 1971. május. 
RÖSSLER M. IRÉN, Magyar domonkosrendi példák és legendák. Kassa, 

1927. 
RUPP JAKAB, Buda-Pest és környékének helyrajzi története. Bp., 1868. 
SÁGI ISTVÁN: Szent Margit szigete. MNy. XXVI. 116-8. 
SALACZ GÁBOR, Árpád-házi Boldog Margit Tössi legendája a szentgal

leni kézirat alapján, az überlingeni figyelembe vételével. Bp., 1934., 
Pécs, 1940. 

SZEKFÜ GYULA 1. Hóman Bálint 
SZYLLABA EMIL, A pozsonyi klarissza templom története. Pozsony, 1944. 
TÍMÁR KÁLMÁN: Adalékok kódexeink forrásaihoz. ItK. 1930: 265-76. 

32 



TIMAR KALMAN: Domonkos-rendi magyar kódexek. ItK. 1930: 265-76. 
TÍMÁR KÁLMÁN: Magyar kódexcsaládok, ItK. 1927: 210-24. 
TÍMÁR KÁLMÁN: A breviáriumi Margit-legenda: Pannónia 7. sz., Kalo

csa, 1934. 
TOLDY FERENC, Az ó- s középkori magyar nemzeti irodalom története. 

Pest, 1862. 
TÓTH LÁSZLÓ: Magyarországi Boldog Hona élete: Domanovszky-Eml. 

Bp., 1937. 
VAJDA SÁMUEL, Szűz Szent Margit asszonynak, negyedik Béla király 

leányának, Szent Domonkos szerzetbeli apátzának régi magyarsággal 
Íratott élete. Buda, 1782. (Margitnak ez az életrajza akkor névtelenül 
jelent meg.) 

VARGHA DÁMJÁN, Seuse (Suso) Amand Henrik a magyar kódexiroda
lomban. Bp., 1910. 

VARGHA DÁMJÁN, A szent Domonkos-rend és a magyar kódexirodalom: 
A Szent Domonkos-rend múltjából és jelenéből. Bp., 1916. 222-56. 

VAS OLGA, A misztika hatása kódexirodalmunkra. Bp., 1937. 
VOLF GYÖRGY, Nyelvemléktár VIII. k. Szent Margit élete. Bp., 1881. 
VOLF GYÖRGY: A Margit-legenda írója és kora: EPhK. V, 97. 
VOLF GYÖRGY: A Margit-legenda és eredetije: EPhK. V, 192. 
WERTNER MÓR, A Margit-legenda genealógiai és földrajzi adatai: Turul, 

1903. 
ZOLNAI GYULA, Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. Bp., 1894. 

33 



AZ ATIRAS M Ó D J A 

Átiratunk a lehető legpontosabban igyekszik tükrözni az eredeti kézi
ratot, így kitettük az összes ott látható mellékjelet. (Előfordulhat ugyanak
kor, hogy ezeket a fotómásolat nem tudja mind visszaadni.) A betűk fölötti 
mellékjelek megléte — hiánya, illetőleg száma egyébként sok esetben csak 
attól függött, mennyi hely maradt a kitételükre. Néhány betüvariánst nem 
különböztettünk meg, például a többféle típusú s-eket, d-ket, z-ket a ma 
használatos alakjukban írtuk át; az 2-kre, j'-kre mindig kitettük a pon
tot, az y-ra azonban mindig annyi pontot tettünk, amennyi az eredetiben 
látszik. Az egyes bekezdések végén álló jelek helyén gömbölyű zárójelet al
kalmaztunk. A Jézus nevét rövidítő ihs-nek keresztet formáló betüszárát 
az átiratban a h fölötti vonás jelzi. 

A kis- és nagybetűk különbségét esetenként mérlegelnünk kellett azok
nál a betűknél, amelyeknél a másoló ugyanazt a betüformát használta mind 
a kis- mind a nagybetűre. Ezek közé tartozott mindenekelőtt az m, n és 
a — ma használatos — s betű. Azt tekintettük nagybetűnek, amelyik na
gyobb, mint az oldal kisbetűi; figyelembe véve, hogy az s a betüforma és a 
tollhegy vastagsága miatt eleve magasabbra emelkedik. 

A pirossal írt vagy pirossal megjelölt kis- vagy nagybetűket félkövérrel 
szedett kis- vagy nagybetű mutatja. 

A törölt szövegrészeket csúcsos zárójelbe tettük (pl. 4/15: ra<g>ka), 
ill. kipontoztuk a helyet, ha a szöveg a törlés következtében olvashatatlanná 
vált (pl. 109/23: <k.>). Az utólag betoldott betűket, szavakat beírtuk a 
jelzett helyre, ha azok a másoló javításai voltak. A betoldásokhoz minden 
esetben jegyzetet írtunk. A károsodott szövegrészt szögletes zárójelbe tet
tük (pl. 2/14: [ho]g), illetőleg kipontoztuk, ha már olvashatatlanná vált 
(pl.: 1/14: tars[...]l). 

A közölt fényképek mérete (192x140 mm) nyomdatechnikai okok
ból némileg eltér a kódex fólióinak méretétől (210x145 mm). A levágott 
lapszéleken semmilyen jel nem volt. 
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Ezenképpen hagya evket az kyralne 

ázzon az clastromba • es ev maga 

el mene • Ezeknek vtanna neged 

napon olimpiadis ázzon fel veue 

5 az zent zerzetnek ruhayat • Ez 

idevben zent margit ázzon meeg 

yol nem zolhat vala • Ezen idev 

ben kezde zent margit tanolny 

a b cet aue mariat • es keues idev 

10 nek1 vtanna igen iol kezde tanolny 

es enekleny az egyéb kysded leiany 

okai • ez 1 germec zent margit 

ázzon veun eg kereztfat ke[z]eben2 • 

es kezde kerdezny az ev3 tars[...]l • hog 

15 my volna az kereztfa • Az ev tar 

sy kedeg vgmondnak vala neky • 

hogy vronk iíís ez keppen evletevt1* 

meg embery nemzetért • Ezeket 

haluan syr uala ez zent germek • 

20 Ezen jdevben ez zentseges germek •5 

zent margit ázzon <a> fel veue az 

zent zerzetnek ruhayat • az ev 

jdeye zerent nagy aytatossagal • 

hog az ev genge germeksegetvl 

25 fogua eltetneek zerzetes regulának 

zokasiual • 
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Mykoron ez zent zvz • volna evt ez 

tendevs • lata hog az sororok kez 

zvl némelyek ciliciumba iarnak 

kére az olimpiadis azzonth kyt my 

5 denkoron anyának hi vala • hog 

ev neky" ciliciomot adna • kyt ev 

neky meg ada olimpiadis ázzon • 

de zent margit ázzon el nem vi 

selhete • keues idevnek vtanna 

10 neuekevduen • kemenb ruhákat 

es nemykoron ciliciom foltochkakat 

mezehtelen husan zo1 lassan lassan 

zokot vala viselny • O ky nag cuda 

ez • [ho]g il nag felséges kyrali ma 

15 gzat • ilyen genge germeksege 

nek ideeben • ezenképpen geterye 

magát • Mykoron zent margit 

azzonnak adnak vala kentest 

capat iob poztobol az tarsinal • 

20 tahat zegenly vala meg viselny • 

ha mykoron kedeg kezerehtetyk 

vala az porissatvl el viselny az 

ruhát atyának anyának tyz 

tessegeert • tahat zent margit 

25 ázzon el megen vala az cohnya 
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ra • es az cohnyan való fazekak 

nak es egyéb edeneknek mosása 

ual es sepréseknek poraual sye 

ty vala meg feketehteny • My 

5 koron ev neky vy ruhát adnak 

vala • chak alek hog vala myko 

ron az ev ruhayat el változtatta, 

mygnem myndenestevl fogua 

meg auvlt zakadozot • Erevl vala 

10 zent margit ázzon jmmar ez 

ennek alázatosságnak iegerevl • 

es az bodog zegensegrevl • My 

koron zent margit azzont valaky 

kyral leyanyanac mong[y]a2 va 

15 la • tahat el megen vala olimpi 

adis azzonhoz es sirua vgmond 

vala en édes anyám • nagy tyz 

teletlenseget mondnak énnekem, 

azt mongyak hog en kyral le3 

20 yanya vagyok • Azért myko 

ron ez zent zvz zent margit 

ázzon immár volna tyz ezten 

devs • Az ev zvleynek • es pre 

dicator zerzetbely frátereknek 

25 nagy tyztes tarsossagyual • es 
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ev vele meg maradó io sororoknak 

tarsossagaual • bezprimmevl zent 

katerina azzonnac clastromabol • 

valtoztatck hozattatek az clastrom 

5 ban • melyet az ev zvley az duna 

nak zygeteben • mely zyget az ide 

tevl fogua neuezteteek zyz mari 

anak zygetenek auag bodog azzo 

zygetenec1 • mert annak elevtte 

io mondatyk vala nyulaknak zyge 

tenek • Az mendenhato istennek tiz 

tessegere • Es istennek anyának • 

zepplevtelen zyz marianak neve 

es o[lt]alma2 ala • Elsev fondamen 

15 tomatvl fogua epehtenek ra<g>ka3 

nak • es mynd vegyg el végezek • 

kyraly nemes ayandocokkal meg 

ayandocozak • mykeppen illic ky 

raly felségeknek • Mykoron ez 

20 zent zvz • zent margit ázzon vol 

na jmmar bodog azzonnak cla 

stromaban • Professiot tevn • az ev5 

sororiual evzue • Zerzet mestere 

nek fráter vmbertusnak ke6 

25 zeben • be rekeztetek az clastrom 
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ban • ínyképpen zokas predicator 
zerzetbely testnekevl lakozó soro 
roknak clastromaban • Zent mar 
git ázzon kezde oly jgen nyluan 

5 es erevssen haznalny iozagos my 
elkevdetevkben • hognem chak 
az ev sorori társi • auagy ez zer 
zetnec frateri • de meeg ennek felette 
nagy nemes evzuegy azzonyok • 

10 es vraknak feiedelmeknek fele 
segy ez orzagban • kyk evtet nagy 
zeretettel zeretyk vala • es ez or 
zagnak kevlemb kevlemb reze 
bevl junek vala egetevmben 

15 ez hozza evtet latnya • Es mynd 
meg epevltetnek vala az ev2 nagy 
tystes erkevlcheben • es ayanlyak 
vala ev magokat nagy ayta 
tossagal az ev jmadsagaban • 

20 meg térnek vala ev hazayok 
ban • Mert el ozlot vala nemű 
nemű malazt • az ev orchaya 

C C 

ban • es nemunemu malaz 
tos meg ert erkevlc az ev te 

25 kentetyben • vgy hogy sem ke 
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meny bezedevkel • sem1 lágy beze 

devkel nem lattatneek meg val 

toztatny'2 • Ez zent zvz keues bezed 

del elegedig vala meg • Ez uala 

5 veztegsegnek zeretevye • es soha 

ev magát nem agya vala 

magas meuetesre fel ualo me 

uetesre • semmykeppen ev ma 

gat dichirny nem hagya ua 

10 la • maga hányast • es hetsagos 

zot mendenestevl fogua meg 

vtal uala • Geryedevz vala ez 

nemes zent zvz • az isteny zerel 
3 

mnek tuzeuel • es meg gyv<lad> 

15 laduan jmadkozyk vala zvnet 

len olyha myndenkevzbe vetés 

nekevl • vg hog napnak elsev 

jdeeteul fogua • Az conuentnek 

ebedének jdeyglen zevnetlen 

20 ymadsagban marad uala meg • 

es tahat vronk iesus eristusnak 

fezevletinek evt sebeynek he 

leyt gyakorta nagy beuen ev 

kevn hullatasaual meg evtevz 

25 uen • ev zayaual meg chokolga 
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tya vala • Azonképpen tezen vala 

az ev zent zuleenec kepének es • 

hog kyt ez zent zuz nagy keua 

nattal tyztel vala • Az eleuen zent 

5 kereztfat myndenkoron ev nála 

vagy ev mellette tárgya vala • 

vgy hog nem chak vigyazuan • 

de meeg aluan es • tyztelneye az 

zent kereztfat • Mykoron az refec 

10 tóriumban be megen vala • Az 

zenteknek kepéket leterdepeluen 

alázatost jmagya uala • Azon ke 

pen egyebevt es • valahol vronk 

iesusnak • azzonyonk marianak 

15 es egyéb zenteknek kepéket latya 

vala • leterdepeuluen tyztely va 

la • akar mely hamar kellet es 

el menny • soha élnem hattá • 

Az kevssegnek etkeuel myndenko 

20 ron meg elegezyk vala • Az kevs 

seg kyvevl soha nem ezyk vala3 • hane 

chak mykoron az ev anya • es 

nenyey hercegeknek felesegy • 

junek vala ez clastromban • de ezt 

25 es chak aleg tezy vala • az feiedelm 
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nek ketelenehtese mya • de ritkán 

Az eyeknek sokat • sok eyeket na 

gyob rézre jmadsagban mulat 

vala el alomnekevl • Egy sororal 

5 auagy kettevuel • kyk ev vele nagy 

evremmel tarsolkodnak vala • 

de maga távul • kery vala zent 

margit ázzon • az ev tarsit ala 

zatos keressél • hog ha valamely 

10 az sororok kevzzevl ev rea men 

ne • megne hadnayak bantany 

az ev jmadsagaban • Mert gya 

korta az ev jmadsagaban • Az ev 

zuuenek keserev nyevgese faz 

15 kodasa • es soklasa kevzevt • my 

keppen nyluan meg esmerteek • 

hogy olyha nemykeppen ev ma 

ganak kevwele ragattatot • es 

chudalatos siralmas zozatokat 

20 mond vala • Soha zent margit 

ázzon kyualt keppen • auagy 

egedevl dormitoriumnac ky 

vevle nem akart lenny • hámé 

chak jrgalmassagert • es ez 

25 koron az ev jmadsagyt • az ev 



H4J 

őúlget t*]€H \ f t l* 'ycUfoál fi**-

^ jiAz**iOnt*r AZ V^kJ&iJte hifi-
httt* vtcui \jcftf W w *& mevi 
tve*|t*t \nqtmvgífa \*Ei* íja 
wtj&*m H $t*t W <« toht ima* 
/águl-í**•*%*ttlUfcWetu v a k 
tt&vt'tmat igen lwtfoőt;t vula 
\%ll|Uh /jMt v4Mí*M4«lf fett**" W l * i 

*wt* %*» /<Itff Ji%neiir M*>*W ti 
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agyának elevtte tellyesety va1 

la meg • Ebednek vtanna kezy 

dolgot tezen vala • jelesevl zent 

eghazhoz való dolgot myuet • es 

5 zenteknek erekleekhez való ekesse 

geket • de maga az ev kezy myviert 

az sileciomot az vezteksegtartast 

hatra nem vety vala • de igen 

erevssen meg tárgya vala • Ha 

10 mykoron ez zent zvz az zokot jmad 

sagyt be nem tellessehthety vala • 

jelesevl az ev zvleynek jelen vol 

tokért • tahat igen bankodyk vala • 

mynt ha vala[m]yz nagy kart vallót 

15 volna • mynd addyg mygnem 

be tellyessehtevtte • hog az egy nap 

nak reze lelky dimelc nekevl • el 

ne mulneek • Ez zvznek vala nagy 

keuanatya zerelme behtelesre • 

20 es nagy zerelmel olyha ev eree 

nek felevtte • az zerzetnek regu 

lazerent való kemenseget zen 

vedetevsseget bevhtet • erevkedyk 

vala meg tartany • kynek okaert 

25 gyakorta jut vala ev testének nagy 
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fogyatkozására1 • Vala ez zent zuznek 

nagy aytatossaga jmadsagra • Mert 

al vala az cárba syralmakal nagy 

jmadsagogban • Nemykon jma 

5 dkozyk az zent kerezt oltára elevt 

az cárban • Nemykoron az ev tyt 

kos jmadkozo helen az cárban • 

Nemykoron kedeg al vala az 

ablacnal kyrel nezyk eristusnak 

10 zent testet • nagy aytatossagal • 

es nagy syralmakal • Az elsev my 

set meg halgatya vala maga 

nak • de az nagy mysen es egy 

eb zolosmakon myndenkoron 

15 egyéb sororokal állott es eneclet • 

hanem mykoron beteg volt 

mynden jdevben ezenképpen al 

vala mynd ebedyg • Zent kére 

zt naptevl fogua kedeg husue 

20 tyg • ebed vtan eg keuesse meg 

marad vala az sororokal • es 

az vtan el megyén vala az 

cárban • es al vala jmadsa 

gogban nagy syralmal • mynd 

25 collacioyg • Azonképpen tezen 
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vala conpleta vtan es • tnynd 11 

addyg mygnem betezik vala 6 r 

az cárt • es az vtan el megyén 

vala az ev cellayaban • az ev 

5 agya elevt be tellyesehty vala 

az ev imadsagit1 es jmadkozyk 

vala mynd elev tyk zoyg • Az 

vtan le fekzyk <az> vala az agy 

elevt az pagimentomon egy gez 

io kénre • Esmeeg ez zentseges zvz 

iudica vasarnaptvl fogua • nagy 

zombatig mynden napon meg 

oluastagya vala az passiót cris 

tusnak kennyat • es halgagya vala3 nagy aytatos 

15 sagal es siralmai lábon alua • 

Az annera gevtri vala ev ma 

gat <vs> husvet elevt az ket hétben 

es oly igen alazya vala ev magát 

es foglalya vala ev magát jm 

20 madsagogban siralmagban • 

mynt ha myndenkoron <k> lat 

naya az vr istent az fezevletnek 

ev kepeben • Nagy cetevrtekre 

iutuan kedeg meg mossa vala 

25 az sororok labayt nagy alázatosság 
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gal1 • hogkyk valanak az jdevben 

ez clastromban zammal hetue 

nen • es nemchak az sororok 

lábait mossa vala meg • de meeg 

5 az zolgaloknak es labokat meg 

mossa vala nag alazatossagal 

es aytatossagal es nagy siralmai • 

térden aluan megyén vala egy 

soror labatvl • az mas soror la 

10 bahoz • es vgy mossa vala • es 

meg tevrly vala ev feyenek fe 

deleuel es meg chokolya vala 

es az vtan vgyan azon2 fedelet au 

agy ruhát • azon keppen feyen 

15 visely vala • Ezt kedeg zent ma 

rgit ázzon • hog meg moshassa 

labokat • meg kery vala az pri 

orissatvl engedelmességért myn 

den eztendevben . mynd attvl fog 

20 ua • hog zent margit azzonnac 

yo okossága volt • Az porissa ke 

deg evrevmest neky hagya vala • 

Az vr vachorayan • az manda 

tum vtan • ez zent zvz be nem 

25 megyén vala ev agyában • de 
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jmadkozyk vala nagy aytatossag 

gal • es oluas vala soltart • al 

van ev labayn az cárban • de az 

veternyen es egyéb zolosmakon 

5 al vala az egyéb sororokkal • es 

ezt tezy vala nagy zomba<n>tnak 

vechernyeyeyklen • Nagy pente 

ken kedeg mendenestevl fogua 

semmyt nem ezyk vala • sem 

10 jzyk vala sem alozyk vala • sem 

zol vala • vala mely embernek • 

vyselven mynd az tellyes napot 

nagy aytatos syralmas jmad 

sagban • syratuan iesusnak ar 

15 tatlan zent halalat • Mykoron 

kedeg nagy pénteken az pap 

fel emely az kereztfat es azt 

mongya • ecce lignum • az az • 

jme hol vagyon az zent kereztfa • 

20 Az koron ez zentseges zvz • zent 

margyt ázzon • le teryezty 

vala ev magát az fevldre • 

nagy syralmakal • vgy hogy 

az ev nagy syramat meeg el 

25 ky es • meg halhattak1 az zent egy 

házban • 
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ezenképpen marad vala mynd 

napestyg nagy siralmakban • Egy 

eb jdevkben kedeg • az cynck vez 

tegseget mulatya vala el az ev zo 

5 kot jmadsagyban • Gyakorta ev 

jmadsagy vtan • az nagy farát 

sagnak myatta az ev agya elevt 

az gekenen leletyk vala meg 

az sororoktvl alonnya • veternye 

10 nek elevtte esmeg fel keel vala • 

ky'revl byzonsagot tevttek az soro 

rok • jelessevl Soror jolent1 hogky 

vala secrestyeres soror • vgmo 

nd hog ev nyolc eztendeyg 

15 volt Secrestyeres es myndenko 
2 

ron gyakorta lelte <v> evtet 

jmadsagban veternyenek elev 

te • mykoron ez soror megyén 

vala az ora meg latny • hog 

20 ha jdeye veternyet harangoz 

nya • Esmeeg karachon estyn 

mykoron hirdettetyk eristusnak 

zuletese az veterye <a> vtan • az 

capitulomba mykeppen zokas 

25 ez zent zerzetben • Azonképpen 
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tezen vala azzonyvnk maria zule 

tessenek estyn es • Es nagy bodog az 

zon estyn • Es dymelc oltó bodog ázzon 

estyn • Mykoron kedeg halya vala 

5 zent margyt ázzon • az bodog ázzon 

napyat fel hirde hirdetny az veter 

nyen • tahat ez zent zvz le teryezkev 

dyk vala az fevldre nagy syralmal 

es tellyes aytatossagal jmadkozyk 

10 vala • es hala adásokat tezen vala • 

Mynden karachon estyn mond vala 

ezer páter nostert • es tezen vala 

ezer veniat • es bevhtel vala vizzel • 

Azonképpen mynden bodog ázzon 

15 estyn mond vala ezer aue mariat • 

es tezen vala ezer veniat • es bevhtel 

vala vizzel meeg ha elég erevte 

len volt es • Pynkest estyn mond 

vala ezer veni sancteet ezer venia 

20 val es bevhtel vala vizzel • Azonképpen2 

bevhtel vala egyéb zenteknek es • es 

zent apostoloknak estyn vizzel • Oly 

jgen nagy édes aytatossagal jmad 

kozyk • hog az sororok hallottak jmad 

25 saganak jdeyen mynt ha valakyvel 
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zolt volna • Az zoot hallyak vala • 
de nem erthetyk vala my az zoo vol 
na • Oly jgen nagy édességei es nagy 
syralmakkal jmadkozyk vala • ez 

5 zent zvz • hogy mykoron ev jmad 
kozyk vala oly jgen nagy syrast 
tezen vala • hog az ev veloma 
auagy kezkenevye • kyvel az ev kevn 
veet syralmat el tevrly vala • an 

10 nera vizesevl vala meg • hog annak 
vtanna ez zent zvz • az velomot 
auagy kezkenevt meg facharya 
vala • es az syralmnak vize ky 
ju vala belevle az velőmből. Mely 

15 nagy syralmaknak ok[.] okaert 
ez zent zvznek ev feye meg hyde 
gevlt vala • es visel vala az ev fe 
yen myndenkoron sok ruhát • 
Ezen aytatossagra tanehgya vala 

20 az egyéb sororokat es • jelesevl 
egy sorort ky vala Cantrix soror 
katerina varadi1 andras vrnak 
leánya • kéri vala gyakorta ez soror 
ez zent zvzet hog evtet tanehtanaya 

25 mykeppen kellene istent jmadny zol 
galny kerny 
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Monda ez zent1 zvz • zent margit ázzon 

ez soror kat1 inának • Ayanlyad az te 

testedet • es te lelkedet az vr istennek • 

es legyen az te zvued myndenkoron 

5 az vr istennel • auagy az vr istenhez • 

vgy hog sem halai • sem egyéb ook 

tégedet megne vonyon az istennek 

zerelmetevl • Oly ygen edessen jmad 

kozyk vala ez zent zvz mynden 

10 jdevben • hog akar mely ygen hy 

deg jdev volt • mykoron egyéb 

sororok isteny zolgalat vtan 

mentenek magokat meg me 

legehteny zobaba • Ez zent margit 

15 ázzon meg marad vala az kar 

ban chak egy kentesben auagy 

cápában • az nagy hydegsegben • 

vgy hog myndenestevl fogua 

meg kekevl vala mykeppen holt • 

20 Ezen keppen leletyk vala meg gya 

korta az sororoktvl • az zent kerezt 

oltára elevt az karban • mert 

zent margyt ázzon jgen zeret 

vala jmadkozny az zent kerezt 

25 oltára elevt • Myert az jdevben 
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Az sacramentum eristusnak zent teste 

fen fevg vala az zent kerezt oltára 

elevt • Esmeeg ez zent zvz • zent 

margyt ázzon • Halgatya vala nagy 

5 keuansaggal zeretettel alkolmas 

jdevn istennek igyet predicacyot • 

zent atyáknak eleteket • es egyéb 

zenteknek legendayokat eletevket • 

es példákat • Jelessevl azzonyonk 

10 maria peldayt choda tételéét • ky 

hez ez zent zvz kyvalt keppen <ra> 

ragazkodyk vala • annera hogy 

valamykoron ev azzonyonk ma 

riat neuezte • Auagy egyebtevl 

15 hallotta neuezny • Azzonyonk ma 

ria tyztessegert • az ev feyet jgen 

melyen ala haygya vala menden 

koron • sem egyéb keppen ez zent 

zvz nem veuezy hya2 vala • ha3 

20 nem istennek zuleenek • es ev 

bodog remensegenek • Azért ez zent 

zvz ez felyvl meg mondót predi 

cacyot halgatya vala az vas 

ablacon vala mely sororral • 

25 nemykoron kedeg az Capitulum 
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házban • fráter desideriustvl • auagy 

egyéb fratertevl • annak vtanna 

el megyén vala ez zent zvz az so 

rorokhoz az myvelev házban 

5 es meg mongya vala nekyk az 

zenteknek eletevket auagy az 

napi euangelyomot • es jnty 

vala evket • hog evk es azonképpen 

élnének • Egy jdevben mykoron 

10 zent margyt ázzon halgatnaya 

zent jacab mártírnak kennyat 

mykeppen ez zent martirt 

jzenkent el metéltek vagdal 

tak volna el az poganok • cri 

15 stusnak hytyert • Meg gyv 

láda az mennyey jegesnek ze 

relmeben • es monda az ev tar 

sanak Soror Alinchanak • aycay1 

peter vrnak leyanyanak • zeretev 

20 atyamfya kellemetevssevke ezek te 

nekevd kyket hallsz • felele az soror 

kellemetevssevk azzonyom • de myt 

haznal énnekem • ha en illyen nagy 

kenokat nem zenvedhetevk • my 

25 keppen ez zent martir zenuedevt2 
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Monda zent margyt ázzon • 
Akarta volna az vr isten • hogy 
en voltam volna az jdevben ez 
velagon • cs metéltettem volna 

5 jzenkent foltonkent az en vram 
iesesnak zerelmert • vgy hogy 
az en kenőm sok jdeyg levt volna • 
es hog az en kenőm vegezetyn 
el vágtak volna az en feyemet • 

10 Ezeket mykoron mongya vala 
ez zent zvz • jgen vygad vala • 
Mert jgen keuannya vala az ev 
vereet ky evtteny • jesusnak az ev 
jegesének vére ky evttesseert • 

15 ez dolgok kedeg valanak azon 
eztendevben • kyben ez zent zvz meg 
hala • Soha ez zent zvz vronk 
jesusnak es ev zvleenek zvz mari 
anak kepéket el nem multa • kyk 

20 jrattanak az capitulom házban 
auagy egyebevt • hanem le tér
depelvén jduezelven evket • vgy 
megyén vala el • Annak okaert 
az sok terdeplesekert • es az gya 

25 korta való ev térdéének meg 
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haytasyeert • Az ev térdéének kalachy 

meg dagattanak es meg kéme 

nyeltének vala • Mykeppen az 

ev mestere nemes evzvegy az 

5 zon olimpiadis • es egyéb sororok 

tytkon elteben • holta vtan es • 

nagy zeretettel meg néztek • 

es nagy erevs byzonehtassal meg 

mondottak • Meg feredny kedeg 

10 vagy az ev labayt meg mosny 

bokaynak fevlevtte • Az ev zemer 

messegenek tyzta zvzesegenek 

myatta • ez evneky myndenestevl 

jdegen vala • Tyzen nyolc ezten 

15 deyg mykeppen mynd az tellyes 

conuent byzonsagot2 tevt róla 

soha az ev testet meg fereztette 

akar mely nehéz kórságok vtan es • 

kyket3 gyakorta** zenued vala • 

20 Ezeknek okaert es ezekhez ha 

son<k>lokert • Ez zentseges zvz 

myndeneknek vala jgen5 ked 

ves • es myndenektevl6 kyk7 cvtet 

latyak vala • mynden8 tyztessegre 

25 méltónak jtyltetyk9 vala 
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mert vala az ev testének es zv 

uenek nagy jelevs alazatossaga 

ev nála • vgy hogy az ev gyen 

geseges eletytevl fogua iffyusaga 

5 tvlfogua • ev eletynek mynden 

napyban • Evrevl vala ev magát 

foglalnya • az clastromnak men 

tevl alab való zolgalatyban • 

es az be rekeztetteknek az az • az 

10 roroknak • menden zolgalatban 

az zolgalo leyanyoknak es egyéb 

sororoknak zolgalo tarsok vala 

ez zent zvz • ev eréének felette • 

es ev meltossaganak felevtte • 

15 Es meneuel fevllyvl mul vala 

myndeneket nemességei • anne 

ual jncab erevkevdyk vala ma 

gat meg alazny • Ez nemesseges 

zent zvz • magery kyralnak ne 

20 mes leyanya • hetet tart vala 

az cohnyan fevz vala az sororok 

nak • fazekat mos vala • tálakat 

mos vala • az halakat meg fa 

raya vala nagy hydegsegnek 

25 jdeyen • vgy hog az nagy jeges 
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viznek hydegsegetevl • ez gyen 23 

ge1 zvznek az ev kezének bevre 12 r 

meg hasadoz vala es ver ky 

ju vala az ev kezebevl • cs nemy 

5 koron be kevtyk vala az ev kezet 

az nagy faydalmert • Az cohnyat 

meg sevpri vala • fat hord vala 

hatan • vyzet mereht vala • <e> 

es ev maga az cohnyara vizy 

io vala • Egy2 jdevben mykoron so 

ror sabyna donat vrnak leya 

nya fevzne az sororoknak3 vacho 

rara rákot • jme az fazék meg 

gyvlada myndenestevl kyben 

15 valanak az rakok • es mykoron 

ez** soror sabina nem merneye 

ky venny az fazekat az zenbevl • 

zent margyt azon • azon5 jdevben juta 

az cohnyara • mykoron ezt lat 

20 naya hog ez soror nem mer 

neye ky venny az fazekat • leg 

ottan [.] zent margyt ázzon az 

ev kezet vete az lángnak kevze 

pyben es ky vona az zennek kev 

25 zepybevl • de zent margyt ázzon 
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nak sem kezet sem ruhayanak zev 

ret sem egete meg • Ezeknek felette 

ez zent zvz az refectoriumban es • 

hetet tart vala • meg sevpry vala 

5 az refectoriamot aztalhoz zolgal 

vala myndeneknek nagy zerel 

mel alazatossagal sem ezyk vala 

addeg myg az egyéb sororok fel 

nem kelnec vala az aztaltvl • my 

10 koron kedeg nem vala myt zolgalny 

az sororoknak ebed koron • tahat el 

megyén vala az capitulum házba 

es jmadkozyk vala myg az soro 

rok fel kelnek vala az aztaltvl • Zent 

15 margit ázzon kedeg ezyk vala ma 

sod aztalnal az zolgalokkal mykep 

pen zolgalo lean • <Me> Nemykoron 

ez zent zvz az sororoknak kezeknek 

mosadegyoknak vizet moslekyat 

20 ky horgya vala • Oh zeretev atyamfy 

ay byzonyaban chuda hog az my ke 

men zvuenk ketté nem reped ez zent 

zvznek ev alazatossaga3 haluan • my 

koron my meg gondollyvk • hog my 

25 semmyk vágyónk ev hozza képest • 
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de maga mceg sem tugyuk ma1 25 

gonkat meg alazny mykcppen ez zent 13 

zvz • Azért mykoron zent margit 

ázzon egy napon <zog>2 zokasa zercnt 

5 az mosdó víznek moslékát akarna 

ky vinny az refectoriombol • de nem vyhete 

el az viznek sokaságáért • Hyua3 hozza 

egy sorort hog segellcne neky soror 

chenget bodoldy jspannak6 lcyanyat7 • 

io tahat ez soror el mene • es mykoron 

jutottak volna az moslékkal az rcfec 

toriomnak kyvevle • Ez meg mondót 

soror kezde zent margit azzont ar 

chel verny az moslék vizzel • de ez zent 

15 zvz mynd8 békességei el zcnucdc cs chak 

mosoluluan monda zerctev atyamfya 

myt myelz • Esmeeg ez nemes zent 

zvz meg sepry vala az cárt • Es az ke 

rvlcvt auagy ambitust • es az dor9 

20 toriomot • Azonképpen az kerteket es • 

meg tyztehgya vala meg sepri vala • 

Mykoron kedeg ez fele alázatos dolgot 

nem lel vala ez zent zvz • tahat el me 

gyen10 vala es gyapyat11 mos vala • Ne 

25 mykoron12 kedeg gyapyat13 fon vala • 
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Mykoron kedeg ez zent zvz az dormito 26 

riomot meg sevpry • az sororoknak 13 

meeg agyoknak allyat meg sevpry 

tyztehgya vala • de oh zeretev atyamfya 

5 nem chak ezeket tezy vala ez zent zvz • 

de meeg eznek felette az zvksegnek 

helyet • kyt dunanak hyvonk nagy gya 

korta meg tyztehgya vala • annera 

hogy mykoron ez alázatos zvz ky ju vala • 

io az zvkseg zekbevl az ev ruhay meg 

ferteztetven az nagy rútságokkal ga 

neual • az sororok kevzzvl némelyek 

latuan evtet jllyen zevrnyen meg fer 

teztetven • el futnak vala ev elevle • 

15 de ez zentseges zvz mynd ezeket nagy 

zererettel es alazatossagal tezy vala mynd 

ezeket • vgy hogy myndenek chudalkoz 

nak vala ev rayta • sem lattatyk vala 

ev lenny kyralnak leyanya • de lattatyk 

20 vala lenny valamely vtalatos zemelnek • 

jme zeretev atyamfya magery kyral 

nak leyanyanak gyenerevseges elete • 

kérlek gondolyad meg ha te evtet ot 

láttad volna • hattad volnae valyon ev 

25 neky ezt myeiny • chak temagad lássad • 
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Mykoron mynd ezek • es ezekhez asonlok 27 

myelkettetnenek ez zent zvzben • Az isteny 14 r 

jrgalmassagmya • lata az ag ellenség 

bokolbely erdevg • ez zent zvznek ev yo 

5 myelkevdetyt es meg jrylle • Es az ev 

zokot alnoksagyval az zent zvznek ellene 

hadat jndehta • Mert mykoron bela 

kyral • es ev fya istuan kyral • es cheh kyral1 

sok háborúságoknak vtanna • Erdeinek 

io hatariban • holot vala az tatároknak 

nagy háborgatása • meg bekeltenek 

volna • Es békességnek jegére es barát 

sagnak jegére • cheh kyral meg ayan 

dokoza bela kyralt2 • mykeppen zokas tenny 

15 yo barátoknak • Bela kyral kedeg kyralne 

azzonnal evzve • vevek az cheh kyralt 

es az dunanak zygetyn el hozak • mynd 

az zygetyg • <hog>3 hol ez meg mondót 

bodog azzonnak chastroma vagyon 

20 rakatuan • Mely chastromban akarak 

zent margyt azzont meg latny my 

keppen ev <z> kevzelevket • Mykoron az 

cheh kyral lattá volna zent margyt 

azzont • legottan1* az cheh kyral meg 

25 fogattathek5 zent margit azzonnak 
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zepsegeben • mert vala jgen zep zvz 28 

testei • jol lehet chondras hituan evltev 14 v 

zettel • de zeeb vala hittel es aitatossagal • 

Annera ragattatek el ez chch kyral 

5 zent margit azzonak zepsegeben • hogy 

ev magát es orzagat • es mynden ev 

tehetseget orzagaual evzve • bela ky 

ralnak akaratya es zerzese ala hagya • 

chak hogy zent margyt azzont ev 

io neky felesegevl agya1 • Ez jdevben zent 

margyt <a.> ázzon vala tyzennyolc 

eztendevs • Mykoron bela kyral mon 

danaya az cheh kyralnak • hog ez lehe 

tétlen volna • hog ev zent margyt azzont 

15 ev neky felesegevl adnaya • Mert gyér 

meksegetevl fogua • zent zerzetben • vr 

istennek zenteltetevl3 • es jmmar predi 

cator zerzetnek professyot tevt • be eskevt • 

Monda az ceh kyral • ennek elevtte es • 

20 mely felesegem volt • az predicator 

zerzetbely soror apacha volt • an 

nak okaert en ezzel semmy't nem gon 

dolok • de maga zent margyt azzonnak 

atya bela kyral • gondoluan az bekes 

25 segnek jauat jozagat • es háborúsa 
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goknak vezedelmenek le ehnyteseet • 29 

Jelesevl kedeg az tatárok ellen való se I 5 r 

gedsegert • Mely tatároknak vyonnan 

való meg terese az jdevbcn jgen felel 

5 mes vala • es az sok jgeretevkkel meg 

gyevzetven • Monda bela kyral • az cheh 

kyralnak • ha az en leyanyom margyt 

engevdent ez házasságra • es papának 

áldomássá meg nyervén • meg tezevm 

10 amyt kerz • Ez jdevben zent margyt 

ázzon meeg • megnem velomoztatot 

vala zent velommal • az az meeg nem 

vala feketye • Tahat bela kyral az ev 

zvz leyanyahoz mene zent margit azzonhoz • 

15 kyralne azzonnak jelenuolhtara1 auagy 

elevtte • jol lehet hog kyralne ázzon keues 

se enged vala ez menyekevzev zerzesre • 

kezde dychyrny bela kyral az menye 

kevzevnek haznalatossagat • Es kezde 

20 mondany jelenteny papának engedel 

met • hog zent margyt ázzon <->2 aka 

ragyát adnaya az házasságra • de ez 

zentseges zvz zent margyt ázzon • Az 

menyey jegesnek zerelmeert • Az fevldy 

25 jegest jmmar masodzer vtala meg • 
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Mert elevzer mykoron zent margyt 

ázzon aleg volna het • auagy nyolc 

eztendevs • Nemevnemev lengéi her1 

<..g.>2 cégnek akaryak vala adnya3 

5 házasságra • zent margyt azzonnak 

akaragya nekevl • de az vr isten ez 

zent zvzet meg oltalmaza • kynek ev 

jrgalmassagat ez zent zvz kery vala 

hog evtet meg oltalmaznaya kevnye 

10 reguen nagy kenvhullatassal • es sem 

mykeppen ezt nem tehetek • Mert az 

ev gyermekségének elsev jdeetevl folua • 

mendenkoron valaztot vala tyztasagnak 

meg maradásának jozagaual • meg 

15 valaztas nekevl • az vr istennek zolgal 

ny • Mykoron bela kyral • zent mar 

git azzont ez menyekevzevert jgen 

gyakorta latogatnaya vaOla • es sok beze 

devket tevt volna azért • hog az ev 

20 zvz leyanyat ez házasságra hozhat 

naya • Zent margyt ázzon nagy 

tyztessegel es alhatatossagal mykep 

pen zvleynek • de maga5 ez dolgot 

meg vtaluan • ezenképpen felele • 

25 Myt faraztyatok magatokat • ez 
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gyvlevseges dolognak myatta • Ez 

enne jdevtevl fogua • Alhatatossagal 

akarom hog meg tugyatok • hog 

az en pro£essiomat az en fogadásomat 

5 hytemet melyet en tevttem • Es az 

en zvzesegemnek tyztasagat • me 

lyet en • Az en vram iFs eristusnak • 

meeg kysded koromba • mykeppen 

tymagatok jol tugyatok • zvuembevl 

10 lelkembevl vr istennek meg zentel 

tem • Es az en zerzetemnek tyztasagat 

Nem chak ez vylagnak dyehevsege 

ert • de meeg eznek felette • sem ele 

temert • sem halálomért • auagy 

15 chak egy keuesben2 • sem zegnem meg 

auagy megnem zeplevsehtenem • 

Tahat bela kyral akarván meg 

tudnya az ev leyanyanak alhata 

tossagat • monda • Nemdee zeretev 

20 leyanyom te zvleyd vágyónké • Es az 

isteny parancholatbol tartozol hogy 

engedelmes légy mynekevnk • Mon 

da zent margyt ázzon • En tégedet 

kyralt atyámat3 • es en vramat • 

25 Es tégedet kyralne azzont anyámat • 
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Es en azzonyomat • Azokba az az oly 32 

dolgogban • mellyek istenzerent • es isten l 6 

nel vadnak azokba esmérlek • Azokba 

kedeg kyk istennek ellene vadnak • 

5 sem tégedet kyral atyámnak nem 

mondlak • Sem tégedet kyralne ázzon 

anyámnak nem mondlak • Mert 

meg vagyon jruan • ky el nem ha 

gyangyaen1 érettem atyát anyát • ne[m] 

10 melto en reám • nem lehet en taneht 

vanyom • latvan bela kyral ev leyanya 

nak alhatatossagat el mene ev tevle • 

Egy jdevben mykoron cheh kyral kevl 

det volna nagy2 tyztes kevuetevket 

15 magery kyralhoz • bela kyralhoz • hog 

ev neky adnaya az ev leyanyat • zent 

margyt azzont hazasvl • es hog ev es 

meg bekelneek vele • tahat kyralne 

ázzon hyvata hozza az jdevbely pro 

20 vincialist frat' marce<a>lost • es monda 

neky • mennyel en jo atyám az en 

leyanyomhoz margithoz • Mert jme 

kyral el akarya evtet adnya házasságra • 

tugyad meg ev neky akaratyat • 

25 Tahat az provinciális • kyralne ázzon 
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nak parancholatya zerent • juue zent 

margit azzonhoz • es hivata hozza 

zent margit azzont • es meg monda 

az ev anyának jzenetyt neky • az pri 

5 orissanak • olimpiadisnak • es zent 

margit azzonnak egy evchche elevt • 

es jol meg tudakozek az ev akara 

tyarol • Tahat bodogsagos zvz zent 

margit ázzon • altalyaban meg felele 

10 es monda az provinciálisnak • Tu 

gyad azt atyám byzonyal • hogy jn 

cab zenuedem hog engemet meg 

átkozzanak • hognem en ezben en 

gednek az en zvleymnek • es sem 

15 mynemev okért nem tezek az en 

professyomnak ellene • Egy jdevben1 

esmeeg vg mond vala ez zent zvz 

az Sororoknak jelesevl olimpiadisnak 

monduan • Annera bánthatnak en 

20 gémet az en zvleym ez házasságai • 

hog el metevm en magamnak 

az en2 orromat ayakammal evzve • 

Az ev anyának meg vgmond vala3 kyra 

azzonnak • es zent zvz • Azt akarom 

25 hogy mynek elevttev engemet adnátok 
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házasságra • hogy annak elevttev 

az en testemet el metellyetek folton 

kent • hognem mynt en • az en hyte 

met meg zegnem • Melyet en íogat 

5 tam eristusnak • Es annak elevtte 

jnkab zenuedek mynden átkot2 • hog 

nem az en fogadásomat meg zeg 

neem • Mykoron mynd ezenképpen 

bantatneek ez zent zvz sok jdevktevl 

10 fogua • Mert mynt az legenda vety 

kyrel byzonsagot tezen olimpiadis 

zent margit azzonnak daykaya • 

es mestere • hog mynek vtanna ez 

zent zvzet • hozak jde bodog azzonnak 

15 clastromaba ez zygetben • Az vtan 

keet eztendevuel • akara az ev atya 

ez zent zvzet adnya az cheh kyralnak 

es ez jdevtevl fogua • mynd addeg 

myg ez zent zvz levn tyzen nyolc 

20 eztendevs myndenkoron bantateek 

az ev atyatvl ez meg mondót haza 

sagert • de zent zvz myndenkoron 

ellene álla es meg vtala • kynek 

okaert hiuata hozza az jdevbely 

25 provinciálist írat' marcellust • 
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Akara es kére zent margit azzont1 35 
hog az zent velommal meg velő 18 r 
moztatneek • meg feketeeztetneek • 
ez illyen heetsagos es arto okoknak 

5 el tauoztatasaert • Azért el hyvattattanak 
az tyztelendev atyák es nagsagos 
vrak • Eztergamy érsek • Es vacy 
pispek • Nytray pispek • zent margit 
azzonnak feketezesere • Ez <ez>2 zent 

io zvzet <•> zent margyt azzont • ha 
rom sororokkal ev atyafyayual eve 
<h> cheevel • Nagy tyztessegel es nagy 
jnneplessel be feketezeek be zentelek 
nagy sok [J1* zerzetevsseknek es egy 

15 hazy zemelyeknek jelen voltara • 
pinkest harmad napyan • zent 
evrsebet azzonnak oltára elevt • 
Ezenképpen el ozla pokolbely evrdevgnek 
hada • es mynden álnokságnak zor 

20 galmatossaga kyket zerzet vala 
erdeg ez zent tyzta zvznek ellene • 
vgy hog touabba nem levn ban 
talma zent margit azzonnak 
ez jllyen fele dolgokrvl • de maga 

25 jmmar mykoron ez zent zvz • 
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be zenteltetet volna • vgyan azon ala 36 

zatossagban marada meg • Mert chak 18 v 

mentevl kysseb dologban es sem hagya 

vala1 ev magát felyeb valónak meltobnak 

5 tartanya • Soha ez zent zvz senkyt 

megnem bantot • Az ev etkeert • auagy 

ev jtalaert • auagy valamy zep ede 

nert az aztalnal • mykeppen zoka 

sok az gyarló elmeknek • az azzony 

io allatoknak • de kevz edenekkel meg 

elegedyk vala • es nemykoron meeg 

hytvanb el vetet edenekkel tálakkal 

tányérokkal poharokkal elegedyk 

vala meg egyebeknek peldayara • 

15 Esmeeg ez zentseges zvz oly jgen 

engedelmes vala • hogy valamy 

koron • valamyt az priorissa kev 

zensegel <v>2 paranchol vala • myn 

denkoron ez zent zvz eleb tellyessehty 

20 vala meg myndennel egyébnél • 

Jegén zerety vala az sorohrokat 

kezensegel • mynd nagyokat mynd 

kysdedeket • ha az sororok kevzzvl 

valamelyknek atya anya vagy 

25 rokonsága meg hal vala • Tahat 
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ez zent zvz vele evzve siratya vala 

es vigaztalya vala evket monduan • 

Akarta volna az vr isten zeretev 

atyamfya • hog jnkab ennekevm 

5 tevrtent volna ez • hognem teneked 

Ha kedeg vala mel soror meg be 

tegevlt • es zolosmayat megnem 

mondhagya vala • tahat ev el 

megyén vala az beteghez • es meg 

10 mongya vala az zolosmat az be 

teg elevt • Eyel fel kel vala es vgy 

halgatya vala ha vala mely soror 

nyeg vala • es hozza megyén vala 

meg kerdezy vala • Némelyeknek 

15 bort heveht vala • némelyeknek 

ruhát melegeht vala • es oda 

tezy vala • hol az betegnek faydal 

ma vala • Ha kedeg valamely 

az sororok kevzzevl meg hal va 

20 la • tahat ez zent zvz mynd addeg 

el nem megyén vala az meg 

holt sorornak testetevl mygnem 

el temettetyk vala • Hanem ot 

az holtestnel2 jmadkozyk vala • es 

25 oly jgen syratya vala • nagyoban 
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hognem mynt ha ev neky testy atya 38 

fya volt volna • Esmeg ez zentseges I 9 

zvz vala myndenben zegensegnek 

zeretevye es meg tartoya • es jgen 

5 zeret vala einy zegensegben • Evne 

ky ruhaya capaya vala1 jgen o es meg 

zakadozot es foltos vala • Es nemy 

koron ez zent zvz az sarbol vezen va 

laky pozto foltokat • es azzal foldozza 

10 vala meg kevnteset capyat • Egy 

nemevnemev napon <jue> juue bela 

kyral az ev leyanyahoz • Mykoron 

eléében hyvatta volna az ev leyanyat 

de zent margyt ázzon nem mere 

15 menny ev atyának eleyben • az 

ev atyatvl való felteben • hanem 

el futa ez zent zvz soror candidahoz 

es kére ez sorort hog foltot vessen 

az ev kentesenek vyara • Ez soror 

20 meg foldoza • mert mynd el zaka 

dozot vala az ev kentesenek vya 

es ky lachoyg • vala az ev karya 

nak húsa • Eznek vtanna el mene 

ev atyahoz • Es zent zvznek pala 

25 sty'a vala hituan zakadozot • es 
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mykoron latya vala az soror ky 39 

az kevssegnek ruhayat tárgya 20 r 

es ozgya vala • vgmond vala neky • 

azzonyom en teneked job palástot 

5 adok • vgmond vala zent margit 

ázzon • nem vgy tégy zeretev 

atyamfya • hanem keet hituan 

palástot vary evzve es meg fol 

dozzad en nekem • azt agyad enne 

io kem • es azt viselem en • Evneky 

veloma feketye meg avvlt o • 

es ha neky adnak jo es gyenge 

velomot • nem visely vala meg • 

hanem goromba velomot keer 

15 vala es azt visely vala • Az zolgalo 

leyanyoknak goromba fev fede 

leket kery vala el • es azt visely 

vala • es az evuet az zolgaloknak 

agya vala • Evneky saruy az nagy 

20 hydegsegnek jdeen myndenkoron 

valanak meg zakadoztak hituanok • 

Ezeket latuan az priorissa vgy 

mond vala ez zent zvznek • te ezeket 

nem jol tezed • Mert ha ezeket az 

25 te atyád • es anyád tudnayak • my 
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raytonk nagy zemermet <tet> tenne 40 

nek • vgy mond vala zent margyt 20 

ázzon • kérlek tégedet zeretev any 

am az icsusnak zcrclmcert • ha 

5 gyad hog en jgyen tegyek • Ez zent 

zvznek ev agya vala egy geken • 

egy hituan lasnok • es egy kys van 

kos • nemykoron kedeg egy geken chak • 

nemykoron egy bevrt tezen vala chak 

io feye ala az ev jmadkozo helen • Ezen 

nyvgozyk vala magery kyralnak 

leyanya • Ezeknek felette ez zent zvz 

ciliciomot visel vala • Egygyk 

ciliciomanak fel reze chinaltatot 

15 lo zevrbevl • es fel reze gyapyvbol 

ez ciliciomot gyakorta vysely vala 

Mas cilicioma vala • kyt kert vala 

az provincialistvl • hog ev neky chi 

naltasson lo farkból es tehén fark 

20 bol • Ez fele ciliciomot visely • kara 

chon estyn • nagy pénteken • bodog 

azzonnak mynden <viliaya> vigília 

yan • es mynden zent apostolochnak 

estyn • mynden aduentben • mynd 

25 karachonyg • Azonképpen az <v> negven 
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napokban hanuazo zerdatvl mynd 41 

husuetyk ciliciomot visel vala • sem 2 1 

az ev ruhayat megnem valtoztagya 

vala akar mely jgen meg nehezevlt 

5 es fereknek tetevnek myatta • sem 

feyet megnem mosta nagy zom 

batyg • Eznek felevtte mynden hétben • 

chetevrtektel fogua vasarnapyg 

myndekoron ciliciomot visel vala • 

10 es ez ciliciomnak alóla visel vala 

myndenkoron vasból chinalt evuet 

kyvel evuechzy zorehgya vala 

magát nagy kemensegel • mely 

vas ew meeg maes ez chastromba 

15 vagyon • de maga az evrevk kegel 

mes vr isten • az ev zerelmes jege 

set • ez ev ciliciomanak • es az fer 

geknek kémen gevtrelmerevl • Ezen 

keppen vigaztala meg • Mert va 

20 la egy fráter • zent ferenc zerzety 

bevl • hog mely írat1 jgen nagy hy 

rev1 vala az ev fratery elevt • es ky 

ralnak kyralne ázzon elevt • Monda 

ez írat' ez nagy hyrev atya • kyral 

25 nak • kyralne azzonnak • es ev zer 
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zetebeli frátereknek • es predicator zer 

zetebeli frátereknek • es egyéb sok vrak 

nak elevtte • hog vr istentevl volt evne 

ky meg mutatuan • hogy zent margyt 

5 azzonnak ev fergey tetevy az ev ruha 

yaban lattatnak vala fordultatny 

mynd feyerseges genge • Esmeg meg 

vigaztaltatek ez zent zvz • Mykoron zent 

tamás mártírról kantuariai érsek 

10 revl jgen sok chudakat hallót volna • 

mykeppen ez zent tamás nyakatvl 

fogua bokayg kemenseges ciliciomot 

viselt volna • es mykeppen azzony 

onk maria varrottá volna meg 

15 neky ciliciomat • mykeppen meg va 

gyón jruan zent tamásnak eletybe • 

Azért zent margit ázzon ezeket hal 

uan jgen meg erevsehtetyk vala 

es vigan zenuedy vala az ciliciom 

20 nak gevtrelmet • mert ez zent zvz 

viselte az ciliciomot tyzenket ezten 

devs koratvl fogua mynd holtyg • 

ez felyvl meg mondót keppen • hala 

lanak1 elevtte chak harmad nappal 

25 vete le róla ez zent zvz • Az ciliciomot 
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kyrel byzonsagot tevttenek az jdev 43 

béli sororok • Mykoron egy jdevben 22 r 

zent margit ázzon • Némely fráterek 

tevl es sororoktvl • kyk keues byzonsa 

5 got vettek volt az kémen eletrevl • Er 

re hozattatneek • auag kerettetneek • 

kenyerevlet keppen • hog ez nagy ke 

meny életben ev magának le zalleh 

tana az az hog il kemény eletet ne 

io viselne • es hog hozzab jdeyg tevbbet 

érdemelhetne auagy tevb erdemet 

gevhthetne • ha ev magaual kev 

nyerevletevsben myelkevdneek • es 

hog evnen magának méltóságos 

15 voltáért • Ennere magát megne 

vtalnaya ffelele ezeknek zent mar 

gyt ázzon • valaky tugya magát 

sokayg elny • le zallehon magának 

es hallogassa holnapozza azt ammy 

20 myelkedhetneek • En kedeg nem tu 

dom myg elek • Es ha keues jdev 

nek vtanna engemet el vezen az 

teremtem ez velagbol • Mert tyz 

tessegeket auagy kenyerevsegevket1 • 

25 es felette való hetsagos nyvgodalma 
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kat zernyev rut keresny clastrom 44 

ba • Mert az calastrom nem azok 22 v 

nak helyek es lakodalmok • kyk ez 

jelen való jókat • ez velagy jókat ke 

5 resyk • hanem azoké kyk az juven 

dev menyey jókat keresyk • Ezenkep 

pen ez zent zvz • Az ev neky zolokat • 

jllyen yokra kyket ev tezen vala • auagy 

yobbakra hozza vala evket • vala egy 

io fráter predicator zerzetbely • ky ez 

ydevben prouincialis vala • Ez pro 

vincialis gyakorta gondolkodyk va 

la • es az vr istent nagy aytatossag 

gal kery vala • hog meltolnaya neky 

15 meg mutatny meg jelenteny • 

hog my volt az regy zent atyák 

nak tevkelletevssegek • kynek my 

atta mentenek jllyen jgen fel • az 

jozagos myelkevdetevknek teteere • 

20 es az vr istennek jllyen nagy édes 

seges esmeretyre • mykeppen ev 

rolók az zent jras tárgya mongya • 

Tahat ez provinciálisnak hozza 

tatyk es muttatek egy kenv arán 

25 betevkel jratot • es mondaték ez pro 
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vincialisnak . kelyfel fráter es ol 45 

vassad ezt • Mely fráter legottan 23 r 

meg oluasa • es ezek valanak jruan 

az kevnben • Ez az regy zent atyák 

5 nak tevkelletevssegevk • istent 

zeretnye • Evnen magát meg 

vtalny • Senkyt meg nem vtalny • 

Senkyt meg nem jtylny • Ezenkep 

pen ez latas el enezek • es ez fráter 

io fel serkene ev almából • kezde ez 

leckét gyakorta mondany hog el ne1 

felednye • Mykoron ez fráter egy 

jdevben • zent margyt azzonnak 

lelky epevletnek okaert • ez isteny 

15 jelenetevt meg mondanaya • Ez 

zentseges zvz oly jgen hozza vona 

ez tanolsagot • hog ez jdetevl fogua 

az vr istennek zerelmeben menere 

tehety vala • geryedetevsb vala hog 

20 nem az elevt • Es az vr istennek 

feleimebe annera haznala • hog 

levn evnen magának jeles nagy 

meg vtaloya chudalatos keppen • 

Mynden ember auagy soror ellen 

25 fel kel vala tyztes es vyg tyztessegel 

127 



iltÚHít" ir&tHUt huahriaxH wttptt. -. 

iltktn figpíümt » Mie/i 

lé- iUyvak elmht • *$ 

vT̂ ?lxtt Jpttkbf )*i*>ltl) • ié *"<5" 

M4> ígifAHifa' i/kHkwl vtchf Htcr ^ 



Senkinek eletyt ez zent zvz [.] auagy 

életinek erdemet tudakozván megnem 

jtyli vala • de evnen magát alaza 

tossagban vaslalvan foglaluan • mely 

5 alázatosságot tud vala lenny • myn 

den jozagos myelkevdetevknek 

anyának es evrizevenek • Ezeben 

forgatya vala gyakorta • es néha 

egyebekel es bezelly vala • Az ev 

10 nemzetének eleynek eleteket • es 

eletevknek zentseget • Az az • zent 

istuan kyralnak eletyt • ky vala 

mageroknak elsev kyralya es após 

tola • kynek hityt • es kerezyen hyt 

15 nek predicacyoyat • kyvel az ev 

nemzetet az pogan magerokat 

meg fordehta • az baluanyoknak 

jmadasatvl • mykeppen anya zent 

egyház hirdety jelenty • Es meg 

20 gondolya vala zent jmreh <er> hercheg 

nek es ev eletyt • es ev zentseges 

<•> zvzesseget • kynek mykoron volna 

nemesseges jegese • gevrek chazar 

nak leyany'a • istentevl neky meg 

25 jelentetek • es az ev jegeseuel zep 
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plevtelen meg tártak az tyztasagnak 47 

zvzesseget • ev eleteknek mynden napiban • 24 r 

mykeppen az ev jegese • zent jmrehnek 

alala1 vtan meg byzonehta • Esmeeg 

5 ez zent zvz • meg gondolya vala • zent 

lazlo kyralnak eletyt • hogky mager 

orzagnak dichevsseges byrodalmat 

es oltalmazást zolgaltatuan • az <po> 

puztehtoknak [.]le2 ellene • jelesevl 

io poganoknak ellene • de maga azért 

ez zent kyral gyakorta • alamisna 

adásokba • kyraly jgassagokba • es 

jmadsagokba • es egyéb jozagos my 

elkevdetevkben magát foglaluan • 

15 meeg ennek felette az testnek nyv 

godalmat el veuen • az eyet visely 

vala alom nekevl • kinek ev zentse 

gerevl byzonsagot3 teznek mynd 

ez may napyg • Az gyogyvlasoknak 

20 gyakorta való jo tetely • Esmeeg 

meg gondolya vala zent margit 

ázzon • zent ersebet azzonnak • 

ev baratyanak • es zerelmes nenye 

nek zentseges eletyt • kynek zent 

25 seges erdemeuel mynd tellyes anya 
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iaflwaK myalfct*«h*&H«<M* kunt) 

LUttVtfC éj VHtfatiMlutHÚ- u>+ 
\*%a.rgtt <qj<mH*/- ̂ Wia vuutf 

|AH4> • a? fSrcvdHafc- fot- Wfok 

fcupaHAf- bif^ui^hhtftH^ fentit; • 

vxxU A? bttof/tuPtt- \viám \"A*Gi 



zent egyház • nagy evremel tyztely • 48 

jllyen fele gondolatokban es zolasok 24 v 

ban foglalya vala magát ez zent 

zvz • es nagy magas <far> fazkodasokat 

5 vonzón vala • az ev zvuenek belsev 

rezebevl • kery vala ez zenteknek 

esedevzesevket • hogy ev erdemeknek 

myatta • es isteny ayandoknak ma 

laztnak myatta • Erdemlene lenny 

io ev nyomoknak es erdemeknek kev 

uetevye • Ez zentseges1 zvznck • zent 

margit azzonnak • vala nagy 

kenyerevlety az beteg sororokhoz • 

mely betegek gyakorta sokan va 

15 lanak • az sororoknak sok voltokért • 

vgy hogy az nagy kenyerevlet mya • 

es az nag alazatossagmya • nem 

lattatyk vala lenny kyraly2 zvznek 

es gyengeseges zvznek lenny • 

20 de mendenecnek • anyának es day 

kayanak byzonyehtatneek lenny • 

Mert az ev zerenek zolgalatya 

felet • gyakorta meg latogatya 

vala az betegevket • Meg mossa 

25 vala feyeket es labokat az betegek 
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nek • es mykoron zvkseges vala 

az ev hayokat ev feyekrel tulaydon 

kezeeuel el nyry vala • Chak egyzer 

egy délben het betegnek nyre el 

5 hayokat • Meg tyztehgya vala az 

betegevknek ev ruhayokat • es meg 

vety vala agyokat • ha mykoron 

vala mely beteg veet okád vala • 

es ez zent zvz hamar valamy edent 

10 nem lelhet vala • tahat zent mar 

git ázzon markát tárgya vala 

az beteg eleyben • es azban veet 

vala • jgyen evrevmest es nagy 

zerelmel zolgal vala az betegevk 

15 nek • es meg kery vala az prio 

rissatvl engedelmességben • hog ev 

zolgalhatna akoron az betegevknek • 

mykoron vagyon zernyeb jdev 

nagy hydegseg • nag saar • nagy 

20 essev • es nagy ho • gyakorta ez zent 

zvz • evnen maga vizet mereht 

valaky az kvtbol es az cohnyara 

orgya1 vala meg heueyty vala • 

es az vtan meg evmaga által hor 

25 gya vala az vduaron • az betegevk 
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hazában az in firmariaban • es meg 50 

ferezty vala evnen kezeeuel • az bete 25 v 

gevket • Egy jdevben az zolgalo le 

yanyok kezzvl eggyk meg betegev 

5 le hallalra • mely betegnek mynden 

teste jgen varas es jgen veres 

vala • vg hog egyebek vtalnak 

vala ev vele banny • de zent mar 

git ázzon el mene es ez zegen be 

io teget meg ferezte evnen kezeuel • 

es meg mosa feyet • es meg nyre 

feyet • ezenképpen nagy zeretettel 

zolgala neky • Esmeeg vala egy 

Soror kynek ev torkát kel vala 

15 be kevtny tehén ganeual • kyt az 

sororok vtaluan senky be nem 

kevte az betegnek torkát • hanem 

chak zent margit ázzon • Esmeeg 

egy jdevben egy beteg soror keua 

20 na enny dizno beit • elmene zent 

margit ázzon es meg zerze az dizno 

beit • mykoron meg hoztak volna 

az dizno beit • Adak zent margit 

azzonnak az dizno bélit ganeaual 

25 evzue mykeppen az diznobol ky vettek 
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vala • de ez zent zvz nagy alaza 51 

tossagal el veue • es meg tyztehta 26 r 

meg chinala • el viue az betegnek • 

de mykoron az ev ruhay meg ru 

5 tehtattanak volna az vndoksagokal 

le nem vete azért ev róla az ev 

ruhayat • hanem ezenképpen meg 

visele • semmynemev alázatos dolgot 

nem zegely vala tenny • gyakorta 

io ez zent zvz meg sevpri vala az beteg 

hazat • es az zvksegnek helet az be 

tegevket • es ennek fevlevtte belevl es 

meg tyztehgya vala • Esmeeg egy 

jdevben zent margit ázzon • húst 

15 sut vala az betegeknek • es monda 

neky soror benedicta istuan vrnak 

leyanya • Azzonyom agyad énnekem 

az húst en meg svtem a mert nem 

illic hog te süssed • Monda zent mar 

20 git ázzon • ha te sutned meg tyed 

volna az erdeme • de en nem aka 

rom el veztenem az en erdememet • 

azért nem adom nekevd • gya<kor> 

korta mykoron ez zent zvz az bete 

25 geknek zolgal vala • az ruhayat 
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fel vonogatya vala vgy jar vala 

az nagy sárban hóban • gyakorta 

ez genge zvz le esyk vala esmeg fel 

kel vala • vgy zolgal vala • Evneky ru 

5 haya nemykoron mynd térdig meg 

sarosvl vala • de azért ev róla le nem 

vety vala • hanem azonképpen vise 

ly vala es azzonkcppen eyel es benne 

hal vala • Mykoron az betegevk húst 

10 <e.> eznek vala • zent margit ázzon 

el megen vala az portara • es vgy 

ker vala húst az betegevknek • es 

tezy vala kys teknevben • es el vizy 

vala az ev feyen • es meg fevzy 

15 vala nekyk • Egy napon mykoron 

zent margit ázzon • vinne egy 

fazekat tellyes tykvssal az betegevk 

nek • es mykoron menne az coh 

nyarol az nagy hóban • az beteg 

20 házban • le esek ez zent zvz az nagy 

hóban • es el devle az eteknek ev leue 

capaya vyara • fel kelé ez zent zvz 

az nagy hobol nag békességei • es el 

vive az étket az betegeknek • Esmeg 
25 egy jdevben zent margit ázzon el 
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mene egy sororral hvssert1 az bete 53 

geknek • es mykoron nem volna 27 r 

myben el hoznyk az húst • zent 

margit ázzon le vete az ev scapu 

5 larat es le teue az fevldre • bele ta 

kara az húst • mykoron jutottak 

volna mynd ketten a cohnayra2 

ez sorornak ev scapulara meg 

vndokvlt vala az hustol • de zent 

io margit azzonnak ev scapulara 

tiztan meg maradót vala • ta 

hat ez soror kezde meg zomorodny 

es meg haborodny • meg haragodny • 

zent margit ázzon ellen • Zent mar 

15 git ázzon kedeg mosoloduan mon 

da az sorornac • myert haraguttal 

meg • en jol tudom myt gondolz 

te mastan • es meg <meg> monda 

mynd zent3 margit ázzon • vala 

20 myt ez soror gondolt vala • de 

mykoron ez gengeseges zvz meg 

betegedik vala • nem mongya va 

la meg • hanem el tvry vala • hog 

megne bantatneek az ev zokot dol-

25 gyban es az ev zolgalatyban • 
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Egy jdevben zent margit ázzon levn 

jgen beteg • neguen napiglan • es va 

la ev rayta veer has • mynd ez neg 

ven napiglan el zenuede ez nehéz 

5 betegséget • es mynden zolgalatot 

be tellyessehte az refectoriumban 

es betegeknél mykeppen egeb<evt> 

koron • Annera meg alázza vala ev 

magát az priorissanak • hog vala 

io myt az porissa paranchol vala • Azt 

elevzer ev akarya vala be tellyeseh 

tény • Es ha valamely soror evma 

gat meg vonza vala az kevzen 

seges dologtvl kyt az rk>rissa pa 

15 ranchol vala tenny • Tahat ez zent 

zvz meg erevsehty evtet • jo peldat 

aduan ev neky • 

vala egy Soror • ky neueztetyk va 

la soror evrsebet • ez vala jgen 

20 veen • Ez soror evrsebet esek nagy 

hozzv kórságban tyzen nyolc ezten 

deyg • es juta annye erevtelensegre 

es veer hasra • es vetésre semmyt 

nem emezhet vala • vagy hogy ev 

25 magát fel nem jndedhagya az 
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agyból • tahat némely napon az 55 

sororok jgen meg farattanak vala 28 r 

es senky nem akara neky segelleny 

az az • az betegnek • de zent margit 

5 ázzon mene az priorissahoz • es meg 

kére az porissatvl engedelmessegret 

hog ev bannyek az zegen betegei • 

Az porissa kedeg neky meg engede • 

es hagya hogy egy tarsot vegyen 

io vele • Zent margit ázzon kedeg hy 

va el vele Soror alinchat aykay 

peter vrnak leyanyat • Mykoron 

el mentenek volna mynd ketten • 

Tahat zent margit ázzon fel emele 

15 az agyból az zegen regy veen be 

teget evnen kezeuel • es teue egy 

samel zekre <eg kerek veremre> 

Es tahat az nagy dohossagert • es 

ver hasnak • es vetésnek vtala 

20 tossagaert Soror alincha fel fel<r> 

re vona magát • élnem zenved1 

hete az nagy dohossagot • Ezeket 

latuan zent margit ázzon • Monda 

az sorornak • zeretev atyamfya 

25 ha te élnem zenuedhetevd menyei 
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fel fele • es hagyad énnekem ezt ten1 56 

nem • tahat zent margit ázzon -az 28 v 

bete<d>gnek agya meg tyztehtuan 

Annak vtanna esmeg evnenmaga 

5 fel veue ev karyayra az beteget • es 

be teue az agyban • Ezeket latvan 

ez soror jgen chudalkozyk vala • hogy 

zent margit ázzon el zenuedhet vala 

il nagy dohossagot vtalatnekevl • es 

io hogy el birhata jllyen nagy embert • 

mert ez betek evrsebet jgen nagy 

ember vala • Ezeknek vtanna zent 

margit ázzon <ve> fel veue az zekét 

es2 mind3 azokat kykre evltette vala • 

15 es vyve az vyzhez es evnen kezeuel 

mynd meg mosa • Ezenképpen zol 

gála ez betegnek zent margit ázzon 

nagy sokzer • Ez vala három ezten 

devuel ez zent zvznek halála <er> 

20 elevt • Azért ezen keppen zolgaluan 

az erevteleneknek • jol lehet hogy 

gyakorta ev maga erevtelenb vala • 

kevuetuen az ev nennyenek zent 

evrsebet azzonnak ev nyomat 

25 vety vala ev magát az betegekert 
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mynd ereye zerent kyk az clastromba 

valanak • kyk kedeg az clastromnak 

kyvele valanak • az oly betegeket ev 

kepeben meg latogatagya vala ne 

5 mely jgen veen fráterrel • fráter 

gevrgel • pro vincialisnak aldoma 

saual • es meg agya vala az ev 

zvksegre valót azbol myt evneky 

anya atya ad vala ez veen fráter 

10 által • de ezt akoron tezy vala chak 

mykoron pro vincialis1 jelen nem 

volt • de mykoron az pro vincialis 

jelen vala h tahat mykoron bela 

kyral • kyralne ázzon • es istuan ky 

15 raly • es egyéb atyafyay zent margit 

azzonnak • hoznak vala aranyat 

ezevstevt <pezt> pénzt2 aranyas bar 

sönt • zent margit ázzon ezekben 

semmit nem akar vala magának 

20 venny • hanem el kvldy az priorissa 

nak egyháznak dolgára • es egy 

rezebevl kery vala az puincilist 

hog ev <kepen> kepeben adna ala 

misnat zegenyeknek • ez orzagnak 

25 kevlemb kevlemb rezeben • mykoron 
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menne visitalny • jelesevl kedeg ze 

mermes • titkon való zegenyeknek 

es kyk zegenlnek kvldulny • Nemy 

koron kedyg az priorissanak aldoma 

5 saual kevld vala zegen1 zent egy 

hazaknak predicator zerzetbelyeknek 

feyer varra egyhazy evltezetevkre 

kelevhre • es pesten zent antalban 

rakata egy oltárt zent myklos 

10 pyspeknec tyztessegere • Ezenképpen 

egyéb zent egy hazakhoz • Ezeket mynd 

tezy vala ez zent zvz • azokból kyket 

ev neky az ev zvley atyafyay adnak 

vala • Mert az clastromnak juue 

15 delmebevl nem illic vala valamyt 

valakynek adnya • sem akarya vala • 

Ez pro vincialisnak írat' marciali 

snak tanalchyval tanehtasyval 

jgekevzyk myelkevdyk vala • zent 

20 margit ázzon jelesben kezdettevl 

fogua mynden ev napyban • 

de maga ezt semkel el hadnonk2 • Az 

ev alázatos kenyerevletyrevl • Mert 

mykoron ez zent zvz al vala az ab 

25 lachnal az cárban • kyn nezettetyk 
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Cristusnak zent teste • es lágya vala 59 

az beteg zegenyeket • mykeppen az 30 r 

machkasok1 magokat vonzak vala 

az pagymentomon • Nagy syralma 

5 kat tezen vala • Az sororok meg ker 

dyk vala ev syralmanak okát • vgy 

mond vala zent margit ázzon • 

Azért syrok hog kevnyervlek ez be 

teg zegenyeken • Es bánkódom zv 

io uemzerent hog en evket nem segél 

hetevm egessegekre • Ezeknek felette 

halat adok az en teremtemnek • hog 

ky kenyerevlt en raytam • es enge 

met egezzen teremtet • es mynd 

15 ez may napyk egezzen fel neuelt • 

kynek okaert esmérem enmaga 

mat ev irgalmassaganak jnkab 

kevtelesnek lenny • hala adásra • 

Nemykoron kery vala az sororokat 

20 hog aue mariat mongyanak 

az zegenyekert • Nemykoron kedyg 

ha ez zent zvz lat vala mezehtelen 

chondras zegcnt • tahat cl kcvld vala 

az porissahoz hog az zegennek agya 

25 egyk capayat melyk yob volna • 

155 



ír--' 

**%H U i t f t * *k ( t t fb cttffl|* €£tf » i i 
Ja^h fcv*hj \ * t k <u fevt^^/JT 

JMASli 1*nn*5P& tJ<J* ' *3M ****** 
\U\*H* v<rtpt& ?4***H*" hu*toiif£-



ha kedyg zent margit azzonnak 60 

nem lezen vala tevb capaya1 egynél 30 v 

tahat kerety vala az [borissat • hog 

ev agyon ruhát az zegennek • oly 

5 jgen kenyerevletevs zvwev vala az 

beteg sororokon es • hogy gyakorta 

az ev etkeet kyt evneky <ke> attanak 

az aztalnal • el kevldy vala az beteg 

sororoknak • es ev maga gyakorta 

io étlen kel vala fel az aztaltevl • Annak 

okaert ez illyen fele jozagoknak keges 

segeert • auagy jrgalmassaganak 

myeikevdetyert • Az ev nyayaskodasa • 

auagy zentseges elete • Egy nemev 

15 nemev regula zerent tartatyk 

vala az jdev bely <z> sororoktevl • vgy 

hogy • ha valamy zerzetlenseget • 

auagy erkevchetlenseget latnak 

vala egy mastvl • tahat vgmondnak 

20 vala • Ez nynchen • az my azzony 

ónknak zent margit azzonyonnak 

regulay kezzevl • Mykoron ez zent 

seges zvz • zol vala az ev atyaual 

es ev batyaual istuan kyralyual 

25 ev zvleeuel • es egyéb atyafyayval 
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Az ev bezede alkolmas jdevben • 61 

vala myndenkoron jntev es kev 31 r 

nyergev bezed • Mykeppen bela kyraly 

gyakorta meg mondotta az vrak 

5 nak • hog evtet az ev leyanya 

zent margit ázzon • azon kery • 

hogy istennec egy hazat • az ev orza 

gaban ne hadnaya meg nyomodny • 

auagy meg nyomorehtany • kemény 

io feyedelmeknek myatta • es egyéb fe 

yedelmeknek vitézeknek myattya1 • 

es hogy <zegenyeknek> zegenyeket • 

evzuegyeket • aruakat • es illyenfele 

neuolyassagos zemelyeket oltalmazna • 

15 Es sokakban meg halgattatyk vala 

zent margit ázzon az ev atyatvl • 

bela kyraltvl • es atyafyaytvl • Mert 

az ev eletynek nyluan való zentse 

geert • [ . ] z aleg hog valaky az ev 

20 atyafyay kezzevl soha az ev akara 

tya ellen tevt volna az jdevben • 

jol lehet az vtan sokakat zenuede • 

de engednek vala ev3 az kérésének • meeg 

azokért es • kyk meltok valanak 

25 halaira • zabadulast veznek vala • 
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Es zegensegben meg nyomorotta 

kat meg segél vala • vg hog ez zent 

zvz myndeneknek kyvalt keppen való 

hyedelm vala • mynden ev zvksegek 

5 ben • Esmeeg ez zentseges zvznek 

ev kemenseges penitencia tartásáról 

byzonsagot tevttenek • az jdev bely so 

rorok es vgy mondottanak • hog ez 

zent margyt ázzon • karachon estyn • 

10 nagy pénteken • Nagy bodog ázzon 

estyn • es egyéb bodog ázzon estyn<es> 

es egyéb nagy jnnepevk estyn • ve 

ry vala ostorozya vala ev magát • 

oly jgen keményen • mygnem ev 

15 gengeseges testebevl veer bevseg 

gelky jv vala • es very vala ez 

zent zvz ev1 magát • nemykoron 

tevuyskes vezzevuel • Nemykoron 

kedeg az zvldyznonak [..] vreben2 

20 chynalt vezzevuel ostorral • My 

koron kedeg zent margyt ázzon • 

ev maga nem ostorozhagya vala 

magát az ev karyaynak erevte 

lensegeert • Mely erevtelenseget 

25 zenued vala zent margyt ázzon 
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Az ev vallaiban való faydalmert • 63 

kytev kyt ev1 halálának elevtte neeg ezten 32 r 

deyg zevnetlen zenuede ez zent zvz • 

Tahat ez jdevben a ev magát osto 

5 roztagya vala soror sabinaval 

ky" ev neky jeles tytkossa vala • Egy 

jdevben mykoron zent margyt ázzon 

az fevldrevl fel kevlt volna • ev 

jmadsagabol • zent margyt azzonnak 

io ev vallanak chongya ky mene ev2 

helebevl • vgy hogy zent margyt 

ázzon kezde erzeny nagy faydalmat 

ev vállában • Tahat az priorissa 

es az egyéb sororok kezdenek ban 

15 kodny • es keresnek vala oruossagot • 

kyvel meg oruossolhatnayak zent 

margit azzont • Ezeket latvan 

egy soror zent margit azzonnak 

evcche • istvan kyralnak húgának 

20 anna azzonnak leánya • margyt 

ázzon • kezde evnen magában 

ezen keppen mondany • Olyha meg 

meuetven • Mychoda ez • hog ez egy 

zerzetevssrevl apacharol • enne 

25 nagy gond vagyon • ez oruossagokert • 

163 



éi UgpltBLM HJWÓY \nA.Ymjt hjk 
<V /̂>iy VUtgy fztl|)*!uklh *tf €V l*k 
MAlUÍXM • \lttJAtt 0?<W 2*iÍf*H '/n>* 

é# teta* /«j«tóM <; főm VHÍMI* 

<\í \tt»tt;*Vl<£- i AIn* W * «* **«CC 
MKJHÍA \*aÍAH<íff ev V*1A ejmiMr 
v a k •/<#* ** M H * VHÍHM HtH 
vHtfMlvttO; hav^vti 4/t%fh VAIA «V 
V€IJA « i//líj**/£k gt>n3*ÍAK»*f- • 
W4V4&UAM C\f btVttth ' KW| \ í AU 

J* AhJMnfai \Y fjkn víí^- Kxrta 
JA \%tM • fe t<f?<icr el vafly*** 
i^JHtw vvUi$- gipguk ii £Wv 

c^ /•%**•« M c j A* t* t^ tguutfixt 
Wg \H*nU »/****« \nAftM.WHl 
MA^-PIJ VAJA vvtoa>vn|*tlí jrwuli 

viik • e$ fcw" 4*YUb*Jn\tr ifrva.n 
h;vai I<ij*tvtifAH*j£- • *t* jSv^v vnx 
YÍOMjJh VHtll}A.t\iY UXH^áLWXl 



Es1 legottan ez soror margyt kezde 64 

erzeny nagy faydalmat az ev job 32 v 

vállában • vgyan azon helyen • hol 

zent margyt azzonnak fay vala • 

5 Es tahat legottan ez soror mene 

es esek zent margyt azzonnak 

ev nenyenek lábához • es meg 

monda valamyt ez róla gondolt 

vala • Azt es meg monda neky 

io mynemev faydalm esevt vala ev 

reya ez yllyenfele gondolatért • 

monduan ev bevnet • kery vala 

hog meg bochatnaya az ev bevnet • 

Monda zent margyt ázzon • Zere 

15 tev atyamfya • vr isten meg bocha 

ssa neked • Ez bezedek el végezvén 

legottan meg gyogula ez soror • 

Ez soror kedeg az ev gyogulasat2 

meg monda • soror magareta 

20 nak • ky vala moconyay guilli 

nius<nak> <e> herchegnek leaya 

nya • es soror evrsebetnek istvan 

kyral leyanyanak • es soror ma 

rianak • myhal vr leányának • 

25 Esmeeg ez zentseges zvz • gyakortta 
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kery vala conpletanak vtanna • 65 

soror evrsebetet serennay ispán 33 r 

vrnak leányát • hogy el menyen 

vele • es hogy ez zent zvznek discipli 

5 nat agyon • Tahat ez soror fel vezy 

vala az vezzevt • es very vala zent 

margyt azzont • zent margyt 

ázzon kedeg vgmond vala ez soror 

nak • very ostorozy engemet jgen 

io erevssen • Es ez soror very vala 

zent margyt azzont1 olygen erev 

ssen • hog ev belevle ky jv vala az 

veer • Ez soror kedeg very vala 

zent margyt azzont • nagy ke 

15 serev syrassal • kenyerevlven ev 

rayta • Ez dysciplinanak ev vez 

zevy valanak kevzenseges discipli 

nanak vezzevy • Nemykoron va 

lanak tevuiskes vezzevk • es ez 

20 veresegeket disciplinakat • vezy 

vala nemykoron az refectoriomba • 

az aytot jol be rekeztven • es ne 

mykoron az capitulom házban • 

Ez zentseges zvz • ez disciplinanak 

25 genyerevseget meg tanola meeg2 
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ky'sdet gyermek korában • Mert my 

koron • meeg bezprimet lakneek • 

Es mykoron az sororok conpletanak 

vtanna disciplinat veznek vala • 

5 Ez zent gyermek az fevlden az ev 

mesterének mellette le terdeplik va 

la • es keer vala disciplinat • mykep 

pen az egyéb sororok • Az vtan el me 

gyen vala az secrestyeben • es evnen 

10 maga vezen vala magán discipli 

nat • Mynek vtanna kedeg ez zent 

zvz juue ez bodog ázzon clastroma 

ban • gyakorta kéri vala az ev tar 

sat soror evrsebetet olimpiadis az 

15 zonnak leányát • kyvel egy kevnben 

tanolnak vala • hog evtet meg di 

sciplinalya • es ez soror meg disci 

plinalya vala ez zent zvzet • Nemy 

koron disciplinalya vala kevzenseges 

20 vezzevuel • Nemykoron kedeg oly 

vezzevuel kynek tevuyske vala • 

Esmeeg egy napon zent margit 

ázzon conpletanak vtanna hyva 

el vele soror benedictat az capi 

25 tulom házban • es zent margyt 
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ázzon ada disciplinat • ez soror be 

nedictanak • Ez soror benedicta es 

zent margyt azzonnak kérésére1 

ez zent zvzet oly jgen vére • hog 

5 az nagy vereségnek myatta meg 

farradot vala ez soror benedicta • 

Esmeeg egy zent jnnep napon • 

zent margyt <margyt> ázzon • soror 

sabinaual mene egy házban be * 

10 mely haz oly jgen setét vala • hog 

semmyt ev benne nem lathatnak 

vala • de maga mykoron zent mar 

gyt ázzon le vetette volna az ev ru 

hayat • hogy evtet ez soror sabina 

15 meg verneye • legottan az haz 

oly jgen meg velagosodek mynt 

ha nappal volt volna • Mykoron 

kedeg zent margyt ázzon fel vevtte 

volna esmeeg ev ruhayat • Az haz 

20 levn esmeg olyan setét mynt eleb 

volt • Esmeeg egy nemevnemev 

napon ez soror sabina • Mykoron2 

jgen haragút volna • egy nemev 

nemev bozzvsag tetelrel • es gon 

25 dolkodneek az ev zvueben ezrevl • 
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Es kerneye az vr istent • hog az 

haragot el venneye az ev zvvebevl • 

de mykoron ezt senky nem tudnaya • 

Tahat zent margyt ázzon el me 

5 ne ez sororhoz es1 monda neky • Ne 

akary zomorodny • Es mynd meg 

monda valamyt ez soror gondolt 

vala • Ez dolog kedeg vala azon 

eztendevben kyben zent margyt 

10 ázzon meg hala • Esmeeg ez zent 

seges zvznek ev kemenseges peniten 

ciayarol • vgy vagyon meg iruan 

az ev zentseges eletyrevl • hogy ez 

zent zvz <k> kére soror agnest • 

15 hog evneky segellene chinalny egy 

kapchat2 • Mely kapchaban belevl 

ez zent zvz tevt auagy varrót 

vala apró hegyes vas zegeket • 

es ezenképpen vysely vala ev lába 

20 yban az vr istent3 • nagy zerelmel • 

Esmeg ez zentseges zvz • mykoron 

akarya vala venny eristusnak 

zent testet • Annak elevtte egy nap 

pal elkezdy vala zent margyt ázzon 

25 vechernyetevl fogua • es al vala 
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jmadsagban • nagy aytatossag<ban> 

gal es syralmal • es mykoron el hy 

vattatyk az cantrixtvl hog meg 

mongya az ev verséét • tahat el 

5 megyén vala es meg mongya 

vala • Az vtan esmeg meg teer 

vala az ev1 jmadsagyra • Es vgyan 

azon estue conpletanak vtanna 

enekly vala • jgen aytatosson • Ma 

10 gas zoual • es syralmakkal az sal 

ue reginat • Azon aytatossagban 

al vala veternyen es • veternye<n> 

vtan nyvgozyk vala egy keueset • 

es haynalban esmeg meg teer va 

15 la jmadsagyra mynd <mj>2 myseyg • 

<•> es az mysen vezy vala cristusnac 

zent testet nagy aytatossagal • 

vezy vala kedeg zent margyt 

ázzon eristusnak zent testet • ty 

20 zen evtzer eztendeyg • de mykoron 

az sororok zent margyt azzonual 

evzve vezyk vala eristusnak zent 

testet • Zent margyt ázzon el ter 

yezty vala ev magát az fevldre • 

25 es nagy syralmakkal zevpegesekkel 
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varya vala eristusnak zent testet • 

es vgy vezy vala ev hozza nagy edesse 

ges aytatossagal • Mynek vtanna 

kedeg zent margyt ázzon vezy vala 

5 eristusnak zent testet • vezy vala 

egy felevl az kezkenevt • es tárgya 

vala mynd addeg mygnem az 

egyéb sororok meg comunycal 

nak vala • es ezt tezy vala nagy 

10 aytatossagal • Mykoron meg ker 

dyk vala az sororok • zent margyt 

azzont • hogy myert tartanaya 

ezenképpen az kezkenevt • vgmond 

vala zent margyt ázzon • Azért 

15 tartom hogy jobban lathassam eristus 

nak zent testet • Áznak vtanna 

ez zent zvz marad vala mynd tel 

lyes nap estyg aytatos syralban 

vechernyeyg • es olyha semmyt 

20 nem ezyk vala • es jncab zeret 

vala aitatossagal syrnya • hognem 

ennye • Mykoron kedeg az aztal 

hoz megyén vala egyebekel • tahat 

az ev orchayat be fevdy vala az 

25 ev velomaual • es ev kezeyt evzue 
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tezy vala • Ezenképpen jmadkozyk 71 

vala mynd ebedevd chaka etelnekevl • 36 r 

Esmeeg egy jdevben • mykoron az 

sororok zent margyt1 azzonual evzve • 

5 mynd zent napyan • akarnának 

meg gyonny • es comunycalny • 

zokas zerent • Mykoron jmmar 

zent margyt azzonnak kellene 

meg gyonnya es meg comunykalny • 

io ez felevl meg mondót mynd zent 

napyan • lele zent margyt ázzon 

egy sorort hogky evneky nem zolt 

vala három napon • es kezde zent 

margyt ázzon ketelkevdny • hog ne 

15 tálam valamyben meg bántotta 

ez sorort • el mene zent margyt 

ázzon • es ez sorornak labaynal 

ev magát le teryezte • es vgy ker 

vala bochanatot • Ezt latvan egy 

20 soror • soror katerina eztergamy 

senye vrnak leánya • monda 

zent margyt azzonnak • Azzonyom 

myre teez ygen • monda zent mar 

gyt ázzon • bochanatot kerek 

25 ez sorortvl • hog ha valamyben 
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en evtet meg bántottam • meg bo 

chassa en nekem • mynek elevtte 

en meg gyonyam es comunyka 

lyam • Esmeeg ez zentseges zvz 

5 nek zayabol soha senky mynd ev 

tellyes eletyben • nem hallott valamy 

zernyv bezedet • auagy caromlast • 

auagy" valamy bozzv bezedet • 

de ha valamely sorortvl meg ban 

10 tatyk vala1 ez zent zvz • nem varya va 

la hog az soror tegyen ev neky" 

venyat az ky" evtet meg bántotta • 

hanem ez zent alázatos zvz • el 

megyén vala es venyat tezen vala2 az 

15 soror labanal ky ev neky valamy 

bozzut tevt • Mert oly jgen bekesse 

ges vala ez zent zvz • hog akar 

mely jgen nagy bozzvt tevttek 

auagy montak neky • mynden 

20 koron nagy békességei zenuedy 

vala el • Egy jdevben az ev meste 

re olimpyadis meg fedde zent 

margyt azzont az ev sok jmad 

sagyrol • es monda neky • Te az 

25 zonyom el tevred magadat 
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myt myelz te • allaz mynden na 

pon az te jmadsagodba • tartvan 

az te orchadat es orrodat • az fevl 

den mykeppen az dyzno • mynem 

5 az fevldben keresed az vr istent • 

de ez zentseges zvz • zent margyt 

ázzon ez bozzvsagos bezedevket nagy 

békességei es alazatossagal zenvede 

el • Sem megnem haborodek • 

10 gyakorta ez zentseges zvz kery vala 

az secrestyeres sorort hog evtet az 

karban rekezteneye conpletanak 

vtanna • Mykoron zokas az kart be 

tennye • jelesevl kedeg mynd zent 

15 estyn • Mykoron ezek1 gyakorta let 

tenek volna • jme egy jdevben • 

mynd zent estyn • kére zent margyt 

ázzon ez secrestyeres sorort • hog 

evtet az karban rekezteneye • es ev 

20 maga es • ottan maradna vele • 

Tahat jme zent margyt ázzon 

mykoron sokayg allot volna jmad 

sagban az <•> karban az oltár elevt 

mynd zent estyn veternyenek elevtte 

25 le esek zent margyt ázzon • es lat 
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tatyk vala my'keppen holt • es mynd 74 

addeg ezenképpen levn • myg ez fe 37 v 

lyvl meg mondót soror ez secre 

styeres meg1 olvasa tellyessegel az 

5 zent dauid soltarat • es ez soror tezen 

vala mynden spalmosnak vegén 

venyat • Es yol lehet hog ez soror 

sokzer tezen jeget es zozatot • hogy 

zent margyt ázzon felkelne • de 

io ev fel nem kelé • sem zola ez soror 

nak • Ta2 Tahat ez soror kezde ke 

telkedny zent margyt azzonnak 

haláláról • El mene olimpiadishoz 

zent margyt ázzon mesteréhez • 

15 es ez dolgokat evnen magának meg 

monda • Es tahat olimpiadis ez soror 

ral evzve meg terének az helyre 

<o> hol vala zent margyt ázzon • es 

latak evtet fekennye az oltár elevt • 

20 es mynek elevtte kevzeleytevttenek 

volna ev hozya3 • fel kelé zent margit 

ázzon • Olimpiadis kedeg kezde feddeny 

ez zent zvzet monduan • Myt my 

elz te • akarod te e tenen magadat 

25 meg evlny • es el mene olimpiadis • 
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Monda ez soror • zent margyt azzonnak 75 

myre zomorehtal meg engemet • fe 38 r 

lele zent margyt ázzon mosoloduan 

es az sorornac kezet fogvan1 • Ne 

5 akary meg zomorodny • mert keue 

set állottam ezenképpen • Ez dolgok 

levttenek zent margyt azzonnak 

halála elevt egy eztendevuel • 

io Esmeeg egy eyel veternyenek elevtte • 

be mene zent margyt ázzon az kar 

ban az ev jmadkozo helere • holot 

zokot vala allany es jmadkozny 

tytkon evnen magának • es elevtte 

15 valanak ez zent zvznek mynden 

ev zep aranyas kepey tablay • es erek 

lyey • Es monda zent margyt ázzon • 

Soror Elenanak • kérlek tégedet 

hogy aly jt • es senkynek megne 

20 mongyad • hogy en jt vagyok • Es 

ne hagy valamely sorort en reám 

juny • Es mykoron zent margyt 

ázzon sokayg allot volna ezenképpen 

ev jmadsagyban • lata ez soror 

25 Elena • tvznek langyat • zent mar 
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gyt azzonnak feyen • Ezeket latvan 76 

ez soror jgen meg jyede • es feel vala 38 v 

menny zent margyt azzonhoz • de 

maga ez soror lassúsággal el mcne 

5 zent margyt azzonhoz • es monda 

neky • Azonyom tuz v1 vagyon fe 

yeden • Tahat zent margyt ázzon • 

az ev kezet feyere vete • es tapogat 

vala az ev feyen • Monda ez soror 

io nak • senkynek ez latast meg ne 

mongyad 

Esmeeg egy jdevben zent margyt 

ázzon • hyva el vele soror annat 

nitrai meloan vrnak leyanyat • 

15 es chynala ev vele • kenderbevl egy 

kevtelet es kére zent margyt ázzon 

ez sorort • hog ez kender kevtellel • 

meg kevtneye • es jgen zorehtanaya 

mynd keet karyayt • Tahat ez so 

20 ror veue ez kender kevtelet • es 

meg kevte zent margyt azzonnak 

égik karyat • oly jgen erevssen 

zorehtata zent margyt ázzon • az 

ev karyat • hog lattatyk vala 

25 az kender kevtel be menny az ev 
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karyanak húsában • Ennek vtanna 

esmeg az masyk karyat es • meg 

ezenképpen jgen erevssen meg 

kevttete zorehtata • Ez dolgok va 

5 lanak egy nemevnemev házban • 

mely házban zokot vala marad 

nya kyralne ázzon • zent margyt 

azzonnak anya • mykoron ju vala 

ez clastromhoz • es vala ez dolog zent 

10 margyt azzonnak halála elevt evt 

eztendevuel • 

Esmeeg egy jdevben nyárban • My 

koron az jdevbely provinciális • írat' 

15 marcellus • meg teert volna az 

generálé Capitulombol • es jut uolna 

ez chastromhoz • Tahat ez provin 

cialis lele2 ez clastromnak sororit 

az <silemc> silenciomnak veztegseg 

20 nek nagy tevreseben zegeseben • 

Ezeket latvan ez provinciális • 

jgen meg haraguek az sororokra • 

es be juve az kar ala • jgen kéme 

nyen meg fedde • es meg fénye 

25 gete evket az silenciomert • 
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Es monda hogy penitenciat riadna 78 

nekyk • mykeppen az constitucio 39 v 

mongya • Ez veztegsegnek meg 

zegeseert • oly jgen meg haragvt 

5 vala az provinciális • az sororokra • 

hogy azon napon semmykeppen • 

nem akara belyeb juny az clastrom 

ban • hanem ezenképpen nagy ha 

ragal el menuen • el hagya az so 

io rorokat • Tahat zent margyt ázzon 

vgyan azon napon • kevlde az vas 

ablachra vechernyenek elevtte 

az ev mesterét olimpiadist • es so 

ror margarétát guiellinos her 

15 chegnek leyanyat • kyvala bela 

kyralnak rokona • az provincia 

lishoz • Alazatosson kevnyeregven • 

hog az provinciális meltolna1 

zent <margyt> margyt <azzon> azzonnak2 es • 

20 vgyan azon penitenciat hadny • 

melyet akarna hadny • az3 sororok 

nak kyk az veztegseget meg 

tevrteek vala • es hog ne kedvez 

ne • valamyben ev neky • hogne 

25 lattatneek az egyéb sororoknak 
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hog evneky penitenciaya el ha 

lo<h>gattatneek • auagy hog evneky 

keduezne • azért hog ev kyral le 

anya volna • Tahat ez provin 

5 cialis capitulomot tevn másod 

napon pénteken az sororoknak • 

es hagya hogy az sororok kyk 

az silenciomot az veztegseget meg 

tevrtek vala • hog az refectori 

10 ómnak kevzepette • mezehtelen 

fevlden vlyenek • es bevhtevllye 

nek vízzel es kynyerrel • kyt ez 

sororok mynd be tellyesehtenek 

es ev vélek evzv zent margyt 

15 ázzon es • mynd be tellyesehte • nagy 

békességei es alazatossagal • 

Mykoron ez zentseges zvz • zent 

margyt ázzon • ez felyvl meg 

mondót jozagos myelkevdetevk 

20 ben foglalta volna ev magát 

nagy tevkelletevssegel • es myko 

ron meg vtalt volna mynden 

ez <e> velagy hangosságokat es ge 

nyerevsegeket • mykoron az ev 

25 atya akarya vala evtet az zerzetbel 
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ky vinny es adnya házasságra • 80 

Ezeknek es ellene monda • es meg 40 v 

vtala myndenestevl fogva ez zent 

seges zvz • 

5 
Mynd ezek el mulvan • jme ez zent 

seges zvznek zent margyt ázzon 

nak • vy erdemeknek okay zolgal 

tatnak • Mert tamada habo 

io rusag zent margyt azzonnak 

zuleykevzet • es ev atyafya kevzet • 

istvan kyraly kevzet • Es oly jgen 

vezedelmes háborúság tamada 

kevzettek • hogy mynden jgassag 

15 nak zertartasa nekevl • es hat 

ra vetvén az isteny felelmet • 

mynd ersekevkben es pispekekben • 

es mynd iobbagyokban • Nagy 

sok ezer ártatlan1 emberek • jtyletnek ege 

20 nessege nekevl el vezenek • Mely 

nagy háborúságok kevzet • ez 

zentseges zvznec ev syralmy • 

valanak ev neky ey es napy ke 

nyery • Mert meg gondolya 

25 vala ez zentseges zvz • hog ez yl 
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lyen fele háborúság semmykeppen 

nem lehet nagy sok lelkeknec 

vezedelme nekevl • Azt es meg gon 

dolya vala ez zent zvz • hog ez 

5 fele háborúság • nem lehet az <zv> 

ev zvleynek atyának anyának 

lelkének vezedelme nekevl • kyk 

jmmar meg venhettenek vala • 

es mynd zvleynek • mynd atya 

10 fyaynak vtalatos faratsaga 

nekevl nem lehetne • Eznek felette 

ez zent zvz felty vala az ev egy 

méhbe fekevt atyafyanak • istvan 

kyralnak <kyr> halalat • kynek ha 

15 lalara jgekevznek vala • es jgen 

keményen <vlte> evldezyk vala • 

Mynd ezeknek felevtte • halya 

vala es erty vala • anya zent 

egy hazat • nem chak magyer or 

20 zagnak kevlemb kevlemb rezébe1 • 

de byzonyal meeg ennek felette • 

sok egyéb kereztyen orzagoknak 

rezeben es • kemény feyedelmeknek 

poganoknak myatta • el nyomot 

25 tatny es zagattatny • Clastromo 
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kat • es zerzetevssegnek heleyt meg 

puztehgyak • Annera hog az vr 

istennec • kyk zolgalnak vala • az ev 

helyek clastromok • benne lako<->zo 

5 nekevl marad vala • zegenyeket 

es ártatlanokat annera nyomó 

rehtnak vala meg • hogy az ev 

kyaltassok mynd menyorzag 

gyglan fel hallyk vala • mykep 

10 pen ez zent zvznek <bezy.> bezyl 

lyk vala • Anne nagy haboru 

sag vezedelm vala • hogy senky1 

nec nem kedueznek <vak.>2 vala • 

sem véneknek • sem ifyaknak • 

15 sem ferfyaknak • sem azzonyal 

latoknak sem zvzeknek • hanem 

myndenek alnokvl meg nyomó 

rehtatnak mynden okossagnekevl • 

Mynd ezeket halvan ez zent zvz • 

20 syr vala nagy bevsegel • es az ev 

testet evztevuerehty vala bevh 

tevkel • es fel evltevzek ciliciom 

ban • olyha syratvan myndenek 

nek az ev álnokságokat • kyket 

25 az jdevben az vr istennek teznek 

vala • 
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es syratya vala az meg nyomó 

rultaknak az ev nagy haboru 

sagokat • tellyessegel ev magát 

ez zent zvz syralmakra ky oldoza 

5 Es gyakorlvan syralmaknak 

bevseges syramyt arradasyt • 

kery vala ez zent zvz • mynd 

az fraterevket • mynd az soro 

rokat • es mynden egyéb zerze 

10 tevssevket • es kerettety vala 

egyebekel es • hogy kevnyerge 

nenek az vr istennek alázatos 

kevnyergessel • hog az vr men 

denhato isten • az ev jogyanak 

15 hatalmaual • meg zoreha • es 

meg ehnyche • az kegyetleneknek 

hatalmokat • es meg oltalmaz 

ya az ártatlanokat • Es ezeknek 

felevtte anya zent1 egy hazat • 

20 kyt az ev drágalátos zent ve 

reuel evzve gyvhtet • My vronk 

iüs xps poganoknak eretnekvk2 

nek hittevl zakattaknak myatta • 

es kemény feyedelmeknek my 

25 atta • kyk chak newel kereztye 
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nek • kyknek ev sokassagok azkoron 84 

gonozvl bulchuztatot elegge vralko 42 v 

dyk vala • az az • hog az jdevbely go 

noz kereztyen vraknak • nag sok go 

5 noz hatalmak adattanak vala • ez 

illyen gonoz dolgoknak tételére • 

hog ez illyen gonoz népeknek my 

atta ne hadnaya vronk ifis xps 

ev magát karomlatny • Ezeket 

io kery • es kerettety vala vr <istevl> 

istentevl ez zent zvz • Mykoron az 

ev nagy keserevsegeet latnayak 

az sororok • olyha ev rayta kevnye 

revlven • vgy mondnak vala ev 

15 neky • My tenekevd benne • myt 

gondolz te vele • Myre hogy myn 

den <tevrne> tevrtenetert • te tenen 

magadat gevtred • Tahat ez zent 

seges zvz • zent margyt ázzon • 

20 Az ev zvuenek melssegebevl von 

van • nagy fazkotast ezenképpen 

felele • Anya zent egyház • myn 

den hyv kereztyenek anya • az 

ev dragatos tagyban meteltetyk • 

25 es ev jgen keményen gevtretyk • 
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Es ty azt mongyatok ennekevm • 85 

My tenekevd benne • Nemdee nem 43 r 

ev zvltee kerezt vyznek myatta 

vyonnan engemet ty veletevk 

5 evzve • Nemdee az ev leyany 

kevzzvl való vagyoke en • by 

zonnyal az vagyok • Ezenképpen 

ez zent zvz • az evneky zoloknak 

bozzontasyt meg gevzven • 

io Evket es • mynd ereye zerent 

vgyan ezen fele kevnyerevletre 

hozza vala • Tahat lata ez zent 

zvz • az bevneknek arradasyban • 

az felyvl meg mondót nyomó 

IS rusagoknak ev gonossagyt meg 

neuekevdny • az az • hog az bev 

nek • az kegellensegek1 • napon 

kent neuekevdnec vala es be 

vevlnek vala • Vgy hogy az 

20 tatároknak kegyetlen járások 

<v> tvl meg válva • zaz • es tevb 

eztendevtevl fogva • sem lattá 

tot • sem hallatot anne nagy 

sok kegyetlenség kereztyen ne 

25 péken • mykeppen ez jdevben • 
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<Mert> Azért1 ez zentseges zvz • zent mar 86 

gyt ázzon • vy penitencianak mo 43 v 

gyat kerese • es meg lele • az men 

denhato istennek haragyanak 

5 meg engeztelesere • Mert az ci 

liciomot • kyt elevzer vysel vala • 

semmynek alehta • auagy kevés 

penytencianak kemensegnek • 

alehta • hanem az zvl dyznonak 

io bevret chynaltata meg • tytkon • 

keet sororokal kyknek egyk pri 

orissa levt vala ez clastromban • 

Az masyk kedeg vala zolgalo le 

yan • vgyan ezen keet sororok 

15 tartottak vala <v> fel ezen clastr 

ómban • az zvl dyznokat • es ez 

keet sororokal chynaltatot vala 

magának zent margyt ázzon 

keet vyne zelev • avagy három 

20 három vyne zeleven • auag 

négy vyne zeleven • az zvl dyz 

nonak bevreben egy evuet • 

es ez zvl dyznonak bevreben chy 

nalt evuel • ev magát mezeh 

25 telén husan serteeuel be fordeht 
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van • jgen keményen magát vele 87 

meg zorehgya vala • Es ez zvl 44 r 

dyznonak serteeuel evzve • mára 

dekát • vezzevre kevtevze ez zent 

5 zvz • es vgyan ezen zolgalo lean 

tvl • gyakorta disciplinat vevt • 

Mely disciplinanank vezzevye • 

az zvl dyznonak bevreuel serte 

euel evzve • meeg maes ez clastr 

io ómban vagyon • Ez gyenyerev 

segnek ruhayat • es ez disciplina 

nak vezzevyet • Zerzet mestere • 

fráter yanos • es egyéb sok veen 

fráterek láttak • Ez zent zvznek 

15 halála vtan • Az sororok ezt tytkon 

az frátereknek meg mutatván • 

Mert áznak elevtte myg zent 

margyt ázzon elt • senky ez do 

logrol semmyt nem tudót • Ez 

20 három zemeltevl meg válva • 

az az • zent margyt ázzon • <tutta> 

ez keet sororral • 

Ezeknek vtanna • ez juuendev 

25 bezedekbevl mynden ember tanolyon 

békesség tartást • 
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ffel evltevzek zent margyt ázzon 88 

ez zentseges zvz • Az vr istennek 44 v 

ev zerelmeben • Es kyk ez ennye 

gonossagoknak háborúságoknak 

5 tevevy myelkevdevy valanak • 

kereztyenek kevzet • ínyképpen fe 

lyvl meg vagyon jruan • Ezek 

nek az ev gonossagokat ez zent 

zvz • nylvan meg vtala • Akar 

io mely jgen nagy zemelyvknek es • 

az ev gonossagokat meg vtalya 

vala • sevt meeg ennek fevlette 

akar mely jgen sok meltossag 

gal ekessevlt zemelyeknek es • 

15 az ev gonossagokat nylvan meg 

vtalya vala • Az az • kyralnak 

az ev atyának • es atyafyanak 

istvan kyralnak • es egyéb vrak 

nak • Meeg ennek felevtte egy 

20 hazy feyedelmeknek Ersekeknek • 

pyspekeknek gonossagokat nylvan 

meg vtala • de maga meg 

sem fogyatkozanak • ez jdevkben • 

ez napokban • ez zent zvznek • 

25 Meeg azok kevzzevl es • az nagy 
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bozzvsag tetelevk • kyk ev vele 89 

istennek hazában jarny • es édes 45 r 

eetkeket vénye lattatnak vala • 

az az • az sororok • jol lehet mynd 

5 ereyek zerent tezyk vala ez zent 

zvznek az bozzvsagokat • de jgen 

oua • okosson • Mely bozzvsagbol 

ez zent zvz • myndeneknek nagy 

békességgel békességet mutat vala • 

io békességnek peldayat agya vala • 

Myndenek chodalkoznak vala 

az ev nagy alhatatossagan • 

myndenevkben kezdettevl fogva • 

Es gondolyak vala • hogy ha ez zent 

15 zvzet • ez zerzettevl es az ev clastro 

matevl ky vonhatnayak • tahat 

ev rayta mynden akaratyvkat 

meg tehetneyek • de ez zentseges 

zvztevl olyha meg gevzettetenek 

20 meg gyalaztatanak • ev tevle 

felnek vala • kezdek ez zent zvzet 

sok keppen zorgalmaztatny • hog 

ha tevbbet nem tenne mynd 

nyayan ev keduekert • akar chak 

25 az zerzetevt hatna el • es az ev 
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clastromanak jduesseges rekezte 90 

seet • es valamelyekkel az sororok 45 v 

kevzzevl • mykeppen tecchyk vala 

hog kyk erre kevnyen engednek • 

5 hogy azokkal el menne • valamely 

zerzetben • jelesevl kedeg zent ber 

nald zerzeteben • Auagy az zeztrak 

kevzyben • hogy ot evnalok auagy 

ev vélek lakozneek1 • es ev uelek 

io nyayaskodneek • Elevzer erevkevde 

nek meg lagehtany zent margyt 

azzont jgyretevkkel • es vgy mond 

nak vala • Nagy tyztesseggel vyz 

<te> nek el tégedet • nagy sok kenched 

15 lezen neked • Ez orzagbely vrak 

tégedet mynd nagy felseggel tyztel 

nek • mynd ersekek mynd pyspe 

kek es jobbágyok • meeg ennek 

fevlevtte papának áldomását • 

20 nagy erevs mondassál byzonyeh 

tassal jgyry'k vala ezekrevl ez zent 

zvznec • de mykoron zent mar 

gyt azzont az ev akaratyvkra 

nem vonhatnayak • bozzvsagok 

25 kai jarulanak iesusnak zerelmes 
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jegesének ellene • Mert az regy 91 

kedueket kyket eleeb teeznek vala 46 r 

neky • meg vonak azokat evtevle • 

es ennek fevlevttc az tartozó zvkse 

5 geket es • es adományokat meg 

vonak evtele • az az mynden 

sevksegre valókat • mykeppen tuny 

cella • agy • es egyéb zvkseges evl 

tevzet • ezeket es • mynd meg 

io vonak ez zent zvztevl • kykkel 

annak elevtte beuelkevdyk vala2 az ev 

zvleynel • atyafyaynal • es egy 

méhben fekevt nenyeynel eve 

cheynel • mert myndenben ezek 

15 eleget adnak vala neky3 azkoron • 

Ezeknek felevtte zent margyt az1* 

zonnak vtalagyara • es bozzvsa 

gara • azoknak kyk erre enged 

nek vala • zent margyt azzonnak 

20 elevtte • aranyat ezevstet <es egeb> 

es egyéb drágalátos edeneket nagy 

bevsseggel5 ozgyak vala • Zent 

margyt azzont kedeg • bozzv 

sagos bezedevkkel • es bozzvsagos 

25 tetemenyvkkel • es alkolmatlan 
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jvevltessekkel meg <se> keserehtven • 92 

nagy keserevsegre jngerlyk vala • 46 v 

mynt mentevl nagyobban tehetyk 

vala • Es nem chak zent margyt 

5 azzonnak tezyk vala ezeket • de 

mynd az tellyes conuentevt ennél 

nagyobbakkal fenyegetvén • ha ez 

zentseges nekyk nem engedne • 

Oh mely jgen nagy bozzvsagokkal • 

io es mely jgen sok kevlemb kevlemb 

bozzvsagokkal gevtretyk vala ez zent 

seges zvz az alhatatossagnak jozagos 

myelkevdetyert • Vgy hog testnek 

halatvl meg valvan • menden 

15 fele gevtrelmeknek kennyat tevék 

ev rayta • Mely gevtrelmek • myert 

valanak az vr istennek zerelme 

ert • es az ev hazának ékességének 

evrizetyert • az az • mynd az ev 

20 tellyes clastromanak es zerzetynek 

ékességének tyztessegenek evryze1 

tyert • vigan zenuedy vala el • 

ez drágalátos zent zvz • kykbevl 

hy'zyvk hog ev magának keres 

25 te martyromsagnak erdeméét • 
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Tahat ez tevrtenetnek alatta • az az • 93 

ezen jdevnek alatta • Ez zentseges 47 r 

zvz • zent margyt ázzon jóllehet 

mjíndenekre keez zenuedny leiekkel • 

5 eristusnak neueert • de maga 

juta az ev testének annye nagy 

erevtelensegere • Vgy hogy evnen 

magában teerven eerze az ev 

halalat kevzel lenny • Az ev meste 

io renek olimpiadis azzonnak • es 

egyéb veen sororoknak meg monda 

az ev halalat • az ev testének meg 

fesleseet kevzellenny • ky azonkep 

pen levn • Mert mykoron egy 

15 soror meg holt • es zent margyt 

ázzon volna az infirmariaban 

az meg holt sorornal • monda 

az ev mesterének • En zerelmes 

anyám en lezek elsev ez soror 

20 vtan ky meg halok • ky ezenképpen 

levn Esmeeg vgy monda az <ha> 

ev halalarvl az ev evecheynek 

Ez zeretev atyamfyay • En hamar 

meg halok • es kérlek tyteket hog 

25 temessetevk temettessetevk1 engemet az karban 
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az zent kerezt oltára elevt • ha 94 

kedeg az kaar áznak myatta jgen 47 v 

meg zorul az sororoknak • tahat 

temcttessetevk engemet az en jmad 

5 kozo helemben • es ne fclyetek azon 

hog az testevmbevl valamynemev 

dohossag juneky • mert az en teste 

mbevl semmynemev dohossag ky 

nem ju • ky mynd ezenképpen meg 

io telyek • Mert aleg ere tyzenkeet 

napot • hog ez vtan ez ártatlan 

zent zvzet hydeg kezde lelny • My 

koron az sororok láttak volna ez 

zent zvznek ev nagy betegséget 

15 jgen meg keserevdenek rayta • 

es meg evzeneek mynden clastro 

mokban • Ez zentseges zvzhez ju 

ve az jdevbely provinciális fra 

ter myhal • es meg halgata • ez 

20 zentseges zvznek ártatlan gyo 

nasat • Es veue eristusnak zent 

testet • az ev zvuenek buzgó zerel 

mebevl • ennek vtanna kére • zent 

kenetnek olayat fráter myhal 

25 tvl provincialistvl • es meg kenet 
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teteek fráter marcellosnak jelen 95 

voltara • Ezeknek vtanna ez zentseges 48 r 

zvz zent margyt ázzon • oda hyvata 

az ev feyedelmet az porissat ky vala 

5 badoboray istvan vrnak leánya • es 

neky ada az ev ladayanak kuchat • 

0 zeretev atyamfyay • akaratzerent 

való zent zegensegnek zeretevy • 

tartoy • es keuanoy • kyk az mezeh 

io telén iesust • mezehtelen kevuetytek • 

lássatok nézzetek hayolyatok yol oda 

es lássatok myt lele az priorissa 

magery bela kyralnak leányának 

ev kenches ladayaban • es myt gevh 

15 tet azzonyonk marianak ev cla 

stroban • Ez zent zvznek ev ladaya 

ban való kenchey ezek valanak • 

Ev benne valanak keet ciliciomok • 

egyk meg zakadozot vala jmmar 

20 az gyakorta való vyselesnek myatta • 

Az masyk cilicium kedyg vy vala • 

es vala ev benne vasból chynalt 

ev kyvel <ev evde> evedezyk vala 

az ciliciumnak alóla nagy kémen 
25 seggel • es egy vezzevt kyre vala 
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kevtevztetven az zevl dyznonak bev 

re sertevevei evzve • kyvel ez zent 

zvz ev magát ostorozya vala • Esmccg 

vala az ládában kcct nemccz kap 

5 cha • mely kapchakat be vertének 

vala keet felevl apró hegyes vas 

zegekel • kyket ez zent zvz visel vala 

ev labayban • Ezek valanak zerc 

tev atyamfyay zent margyt az 

10 zonnak az ev drágalátos kenchey • 

kykkel gevhte az bodog erdemeket • 

mely erdemekel segeht mastan 

menden hozza folyamo bevneseket1 • 

Mykoron jutót volna ez zentseges 

15 zvz • az ev betegségének tyzen har 

mad napyara • egy zombat na 

pon • conpletanac vtanna • Elev 

tykzo koron • kevrnyvl alván fra 

terevknek es sororoknak sokas 

20 saga • eristus zvletetynek vtan2 

na • Ezer • keet zaaz • hetven egy 

eztendevben • Ez zent zvznek kedeg 

huzon kylenc eztendeveben • feb 

ruar hauanak tyzen evtevd na 

25 pyan • Meg gyvlada ez melto 
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sagos zvz • Az menyey jegesnek 

zerelmeben • kyt kevan vala • kyt 

zolgal vala • kyt myndeneknek fe 

lette zeret vala • kynek zerelmeert 

5 mynd atyát anyát es ez velagy 

orzaganak byrodalmat el hattá 

vala • Az ev ártatlan lelket • zent 

seges méltóságos lelket • ayalvan 

az ev teremteenek • az ev1 édességes ke 

10 vatos jegesének • El nyvgovek vr 

ban • oly jgen2 jdegen vala az ev 

teste mynden faydalmtvl ev ha 

lalanak jdeyen • mykeppen az 

ev elmeye • es az ev teste jdegen 

15 vala mynden testy3 romlastvl es férte 

zetevssegtevl • legottan ez zentseges 

zvznek ev orchaya chudalatos fe 

nessegel meg fenessedek • es vala 

ev zemenek alatta oly jgen zep ve 

20 lagossag mynt ha meg aranyaz 

tak volna az ev orchayat zemenek 

alatta • Mykoron ez zentseges zvz"* ezen 

keppen halva fekenneyek az ev agya 

ban • legottan az vr isten ky nyta 

25 az ev jegesének erdemének kenchet 
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betegevknek meg gyogehtasaban • 98 

Mert azon jdevben fegzy'k vala egy 49 v 

Soror nagy nehéz kórságban • vgy 

hogy egyebeknek segedelme nekevl fel nem 

5 kelhet vala az ev agyából • Mert zent 

levrinc napyatvl fogva zent prisca 

ázzon napyayg • mely napon ez zent 

zvz ky* múlt vala ez velagbol • ez sorort 

neged napi hydeg lelte vala • Mykoron 

io ez zent zvznek halalat hallotta volna 

ez beteg soror • az egyéb sororoktvl • 

meg keserevdek ev zvueben hog ev 

nem zolgalhatna ez zent zvznek ev 

testénél1 az egyéb sororokal2 • es kezde 

15 gondolkodny ev zvueben • hog ha az3 

vr isten evtet"1 zent margyt azzonnak 

erdeme mya meg gyogehtanaya • ta 

hat jgen evrevmest zolgalna zent 

margyt azzonnak testénél • legottan 

20 hog ez soror ezeket gondola • felkele 

mynden segédeim nekevl • es el mene 

zent margyt azzonnak testének zolga5 

tyara • <zolgatyara> zolgala az ev 

testénél • es ky veue ez soror az scapu 

25 lart zent margyt azzonnak nya 
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kabol mert jgen zevrnyv vala az 99 

kohnyan való zolgalatert • es tyzta 50 r 

yo scapulart ada ev rea • Ezenképpen 

fel evltevzteteek nagy syralmakkal 

5 es fazkodasokkal • es mykoron volna 

jmmar veternyenek jdeye fel veueek 

ez zent zvznek ev zentseges testet 

es el hozak es le teuek az kar alat 

yol lehet altalyaban nem neuezy meg 

io az legenda helyet • hanem chak zent1 egy 

háznak mongya • de menere az 

legendának folyása tárgya • az kar 

allyat mongya zent egyháznak • 

Oh zeretev atyamfyay myndentevk 

15 meg gondolhagya mely jgen keser 

ves processio vala ez az zegen soro 

roknak • mykoron lágyak vala hog 

evnekyk megkel valnyok az ev édes 

seges anyoktvl zentseges peldayoknak 

20 fenes tevkeretevl • es menden vigas 

sagoktvl • jelesevl azoknak kyk ev 

kezzcvlek keues jdcvuel ez zent zvznek 

halála elevt • evneky cs ev rayta nagy 

bozzvsagokat nyomorúságukat tevt 

25 tenek vala bezedevkel es tetemenyekel • 
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gyakorta az sororok mennek vala 100 

zent margyt azzonnak testéhez • es 50 v 

meg nezyk vala • es lágyak vala 

hog zeeb pirosb vala • hognem elte 

5 ben • Ezenképpen álla ez zent zvznek 

ev teste vasarnaptvlfogva keddyg • 

Mykoron ez zent zvz ky muleek ez ve 

lagbol legottan meg jzeneek mynden 

clastromokban hog az fráterek june 

10 nek tyztes tarsossagal ez zent zvznek 

temetésére • Tahat azon vasár napon • 

mely vasárnap eyel ez zent zvz ky 

múlt vala ez gyarló velagbol • ne 

mevnemev fráter petevr ky vala 

15 gevrevt lector • annak vtanna 

levn magerorzagban provinciális 

jllyen zozatot hallá veternyenek 

vtanna • Az baran meg holt • 

Ennek fevlevtte meg jzeneek ezter 

20 gamy fylep érseknek es egyéb egy 

hazy feyedelmeknek • Azért myko 

ron jmmar kedden el juttek volna 

az tyztelendev atyák es vrak ezter 

gamy érsek • vacy pispek • obuday 

25 prépost • be ménének az clastromba 
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mn • ot •MAgtt &;iv[tt Xtigaífa 

totvb.UWtF- U €\ár*P- tavain t£ 
lié. IÍJ..MI * 3* )l*tai? OflVttlhftCftC^ 

*v-£Í- evttHtfrt***" jufftimar 
k\>ttt.\nnní)t MIJÍV^XM krpjwf-
I ̂ i WKH* viagii /Tiwihii WUA 



hol zent margyt azzonnak ev teste 101 

vala egy nemevnemev nozolyan • 51 r 

es fel emele az érsek zent margyt 

azzonnak orchay"arol az velomot 

5 kyvel be fevttek vala az ev orcha 

yat • es lata az érsek zent margit 

azzonnak orchayat fenleny • my 

koron az sororok nagy mondhatat 

lan keserevsegel syrnanak • <mon 

io da az ersek> azonképpen az fráterek es • 

jol lehet hog meeg az érsek • es pis 

pek • prépost • es mynd evele való 

nagy sokassag syratlan nem tevr 

hetyk vala ev nagy aytatossagok 

15 nak myatta • chudalkozvan zent 

margyt azzonnak ev nagy zepse 

gen • de maga az érsek vigazta 

lya vala az sororokat es frate 

revket mondán • Nem kel tyne 

20 ktevk syrnotok ez evrek kyralnak 

leányán • de jnkab evrevlnetek 

kel • mert jmmar az menyey 

evrek evrekseghnek1 jutalmat 

evtet vennye nylvan lagyvk • 

25 Oh mene nagy syralm vala 
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ez jdevben • nem chak predictator zer 102 

zete bely frátereknek es sororoknak 51 v 

kyk ot jelen valanak • de meeg ennek 

felette sok egyéb zerzetevsseknek es • 

5 kyk junek vala mynd az ev el teme 

tesenek napyayglan • Mygnem az 

ev tyztelendev zent teste • tyztelendev 

atyáknak es vraknak kezekmya • 

az az • eztergamy érseknek • es vacy 

io pispeknek kezekmya • zent ferenc fra 

térinek es prépost zerzetinek frate 

rinek jelen voltokra • plébánosoknak • 

ferfyaknak • azzonyallatoknak • zege 

nyéknek es nemesseknek nagy soksa 

15 ganak elevtte es jelen voltara • 

Nagy tyztessegel el temetteteek • dy 

chyrven es aldvan az vr istent az 

nagy soksagu nep • 

Zent margyt azzonnak ev testének 

20 el temetése ezenképpen levn • Myko1 

koron ez zent zvz • ez gyarló világ 

bol <ky> ky múlt volna • annak vtan 

na harmad napon az provinciális 

chinaltata fabol egy jgen erevs 

25 zekrent • es jgen erevssen meg 
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vasaztata erevsehtete vasakai • es 103 

vas karikakai • Ennek vtanna belee 52 r 

tevék zent margyt azzonnak1 ev zent testet • 

Ezenképpen veue eztergamy érsek • 

5 vacy pispek • obuday prépost • fra 

terevknek sororoknak sokassagaual 

az zekrent kyben vala zent margyt 

azzonnak teste • az ev zent testevei 

evzve • es vyvek az zent egy házba 

io az bodog azzonnak oltára eley 

ben • az nagy oltár eleyben • nagy 

tyztessegel • Az érsek fevl evltevzeek 

erseky tyztessegel az misere • es meg 

monda nagy tyztessegel es jnne 

15 plessel • Annak vtanna az érsek 

evnen maga meg zolgala ez zent 

segevs zvznek ev testének el temete 

senek mynden zolosmayat • Ezenkep 

pen veueek az zekrent zent mar 

20 gyt azzonnak testeuel evzve • es be 

bochatak az fevldben egy verevmbe 

auagy serben • kyt astanak vala 

az nagy oltárnak elevtte • az ev zent 

testének • es be nem fevdek fevldel • 

25 zent margyt azzonnak testet • sem 
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valamyvel egyebei • hanem chak 104 

az ev zem fedelecheevel • Ezenképpen álla 52 v 

be fevdetlen zent margyt azzonnak 

teste tyzenkeet napiglan • Mykoron be 

5 bochattak volna ez zent zvznek testet 

az seerben • kezde ez zent zvznek testebevl 

<ev> nagy édességes illat ky juny • Tahat 

kezdenek az fraterevk ketevlkevdny • 

hog netalam az sororok tevttenek 

io valamynemev jo illatot auagy kenetevt1 zent mar 

gyt azzonnak testéhez • es azért volna2 

az nagy jo illat az ev zent testénél • 

Tahat az provinciális fráter myhal • 

es fráter marcellus egyéb fraterevkel 

15 evzve • Zerelmest meg tudakozeek • 

soror margaretatvl • zent margyt 

azzonnak evcchetevl • ky vala bela ky 

ralnak húgának • anna azzonnak 

leánya • es egyéb sororoktvl • hog ha 

20 valamynemev kenettel meg kenteek 

zent margyt azzonnak testet • Auagy 

ha az ev testéhez tevttek3 valamy jo 

illatot • Ezenképpen mondván nekyk • 

Parancholonk nektevk nagy erev 

25 ssegel • zent engedelmességnek eree 
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vei • es átoknak kennya alat • hog 105 

ennekevm errevl byzonsagot mon 53 r 

gyatok • hog ha ty • auagy valaky 

egyéb ty tudastokra tevt valamyne 

5 mev kenetevt auagy valamy jo 

illatot • zent margyt azzonnak 

testéhez • Tahat az sororok mynd 

egetevmbe meg eskevnek nagy 

erevssen • hog sem evk • sem egyebek 

10 ev tudásokra • semmynemev kenetevt 

sem yo illatot oda nem tevttek • 

Ennek fevlevtte az provinciális 

az sororoktvl meg tudakozeek • ez 

dologról meeg gyonasokban es • 

15 de meeg ot es nem lele kevlemben • 

Ezenképpen az sororok mynd az ty 

zenkeet napyg • meg maradanak 

zent margyt azzonnak testénél • 

es az ev zent teste<nel> tevl • soha kev 

20 lemben el nem junek vala • hanem 

chak mykoron az orakat zolosma 

kat mongyak vala • es chak my 

koron eeznek es aloznak vala • 

Hanem myndenkoron ez zent zvznek 

25 testénél álnak vala • jmadkoznak vala1 • 
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nezyk vala • es lágyak vala az ev 106 

zerelmes annyokat az seerben fekenny • 53 v 

Ezen jdevben egy nemevnemev fráter • 

kynek vala neve peter • es vala gev 

5 ry lector • annak vtanna levn pro1 

vincialis • hatod napon juta ez cla 

stromhoz <•> zent margyt halála vtan • 

mert hittak vala evtet ez zent zvz 

nek temetésére • Mykoron jutót vol 

io na zent margyt azzonnak seréhez • 

kezde erzeny nagy édes chudalatos2 illatot • My 

keppen ha ot valamynemev yo illatv 

kenetevt tevttenek volna el • kezde 

ez fráter jllatozny ez zent zvznek fe 

15 yenel • es labaynal • es sokzer erzee 

ez chudalatos illatot • Monda ez írat' 

peter • provinciálisnak • Agyam ez 

hely chudalatos illattal illatozyk • 

lássad hog oda valamynemev illatot 

20 auagy kenetevt ne tevttenek legének • 

Tahat monda az provinciális • az 

fráternek • En ez dolgot meg tuda 

koztam nagy zerelmel • az priori 

ssatvl • es olimpiadistvl • es az egyéb so 

25 roroktvl kyk jelen voltának az ev 
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