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testének el temetéséén • nagy erevs hytnek 107 

alatta • mynt jobban lehetevt • de en 54 r 

semmykeppen nem lelhettem hog az ev 

testéhez valaky valamynemev illatot 

5 auagy kenetevt tevt volna • Ez jdevben 

az seerre meeg kevuet nem tevttek vala • 

de zent margyt azzonnak <h> el teme1 

se vtan tyzenneged napon tevnek egy 

otromba faragatlan kevuet az <k> zek 

io renre auagy koporsóra felyvl • vgy 

mondnak vala az kevmyves mesterek • 

kyket hoztak vala lombardiabol • egyknek 

vala neue albert • masyknak petevr • 

hog mykoron az kevuet az serre teueek 

15 nagy édes illatot erzenek • Ennek 

vtanna ez felyvl meg mondót kev 

myves mesterevk faraganak kopor 

sot zent margyt azzonnak verevs 

marvanbol • kyben mastan es fekzyk 

20 ez zent zvz • Mykoron ez koporsó meg 

kezevlt volna • keet auagy három 

holnap vtan • es mykoron az meste 

revk el vettek volna az eleby fara 

gatlan kevuet az seerrevl • es akar 

25 nayak az verevs marvan koporsót 
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az seerre tenny • legottan hog meg ny 108 

tottak volna az seert • es akarnayak 54 v 

rea tenny az verevs marvant kopor 

sot • oly jgen édes2 illatv pára • fvst • es 

5 illat ju vala fel az zent margyt 

ázzon koporsoyabol • mynt ha nagy 

sok rosag voltak volna ot • mykeppen 

ezen lombardiay kev myves meste 

revk ezrevl byzonsagot tevttenek • 

io Ezenképpen levn ez zentseges zvznek • zent 

margyt azzonnak temetése • bela ky 

ralnak leányának • bodog azzonnak 

egyhazában • bodog ázzon oltára elevt • 

bodog ázzon zygeteben • ky mas keppen 

15 neueztetyk nylaknak3 zygetynek'' • 

Vr istennek tiztessegere • zyz mari 

anak erevmere • es zent margyt 

ázzon erdemének • ky mutatására • ) 

Ámen Alleluia • ihs • maria : •) 

20 

Jmmar jt kezdetnek el zent margyt 

azzonnak chuda tetely kyket az vr 

menden tehetev isten tevn • zent 

margyt ázzon erdeme mya • ez zent 

25 zvznek <hala> elteben • halála ideyen • 
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es halálának vtanna sok keppen • 109 

Sem megnem fogyatkozanak az 55 r 

isteny erevnek myelkevdety • Ez zent 

zvznek halálának jdeyen • Mely isteny 

5 erevnek myelkevdety • ky jelentyk 

vala ez zent zvznek • zent margyt 

azzonnak erdemet • <Mely azzon> 

Mert vgyan azon eyel • mely eyel 

zent margyt ázzon meg holt vala • 

io egy nemevnemev nemes azzonyallat 

nak lelevkben chudalatos keppen1 meg 

mutattatek • zent margyt azzonnak 

halála • Mely nemes ázzon lakyk vala 

ez clastromtvl huzonhat auagy har 

15 my'c meer2 fevlden • Ez nemes 

ázzon jgen reggel fel kelé • es mene 

az ev vrahoz • ky es tyztelendev nemes 

ember vala • es monda az ev vranak • 

jol tudod azt • hog en soha nem láttam 

20 az margyt azzont bela kyralnak 

leányát az apacchat • kyt byzonval 

tugy ez eyel meg holtnak lenny • 

Mert en latam ez eyel <k.>3 lelevkben • 

nagy dychevsegel menyorzagban fel 

25 vinny"* evtet • es ev énnekem zola 
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es ezt monda • bevneteknek bochana 110 

tyaual zvkesck vattok • bochanatra 55 v 

sycssctcvk • juy'ctcvk az cn koporsóm 

hoz • es ot az cn koporsómnál vr isten 

5 <ne> tevl irgalmasságot nyertcvk • 

Tahat ez nemes ember halvan ezc 

ket • mynd nap estyg el halogata • 

hog ez dolognak vegére menne • de 

maga akara ez dolognak vegére 

io menny • fel evle loua hatara • es ju 

ve ez clastromhoz • Es azon keppcn lclc • 

mykeppen az ázzon monta vala • 

hog zombaton eycl clev tykzokoron 

holt vala meg • es jmmar <meg> 

15 el temcttcck vala ez zent zvzet • 

kyt latvan ez nemes ember • jgen 

chudalkozcck ez dolgon es meg mon 

da az fraterevknek • dyehirven az 

vr istent • es ez zent zvzet • Amcn ihs •) 

20 

Jt olvastatyk egy példa zent margyt 

azzonnak aurcolayarvl • auagy 

arán kozoruyarvl ky evneky adatot 

vala az vr istentvl az ev tyztasa 

25 gos zvzesegeert • : • • • • 
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Vala egy soror • prépostok zerzetenek 111 

harmad zerzetebeli soror • ky lakozyk 56 r 

vala ez bodog ázzon zygeteben • ky 

másképpen neueztetyk nyulaknak zy 

5 getenec • zent myhal clastroma mellet • 

keues napokkal zent margyt azzonnak 

halála elevt • Ez penitencia tartó soror 

jllyen latast lata • mykeppen ez soror 

ez dologról meg eskuvek zent daman 

io cos atyánk oltára elevt • hogy azzonyonk 

maria istennek dichevseges zuleye • 

zenteknek es zent zvzeknek nagysok 

sokassagaual menyorzagbol ala juue • 

az házban mely házban zent margit 

15 ázzon betegen fekzyk vala • es ev ke 

zeeben hoz vala az irgalmasságnak 

anya alehthatatlan fenessegev zeep 

coronat • es lata ez1 soror hog ez coro 

naual azzonyonk maria meg coro 

20 naza zent margyt azzont nagy 

chudalatos inneplessel es tyztessegel • 

Es vala chudalatos ékességei ekessevlt 

garadyc zereztetven fevldtevl fogva 

menyorzagyg • Mely garadichon 

25 azzonyonk maria fel vive zent 
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margyt azzont • az zentevknek tar 112 

sossagaban • az ev zent fyanak ev 56 v 

revkke való dychevsegeben • Ez la 

tasnak vtanna keuees napok el 

5 mulvan zent margyt ázzon ez 

velagbol ky muleek • O mely jgen 

drágalátos kenchet bochata ada 

ez jdevben bodog ázzon clastroma • 

az vr istennek • es zvz marianak • 

io kyhez hasonlatost ne tálam soha nem 

adót • Azért myes kenyeregyevnk 

ez zent zvznek • hog myes juthas 

sónk az ev bodog tarsossagaban 

Ámen • iüs • maria : • • • • : • 

15 Példa 

Oluastatyk egy példa zent margyt 

azzonnak haláláról ezen keppen • : • 

Vala egy tyztelendev zvz • es vala 

elég <ty> tyzteletevs zvlektevl tama 

20 dot • kynek vala neve evrsebet • 

es ev vala penitencia tartó •• La 

kozyk vala pesten • zent antalnak 

clastroma mellet • Mykoron ez zvz 

hallotta volna • hog zent margyt 

25 ázzon beteg2 volna • lata ez zvz 
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egy jgen fenes chillagot ky menny 113 

ez clastrombol • zent margyt azzonnak 57 r 

halála jdeen • es lassan lassan fel menny 

az égben • Tahat az zvz meg kerde 

5 az kevrnyvl alloktvl • kyk evneky tétnek 

vala ot lenny • hog my volna ez zeep1 

seges chillag • felelenek az kevrnyvl 

állok • Zent margyt azzonnak ev 

lelke vitetyk fel menyorzagban bela 

io kyralnak leányának lelke • bodog 

ázzon clastromabol • nyvlzygeteben • 

Ezen keppen ez latas el enezeek • : • • 

Vala egy fráter kynek vala neue 

15 romanus • es lakozyk vala gevry 

clastromban • Tevrtenek hog ez fráter 

kyz muleek zent margyt azzonnak 

halála elevt • es meg jeleneek az ev 

prioranak • es monda ev magát 

20 lenny purgatoriumban • kery vala 

az fraterevknek jmadsagokat es my 

seeket ev magáért lenny • kynek 

monda az prior • Mynt vagyon 

dolga az soror margarétának bela 

25 kyral leányának • ky huz napoknak 
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elevtte holt meg • felele1 az meg holt 114 

fráter • Az soror margaréta bela 57 v 

kyralnak leánya2 fel mene menyor 

zagban • es ev vala meg evltevz 

5 tetveen nagy zeepsegev kevlemb 

kevlemb zynev aranyas ruhában • 

Ezenképpen ez latas el enezeek • : • • • 

Ez bodog emlekezetev zent zvz • 

io zent margyt ázzon • Predicator zer 

zetbeli soror • vr ihs eristusnak 

valaztot jegese • es zerelmes zolga 

loya • Meeg elveen az halandó 

testben • nem chak testevknek kor 

15 sagyban • de byzonyal meeg lelkek 

nek betegsegyben es • sokaknak 

meg gyogyvlasnak yo tetelyt atta • 

kyk kezzvl sokakat el hagyván • ke 

vesét meg mondog benne • 

20 

Vala egy zvz ky vala támadván 

nemes nemzetbevl • Ev neky vala 

neue petronylla • es vala tongay 

peter vrnak leánya • Ez petronyl 

25 la vala ezen bodog ázzon clastroma 
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bely soror • apaccha • Ez soror petro 115 

nyila vallást tevn • Az tyztelendev 58 r 

atyáknak pispekeknek elevtte • Papa 

nak kcvucty clevt • kyk meg tuda 

5 kozák erevs byzonsagal zent margit 

azzonnak zentsegevs eletyt • hog my 

koron ez soror petronilla volna 

az collacyon az egyéb sororokal con 

pletanak elevtte • mykeppen sokasok 

10 zerzetevssevknek • kezde gondolkodny 

az ev zvueben azrol • hog mynemev 

ruhát viselne ev rayta • mert viselne 

egy otromba capat • azt es kezde gon 

dolny • mynemev ruhay voltának 

15 az ev atya hazánál • es mynemevek 

lehettenek volna • Mert gondolya 

vala hog ha ev ez velagban meg 

maradót volna • tahat evneky veeg 

telén sok zeep drágalátos ruhay vol 

20 tanak volna • Mykoron ez petro 

nyila hog ky meeg nouieia vala 

es jgen yffyv vala • sok jdevt mula 

'tot volna el • ez fele gondolatokban 

es kevansagogban • Zent margyt 

25 ázzon isteny engedetbevl meg esmere 

267 



?1U 



az ev gondolatyt • jóllehet hog zent 116 

margyt ázzon jgen mezzé vala 58 v 

az soror petronyllatvl az collacyon • 

annera hog jngen sem lathagya 

5 vala1 evtet • de mykoron fel kevltenek 

volna az sororok az collacyorvl • 

zent margyt ázzon hozza hyva 

ez soror petronyllat • Es az ev gon 

dolatynak es hetsagos kevansagy 

io nak mogyat meg monda • meg 

fedvén evtet zvuezerent való ke 

gessegel mondván • jmmar hyzem 

jgen zeep vagy • auagy jgen zeep 

nek láttától az zeep ruhákban 

15 es meg tanehta zent margyt 

ázzon az sorort hog touabba illyen 

gondolatokban ev jdeyet el nekevl 

teneye hazontalanvl • Ez soror 

petronylla ev magát jgen meg 

20 zegenle • es kére alázatoson zent 

margyt azzont • hog evtet segél 

leneye az ev aytatos jmadsagy 

val • kyt ez zent zvz meg tevn • 

Mert ev vala lelkeknek jdues 

25 segenek zeretevye • : ••• Alleluia) 
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Escneeg olvastatnak chudalatos peldak 117 
zent margyt azzonrol • Azrol hog ev 59 r 

meg esmcri vala zuueknek gondolatyt • 

5 Vala egy soror ez clastromban • hog 

ky vala ieles nemes nemzetbevl ta 

maduan • Ez soror mykoron volna 

ebedkoron az aztalnal az egyéb soro 

rokal • mynd az tellyes ebededchaka 

io némely maas soror ellen gyvlev 

segnek haborussagnak bozzuallas 

nak gondolatyt gondola • Ez so 

rornak azért az ev gondolatyt • 

zent margyt mynd meg esmere 

15 isteny engedetbevl • Mykoron az 

sororok fel kevltenek volna • az 

aztaltvl • es meg montak volna 

az hala adást • zent margyt az 

zon hozza hyva ez sorort • es meg 

20 kerde hog myt gondolt volna 

az aztalnal • Ez soror kedeg nem 

akara neky meg mondany • 

hanem monda neky • Eezem 

vala az aztalnal • es az etekrevl 

25 gondolkodom vala • Tahat zent 
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margyt ázzon • az sorornak ev gondo 118 

latyt meg esmere isteny engedetbevl • 59 v 

es zereuel mynd egymasvtan • mynden 

gondolatyt meg monda • Es nagy iste 

5 ny zeretettel evtet meg jnte • hog to 

vabba illyen fele gyvlevsegekel az ev 

zyveet megne sephetneye1 zaggatnaya 

Es hog lelket megne serteneye • nagy 

aytatossagal kére ez zentseges zvz • 

io Ez2 soror kedeg nagy halat ada zent 

margyt azzonnak • hog az isteny jelen 

tesevknek myatta • gondot viselt • az 

ev jduessegerevl • veue ez soror zent 

margyt azzonnak jnteseet alaza 

15 tosson • es ev magát ev zent jmad3 

gyban ayanluan • hog touabba 

illyeten bevnekben ne kevteleztetne 

yek • nagy zeretettel kére zent mar 

gyt azzont • : • « • : ins maria 
20 

Esmeeg illyen példa oluastatyk • : • 

[V]ala6 egy soror • kynek vala neue 

alincha • es vala <y> aikay petevr 

vrnak leánya • Ez soror alincha egy 

25 jdevben • adventnek másod vasarnapyan 
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mykoron volna az vachoran az egyéb 119 

sororokal az refectoriumban • kezde ez 60 r 

sorornak ez zvue jgen fayny • Es sem 

egy az sororok kevzzvl nem gondola • az 

5 ev zvuenek faydalmaual • Tahat ez so 

ror alincha • kezde evnen zuueben gon 

dolny es mondany • Ha en nem volneek 

apacha2 • es ha en volneek az en zvleym 

es atyamfyay kevzet • tahat jgaz elegen 

io volnának kyk en velem gondolnának 

es engemet oruoslananak • Ezeknek 

vtanna az sororok fel kelének az vacho 

rarol • es be ménének processioual az kar 

ban • mykeppen zokasok yo zerzetevssevknek • 

15 de ez betek soror meg marada az refec 

tóriumban • az ev betegségének okaert • 

Mykoron meg montak volna az sororok 

az hala adást • ennek vtanna meg te 

renek • tahat zent margyt ázzon 

20 mene ez beteg sororhoz • es monda neky • 

My lelt tégedet • auagy mynemev fay 

dalmad vagyon tenekevd atyamfya • 

Monda ez beteg soror • mynt vagyok • 

jmehol vagyok3 en • felele zent mar 

25 gyt ázzon • Mychoda dolog ez • hog 
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ez te faydalmadef.t]1 nem akarz zerzetben 120 
lenned • auagy hog ez keuees faydalmert 6 0 ^ 
bánod zerzetben voltodat • es zent margyt 
ázzon mynd meg monda valamyt gon 

5 dőlt vala ez soror • Ennek vtanna ez soror 
harmad napyg nem meree tekenteny 
zent margyt azzonra • ev nagy zegenlety 
ben • myert evneky gondolatyt meg esmér 
te vala • Ez dolog vala három eztendevuel 

10 zent margyt azzonnak halála elevt • 
Azért mykoron zent margyt meg holt 
volna • es fenleneek choda tetelevkel • 
jstuan kyral jdeeben • Ez istuan kyral • ky 
vala ez zent margyt azzonnak bátya • 

15 kevlde kevuetevket gergely papahoz • 
Alázatoson kevnyeregveen • hog mykoron 
az mendenhato vr isten • ky embereknek 
iduessegenek okát irgalmasson chodala 
tost myelkevduen az ev zentyben • Es kyket 

20 az vr isten meg coronaz menyorzagban • 
gyakorta tyztely azokat fevlden ez velag 
ban es • es az ev emlekevzetevkre az vr 
isten nag chodakat tezen • Mely choda te 
televknek myatta • eretnekségnek gonossa 

25 ga meg gyalaztatyk • es az kereztyen 
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hyt meg erevsehtetik • Ezen jrgalmas vr 121 

isten • ez tyztelendev zent2 zvznek myatta 61 r 

zent margyt azzonnak erdemének myatta • anne 

nagy sok chodakat • myelkevdevt • hog 

5 evneky segedelméét nem hivnya egyéb 

zentevknek kevzette • jgen méltatlan • 

Azért meltoltatneek ev zentseges atyasaga 

zentevknek <z> kevzyben zamlalnya • hal 

van papa istvan kyralnak alázatos kev 

io nyergesseet • kegessen meg halgata • Es 

parachola5 papa eztergamy fylep érseknek • 

es vacy pispeknek • es rakony apát vrnak • 

hog el junenek bodog azzonnak clastro 

mához • nyulaknak zygeteben • maas 

15 keppen bodog ázzon zygeteben • es meg 

tudakoznának6 nagy erevs byzonsagnak 

es nagy hytnek <1> alatta • zent margyt 

azzonnak jozagos myelkevdetyrevl • er 

kevlchyrevl • es chodatetelyrevl • Myko 

20 ron el juttenek volna ez tyztelendev atyák 

es vrak papának parancholatya zerent 

Nagy zerelmel tudakoznak vala az ev 

zentseges eletyrevl • Es lelek evtet nagy 

chodalatos zentseges eletev zentnek • my 

25 keppen evneky eleteben meg vagyon ir 
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van • de maga [myjnek1 elevtte ez jam 122 

bor ez eztergamy fylep érsek el végezte 61 v 

volna • zent margyt azzonnaak2 zentseges 

eletynek byzonsag vételéét • Annak 

5 elevtte halállal elevl vetetek meg hala • 

Ezen keppen zent margyt azzonnak 

zentseges eletének byzonsag vétele veg 

telén el marada az jdevben • haluan 

papa eztergamy fylep érseknek halalat 

io es ez dolognak végtelen voltat • es my 

koron jmmaran ez felyvl meg mon 

dot gergely papa es • meg holt volna 

es ennek vtanna levt volna jnnocen 

cius papa • Ez jnnocencius3 papa • pa 

15 ranchola az ev zerete caplanynak es fy 

aynak vmbertosnak es blancosnak • 

kyk valanak tevrueen kevnben zen 

telt doctorok • es veronay zent egy 

háznak cananoky • hog el menne 

20 nek magyar orzagban • nyvlak zy 

geteben • maas keppen bodog ázzon 

zygeteben • hol nyvgozyk zent margyt 

azzonnak teste • hog ot meg tudakoz 

nanak nagy erevs byzonsag alat 

25 zent margyt azzonnak zentseges ele 
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terevl choda tetelerevl • kyk1 ez jámbor2 123 

doctorok es cananokok hyven mynd 62 * 

meg tevnek • es mend vegyg el vege 

zeek • es hyven meg jrak papának 

5 be viuek • nekevnk es jrua hagyak 

mykeppen jol lágyatok az ev legendayat • 

Es lelek evtet ez jámbor doctorok 

es byzonehtak nagy meltossagos zent 

nek • Annak okaert mykoron ez fy 

10 lep érsek meeg élne • es tudakozneek 

zentmargyt azzonnak choda tétele 

revl zentsegerevl • Jme ez soror alin 

cha • kynek zent margyt ázzon meg 

esmérte vala gondolatyat • nem aka 

15 ra menny fylep érsek eleyben • hog 

byzonsagot tenne zent margyt az 

zonnak jl nagy choda tetelerevl • hog 

evneky meg esmérte zyuenek gondo 

latyat • mert jgen zegenly vala meg 

20 mondany • Ezen keppen akoron el ha 

gya es megnem monda • Eznek vtan 

na mykoron hallotta volna ez soror 

alincha • hog az papa kevuety el ju 

nenek hog zent margyt azzonnak 

25 zentsegerevl meg tudakoznának 
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meg azon keppen gondola ev zyueben 124 

monduan • Myt tuch • Myt lattal • 62 v 

zent margit azzontvl • semmy't nem 

tuch mondany az papa kevuety 

5 elevt • Mykoron ezt gondolnaya • jme 

nagy hertelen hydeg leles esek ev 

reaya hat napyg • vgy hog hy'zy 

vala magát lenny hamar meg 

halandónak • Tahat ez soror ev 

io magában terueen • fogada hog 

ha az vr isten evtet meg gyogyh 

tanaya • hog byzonsagot tenne 

az papa kevuety elevt • zent mar 

gyt azzonnak zentsegerevl • Efs]1 my 

15 keppen evneky gondolatyat meg 

esmérte • kyt meg es tevn hyuen 

Ez dychevseges zyz zent margyt 

azzonrol - byzonsagot2 tevttek nem chak soro 
20 rok fráterek es kevlembkevlemb1* 

zerbely vrak • es kezevnseges népek 

de meeg ennek felette byzonsagot 
tevttek ev róla istennek zenty es • 
kyrevl jllyen chudalatos dolog ol 

25 uastatyk • : — példa • : • — 
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Vala egy soror kynek vala neue 125 

candida • Ez soror candida zent mar 63 r 

gyt ázzon halála vtan • meg bete 

gevle oly jgen hog az oruos es keet 

5 segben eset vala az ev meg gyogu 

lasarol • evnen maga es az soror • 

hanem hyzy vala hog jgen hamar 

meg halna • Azért mykoron ez soror 

fekenneek ev agyában • es mykoron 

io jmmar az nap felkevlt volna • te 

kente ez soror napkelet fele • es lata 

három kapukat • mely három ka 

púkon junek vala zenteknek három 

tarsossagy • auagy három seregbely 

15 zentek • es juuenek ez három sereg 

zentevk ez bodog ázzon clastromahoz • 

es meg állanak ez beteg soror agya 

nal az zentek • Monda az beteg so 

ror az zenteknek • Myre juttetevk 

20 ty jde • ffelelenek az zentevk • My 

azért juttevnk • hog meg mongyuk 

eztergamy" fylep érsek vrnak • ky 

mastan keerdezkevdyk tudakozyk 

zvz zent margyt azzonnak zentsege 

25 revl • hog my byzonsagot tanolsagot 
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akarónk mondanonk • ez zent mar 126 

gyt • azzonnak zentsegerevl • Es tahat 63 v 

ez soror lata ez zentevk kevzevt három 

zentevt • kyket jol meg esmere • es ezek 

5 valanak ez három zentevk • az az • zent 

bertalam apostol • zent devmeter mar 

ty'r • es zent levrinc martyr • My 

koron ez zentevk byzonsagot tevttek 

volna zent margyt azzonnak zentse 

io gerevl • ez latas el enezeek • Tahat 

eznek vtanna juuenek némelyek 

az sororok kevzzvl • az beteg sororhoz • 

es ez beteg soror mynd meg monda 

az sororoknak ez felyvl meg mon 

15 dot latast • Mondanak az sororok 

az beteg sorornak • az te látásod 

nem hetsagos latas • de sevt byzon 

sagos dolog • Mert mastan jt va 

gyón eztergamy fylep érsek • es tu 

20 dakozyk zent margyt azzonnak zent 

segerevl • Ez látásnak elevtte kedeg 

ez beteg soror semmyt nem tud va 

la ez dologról • az ev nehéz betegsége 

nek kórságának okaert • : • ) 

25 • iHs • maria • margaréta • : • - ) • 
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Esmeeg oluastatnak némely choda 127 

tételek • kyket tevn zent margyt az 64 r 

zon • meeg ez gyarló velagban elveen • 

Egy jdevben zent margyt azzonnak 

5 halála1 elevt három eztendevuel • kara 

chon vtan • levn nagy ar vyz • vgy 

hog be juue ez clastromba az zolgalo 

leányoknak vduarara az nagy vd 

varra • Ezen jdevben vyz kerest 

io vtan • juue jde ez clastromhoz az jdev 

bely provinciális irater marcellus • 

Mykoron be jut volna az provin 

cialis • ez clastromban • Mykoron 

jutottak volna az lokutorium eley 

15 ben es zolnanak nagy tyztessegel 

az sororok az provinciálisnak • 

Monda zent margyt ázzon az pro 

vincialisnak • Tyztelendcv atyám 

my nagy vezedelmben vágyónk2 az 

20 <az> aar vizert • mert az duna an 

nera arradot vala meg hog el vette 

vala ez clastromot • es meg muta 

gya vala neky helet es • az ar viznek • 

es vgy mond vala • houa levt vol 

25 na nekevnk tetemevnk es • 
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ffelele az prouincialis zent margyt 128 

azzonnak • Menyei menyeijnnen 64 v 

ezt en nem hizem • Tahat jmada az 

vr istent zent margyt ázzon mond 

5 uan • vram iesus kérlek tégedet hog 

mutassad meg ez prouincialisnak 

hog en jgazat mondok • Tahat jme 

chodalatos dolog • Az duna nagy her 

telensegel meg arrada • es kezde 

IO nagy zúgassál az viz be juny az 

vduarra • es kezde nagyon fel neue 

kevdny az viz • Az puincialis ez jdev 

ben vala egy kertben az sororokal • 

Haluan es latvan ez provinciális 

15 az viznek ev nagy zugasat es her 

telén juueseet • jgen meg jyede • 

es el futamék az kertbevl • az kerev 

levben • oda es vtanna mene az viz • 

Az vtan be futa az prouinciaOlis 

20 az capitulom házban • de ot sem 

maradhata meg az viztevl • En 

nek vtanna futa egy kys mezeve 

kére • kyt mostan hyvonk clas 

trom kevzepinek • az jdevben ot my 

25 élnek vala az sororok nyárban • 
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Ez kerben auagy mezevckeben va 

lanak nemevnemev fak es dezkak 

kyuel az kerevlevt meg támogattak 

vala • ezekre haga fel az puincialis 

5 az viz elevl • Ezen keppen byzonsagot 

vevn ezrevl hog zent margyt az 

zon jgazat mond volt • Ennek 

vtanna az viz esmeeg meg tere 

az ev helyére • <hog ho.)*1 vgy hog 

10 veternyeyg chak nyomat jeleet 

sem lathatak • Ez víznek arradasa 

kedeg levt vala vechernyenek elevtte • 

Ezenképpen dicherek az vr istent 

mynd nyayan • hog ky az ev zere 

15 tev jegeséért il nagy chodat tezen • : • ) 

Esmeeg vala egy soror ez clastro 

mban • hogy ky jgen nagy nehéz 

20 kórságai meg betegevle • Mykoron 

ez beteg soror semmynemev egesség 

nek meg gyogyvlasat ev maga 

ban nem erzeneye • Tahat bodog 

sagos zent margyt ázzon ez soror 

25 rul jgen zorgalmatos levn • my 
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keppen evneky zokasa vala az be 130 

teg sororokrol • kezde zent mar 65 v 

gyt ázzon zorgalmazny jrgalma 

ssagbol az beteg sororrul • Nemev 

5 ncmev oruossagot hallót vala zent 

margyt ázzon • es meg chynala 

az beteg sorornak es neky ada • 

Myhelen zent margyt ázzon • 

az beteg soror<o>nak ada az oruos 

io sagot • Legottan az beteg el vczte 

nyelueet es okosságát ezeet • ezt 

latvan zent margyt ázzon • jgen 

meg jyede hog ne lenne ez soror 

halálának oka • hog ky kyvan 

15 vala lenny egessegenek oka • de 

maga nagy hamarsagal el kevl 

de egy sorort • es hagya el hoz 

ny az ev <an> aranbol chynalt 

tablayat • mely táblában vad 

20 nak nagy sok zenieknek erek 

lyeevk es az eleuen zent kereztfa • 

Ez tablat zent margyt ázzon 

mendenkoron mend eyel • mend 

nappal mykoron jmadkozyk 

25 vala • zemeynek elevtte tárgya 
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vala • Ez táblának elevtte le eseek 131 

zent margyt ázzon • es kezey ky 6 6 • 

teryeztven • es esmeeg kezey evzve 

kucholvan • es bevseges kevnyue 

5 ket hullatván • es aytatos fazko 

dasokat menyorzagra bochatvan • 

ev kérésének meg nyerésének 

byzodalmaual • Nemykeppen ky 

altvan monda • vram iesus xps 

10 ha az te1 felsegevdnek elevtte • te mel 

tatlan zolgalo leyanyodnak zol 

galatya valamykeppen kelleme 

tevs volt • tegyed en velem ez 

irgalmasságot az te bevseges 

15 kegessegevdbevl • hog ez beteek 

ez te zolgalod megne halyon • de 

vege az elezteby egesseget • Myko 

ron zent margyt ázzon el végezte 

volna ez bezedevket • legottan meg 

20 gyogyvla az beteek soror • Ez do 

log nagy erevs byzonsag alat 

veteteek be • Ez choda tétellel aka 

ra vr isten fel magaztatny zent 

margyt azzont meeg ez velag 

25 ban elven • Ámen • iRs maria 
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Esmeeg illyen chodalatos dolog ol 132 

uastatyk ez zent zyzrevl • 6 6 ^ 

Egy jdevben husueet napyan • con 

5 pletanak vtanna • mykoron vol 

na nagy essev • es volna jgen ho 

malyos jdev • hyua hozza zent 

margyt ázzon az ev zolgalo lea 

nyat soror agnest • es hagya ne 

10 ky hog egy tarsot venne melleye 

es az ev1 zoknayat auagy kevntevseet 

el hoznaya • Mykoron ez soror 

agnes el ment volna az ev tar 

saual • jme ez soror agnes az ev 

15 társat el vezte az setetsegben • es 

evmaga be eseek az kútban • 

mert az jdevben az kutat nem 

kerehtetteek kevrnyvl kevuel • 

mykeppen mastan • es vala az 

20 kut az nagy vduaron az koh 

nya elevt • mert akoron az kys 

setét kohnyaban fevznek vala • 

es ezenképpen az soror agnes az ev 

társa el veztveen • az kwtban be 

25 eseek • Mykoron ezt meg tuttak 
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volna az sororok meg mondák 133 

olimpiadis azzonnak • Olimpiadis 67 r 

ázzon kedeg el mene zent margyt 

azzonhoz • es monda neky • 0 azzo 

5 nyom gonozvl tevtted ezt • mert 

el veztevtted ez sorornak testéét 

es lelkeet • Monda zent margyt 

ázzon • ne feely anyám mert 

nem hal meg ez soror • Tahat 

io zent margyt ázzon jmada az 

vr istent monduan • 0 vr isten 

ha valamykeuesse kellemetevs 

teneked az en zolgalatom • tegyed 

hog ez zolgalo lean meg ne ha 

15 lyon • Annye jdeyg levn ez zolgalo 

soror az kwtban myg az clastro 

mnak kuchayt meg leleek • es 

az aytot meg nytak • es jm 

mar harmadzer vetevtte vala 

20 fel az vyz az sorort az kwtnak 

fenekerevl • mykeppen evnen 

maga ez soror byzonsagot tevt 

ezrevl • Eznek vtanna el mene 

zent margyt ázzon • es olimpi 

25 adis ázzon • az egyéb sororokkal 
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es ky vonak az kutbol menden se 134 
relmnekevl • es kyt alehtnak va 67 v 

la meg holtnak • meg lelek ele 

uenen zent margyt azzonnak 

5 jmadsaga es erdeme mya • nagy 

halat adanak az vr istennek • : • • ) 

Esmeeg oluastatyk egy példa ne 

mely fráternek meg gyogyvla 

io sarol ez keppen • : --H• : — ( 

Vala egy fráter predicator 

zerzetbely • es ez vala parazt írat1 • 

neky vala neue janos • ev vala 

15 hyvseges ember • es aytatos fráter • 

Mykoron ez fráter gevtretneek 

neged napy hydeggel • zent da 

mancos atyánk napyatvl fogua 

purificacio bodog ázzon nap vta 

20 yglan • es mykoron <sem> oruosoknak 

semegy oruossagok chak valamy 

keuesse sem haznalt volna • de 

jnkab ez kórságnak myatta ha 

lalra kevzelehtene • Mykoron azért 

25 az jdevbely prouincialis jgen zevg 
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seges volna ez fráterrel • mert 135 

evneky társa vala • es kel vala 68 r 

vele el menny ez prouincialisnak 

fráter marcellusnak • mezzé való 

5 helyekre • kevlde evtet ez prouin 

cialis zent margyt azzonhoz hog 

evtet meg gyogehtanaya jmad 

saga mya • Azért mykoron ez 

írat' jutót volna ez clastromhoz 

io hyuata hozza zent margyt azzont • 

az clastromnak keregded ablakara • 

hog az kevuetseget meg mongya • 

mykoron zent margyt nagy 

eggyvgyvseggel es alazatossagal 

15 el jut volna • Monda neky az fra 

ter • Az te lelky atyád fráter mar 

cellus prouincialis • kevldet enge 

met te hozzad • hog en ertem 

jmagy • es hog engemet ez en kev 

20 zel való halalomtvl meg zabadehc 

jmadsagoddal • Kynek zent mar 

gyt ázzon keuesse halgatvan ev 

nem magában gondolkoduan • 

ezen keppen felele • My vronk 

25 iesus eristus az • ky az beteghsegev 
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ket el tauoztagya • es egesseget ad • 136 

En kedeg menere tehetevm • meg 68 v 

tezevm azt • az my énnekem páran 

choluan vagyon az en lelky atyám 

5 tvl • de maga te es jmagy aytatos 

son te magadért • esmeeg monda 

zent margyt ázzon az fráternek • 

<ffelele az frater> ha vagyon hydeeg 

lelev napod • ffelele az fráter • Ma 

io vagyon hydeeg lelev napom • Tahat 

elmene zent margyt ázzon az ev 

kamorachkayaban az ev1 jmadsagy 

nak helyere • hog ky2 vagyon az kar 

kevzevt es az kevfalkevzevt • az az 

15 kyt mastan hyvonk zent margyt 

ázzon helyének • Mely helt zent 

margyt ázzon • jgen zepen meg 

ekesehtveen vronk iesusnak fezev 

letyuel es zentevknek kepeuel tar 

20 gya vala • Ez helyre bemenueen 

es zent zvz • az ev aytatos jmadsa 

gyval meg gyogehta ez frátert 

az hydeg lelessbevl tevkelletevsseg 

gel • es annak vtanna sokaknak 

25 <ev> elevtte ez dologról byzonsagot tevn • : • ) 
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Esmeeg illyen choda tetei oluastatyk 137 

ez zent zvzrevl • Egy jdevben az pro 6 9 > 

vincialis fráter marcellus • némely 

fráterekkel be iuve ez clastromban • 

5 zent margyt azzonnak es az egyéb 

sororoknak vigaztalasa • Ez prouin 

cialis akaruan meg latogatny az 

beteg sororokat • el viue zent mar 

gyt azzontev2 vele • es az ev meste 

10 reet es az sororok kevzzvl neme 

lyeket • Mykoron ez prouincialis 

latot volna az in firmariaban 

neeg nemes genge zvz nouicia 

kat jgen nehezen hydeg lelessel 

15 gevtretny • Tahat ez nouiciak ke 

reek az puincialist hog paranchol 

na zent margyt azzonnak • hog 

evket meg gyogehtanaya az ev 

jmadsagaual • Monda ez prouin 

20 cialis zent margyt <z> azzonnak 

egy nemevnemev reogato bezed 

del demaga tyztesseggel mykeppen 

illic vala • Mychoda ez soror mar 

gareta ázzon • hog az te sororyd 

25 jllyen nagy betegségben tartatnak • 
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hol vagyon az te kenyervletevd es 138 

az te irgalmasságod • Menyei azért 69 v 

syes es ev ertek jmagy • hog az vr 

isten kenyerevlyen ev raytok • es gyo 

5 geha meg evket • Zent margyt az 

zon zemermesen mosolodeek myke 

pen zokta vala • semmyt nem zola • 

de mykoron az prouincialis es az 

egyéb fráterek ky mentenek volna 

io ez clastrombol • zent margyt ázzon 

mene az ev jmadsagynak helyere • 

hog az evneky hagyot engedelmes 

seget be tellyeseyteneye • Másod na 

pon ez vtan ez zent zvznek jmad 

15 sagynak erdeme mya • ez felyvl 

meg mondót sororok • tevkelletevs 

egesseget vevnek • es dychereek 

az vr istent • es zvz zent margyt 

azzont • : • • Aue maria • ihs 

20 

jt kezdetnek jmmar zent margyt az 
zonnak az oly choda tetely • kyket az 
vr isten • zent margyt azzonnak ha 

lala vtan myelkevdeek • Ez zent zvz 
25 nek erdeme mya ez keppen . : . . - ) 
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Zent margyt azzonnak halála vtan 139 

egy eztendevuel • es evt holnappal • Az iste 70 r 

ny erevnek myelkevdety mya • kezde ez 

zentseges zvz zent margyt ázzon fenle 

5 ny choda tetelevkkel • Elevzer ezenkep 

pen • Mykoron jrnanak vr zvletety 

vtan • Ezer • keet zaz • hetvenkeet ezten 

devben • junyus hauanak tyzenhar 

mad napyan • pynkest octauaya vtan 

io való kedden • harmad ora vtan • Egy 

nemevnemev mukas ember • hogy 

ky pintér es alc • ennek vala neue 

benedevk • es vala negyven ezten 

devs ember • vacynak tartománya 

15 bol • dan nevev falóból • Ez benedevk 

nevev ember • mykoron három ez 

tendeyg mynd zvnetlen oly jgen ne 

volyasol beteglet volna • hog az ev 

teerdey az ev mellyehez • es az ev sar 

20 kay az ev vtolso evlev feléhez rágat 

tak volna • vgy hog semmynemev 

labay nem valanak • hanem chak 

zevnetlen fegzyk vala evzve sugorod 

van mykeppen tevke • Ez neuolyas 

25 betek mykoron hallotta volna zent 
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margyt azzonnak nagy choda tételéét • 140 

kezde kevnyergeny" az ev annyanak • 70 v 

atyafyaynak • es egyéb rokonsagynak • 

hog evtet el vinneek zent margyt az 

5 zonnak koporsoyahoz • monduan • Ha 

en tapaztalandom istennek leányának 

zvz zent margyt azzonnak koporsoyat • 

hyzem remellem hog ez nagy keenbol 

meg gy'ogyvlok • kynek az ev anya 

io keetsegbel esueen az ev meg gyogyvla 

sarol • monda • Mykoron az en atyám 

ky regen meg holt fel támad • akoron 

gyogyhvlz te meg ez kórságból • Ez betek 

meeg es • kery vala evket hog el hoznayak • 

15 Mykoron el hoztak volna ez beteget az 

koporsóhoz egyzer es • keetzer es • Ez jgyk 

kel kezde ez beteg jmadkozny monduan • 

Hyzlek tégedet en [.j1 azzonyom zvz zent 

margyt ázzon • en vramnak bela 

20 kyralnak leánya • hogky te gyermek 

seggettevl fogua • meg vtalvan az te 

kyraly zuleydet • es ez velagy orzagod 

<dat> nak dychevsegeet • zolgaltal az 

vr iesusnak nagy alazatossagal • 

25 hog teneked annye nagy erdemed 
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vagyon az vr istennel • hog engemet 141 

az en testemnek nehéz kórságából meg 71 r 

vigazthac ha akarod • Es kérlek jmad 

lak tégedet tellyes hyttel • keuanatos 

5 aytatossagal • hog meltoly engemet 

meg zabadehtanod • Ezenképpen ez ne 

volyas beteg le tetetveen az koporsó 

nak mellette fegzyk vala • Jme my 

koron jmmar ebben múlt volna 

io egy egez het • es mykoron az nagy 

oltáron myse zolgaltatneek • vr isten 

nek kegelmessege mya • es zvz zent 

margyt azzonnak erdeme mya • kyt 

ez beteg tellyes hyttel hy vala • tellye 

15 sseggel való egesseget veueen • íel kelé 

mynden segetsegnekevl • es az <j> kopor 

sot haromzer meg kerevle • halaat 

aduan az vr istennek az egessegnek 

jo tetelerevl • Ezenképpen ev tulaydon 

20 labayn vigan hazayaban tere • An 

nak vtanna gyakorta ju vala az 

tartomány bely emberekkel zaran 

doksagban az koporsóhoz • haluan ke 

deg emberek zent margyt azzonnak 

25 ez nagy choda tételéét • az tartoma 
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nyokbol kevlemb kevlemb korsagbelye 142 

ket hoznak vala az koporsóhoz • Nemy ^1 i 

koron kedeg evrdegektevl gevtrette 

ket es • hoznak vala ez zent zvznek ko 

5 porsoyahoz • es mynden korsagbely 

betegek meg gyogyvlnak vala ez 

zentseges zvznek erdeme mya az ko 

porsonaal • : • • • • )f • iRs 

io Esmeeg egy példa oluastatyk egy betegrevl 

kyt zent margyt ázzon meg gyogehta • : •) 

Vala némely fráter • hogky <ka> lakó 

zyk vala az ispytaly házban • es ez 

15 vala tyztessegbely • es vala aytatos 

az vr istenhez • es az ev zentehez • es 

ez embernek vala neue albert • 

es ev tartatyk vala nagy nehéz • 

negyed napy kórságai • auagy ne 

20 gyed napy hydeg lelessel • Mely hy 

deg lelessel eseek ez albert neue 

fráter • nagy faydalmban • vgy 

hogy az ev labay meg sugorodanak 

az ev térdéében • de maga ez albert 

25 neue fráter fogadást tevn zent 
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margyt azzonnak • es byzeek az ev zent 143 

erdemeben • tellyesseggel nagy syralmak 72 i 

kai ayanla ev magát zent margyt 

azzonnak • legottan hog ez ayanlast 

5 el vegeze es az napnak egy reze el 

mulvan • ez beteg az ev betegségének 

agyából • es az negyed napy hydeg 

lelesbevl • es az ev teerdeynek meg 

sugurulasabol • mendenestevl fogua 

io meg zafbajduluan1 fel kelé • Es zent 

margyt azzonnak koporsoyahoz juue • 

nagy aytatossaggal es alazatossagal 

fevldre le teryezkevduen halat ada 

ez zent zvznek • Es ez dolgot meg 

15 monda az frátereknek es egyéb nagj 
2 

sok embereknek • Ezenképpen el mene • : • ) 

Esmeeg kezdetnek némely choda tete 

lek kyket tevn vr isten ez zent zvznek 

20 erdeme mya • Mert az <k> ev koporsoya 

nal vakoknak látások meg adatot • 

sántáknak járások • chonkaknak 

kezek meg adatot • es egyéb sok 

kevlembkevlemb korsagbelyeknek 

25 meg gyogyvlas adatot • : • •) 
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Vala egy lean • kynek vala tyzen 144 

keet eztendeye • Nemevnemev pin 72 v 

ka neuev hazy atyának leánya • 

Ez lean vala zent margyt ázzon 

5 nak koporsoyahoz aytatos es hyv • 

Az jo tételekért kyket <te> hallót vala 

zent margyt azzonrol • el hozata 

ev magát ez lean • az ev zvleeuel 

ez zent zvznek koporsoyahoz • az ev 

io egessegenek meg epevletyert • Ez 

leannak ev bal keze • mynd ev zv 

letesetevl fogva hatra fordulua 

vala meg sugjVJroduan1 mynd hol 

nalyg az ev valiara • es oly jgen 

15 meg azot vala az ev keze • hog va 

lakyk latyak vala • semmyt egye 

bet nem latnak vala • hanem 

chak az bevrben az azyv teteme 

ket mutagyak vala ragazkodvan • 

20 Mely lean mykoron gyakorta jut 

volna zent margyt azzonnak ko2 

soyahoz egy nehany napyg • tahat 

az nagy mysenek alatta • mykoron 

az euangelyom <osua> oluastatneek • 

25 mynd az nagy sokassagnak elevtte 
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kyk akoron ot valanak • ez lean az 145 

ev teneret • kezeyt1 • kyk meg sugurul 73 r 

tak vala es hatra fordultak vala 

meg nyta • es karyat fel emele • 

5 es ev magát myndeneknek meg 

gyogyvltnak mutata • Ez lean ez 

vtan aytatossagbol egy nehan na 

pon vgyan ot az koporsónál meg 

marada • es valakyk keuannyak va 

io la myndenevknek meg mutagya 

vala • mykeppen ez napoknak alatta • 

lassan lassan az hus • az azyv teteme 

kre neuekevdueen • az vr istennek 

jo tétele mya • es zvz zent margyt 

15 azonnak erdeme mya tellyesseggel 

meg gyogyvla • : • • ) ámen ifis • 

Esmeeg maas példa zent margyt 
azzonnak choda tetelerevl ez keppen • • 

20 

Vala némely zvz apaccha ez chas 

tromban • es ev vala nemes kyraly 

gevkerbevl tamaduan • ev vala bela 

kyral<nal>nak húgának anna ázzon 

25 nak leánya • evneky vala neue mar 
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gyt • Mykoron ez soror margaréta 146 

hallotta volna • vr istennek sok tete 73 v 

leet kevlembkevlemb kórságban meg 

nyomorultaknak • zent margyt az 

5 zonnak erdeme myat • isteny enge 

delmmya mykeppen hyzy'vk ez soror • 

ez hallót jo tetelevket nem akara 

zyvivel hynny • Mykoron ez soror egy 

napon az karban állana az ablac 

io nal • kyn nezettetyk eristusnak zent 

teste • es mykoron latot volna ne 

mely azzonyallatot • oly jgen neuolya 

svl kevzvenyel meg verettet • es 

meg suguroltat • vgy hog az ev 

15 kezeytevl es feyetevl meg valuaan • 

ev testének semmynemev tagyaual 

nem élhet vala • hanem ev keet 

kezeuel nagy erevkevdessel az pa 

gymentomon vonza vala ev ma 

20 gat • vgy hog mendenek kevnyerel 

nek vala ev rayta • az egyháznak 

kyvevle kedeg hordoztatyk vala • 

nemevnemev talygan • Mykoron 

ez soror lattá volna ez nevolyas be 

25 teget • akara byzonsagot venny 
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zent margyt azzonnak zentsegerevl • 147 

monda • soror margaréta ha ez ne 74 r 

volyas beteget megy gyogyehtandot 

en látásomra jt aluan • Tahaat 

5 az vr istennek es • hala adásokkal dy 

chyretevt mondok • es az te zentsege 

det hyveen tellyes hyttel • melto tyz 

tesseget tezek tezentsegedhnek • Jme 

legottan chodalatos keppen • aleg 

io muleek fel ora • mykoron meeg az 

soror ottan állana az ablacnal • 

es nagy sokassag volna az zent egy 

házban • es kevnyerevlnenek ez neuo 

lyas betegen • Az betegnek az ev re 

15 gy hozzyv kórságának kevtele meg 

oldozván • vevn tevkelletevs egesseget • 

de myert az hozzyv kórságai meg 

emeztetevt vala az ev ereye • az 

vy erev veveen aleg mehete az ko 

20 porsohoz • vr istennek es zent mar 

gyt azzonnak erdemének halakat 

ada es el haza mene • Annak vtan 

na egynehány heet el mulvan • az 

ev megyés plébánosa megyeeuel evz 

25 ve • es ez beteggel • kerezttel processio 
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ual juuenek zent margyt azzonnak 148 

koporsoyahoz • es byzonsagot tevnek 74 v 

ez beteg azzonyallatnak az ev regy 

hozyv kórságáról • az vr istennek es • 

5 halat adanak zent margyt azzonnak 

érdemért • ayandokokkal tyztesseg tete 

lekkel zokaszerent • es ez zvz ky elevzer 

ketelkedyk vala zent margyt ázzon 

nak zentsegerevl • meg marada 

io es meg erevseyteteek aytatossagban 

es hala adásokban • : • • ámen • : • : : • 

Esmeeg vala egy jffyv • ky lakozyk 

zent ersebet azzonnak ispitalyaban • 

15 zent gelyert hegye alat • Mely hegy 

azért mondatyk zent gelyert hegének 

mert regen az hegynek alatta ev 

letevt volt meg zent gelyert az 

kegyetlen kemény pogan magya 

20 roktvl • Azért mykoron ez iffyv sok 

jdeyg fekevt volna az ispitalyban • 

hallá hog zent margyt azzonnak1 erdeme mya 

az ev koporsoyanal2 betegegnek nagy 

jo tételek adatnak istentevl egessegre • 

25 menere tehete meg zerze az beteek • 
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hog el hozattatneek az koporsóhoz • de 149 

az ev nagy kórságának myatta • 75 r 

kevnyevkleek az maruany" kopor 

sora • aytatosson kére zent margyt 

5 azzonnak segedelméét esedevzeseet • 

es vgyan ottan • legottan vevn tev 

kelletevs egesseget • : • • • ) -

Vala némely vak hazy atya • hog 

io ky nagy sok jdeyg való faydalmal 

zemenek velagossagat el veztevtte 

vala • Mely vak mykoron egyéb 

sok emberekel zent margyt ázzon 

nak koporsoyahoz aytatoson <j> zaran 

15 doksagban juvevkel ev es el june 

az ev gyermeke evtet vezetveen • 

de az vr istennek tytkon való jty 

letyvel ez vak semmy jótéteit 

nem vevn • nem kevuete • Mely 

20 vak syruan es zomoruan keet 

napy auagy neegy napy menev 

fevlddevn az ev hazában teer va 

la meg • be menueen kedeg az ev 

hazában • le evle az ev zekeben 

25 mykeppen eleb zokta vala az ke 
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mennek mellette • es ev hozya ny 150 

van az ev feleseget es fyayt faz 75 v 

koduan monda • 0 en azzonyom 

zent margyt ázzon • sok emberek 

5 az te <ir> erdemed mya irgalmas 

sagot nyertének • Chak ennen 

magam az en byneymert va 

kvl terek1 meg az en hazamban 

mykeppen oda mentem vala • 

io Es hagya az ev feleségének hog 

az háznak ablakának az ev zeky 

mellet meg nytnaya • az <a> égnek 

vygaztalasaert • Legottan ez beze 

dek vtan ez vak • az ev felesege elevt 

15 fyay es haza népe elevt • veue 

zemenek velagossagat • ky leg 

ottan ev zekebevl ky juve • hy 

van ev hozya • ev baratyt es zom 

zedyt • es meges <plena> plebano 

20 ss<on>at • halat ada vr istennek 

es zent margyt azzonnak erde 

mének • Zerze nagy vendégséget • 

es lakának nagy evremmel • 

Mykoron ez dolognak el múlt 

25 volna egy hete • esmeeg mynd 
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ez emberekkel vy gergyaknak 151 

aldozatyaual • az ev zarandoksagokat 76 r 

be tellyeseytek • az ev fogadások ze 

rent • es mendeneknek nylvan ky 

5 hyrdeteek ez meg gyogehtasnak 

jo tételéét • : • Ámen • : • iRs ) 

Esmeeg vala némely evzvegy 

azzonyallatnak leánya kynek vala 

io neve neste • hogky az ev zemey 

nek zevnetlen való faydalmaual 

evt eztendeyg • levn vakká • Ez 

lean mykoron vezerletevt volna 

zent margyt azzonnak koporsó 

15 jahoz • Az frátereknek es egyéb 

sok népeknek jelen voltara kyk 

juttek vala zarandoksagban 

zent margyt azzonnak koporsó 

yahoz • Erdemle venny zemenek 

20 velagossagat ez zegen vak lean • : • ) 

Vala némely penitencia tartó 

kynek vala neue evlse • es vala 

nemet • Ez nyolc eztendeyg zev 

25 netlen zenvede zemeynek faydal 
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hütú- egif Mê uiif M A ^ W • x>^ 
VHÍU-W Á^nnia^ *vVvnt&vi W o ve 

\ii\o\na, tv YakjtvL, tűig- HÍVH \HXVJÚA 

ítoffcugsür jeni- wtOMifft azpnvtíit cv 

fotv * J***t- }A«$ • Ipchiétf IKIV»>H &I 

tj<*i*ui vtAgtj *WVÜIVHW*Í •'. • • 

£tí>A* - hjvieA V a k Ytfit* botdtvf 



mat • es az nagy daganagnagmyatta1 • az ev 152 

orchayanak húsa fel neuekevdueen • 76 v 

es az ev zemeyt <az> be fedy vala az ev 

orchayanak dagatod húsa • ezenképpen 

5 vakon marad vala meg • Ez zegeny 

vak azzonyallat hozattateek zent mar 

gyt azzonnak koporsoyahoz • es ot tar 

tateek egy nehany napokban • zent 

margyt azzonnak erdemeben való re 

io mensegert • Nagy2 bodog azzonnak 

másod napyan • ez zegen betegnek 

menden faydalma meg zevneek • 

es az daganag le zalla • es semmy 

nemev ektelensegnek zevrnyevsegnek 

15 nyoma ev rayta meg nem marada • 

nagy sok népeknek látására • veue 

az zegen vak ev zemeynek <v.> vela 

gossagat zent margyt azzonnak er 

deme mya • vrnak zvletety vtan 

20 Ezer • keet zaaz • hetven harom ez 

tendevben • es el mene az ev haza 

yaban • nagy evrevmmel • : • • -

Vala némely zabo vacynak vara 

25 saban • kynek vala neue benedevk • 
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Ez zabo eztendeyg auagy touab mu 153 

kalkoduan poklossagban jgen nehezen • 77 r 

es nem chak evnen magatvl • de 

ev hazabelyektevl • es oruosoktvl az 

5 ev eletytevl auagy eletyrevl keetseg 

vala • Ez neuolyas beteg • ev zyve 

nek tellyes aytatossagaual ev ma 

gat ayanlvan zent margyt ázzon 

nak erdemeben • Mykoron jmmar 

io az ev zarandoksaganak harmad 

napya volna • egessegnek jo tételéét 

meg nyere • zent kozma devmyen 

napyan • Az nagy sokassagnak elevt 

te • zent <margyt> margyt azzonnak 

15 erdeme mya • az vr istentevl vevt 

jo tetelev<kn>ket meg esmerueen • 

nagy nyluan való kyaltassal ha 

lat ada mendeneknek teremte 

ének dychirueen az vr istentent • : • • - ) 

20 

Vala egy ember • kynek vala ne 

vev marton • es vala somogy 

vary • Ez marton neveu ember 

gyvtreteek sok jdeyg az nehéz kor 

25 sagal • es vala ektelenyevl ev teste 
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ben meg zevrnyvdevt • es vala ev 154 

elmeyetvl el jdegenevd • mykeppen evr 77 v 

devnges1 • mykeppen sokaktvl jtyltetyk 

vala • lanchokkal meg kevtevztetveen 

5 tartatyk vala • Mely korsagbely em 

ber legottan • hog az ev hazabelyeknek 

evryzetytevl magát ky zabadehagya 

vala • mendeneknek meeg testek<ne> 

ben es • nagy bántalmakat tezen 

io vala • ffogadast tevnek az evtet ev 

ryzevk auagy atyafyay • hog ha 

meg gyogyvlny erdemlene • zent 

margyt azzonnak erdeme mya • 

tahat nagy mezzé fevldrevl az za 

15 randoksagot be tellyeseyteneek • zent 

margyt azzonnak koporsoyahoz • 

Mely korsagos ember aleeg tar 

tateek fel orayg az lanchokban • 

kezde jvevlteny • meg gyogyvltam 

20 <bochatta> bochassatok engemet za 

badon jarny • Az emberek semmy 

keppen nem hynek evneky • de meeg 

es • meg tártak evtet az fogságban 

egy orayg • Annak vtanna el veueek 

25 ev róla az lanchot • es zabadon el 
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hagyak menny • ky menden keppen 155 

az eleby okosságának zeledsegenek 78 i 

zokasat veueen • tevkelletevs egesség 

gel evrevueen • az fogadót zarándok 

5 sagot be tellyesseytek • es mynd nya 

yan byzonsagot tevnek ez chodarol • : • ) 

Az cheley janos byronak felesege 

vala ev elmeetevl el jdegenedet • es 

io sokaktvl alehtatyk vala evrdevn 

gevsnek • kyert tartatyk vala meg 

<vaz>a vasaztatvan • kynek okaert 

nem chak ev baraty • de meeg ev 

zomzedy es <u> kenyerevlnek vala 

15 ev rayta • ffogadast tevnek • kerueen 

zent margyt azzonnak erdemet 

es ez elmeyetVl el jdegenyevlt azzo 

nyallatnak tevkelletevs egesseget 

nyerenek • es meg gyogyvlvaan 

20 zent margyt azzonnak koporsó 

yahoz hozak • es ez dologról sok ta 

nokkal byzonsagot tevnek • es ez 

azzonyallatot egessegben eleue 

mutatak byzonsagval • : •- -

25 iRs • maria • margaretha 
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Esmeg vala némely azzonyallat • ky 156 

es korsagos vala • es ev vala vpor 78 v 

neveu tyztelendev embernek felesege • 

es tartatyk vala kevlen magának 

5 be rekeztetveen • az ev nagy nehéz 

kórságáért • ffogadast tevn ez ázzon 

nak ev vra es baraty • hog ha az 

vr isten • zent margyt azzonnak er 

deme mya • ez azzont meg gyogehta 

io naya • tahat zarandoksagot tenne 

nek zent margyt azzonnak kopor 

soyahoz1 • Mykoron ez fogadást meg 

tevtteek volna • es ayanlottak volna 

ez azzonyallatot zent margyt ázzon 

15 nak erdemeben • nyerenek evneky 

tellyes egesseget • Ez dologban kedeg 

sok emberek meg erevseytetenek 

lelky epevletre • hog ez elmeyetevl 

el jdegenyvlt azzonyallat • auagy 

20 balgatak azzonyallat • egyéb em 

bereknek hytyvel • aytatossagaual • 

es fogadasyval • az elevby egessege 

meg adatot • nagy sok embereknek 

jelen voltara • kyk ez dolgot láttak 

25 es hallottak • : • byzonual • : - -
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Jt kezdetnek némely pcldak • hog my 157 
keppen az vr isten • zent margyt ázzon 79 r 
nak erdeme mya halottakat tamaz 
toth fel • életre • : • - - ifis 

5 

Vala némely tyztelendev hazy atya • 

budanak mellette fel hevuizet • kynek 

vala neue boch • Ez hazy atya my 

koron vechernyenek vtanna vacho 

io ralneek az ev kev pyncheeben ev fe 

lesegeuel es haza nepeuel • es az ev fya 

kynek vala neue benedek • es vala 

heet eztendevs • alozyk vala vgyan 

azon pyncheben • Jme az pynchenek 

15 egy reze az pigymentommal1 evzue 

le eseek • es ez hazy atyának jelen vol 

tara haza nepeuel evzue • ez gyerme 

ket az kev el nyoma • Ez hazy atya 

kedeg2 hogky mezzé vahchoralyk3 va 

20 la az [ke] germektevl fedvén1* halai 

nak vezedelmet • el futa • mert oly 

jgen nagy vala az romlás • hog 

meltan felic5 vala az vezedelmet • 

es az germeket vgyan ottan el hagy 

25 van az kevueknek alatta • Es ez 
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gyermeknek vezedelmerevl az ev zu 158 

ley esenek nagy syralmra1 • de my 79 v 

koron ez gyermeknek zuley fel jn 

dehtottak volna mynden ev atyok 

5 fyayt2 • es zomzedyt • Némelyek as 

sak valaky ez gyermeket kapák 

kai • némelyek ásókkal • es egyéb ez 

kevzekkel • vas es fa zerzamokkal • 

kyk ez dologra alkolmasok valanak • 

io nagysok mukaual • nagysok jdeyg 

len • az fevldnek • kevnek • es meznek 

terhet nehesseget el veueen • az gyér 

meket ky vonak • ky oly jgen meg 

tevrettetevt es el nyomottatot va 

15 la • hog semmynemev egesség ev 

tagyban es tetemyben nem vala 

ky megnem tevrettevt vala • 

Ez gyermeknek kedeg ev anya • az 

nagy bánatnak myatta • mykep 

20 pen anya az ev egyetlenegy fyanak 

haláláért • anyay zorgalmatossa 

ggal tapogatya vala ev fyanak 

nyelvéét • melyet ez ez meg holt gyermek meg 

zorehtvan tart vala ev fogay zev 

25 zet • veerben be keuerevdueen • 
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mely gyermeket mykoron az ev zuley 159 

az ev hazokban le tevttek volna • 80 r 

hogky mendenestevl meg holt vala • 

meg hydegedet vala • es elev lelek 

5 tvl mendenestevl meg foztatot vala • 

Ez gyermeknek ev zvley • az syral 

mas zozatoknak kevzette • kezdeek 

hynya istennek irgalmasságát • 

zent margyt azzonnak erdeme mya • 

io monduan • My azzonyonk zvz zent 

margyt ázzon • kerevnk tégedet hog 

az te erdemednek myatta • tamaz 

zad fel az my fyonkat • my lelkevnk 

nek es testevnknek egyetlenegy vi 

15 gaztalasaat1 • mert tugyvk hog 

ez irgalmasságot meg nyerhetevd 

mynekevnk az te erdemydnek my 

atta • Az ev rokonsagy kedeg es zom 

zedy • vgyan ezen kenyergeseket 

20 kyalgyak vala • Ez gyermeknek es 

ev atya • futameek zent margyt 

azzonnak koporsoyahoz zevuetnek 

kel es áldozattal veternyenek vtan 

na • es evtte3 aytatos kenyergeseket 

25 vr istennek es zvz marianak 
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syralmas kevnyergesevkkel • es az meg 160 

holt gyermeket • es az gyermekOnek lelkeet 80 v 

ayanla zent margyt azzonnak esedevze 

seben es erdemeben • Azért mykoron ez 

5 gyermeknek atya betellyesehtette volna 

az áldozatokat es jmadsagokat az kopor 

sonal • es meg térne az ev tulaydon ha 

zahoz • syrvan ev egygyetlen egy fyaert • 

Tahat jme mykoron az nap fel kevlt 

io volna • eleyben juuenek ez hazy atyának 

némely emberek • kyk mondák hog az 

ev fya meg eleuenevdet • Mykoron ez 

hazy atya hallotta volna es látottá1 vol 

na hog az ev fya fel támadót • veueen 

15 az ev fyat ev karyay kevzyben • es meg 

chokolvan evtet hala adásokkal • es 

mynd ev tellyes haza nepeuel • es my 

nden zomzedyval zanto ebed elevt • 

ez gyermeket eleuenen • es mendenes 

20 tevl meg gyogyvltat esmeg meg 

terueen hozak zent margyt azzonnak 

koporsoyahoz es meg mutatak men 

deneknek • es nem vala ev rayta sem 

mynemev seb • sem sereim • hogky an 

25 nak elevtte mendenestevl fogua el 
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tevretevt vala • Ez meg holt gyerme 161 

ket [..] ky zent margyt azzonnak erde 81 r 
me mya fel támadót vala • nyluan 

meg mutataak obuday prépostnak 

5 es mynd az captolonnak • es az tyzte 

lendev atyáknak es vraknak vacy 

pyspeknek • es varady pyspeknek • es 

zent bernald zerzetynek apagyanak • 

es az papa kevuetynek • kyk tudako 

io zast tevnek zent margyt azzonnak 

zentsegerevl • Azért ezek levnek tanoy 

ez meg holt gyermeknek fel tama 

dasarol • 

Ez felyvl meg mondót gyermek 
15 nek fel támadásáról való choda 

tétele zent margyt azzonnak • meg 

vagyon faraguan az zent margyt 
azzonnak koporsoyan - kyt faragta 

nak feyer maruan kevbevl • : • • 

20 

Esmeeg kezdetyk maas példa esmeeg 

némely halotnak fel tamaztasarol • 

Vala egy ember pesten • es ennek 

25 vala egyetlen egy fya • Mykoron 
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az embernek ev felesege • az ev kezy muka 162 

ya vtan meg faraduan ev agyában 8 i ^ 

le fckevt volna • es ev kevsded fyat ev evle 

ben helheztctte volna • kynek aleg vala 

5 kylenc holnapya • Mykoron ez azzony 

állat ev almából fel serkent volna • lele 

az gyermekevt meg holtnak • es mynd 

ev tellyes testeben meg hydegvltnek 

es meg fagyotnak • mert tely jdevben va 

10 la • Melyet mykoron az keserues anya • 

mykeppen meg holtat syratnaya • Az ev 

vrat hogky kevlen evmaganak nyvgo 

zyk vala • es az ev tulaydon leányát • 

az ev anyát • zolgalo leányt • kyk azon 

15 házban aloznak vala • es mynd ev tel 

lyes haza <nepeuel> nepeet • zomzedyt • 

rokonsagyt meg jndehta az ev nagy 

reuasaual • es meg jyedenek nagy 

felelmei • Ez gyermeknek ev zuley kedeg 

20 veueek ez meg holt gyermekevt • es te 

veek az háznak kevzepyre az zen mel 

le • es ev magokat syratgyak vala 

lenny • ev fyoknak gylkosanak • Mert 

mykoron valamely • zuleknek hozzya 

25 latatlansaganak myatta • valamely 
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gyermek meg hal • jgen nagy nehéz 163 

byn • es chak papának hatalma oldoz 82 r 

hagya meg • Elmuleek az tely eynek 

hozzvsaga nagy syralmban • es kezde 

5 nap vilagosodny" • Tahat az nagy syra 

soknak ordehtasoknak kevzette • ez gyér 

meknek zuley • az meg holt gyermeket 

ayalak2 zent margyt azzonnak erde 

meben • es fogadást tevnek hog ha az 

io vr isten zent margyt azzonnak erde 

me mya • ez meg holt gyermeket 

meg eleuenehty • es az ev anyát ky 

evtet meg nyomta vala • ez rettene 

tevs <n> gonoz hyrbevl zemerembevl 

15 jrgalmason meg zabadehgya • tahat 

az gyermekevt myg élne mynd ad 

deg adnayak ez azzonyonk maria 

clastromanak evrekke való zolgala 

gyára • Mykoron ez jmadsagokat 

20 es fogadásokat el végeztek volna • Jme 

kezdenek ez gyermeknek ev meg holt 

fagyot testének erey lassá" lassan meg 

eleuenyvlny • es az napnak felkelety 

koron • az nagy tely hozzv eynek vtan 

25 na • istennek jrgalmassaga mya • 
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es zent margyt azzonnak erdeme mya • az 164 

lelek meg tere • es meg elevenyvle az gyér 82 v 

mek • az ev zemeyt meg nyta kevuekevl 

veen • anyára nez vala az gyermek • 

5 Melyet az anya evrevlveen • azért hog 

az ev fyat az holtak kevzzvl • eleuenen 

vette vala • Veue evtet ev evleben • ald 

uan az vr istent myndeneknek elevtte 

kyk yelen valanak az el vevt jokert • 

io az syralm1 fordula nagy evremre • es az 

anya zoptagya vala ev fyat mykeppen 

anya • de maga mykoron az nap job 

ban fel támadót volna • az zomhzedok 

mendenfelevl evzue gyvlenek • es az 

15 fyat kyt ecchaka syrattanak vala my 

keppen holtat • Zent margyt azzonnak 

erdeme mya evrevlven eleuenen mu 

taták meg • es az ev fogadásokat be 

tellyeseytek • Az gyermekevt ky ev halót 

20 taybol fel támadót vala • nagy sokas 

sagnak elevtte el viueek zent margyt 

azzonnak koporsoyahoz • Zent margyt 

ázzon halálának másod eztendeveben • 

Annak vtanna az papa kevuetynek es • 

25 meg mutatak az gyermevkevth • : • ) 
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Esmeeg kezdetnek némely chodala 165 
tos dolgok zent margyt azzonrol • : • 83 r 

Vala némely jegbely evrsebet nevev 

5 lean • kynek mykoron az ev vra • el 

ment volna mezzé való vtra • ez lean 

kezde kezerehtetny az ev jegesének zerel 

meuel • es kezde ez lean budosny es keren 

geny mykeppen budoso kevlemb kevle 

io mb setét helyeken chak evmaga egye 

devl • Tahat jme pokolbely evrdeg az 

leannak eleyben juve • az ev1 jegesének 

zemelyeben • es meg zalla ez leant 

es kezde ev benne lakozny • legottan ez 

15 evrdenhgevs lean futameek az ev 

agyara2 • anyára • es egymehben fe 

kevt atyafyara • es mendenre egyéb 

re valakyket érhet vala • erevssen gev 

tri vala evket • Nemykoron evkevllel 

20 veri vala evket orchel • Nemykoron 

foggal zaggagya3 vala evket • Nemy 

koron kedeg kevuel auagy palchaual 

veri vala evket • de maga ez zegen 

lean meg fogattateek az ev zvleytevl • 
25 es jgyen erevssen meg lanchoztateek 
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es mykoron az lean annak elevtte 166 

nem tudót volna egyéb nyelvevn 83 v 

zolny hanem chak magyarvl • de 

maga az jdevtevl fogva hog pokol 

5 bely evrdeg az leanban ment vala • 

evt egez holnapyg zola ez lean ne 

metevl • totvl • es egyéb sok kevlemb kev 

lemb nyelveken • Azért mykoron hal 

lottak volna az ev zvley az choda tete 

io leket kyket az vr isten myelkevdyk 

zent margyt ázzon koporsoyanal • 

zent margyt azzonnak erdeme myat • 

Ez zegen lean meg kevtevztetven 

es meg lanchoztatvan hozattateek 

15 zent margyt azzonnak koporsoyahoz 

es nagy sok jdeyg tartateek az kopor 

sonal • Tahat jme sok napoknak 

vtanna zent margyt azzonnak 

hala napyan zent prisca ázzon 

20 napyan • Jstuan kyralnak zent 

margyt azzonnak egy méhben fe 

kevt atyafyanak jelen voltara • 

mely kyraly akoron az koporsónál 

vala • es magyar orzagbely jobba 

25 gyoknak • es mynd az tellyes kyraly 
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vduarnak <el.> jelen voltara • Az ev zv 167 

leynek es • es atyafyaynak • es nagy 84 r 

sokassagnak jelen voltara • kyk mynd 

kenyerevlnek vala ev rayta • Jstvan 

5 kyraly kedeg mynd ev tellyes vduara 

val evzve kenyerevl vala ez zegen 

leányon es chodalkozyk vala azrol 

hog ev kevlemb kevlemb1 nyelveken zolna • 

es kenyeregnek vala az vr istennek 

io az nagy sogassag2 az kyralyal evzve • 

hog az vr isten tenne irgalmasságot 

ez zegen azzonyallattal zent margyt 

azzonnak erdeme myat • es meg zaba 

dehtanaya pokolbely evrdegtevl • 

15 Tahat jme istennek kegelmessege • zent 

margyt azzonnak erdeme <mya> je 

len levn • pokolbely3 evrdevg ez zegen 

azzonyallatbol el evzetteteek • zent 

margyt azzonnak halála napyan • 

20 zent prisca ázzon napyan • es vevn 

tevkelletevs egesseget • es meg tere 

az elevbby zeledsege • es tellyes okossága • 

es az elebby kevlemb kevlemb nyelve 

kevn vala zolasokat mynd el felede • 

25 es chak magyarul tud vala mynt eleb • 
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tevkelletevssegel meg gyogyvla • Oh 168 

mynemev evreme vala az jdevben 84 v 

istvan kyralnak • hog lágya1 vala az 

ev2 húgának erdeme myat • kevlemb kev 

5 lemb • korsagbelyeket meg gyogyvlny 

az vr istennek kegessege mya • sevt 

nem3 chak istvan kyraly evrevl vala 

de mend tellyessegel magyarorzagbely 

vrak evrevlnek vala zent margyt 

io azonnak erdemebevl5 • :•••-)••) 

Vala egy tyztelendev ember • hog ky ay 

tatossagbol gyakorta meg latogatya 

vala zent margyt azzonnak koporsó 

15 yat • Monda ez tyztelendev ember az 

ev tarsynak • menyevnk el meg 

tenny az my zarandoksagonkat • es 

jduezleny kevzevnny zent margyt 

azzont • Ezeket halvan némely zer 

20 zetes emberek • az ev aytatossaganak 

ellene valókat tanalehoznak vala 

neky • es mykeppen velagy embert kyt 

valamy jorul kevnyen meg chalnak • 

az ev jo zandokarol az zerzetes embe 

25 rek • meg vonak ez tyztelendev embert • 
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Mykoron kedeg el multának volna keet 169 

napok • monda esmeeg ez tyztelendev 85 r 

ember az ev tarsynak • menyevnk el 

az my azzonyonknak zyz marianak 

5 zygeteben • spacialasnak mulatság 

nak okaert • az eleby aytatossagat 

mendenestevl fogva el felede • kyk my 

koron el mentek volna • es keztek 

volna euezny az dunan • ez tyztelen 

io dev embernek ev job keze • kezde nagy 

hertelenseggel nagy faydalmal gev 

tretny • es mynek elevtte az dunan 

által juttek volna • az faydalm1 an 

nera neuekevdeek • hog mynd val 

15 layg sem kezde erzeny az ev kezet • 

es vgy keményedek meg az ev keze 

hog sem <fen>2 fel • sem ala nem tehety 

vala • Tahat ez ember legottan meg 

esmere • hog ev annak okaert gevtret 

20 neek • hog evtet meg chaltak volna 

az zerzetes emberek az zarandoksag 

járásból • es el mene felueen rezket 

veen zent margyt azzonnak ko 

porsoyahoz • de semmy jrgalmassa 

25 got es meg gyogyvlast ot nem vevn • 
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azért hog az zent margyt azzonnak 170 

erdemerevl való velekevdest ev elmeye 85 v 

bevl meeg kynem tyztehtotta vala my 

keppen kel vala • Tahat meg esmerveen 

5 az ev bynet • tevredelmes es alázatos zy 

vei • syralmakra jndultateek bochana 

tot keerveen zent margyt azzontvl • 

monduan • 0 bodog zent margyt ázzon 

vr istennek aytatossa • ez orzagnak kev 

io lemb kevlemb rezebevl jvuevk • kevlemb 

kevlemb kórsággal meg nyomorehtvan • 

te erdemednek myatta meg gyogyvl 

van • meg térnek ev hazayokban nagy 

evremmel • En kedeg <el> egessegel jut 

15 tem ky en hazamból • es jme en1 az en hy 

tétlenségemért en magamnak es my 

nden en hazambelyeknek evrek zegye 

nsegere meg azua teerek meg • en 

hazamban • de maga az faydalm es • 

20 nagyobban bevevltetyk vala • es ez pe 

nitencia tartó embernek ev kevn hul 

lasy<nak> bevebben evttetnek vala az 

koporsónak fondamentomara • es az 

meg gyogyvlasnak jo tétele zevnetlen 

25 kerettetyk vala • Mykoron ezen keppen 
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<puu<i{- \ja.Lt îp; \tntf hm vtcuew cm 

ultjfaYCH fot fiewfUit&kctít \3őlnjL 
vwWf/H*4*/ Hrfxipgfkiu \titg newtvlx« 
a? tv hit Hptf a htf- Ubaif \nt$ fú 



kevnyergene • meg halgata evtet az vr 171 

isten zent margyt azzonnak erdeme 86 r 

ert • Mert mynek elevtte az vecher 

nyék el végeztetnének tevkelletevsseg 

5 gel meg vigazeek • jstennek jo tételéét 

zent margyt azzonnak erdeméét • es az 

ev panazkodo kevnyergeseet myndenek 

nek ky jelente nylvan való zoual • es az 

ev neky gonozvl tanalchozo zerzetevs 

io sevket bátorsággal meg fedde • evnen 

maga alkolmas aytatossagban meg 

maraduan • az zent margyt ázzon 

koporsoyat tanola alkolmas tyztesseggel 

gyakortaban meg latogatnya • hognem 

15 mynt elezteb • : • • iüs • : • - - M • 

Esmeeg vala egy marton nevev em 

ber posoganak tartományából • es ez 

vala toot • Ez marton nevev ember 

20 mykoron sok jdeyglen fekevt volna 

nagy nehéz korsagogban • meg nemvla • 

az ev keet kezey es keet labay meg so 

gorulanak • Mykoron hallotta volna 

ez zegen koor • zent margyt azzonnak 

25 choda tételéét • el hozata evnen magát 

379 
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ev zvleyvel es baratyval enne nagy 172 

mezzé fevldrevl • zent margyt ázzon 86 v 

koporsoyahoz • Mykoron jutót volna 

az koporsóhoz • vr istennek kegelmes 

5 sege mya • es zent margyt azzonnak 

erdeme myat • meg adateek evneky 

zolasa • es kezeynek es labaynak eges 

sege meg adatának • hog kyknek gev 

trelmeket zenuette <zenuette> vala 

io fansangtvl fogva zent gevrg napyg • 

Ez dolgokat meg byzonehta alkolmas 

tanokkal ez beteg az papa kevuety 

elevt byzonsaggal • : • •-

15 Vala némely penitencia tartó 

azzonyallat eztergamot • es ez vala 

tyztelendev ázzon • az ev tyztendev 

voltáért az varasban sokaktvl esmér 

tetyk vala • es ev vala arany fonó • 

20 kynek vala neue meza • Ez peniten 

cia tartó zenuede három egez eztende 

yg zevnetlen veer hasnak kennyat • 

ev feyenek mondhatatlan nagy fay 

dalmaual • Ez azzonyallat mykoron 

25 mynden ev jozaga el kevltven féken 
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neyek • hallá ez azzonyallat hog zent 173 

margyt azzonnak erdeme myat • koor 87 r 

sagoknak betegsegevknek myatta meg 

nyomorehtattaknak • istennek jo tete 

5 ly <alatta> adatnak • Azert tetete ev ma 

gat zekerre mert egyéb keppen nem 

juhet vala • es hozata evmagat az ko 

porsohoz • Mykoron meeg az vton june 

erze ev magát meg kevnyebevdny • 

io de mykoron jutót volna az koporsóhoz 

es tapaztotta volna az ev velomat • 

mynden kórságából meg gyogyvla 

es vevn tevkelletevs egessegevt • :•-)-

15 Vala némely nemes ember • kynek 

vala neue kaatay petrit • Mykoron 

ez nemes ember fekevt volna kevlemb 

kevlemb korsagogban három eztendev 

nel touab • es neuekevdueen az korsag 

20 veretteteek kevzvenyessegvel mynd tel 

lyes job fele • es gevtretyk vala annera 

hog ev magát meg nem jndehthagya 

vala • sem egy oldalarvl másra ma 

gat nem fordehthagya vala • hanem 

25 chak lepedevn zolgaynak segehtsege 
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myat fordulhat vala meg • ez nemes 174 

embernek sok aytatossagal tellyes hit 87 v 

tel zent margyt azzonnak erdeme 

revl • vala nagy keuansaga jvny 

5 meg latogatny zent margyt ázzon 

nak koporsoyat • es mykoron gyakor 

ta kevnyergene syralmakkal ev agya 

ban fekevueen vr istennek es zent 

margyt azzonnak • hog az ev keuan 

io sagat be tellyeseythetneye • de az ev 

nag nehéz kórsága myat meg nehéz 

zevlueen • sem zekeren sem egyéb álla 

ton nem meryk vala meg jndeh 

tany • Mykoron ezek ezen keppen lenne 

15 nek • jme ez betegnek hytynek es ayta 

tossaganak erdeme zerent • ev almában 

zent margyt ázzon neky jeleneek • ne 

mevnemev tyztelendev zemelekkel • kyk 

kevuetyk vala1 zent margyt azzont • es zent 

20 margyt ázzon az ev zvzey kezeuel • az 

betegnek kevzvenyes feleet meg tapaz 

tála az ev kegessege zerent monduan • 

My vronk iesos eristusnak neueben • 

az te2 hyted zerent • vezevd az keuant 

25 egesseget • Ezeket monduan legottan 
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el enezeek • es az beteg tellyesseguel 175 

erezveen ev magát egeznek • az ev be 88 r 

tegsegenek agyából fel kelé • es juue 

zent margyt azzonnak koporsoyahoz 

5 nagy sok emberekvei mykeppen olyan 

nemes ember • es az meg gyogyvlas 

nak irgalmasságát kegelmessegeet • 

es zent margyt azzonnak erdemének 

jo tételéét • mendeneknek nylvan 

io hyrdette sem meg nem zevneek mynd 

halalayg hyrdetny • : • — — — 

Vala egy gyermek1 fel hevuyzet hogky 

korsagos vala • es egez eztendeyg gev 

15 tevrtetveen nagsok ektelensegevt 

tevt vala ez gyermeknek orchayaban 

es zemeyben • Mykoron ez gyermek 

nek zuley fogadás teueen • hoznayak 

evtet zent margyt azzonnak kopor 

20 soyahoz • az vton mynd az sokassag 

nak elevtte • kyk ev vélek junek va 

la • vevn tevkelletevs egesseget ez 

gyermek • Ezenképpen evrevlveen az 

ev zuley • vr istennek es zent margyt 

25 azzonnak betellyesseytek az ev zarándok 
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sagokat1 nagy énekléssel • Esmeeg ne 176 

mely iffyv neeg eztendeyg gevtre 88 v 

tevt vala ezen kórságai • mert myn 

dennapon haromzer auagy z negzer 

5 az korsag le evty vala • es alehtatyk 

vala holtnak • Ez mykoron jut vol 

na az koporsóhoz • es jllette volna az 

ev velomat legottan meg gyogyvla • 

Esmeeg2 némely myklos neveu em 

io bért • mykoron eztendeyg gevtretevt 

volna negyed napi hydeg lelessel • vgy 

hog mynden teste meg dagadozot va 

la • es oruosoknak jtylety zerent 

mondatyk vala kevzellenny belpok 

15 lossa • ezenképpen elhagyatek az or 

uosoktvl • ez zegen beteg vete evma 

gat zent margyt azzonhoz • fogadást 

tevn <z> evneky hogha evtet meg vi 

gaztanaya1* • tahat eztendeyg zolgal 

20 na fyzetes nekevl az chastrombely 

sororoknak hol zent margyt ázzon 

nak teste fegzyk • Ez fogass leueen 

es zent margyt azzonnak erdeme 

ben magát ayanlOvan tellyessegel 

25 meg vigazek • fogadását betellyesseyte • : - ) 
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kezdetyk zent margyt azzonnak egy 177 
jeles choda tétele • kyt tevn ez zent zvz 89 r 

halának vtanna • jffyv lazlo kyralyal • 
Mely lazlo kyral vala istvan kyralnak 

5 zent margyt azzonnak bagyanak 
ev fya • : • • ins 

Mykoron zent margyt azzonnak halála 

vtan • es bela kyral halála vtan meg 

io holt volna bela kyral fya istvan kyral • 

es orzaglana istvan kyral fya • iffyv laz 

lo kyral ez neuel neuezet másod zent 

lazlo kyral vtan • Mykoron ez iffyv 

lazlo kyral volna tyzenharom ezten 

15 devs • esek nagy nehéz korsagogban • 

sok napokban • es ez vtan esek oly 

nagy fev faydalmban2 • hog levn ev 

nen magának es okosságának kyvev 

le • vgy hog négy jeles oruos docto 

20 rok • kyk ez kyralyal bánnak vala 

keetsegben esenek ez kyralnak ele 

tyrevl • ot álnak vala magerorzag 

nak fev jobbagy es nemesy • es ne 

mely jámbor zerzetevs fraterevk 
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Ot vala anna ázzon nemety hercheknek 178 

felesege • mely anna ázzon vala iffyv 89 v 

lazlo kyral atyának istvan kyralnak 

húga • Ot vala evrsebet ázzon moyses 

5 nadrespan2 felesege • es matyvs ban 

ky vala erdely hercheg -es vala lazlo 

kyralnak mestere es evryzevye • Ot 

vala az ev daykaya es • margyt ázzon 

pedicay medus vrnak leánya • Ezek 

io mynd syratyak vala nagy keserev sy 

ralmal ez jffyv lazlo kyral • es nemyko 

ron ragagyak vezyk vala lazlo kyral 

nak vyat • es meg zorehgyak vala 

hogha erzeneye • de semmyt nem erez 

15 vala benne • Tahat latvan hog ez ky 

ral kevzelehtene halaira • kezdenek 

kevnyergeny ez felyvl meg mondót 

vrak es azzonyok zent margyt ázzon 

nak • hog ne hadnaya meg halny 

20 az ev atyafyanak fyat • magery ky 

ralt • es el kevldenek ersebet azzonhoz 

istvan kyral leányához • az chastrom 

ban hol fekzyk zent margyt ázzon 

nak teste • hog evnekyk kevldeneye 
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zent margyt azzonnak velomat fe 179 
ketyet kyt viselt ez zent zvz elteben 90 r 
es kynek alatta kyes bochatta az ev 
bodog lelket • Ez jffyv lazlo kyral fekzyk 

5 vala az jdevben ez chastromnak mel 
lette • Ezeket halvan ersebet ázzon istuan 
kyralnak leánya • lazlo kyralnak <hu> 
nenye • es gondolván ez iffyv kyralnak 
es magerorzagnak vezedelmet • az 

io sororokkal az ev rokonsagyval es baraty 
val • es menden egyéb sororokkal • azzo 
nyonk maria clastromaban lakozokal 
bevseges kevnhullatassokkal engeztelyk 
vala az mendenhato istent az kyral 

15 nak eletyert • hog ez orzag ne jutna 
nagyob vezedelmekre • mykeppen ako 
ron • Tahat az zent margyt ázzon 
velomat feketeyt nagy hamarsagal 
el kevlde ersebet ázzon némely ket fra 

20 terektevl predicator zerzetbelyektevl • 
Azért veue ez herchekne ázzon anna 
ázzon lazlo kyralnak nenye az velő 
mot • es be takara fede vele lazlo kyral 
nak feyet • Egyebek kedeg tellyes hyt 
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tel es nagy aytatossagal hyak vala zent 180 

margyt azzonnak segedelmet • Tahat 90 v 

jme ez beteg kyral • kezde elevzer ev feye 

ben • az vtan mynd ev tellyes testeben 

5 verehtezny egesseges verehtekkel • Az ev 

testének erzekensegy • es az kevrnyvl 

állóknak esmerety meg epevltetveen • 

kyket annak elevtte el veztevt vala • 

mert eleb semmyt nem erez vala • 

io <semmyl> senkyt nem esmér vala • 

Tevkelletes egesseget vevn • es az ev 

nenyenek zent margyt azzonnak 

velomat feketeyt kyvel az ev feyet 

be takartak vala feyen meg lelvén • 

15 vr istennek • es ev dychevseges zule 

ének zvz marianak hala adásokat 

ada • Azt es meg érte jffyv lazlo ky 

ral • sokaknak mondásából • hog az 

kevrnyvl állóknak aytatos kenyér 

20 gesere • vygazot volna ev meg • ky 

ket tevttenek vr istennek es zent 

margyt azzonnak • kynek erdeme 

myat meg gyogyvlvan meg erev 

sevdek • es el mene alazatosson iffyv 
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lazlo kyral mykeppen zarándok • zent 181 

margyt azzonnak koporsoyat meg 91 i 

latogatny • jaruan gyalog evnen 

labayn • Az ev meg gyogyvlasarol 

5 nagy hala adásokat tevn zent mar 

gyt azzonnak az ev zerelmes <ny> 

nenyenek • es el mene nagy evrem 

mel mynd ev tellyes vduaraual • : ) 

io Mykoron bela kyral rakatta1 volna 
ez bodog azzonnak clastromat • es 

meg ayandokozta volna kevlemb 
kevlemb erevksegevkkel • zerze ne 

mely jámbor vytezt kynek va 
15 la neue karoly • es lakozyk vala 

obudan • es vala bela kyral kepe 
ben való byro az nagy auagy vy 

budaban • hog ez karoly vytez zol 

galna ez clastromnak • es meg 

20 zerzeneye menden dolgát mendéha • ) 

Azért ez karoly vytez zent mar 

gyt azzonrol • jllyen byzonsagot 

tevn • es vgy mond vala • hog ez 
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bodog ázzon clastromanak £ondala 182 

satvl kezdetytevl fogua • mynden 91 v 

koron halottá • hog ev jo es zent az 

zon volt • es hog evneky zent mar 

5 gyt azzonban annye remensege 

volt • meeg ez zent zvznek ez velag 

ban elteben • hog mykoron ez karoly 

vitéznek kel vala menny erdevken • 

tolvayok által • es jgen sok veze 

io delmes helyek által • az ev ellensegy 

ert • Mynd ez illyen sok vezedelmek 

tevl vgy mond vala ez karoly vi 

tez meg zabadehgya vala zent ma 

rgyt ázzon • es nem tecchyk vala 

15 neky • hog evneky valaky arthat 

na • Azonképpen ez zent zvznek hol 

ta vtan es • mynden jdevben ev 

beleye vety vala menden remén 

seget • Azért tevrtenek jllyen do 

20 log hog ez karoly vitéz húgának 

leánya • jgen meg betegevle hydeg 

lelessel • ev neky vala neue agnes • 

ez vtan eseek ev rea oldalának fay 

dal ma • vgy hog meg sugorodua 

401 



0%> 

i^> ICA* p h u * fíguki"* Mtfmi 

u^hu * *0 /EVm* ̂  * « * J^>u/hv 

éwvtóK fcfc*w*£ i;*im\tá ojjtKiiil1 

in tintáit thffígx 3 )&tm***iU 
xpYt ki?***" Jw^í^r wí' >*w»*wf' * 
** oAi \uhj ^útufnáh fiút ttfkt 
ié \Hijg-HntH•"táfyúr<%ivoMut , 

tt\nti£ * l)*g* £t íjhnutr hgvhntj 
fett * J*»1|- \%txritlt 4Ĵ MHÍA */flk 
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levn tyz hetyk • sem fordulhat vala 183 

egy oldalarvl mas oldalara az zol 92 r 

galo leányoknak segedelme nekevl • 

Mykoron ez agnes azzonnak ev anya 

5 es vra • sokat kevltevttek volna or 

uosokra • es semmyt nem haznalta 

nak volna neky • három oruos doc 

torok az ev eletyrevl kétségben esenek • 

Ennek vtanna ez agnes azzonnak 

io ev elmeye okossága el jdegenyvle 

azért hyvak az bodog bely plébánost 

es ada neky eristusnak zent testet • 

es meg kenete • Tahat az ev anya 

es némely egyéb zemelyek fogadást 

15 tevnek • hog ha istennek kegelmes 

sege • zent margyt azzonnak esede 

zese myat ez betegnek elete es eges 

sege meg adatneek • hog zent ma 

rgyt azzonnak halála napya estyt 

20 vyzzel kynyerrel bevhttevlneye • 

Mykoron ez fogadást meg tevttek 

volna nagy fazkodasokkal es ayta 

tossagal • fel <veueve> veuek ez bete 

get kynek eletyrevl kétségben este 
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nek vala • es hozak zent margyt ázzon 184 

nak koporsoyahoz • es heet napyglan zev 92 v 

netlen marada az koporsónál • Az ev 

anya kedeg az <soroktvl> sororoktvl ky 

5 kére az clastrombol zent margyt ázzon 

nak evueet • kyvel mykoron meg 

evuedchettek volna • vyonnan meg 

teert leiekkel tapaztala az koporsót • 

legottan mykeppen az fel tevt tereh 

io nek leesése • mynden kennak terhe 

el tauozek az betegtevl • vg hog 

legottan fel álla mynden segédeim 

nekevl • nagy es sok tanoknak elevt 

te • veueen tellyes egesseget • ez zv 

15 leenek es baratynak nagy evrevmevk 

kel • tulaydon ereeuel • ev labayn jar 

uan mene az ev hazahoz vy buda 

ban • Ezek levnek vr zuletety vtan 

Ezer • keet zaz • hetvenkeet eztendevben • : ) 

20 

Jt kczdctyk némely choda tetei • 

mykeppen zent margyt ázzon 
Alexander neue vrat meg zabadeh 
ta az tevmlevchnek fenekebevl • 
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vala némely nemes vr • alexander 185 

nevev • es jar vala mageri kyraltvl 93 r 

siciliay kyralhoz kevuetsegben • Ez 

alexander vr • egy jdevben mene ne 

5 met orzagban austriaban • es eseek 

nagy kemény fogságban • vgy hog 

tartateek • ez alexander vr némely to 

romnak fenekéén nagy vasban ha 

rom egez eztendeygh mykeppen po 

io kolnak fenekeben • némely nemet 

vrnak myatta • Mert ez nemet 

vr vevt vala jmmar ez alexandor 

vron három zaz gerat • es megees 

keer vala négy zaz gerat • ezért 

15 tárgya vala ez nemet vr • alexan 

der vrat fogva az toromnak fene 

keen az tevmlevchben • Azért myko 

ron ez alexander vr kevldette volna 

egy zolgayat mager orzagban 

20 nemevnemev dolgáért • Mykoron 

ez zolga hallotta volna zent mar 

gyt azzonnak choda tételéét • es my 

koron meg teert volna az ev vrahoz 

az tevmlevchben • Monda az zolga • 
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ez alexander vrnak • Ne fely vram sem 186 

myt • mert vagyon magerorzagban vy 93 v 

zent • zent margyt ázzon • bela kyral 

nak leánya • hog ky tezen nagysok cho 

5 dakat • chonkakat es sántákat meg 

gyogeht • vakok<at>hnak1 zemet ad • es 

mynd tellyes mager orzag hozyaya 

fuvt • en es ot voltam • Mykoron eze 

ket hallotta volna ez alexander vr • 

io mynden remenseget vete zent mar 

gyt azzonba • es kezde neky zolgalny 

monduan ev tyztessegere páter nostert • 

kerveen hog evtet meg zabadehtanaya • 

Tahat ennek vtanna egy eyel ez alex 

15 ander vrnak jelenek egy zep zvz • 

ez vrnak vgy tecchyk vala • hog sem 

alozyk vala • sem vygaz vala • Ez zvz 

kedeg vala meg evltevztetven egy 

nagy feyer jmeggel • Ez jmeg vala 

20 nagy es bev • es ez r zvz az jmegbe 

vala palást nekevl • Monda ez zvz • 

alexander vrnak • Annye remén 

segéd legén zent margyt azzonba • 

mykeppen zent evrsebet azzonba • 
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Ez látásnak vtanna evted auagy ha 187 

tod napon • ez nemet vr meg evleteek 94 r 

az evnen fevldenek embery myat 

mykeppen oktalan állat • Ezek meg 

5 leuen • legottan ez nemet vrnak 

felesege el bochata alexander vrat 

az toromnak tevmlevchebevl • men 

den fyzetes nekevl • Ezen keppen az vr 

isten meg zabadehta • alexander vrat 

io zent margyt azzonnak erdeme my 

at • kyrevl byzonsagot tevn evnen 

maga alexander vr az papa kev 

uety elevt • dyaky nyelvéén • : • ) 

15 Vala némely nagy nemessegev em 

ber • ky mondatyk vala myhalfy 

jacabnak • es vala nytray varmege 

ispanya • ky meg eskevek • [-]1 es az 

ev nemes tarsival erevssen meg 

20 byzonyehta • hog mykoron elevzer 

evneky feye mendenestevl fogva 

es job felevl való zeme fayt volna 

három egez holnapyg • es olyha hy 

hetetlen gevtrelmel gevtretyk vala 
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ez faydalmnak myatta myndenestevl 188 

el vezte job felevl való zemenek vela 94 v 

gossagat • vgy hog mykoron az bal ze 

met bcrekezty vala • chak vyat job 

5 zeme elevt tartvan sem lágya vala • 

sem valamyt egebet • Az ev feyenek 

faydalma kedeg nagyobban bevevl 

tetyk vala • Ez nemes vr kétségben 

esek oruosoknak segetsegerevl • azért 

io folyamek zent margyt azzonnak 

segedelmére • kynek mykoron kopor 

soyanal maradót volna neged na 

pyglan • ev zyvinek tyzta aytatos 

sagaual • Jme zent margyt ázzon 

15 nak halála vtan harmad eztendev 

ben • Ez nemes vr vevn tellyes eges 

segevt • mynd zemeben • mynd feye 

ben • es mynd tellyes testeben • 

zent margyt azzonnak erdeme myat • ) 

20 

Vala egy jobbagy kynek vala neue 

albert • es ev vala chychety ban • 

Ez ban mykoron sok napokban való 

kórságoknak vtanna • menden testeben 
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meg dagadozot volna • es nylvan beel 189 

poklosnak mondatneek • sem az ev be 95 r 

tekseg1 vala orsóknak2 myatta meg 

gyogyvlhato • vala ez bánnak egy 

5 azzonya • ky vala machoy herchegnek 

felesege • Ez herchegne azzonnak tanai 

chaual • es egyéb baratynak tanai 

chaual • egyebeknek es • ev tanalchok 

kai kyk ev vele valanak kyk mynd 

io kevnyerevlnek vala ev nagy nehéz 

betegségen • Ez ban fogadást tevn 

zent margyt azzonnak koporsoyat 

meg latogatny mynd az kevrnyvl 

állóknak elevtte • auagy hallására fo 

15 gada • hogky az ev eletyrevl mende 

nestvl kétségben eset vala • zent m 

argyt azzonnak erdemeben ayanla 

ev magát • Jme chodalatos keppen 

vgyan azon eyel • az isteny irgal 

20 másságnak myelkevdety myat • 

es zent margyt azzonnak erdeme 

nek segedelme hyvasa myat • meg 

zabadula ez vr ez ban • az rettene 

tes dagadozasnak kezdetytevl • es 
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mynden faydalmanak bantasytvl • 190 

tellyesseggel egessegben egezzen meg 95 v 

marada • Eznek vtanna ez hercheg 

ne ázzon anna ázzon • ez Albert 

5 bánnal evzve el juvenek zent 

margyt azzonnak koporsoyahoz 

es meg eskevuen meg mondák 

ez felyvl meg mondót choda teteit • 

ev vélek byzonehtak ez choda teteit 

io myklos prépost • syrymensys bely 

prépost • es bocynay ompud ban • 

Ezek meg leueen • halat adanak 

vr istennek es zent margyt ázzon 

nak • nagy békességgel haza ménének • ) 

15 
vala némely tyzta1 nemessegev ember kynek 

vala neue Ampudinus • ez vala var 

mege ispannya • Ez nemes vr meg 

eskevuek az ev kysded fyaert janosert 

20 zent margyt ázzon koporsoyanal • 

Mert az ev kysded fyat el nem hozhata 

az ev kysded voltáért az koporsóhoz • 

es az vtnak mczze voltáért es • Mert 

ez nemes vrnak lakó helye vala 
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ez clastromhoz tevb1 hognem menye 191 

févidet egy louon való ember ky2jget 96 r 

hetne hat napon • Azért ez nemes vr 

meg eskevuel jllyen byzonsagot tevn 

5 zent margyt azzonnak choda tétele 

revl • hog mykoron az ev zeretev fya • 

meeg az danykanak emleyt zopnaya 

es meg betegevlt volna nagy nehéz 

kórsággal • vgy hog az elev lelek az 

io gyermeknek zayaban aleg éreztet 

hetyk vala meg • Tahat ez vr es az 

ázzon ez gyermeknek anya • ayanlak 

ez gyermeket az ev vtolso vonagoda 

saban zent margyt azzonnak erde 

15 meben • Es zent margyt azzonnak 

velomat nagy keressél elkérek • zent 

margyt azzonnak nenyetevl anna 

azzontvl herchekne azzontvl • ky zent 

margyt azzonnak egy méhben fe 

20 kevt nenye vala • ez herchegne ázzon 

tárgya vala ez nála ez velomot 

nagy alkolmas tyztesseggel • Myko 

ron ez nemes vr ev felesegeuel meg 

kertek volna zent margyt azzonnak 
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velomat feketeyt • bele takarak az ky 192 

chyn gyermeknek feyet • legottan az 96 v 

gyermek zemey meg nytvan • es 

olyha nemykeppen ev orchayaban 

5 meg vydamulvan • kezde ev daykaya 

nak emleyt zopny • hogky annak 

elevtte negyed napyg nem zopta vala • 

Ezenképpen ez kysded gyermek • zent 

margyt azzonnak erdeme mya meg 

io gyogyvla • zent margyt azzonnak 

halála neged eztendeveben • ez felyvl 

meg mondót herchegne azzonnak 

anna azzonnak jelen voltara • es mynd 

ev bevseges népének jelen voltara • 

15 zent jreneusnak monostorában • Az 

vtan es meg marada nagy jo tev 

kelletevs Egessegben • : ) 

Vala zent ersebet ázzon falvában pest 

20 mellet • egy nemes ember • es vala 

ez clastromnak confratere • Ez nemes 

ember jllyen byzonsagot tevn zent 

margyt azzor.nak choda tetelerevl • 

es vgy mond vala • hog az ev húga 

1 
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nak vra meg • betegedeek • vgy hogy 193 

harom eztendeyg azonképpen fekevuek 97 r 

az agyban mykeppen fa • es nem jnded 

hagya vala sem kezet • sem lábat • sem 

5 zolhat vala • sem ehetyk1 vala • hanem 

talzalon agyak vala az étket ev zayaba • 

Tahat mykoron ez meg nyomorodot 

betek fekenneyek egy eyel ev agyába • 

zent margyt ázzon jeleneek ez beteg 

io nek almában • es meg tapogata evtet 

es monda • mytmyelz zegen • Másod 

eyel esmeeg meg jeleneek zent mar 

gyt ázzon almában az betegnek • es 

monda • kelyfel • parancholok tene 

15 ked • hog menyei az en koporsómhoz 

es meg gyógyvíz • Ezeket halvan ez 

zegenbeteg legottan meg gyogyvla 

es felkele • Ezeket mykoron látottak 

volna az ev gyermeky • nemelyk 

20 vigad meuet vala • nemellyk syr 

vala evrevmekben • Másod napon 

az ev rokonsagy mynd hozza gyvle 

nek ez nagy chodaert • es mynd fel 

evlenek zekerben ez meg gyogyvlt 
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emberrel evzve • es ménének zent ersebet 194 

ázzon faluaban az nemes ember haza 97 v 

hoz • onnat mynd telkeiének es juve 

nek zent margyt ázzon koporsoyahoz • 

5 Ez beteg ember kedeg mynd meg mon 

da valamyk neky tevrtentek vala • Az 

jdevben mykoron ez beteg meg gyogyvlt 

vala zent margyt ázzon koporsoyanal • 

vala akoron tevb hognem három ezer 

io emberek kyk juttenek vala zent mar 

gyt azzonnak koporsoyahoz • Ez nemes 

embernek kedeg vala akoron zaz ezten 

<devs> deye mykoron byzonsagot tevn • 

zent margyt azzonnak choda tetelerevl • ) 

Vala megeren egy azzonyallat • kynek 

20 vala neue maria • Ez azzonyallatnak 

ev terdey meg sugorodanak annera 

hog semmykeppen kynem nyohthagya 

vala • es mykoron akar vala • valaho 

va menny • tahat az ev terdey ev mel 
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lyhez zorulnak vala • Ezenképpen az evle 195 

felen az fevlden vonza vala magát • 98 r 

Ezenképpen1 levn ez zegen beteg husvet2 

tvl fogva <v> zent jacab napyayg • 

5 Azért ez azzonyallatot fel veue egy taly 

gara cs hoza3 ez zygetben • ennek vtan 

na evlebe veue az ev vra es viue zent 

margyt azzonnak koporsoyahoz • de 

megnem <geg> gyogyvla ez azzonyallat • 

io hanem az ev vra hagya evtet némely 

apacchaknal auagy zeztraknal ezen zyget 

ben • kyk lakoznak vala ez clastromnak 

mellette kyvevl • hog evtet menden na 

pon elhoznayak az koporsóhoz • Myko 

15 ron ez zeztrak mynden napon elhoz 

nayak az talygan ez beteget az egyha 

zyk • es az koporsóhoz evnen maga chuzna • 

keet egez hetyk nem gyogyvla meg • 

Tahat jme keet hettnek vtanna ne 

20 mely napon • mykoron nagy sokassag 

jeut volna az koporsóhoz • ez zegen beteges • 

el hozata ev magát az zent egyházhoz • 

cs nem mer vala chuzva menny az 

koporsóhoz • az sok neptevl való zegenletyert • 
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Tahat fráter vince ky lakozyk vala 196 

ez clastromnal • ada ez betegnek egy fol 98 v 

tot zent margyt ázzon scapularabol • 

es az ev zent hayaynak mosadeck vizeet • 

5 es hagya hog az vizzei mosnaya terdeet • 

es az scapular poztoyanal terleneye • 

kyt ezenképpen tevn ez beteg • Ezeknek1 

vtanna kezde ez beteg magát vonny 

az fevlden chuzvan • Mykoron ez zegé 

io beteg kevzelehtene az koporsóhoz • jme 

az vr isten zent margyt azzonnak 

erdeme myat tevkelletevsseggel meg 

vygazta ez zegen beteg azzonyallatot 

mynd az nagy sokassagnak elevtte • 

15 Ezeket latvan az fráterek • meg jze 

neek az sororoknak • Az sororok 

kedeg nagy aytatossagal meg ének 

leek az te deum laudamust • es 

harangokkal harangozanak dy 

20 chyrveen az vr istent az ev zenty 

ben • : • • ) Ámen ifis maria • M 
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It kezdetyk el az sororoknak neuevk • 197 
kyk ez clastromban lakoztanak • zent 99 r 
margyt azzonnak jdeyeben • : • •< />• : • 

-i-
5 Elsev vala soror katerina • Es ez 

vala priorissa az jdevben • myko 

ron zent margyt azzonnak zent 

seges eletyrevl levn nagy byzonsag 

gal való tudakozás • Ez soror kate 

io rina levn apachaya bezberimy 

clastromban het eztendevs kora 

ban • es lakozeek bezbrimet zent 

kat'ina azzonnak clastromaban 

harmyc het eztendevt • Es vala 

15 zent margyt azzonnak mestere • 

hog ky evtet tanehta elevzer dea 

kvl • Annak vtanna el juue zent 

margyt azzonual • ez zygetben • 

es nagy byzonsagot tevn zent <Ja> 

20 margyt azzonnak zentseges elety 

revl • mykoron volna ez soror 

katerinanak hetven eztendeye • 

•ii-

Második sorornak ev neue • So 

25 ror Eliana • Ez es • mykoron by 
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zonsagot tevn zent margyt ázzon 198 

nak zentseges eletyrevl • vala hat 99 v 

van eztendevs • es mykoron bement 

vala1 az zerzetben bezprimet • vala tyz 

5 eztendevs • mykoron kedeg el jut 

vala zent margyt azzonual bezpri 

mevl bodog azzonnak clastromaba • 

Akoron vala negvenkeet eztendevs • 

Ez soror eliananak egy jdevben kez 

io de jge fayni job kezének egyk vya • 

vg hog semmykeppen nem alhatyk 

vala tevle • Tahat ez soror elmene 

zent margyt azzonnak agyahoz 

es monda neky • kérlek tégedet hog 

15 ha vagyon nálad valamy jo kev 

agyad énnekem mert jgen fay 

vyom • zent margyt ázzon foga 

es meg zorehta az sorornak vyat 

es monda neky menyei alogyel • 

20 legottan choda keppen meg gyo 

gyvla ez sorornak ev vya • : • • ) 

•iii-

Harmadyk sorornak vala neue 
soror jolent • Ez soror jolent my 

25 koron byzonsagot tevn zent margyt 
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azzonnak zentseges eletyrevl • vala 199 

az jdevben negven eztendevs • es 100 r 

ment vala bezprimet zerzetben heet 

eztendevs korában • es mykoron el 

5 jut vala bezprimevl zent margyt 

azzonual • vala az jdevben tyzennegy 

eztendevs • Ez soror jolent vala az 

ky zent margyt azzont lattá vala 

le esvén mynd zent estyn fekenny 

io addeg myg ev egy egez soltart 

mondót vala • es mynden <sp> psal 

mosnak vegén <tegen> tezen vala 

venyat • Ez aytatos zvz jolent 

vgmond vala zent margyt ázzon 

15 rol mykoron byzonsagot tevn ev 

róla • hog embery nyelv nem elég 

elég zent margyt azzonnak 

zentseges chodalatos eletyt meg 

mondany • mert sokakat latot vala 

20 ev tevle • myert ev custos vala • : — 

•iiii-

Negedyk sorornak vala neue - Soror 
margaréta - Es ez vala istvan kyral 
nak nennyenek Anna azzonnak lea 

25 nya • Ez soror margaréta mykoron 
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byzonsagot tcvn zent margyt ázzon 200 

rol • vala az jdevben huzon nyolc ez 100 v 

tendevs • Mykoron kedeg ez zerzetbe 

jut vala • akoron vala neegy ezten 

5 devs • Ez soror margaréta vala zent 

margyt azzonnak evcche • es társa 

mykoron az betegevknek zolgal vala • 

Ez vala az soror margaréta ky meg 

meuette vala zent margyt azzont • 

io azért hog evneky oruost óztak vala 

az ev vallanak faydalmaert • <s> Esmeeg 

ez vala az soror margaréta • ky nem 

hy'zy" vala zent margyt azzonnak 

zentseget • hanem mykoron latot vol 

15 na ez soror margaréta egy beteg le 

ant az egyházban • hog kynek ev kezey 

meg sugorottanak vala • es jmadko 

zyk vala az koporsónál • Tanát mon 

da ez soror margaréta • Zyz zent mar 

20 gyt ázzon ha akarod hog en hyggem 

hog te zent vagy • vygazzad meg ez 

leant • es legottan meg gyvgyvla 

Eznek2 vtanna hyve es magaztata 

zent margyt azzonnak zentsegeet 

25 ez soror margaréta •:••••) iRs • : • • 
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Az evtevdyk sorornak vala neue evr 201 

sebet • es ez vala istuan kyralnak leánya • 101 r 

Mely istuan kyral vala egy ember gyér 

meke zent margyt azzonual - : • • - -

5 
Ez soror evrsebet vala az jdevben 

huzon egy eztendevs • mykoron by 

zonsagot tevn zent margyt ázzon 

nak zentsegerevl • Mykoron kedeg 

io be jut vala az zent zerzetben • az 

jdevben vala négy eztendevs • Ez 

soror evrsebet mykoron vala kys 

ded lean • el megyén vala zent mar 

gyt azzonhoz az ev nenyhez • es az 

15 ev kezeet be tollya vala zent mar 

gyt azzonnak hátában • hogmeg 

lássa ha ciliciom vagyon rayta • 

es meg lely vala rayta az cilici 

omot • zent margyt ázzon kedeg 

20 el evzy evtevle monduan • aly 

hatra • hagybekeet énnekem • 

Ez soror evrsebet • istuan kyralnak 

leánya • gyakorta hetet tart va 

la az chonhan zent margyt az 

25 zonual • fevz vala • fazekat mos 
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vala • es menden egyéb otromba dolgot 202 

tezen vala az ev nenyeuel • Oh ky nagy 101 v 

zemerem az keuely zerzetevsevknek 

kyk nem tanolnal1 alázatos dolgot 

5 evrevmest tenny • ez keet nemes ky 

raly magzatoktvl • Eznek vtanna 

ez evrsebet ázzon ez clastromnak fe 

yedelm levn • es az ev atyatvl istuan 

kyraltvl evreksegeket kére es leuele 

io ket confirmaltata es sok jókat tevn 

ez clastromnak • az tevby kevzzevl 

ada az jeney reuet faluyaual • es ez 

zygetbely falut ez clastromnak • Ev 

maga istuan kyral halála vtan 

15 yt temettete magát az nagy oltár 

mellet az euangeliom felevl • az ma 

gas verevs maruan kev koporsó 

alat • leayanya kedeg <tem> evrsebet 

ázzon • temetteteek az capitulom 

20 házban az fezevlet elevt • mykeppen 

ot es meg jrtak • : • • • ) itis 

hatodyk soror vala neue margyt 

es ez vala guíellynos makonyay 

25 herchegnek leánya • : • • • ) • : 
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Ez Soror margaréta mykoron b 203 

byzonsagot tevn zent margyt az 1 0 2 

zonrol • vala az jdevben harmyc 

hat eztendevs • Mykoron kedeg az 

5 zerzetben jut vala • akoron vala 

kylenc eztendevs • Ez soror mar 

gareta zent margyt azzonnak 

nagy sok aitatossagiroí penitenci 

yayarol • alázatos dolgyrol tevn by 

10 zonsagot • kyket tevt ez zent zvz az 

konyhán • es az betegevknel zolgal 

van • mert evneky gyakorta társa 

volt ez soror ez dolgokban • Ez soror 

nak elevtte monta vala ez zent zvz 

15 hog evrevmest zenuedne halalt 

eristus zerelmeert • es hog ev hamar 

volna meg halandó • : • • • ) ins 

Heted sorornak vala neue • soror 

20 benedicta • Es vala toboli bucc 

vrnak leyanya • : • • • maria 

Ez soror benedicta mykoron by 

zonsagot tevn zent margyt az 

25 zonrol • vala az jdevben harmyc 
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nyolc eztendevs • Mykoron kedeg 204 

ez zent zerzetben jut vala ez soror • 102 v 

vala az jdevben tyzen neeg ezten 

devs • Ez soror benedicta lattá 

5 vala mykoron az soror chenge 

archel verte vala zent margyt 

azzont az moslékkal • Egyéb sok ala 

zatos dolgayt es látottá vala ez soror • : • ) 

io NyolchaOdyk sorornak vala neue • 
soror evrsebet • es ez vala bado 
boray istuan vrnak leánya • : • ) 

Ez soror evrsebet mykoron byzon 

15 sagot tevn zent margyt azzonrol • 

vala az jdevben negven nyolc 

eztendevs • Mykoron kedeg az zer 

zetben ment vala • vala az jdev 

ben tyzen evt eztendevs • Ez soror 

20 evrsebet vala társa zent margyt 

azzonnak • mykoron zent margyt 

ázzon secrestyeres auagy custos va 

la • Meg ezen soror evrsebet vala 

priorissa2 az jdevben • mykoron zent 

25 margyt ázzon meg hala • Ennek 
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felevtte zent margyt ázzon ez evr 205 

sebet priorissanak atta vala az 103 r 

ev ladaya <ch> kuchat halálának 

elevtte • mely ládában ez evrsebet 

5 priorissa • az egyéb sororokal meg 

lele bela kyral leyanyanak peni 

tencia tartó kencheet • mykeppen 

meg vagyon iruan az ev eleteben • ) 

io Kylenchedyk sorornak vala neue 

soror evrsebet • es ez vala seren 

nay lazlo ispán vrnak leánya • 

Ez soror evrsebet mykoron by 

15 zonsagot tevn zent margyt az 

zonrol • vala az jdevben harmy'c 

neeg eztendevs • Mykoron kedeg 

be ment vala ez zent zerzetben • 

vala az jdevben heet eztendevs • 

20 Ez soror evrsebet tevn nagy byzon 

sagot zent margyt azzonnak 

zentsegerevl • Ez vala az soror ky 

zent margit azzont fel evltevz 

tette vala halála vtan • azért hog 

25 evtet meg gyogehtotta vala • : • ) • 
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Tyzedyk sorornak vala neue soror 206 
Sabina • es ez vala fel hevuyzy donat 103 v 

vrnak leánya • : • • • • ) 

5 Ez soror sabina • mykoron byzon 

sagot tevn zent margyt ázzon 

rol • vala az jdevben harmyc 

hat eztendevs • Mykoron kedeg 

be iut vala ez clastromban ez 

io soror • vala az jdevben tyzenkeet 

eztendevs • Ez soror sabina vala 

zent margyt azzonnak kyualt 

keppen való tytkosa • es gyakorta 

vezen vala ev rayta kemenseges 

15 disciplinat • ez az soror sabina ky 

nek disciplinalasa koron az haz 

meg velagosodot vala mykeppen 

nap • Ez soror sabina zent mar 

gyt ázzon jdeeben • kapus vala • 

20 es gyakorta segeht vala zent 

margyt azzonnak el vinny ha 

lat lyztet • mert zokasa vala ez zent 

zvznek • hog nagy sok lyztet ha 

lat hatara vezen vala • es vgy 

25 vizy vala el oda houa kel vala • : • ) • 
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Tyzenegygyedyk sorornak vala 207 
neue soror Elena • es ez vala 104 r 

scserenyay hylysnak1 leánya 

5 Ez soror elena mykoron byzonsa 

got tevn zent margyt azzonrol • 

nem tuda meg mondany hány 

eztendevs • hanem chak azt • hog 

huz eztendeye volt azkoron ez zer 

io zetben • Ez vala ez soror elena 

hog ky2 lattá vala zent margyt az 

zonnak feyen az tvznek langyat 

eegveen • Egy jdevben juue zent 

margyt azzonhoz egy lean • es la 

15 ta hog zent margyt ázzon jgen 

meg heruadot • Monda ez leyan 

ez soror elenanak zent margyt 

azzonnak elevtte • 0 isten mynem 

men levt zente ez margyt ázzon • 

20 es mely jgen meg fogyatkozot • 

ffelele ez soror elena • ha te cilici 

omot vyselneel mykeppen ev visel • 

cs azokat tenned kyket ev tezen • 

tahat te es meg fogyatkoznál • 

25 Ezeket haluan zent margyt az 
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zon monda az sorornak • Atyám 208 

fya nem jol tevtted hog ky jelen 104 v 

tevtted az en tytkomat • Mas ko 

ron nem mondom teneked az 

5 en tytkomat • Mert nem keuan 

nya vala ez zent zvz az jo tételek 

ert az embery dychyretevket • : • ) 

Tyzenkettevd sorornak vala ne 

io ue soror evrsebet bodomerey 

tamás ispán vrnak • es olim 

piadis azzonnak leányok • 

Ez <ol> soror evrsebet mykoron 

15 byzonsagot tevn zent margyt 

azzonrol • vala az jdevben har 

myc evt eztendevs • mykoron 

kedeg ez zent zerzetben evltev 

zet vala meeg bezpremet • vala 

20 azkoron heet eztendevs • Ez soror 

ersebet mykoror germek vala 

meeg • el megyén vala az egyéb 

nouicia germekekkel • es el hyak 

vala az aldot germeket zent 

25 margyt ázzon1 jachodny • de 
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zent margyt ázzon jmadkozyk 209 
vala • es vgy mond vala az ev 105 r 

nouicia tarsynak • juyetek el en 

velem • es menyevnk be • az zent 

5 egyházban • jduezelyvk azzonyonk 

mariat • mongyonk aue mariat 

ezenképpen jachogyonk • Ez vala 

ez soror evrsebet • hog ky zent mar 

gyt azzonnak társa vala • es egy 

io kevnben tanolnak oluasnak va 

la • es egy mas mellet álnak va 

la cárban es egyebevt • annak 

okaert sok byzonsagot tevn ez 

zent zvzrevl •:••-)-•) 

Tyzenharmad sorornak vala 

neue soror stephana • es vala 

pausa vrnak leánya 

20 Ez soror stephana mykoron by 

zonsagot tevn zent margyt ázzon 

rol vala az jdevben harmyc 

egy eztendevs • Mykoron kedeg 

ez clastromba attak vala • vala 

25 az jdevben keet eztendevs chak • 
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Ez soror stephana illyen byzonsagot 210 

tevn zent margyt azzonnak jmad 105 v 

sagyrol • monda hog egy napon <na> 

<pon> az^vincialis fráter marcel 

5 lus az vas ablacra hyva ez soror 

stephanat monduan • Menyei ke 

ressed meg az soror margarétát 

es hyad jde • ez soror el mene • es 

meg lele zent margyt azzont 

io jmadkozuan az ev jmadkozo he 

lyen • es meg monda neky az pro 

uincialisnak jzenetyt • de zent 

margyt ázzon semmyt nem fe 

lele • Ez soror kedeg meg monda 

15 hog evneky semmyt nem felelt volna • 

az prouincialis esmeeg el kevlde az so 

rort hog el hynaya zent margyt 

azzont • Ez soror esmeeg el hyva 

hetzer <ag> auagy nyolchzer • de ez 

20 zent zvz semmyt nem felele • mert 

el vala ragattatvan ev jmadsa 

<sa>gaban ev erzekensege<be>nek ky 

vevle • Ezeknek vtanna fel kelé 

ez zent zvz • Monda ez soror zent 

25 margyt azzonnak • Azzonyom 
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jgen nagy bvnt tevl • hog en velem 211 
jllyen sok<at> faratsagot teteteel • mon 106 r 

da zent margyt ázzon • teneked el 

kel vala engemet hynod • Egy jdev 

5 ben ez zent zvznek halála vtan • 

ez soror meg betegevle • es fegzyk 

vala ev agyában • Meg jeleneek 

evneky almában zent margyt az 

zon es kereztnek jegeet vete ev 

io rea • leg ottan meg gyogyvla ez 

soror stephana • : • • • • ) - • 

Tyzennegyed sorornak vala neue • 

Soror olimpiadis ázzon • bodomerey ta 
15 mas ispán vrnak felesege • de jt az1 ispánt 

nem kel vgy ertenevnk • hog vala 
my kevz ispánnak felesége volt volna 
ez ázzon • vag az tevb sororok kyket 

neuezevnk ispán leánynak • hanem 
20 voltának vaar megye ispany es nagy 

vrak - Annak vtanna feyedelmse 
get es tárta ez olimpiadis ázzon • zent 

margyt ázzon jdceben • Ez clastromba • 

25 Ez soror olimpiadis2 ázzon • vala zent 
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margyt azzonnak • daykaya • neuelevye • 212 

es mestere mend holtayg sem akara zent 106 v 

margyt ázzon • hog ev mesternek felelme 

alól kykelne • nem azért hog ev benne 

5 az gonozb erkevlchevket meg feddeneye • 

de hog az tevkelletevs alázatosságot el 

ne vezteneye • gyakorta ez olimpiadis az 

zon meg feddy vala zent margyt azzont 

nagy kemény bezed • akoron mykoron 

io az isteny zolgalatban felette való mer 

tekét el mulat vala • Ez soror olimpi 

adis ázzon • mykoron byzonsagot tevn 

zent margyt azzonrol • vala az jdev 

ben evtven evt eztendevs • es myko 

15 ron be evltevzet vala ez zent zer 

zetben bezprimet • vala az jdevbe 

huzon neeg eztendevs • es ele ez keet 

clastromban addyg myg ez zent 

zvzrevl byzonsagot tevn • harmyc 

20 egy eztendevt • Ez vala ez soror olim 

piadis ázzon • ky olyha zent margyt 

azzonnak menden zentseges elety 

revl byzonsagot tevn • 

25 Tyzen evtevd sorornak vala neue 
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Soror frosia • es ez vala nytray jakab 213 
vrnak leyanya • : ihs • - 107 r 

Ez soror frosia mykoron byzonsagot 

5 tevn zent margyt azzonnak zentse 

gerevl • nem tuda meg mondany 

hány eztendevs • hanem chak hog 

huz eztendeyg volt ez clastromban • 

Egy jdevben ez soror frosia jgen meg 

io betegevle • es monda ev zvueben • tu 

dom zent margyt ázzon • hog te zent 

vagy • keryed az vr istent hog en 

gémet zabadohon ez betegsegbevl 

es fogadást tevn zent margyt az 

15 zonnak • hog mynden napon mon 

dana zent margyt azzonnak tyz 

tessegere tyzen evt páter nostert 

es <z> tyzen evt aue mariat • es leg 

ottan meg gyogyvla • Mykoron kedeg 

20 elhagya vala • tahat meg erevtelenevl 

vala • 

Tyzen hatodiknak vala neue agnes • 

Ez agnes vala ez clastrombeli soro 

25 O roknak zolgaloyok • es jelesevl zent 
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margyt azzonnak • Ez zolgalo agnes 214 

mykoron byzonsagot tevn zent margit 107 v 

azzonrol • nem tuda meg mondany 

hány eztendevs • hanem chak hog 

5 <huz> -XII • eztendeyg volt az sororoknak zol 

galatyokban • Ez vala az agnes ky 

az kútban eset vala • es zent margit 

ázzon meg mentete vala halainak 

vezedelmetevl jmadsaganak myatta • 

io vgy mond vala ez agnes • hog zent 

margyt ázzon • alazatosb volt az zol 

galo leayanyoknal myndenben • : • • ) 

Tyzen heted sorornak vala neue • 

15 Soror agnes -es ev vala berchy pal 

vrnak leánya • : 

Ez soror agnes mykoron byzonsagot 

tevn zent margyt azzonnak zent 

20 segerevl • vala az jdevben evtven 

eztendevs • es lakozot vala ez zerzet 

ben tyzen nyolc eztendevt • Ez soror 

agnes tevt arról byzonsagot • hog zent 

margit ázzon jdeben az sororok hetvenen 

25 voltának • zolgaloktvl meg valvaan • : • ) 
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Tyzen nyolchad sorornak vala neue 215 
Soror judit jpolt ispán vmak leánya • 108 r 

Ez soror iudit vala zent margyt az 

5 zonnak társa mynd ev germeksege 

tevl fogua • es mykoron egy másnak 

zolnak vala • egymastvl jmadsagot 

tanolnak vala • es meg kerdyk 

vala egy mastvl mellyk myt oluas • 

io Ez soror iudit mykoron byzonsagot1 

zent margyt azzonnak zentsegerevl 

semmyt nem tuda monda2 az ev 

eztendeerevl • hanem chak azt hog 

feel eztendevueljut az zerzetben zent 

15 margyt azzonnak elevtte 

Tyzenky<k>lenched Sorornak vala 
neue • Soror cecilia • es ev vala 
nchay <p> bezprimy moyses vr 

20 nak leánya • : • • • ) ins 

Ez soror cecilia mykoron by 

zonsagot tevn zent margyt az 

zonnak zentseges eletyrevl • nem 

25 tuda meg mondany hány ez 
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tendevs • hanem azt monda • hog 216 

my jdetevl fogua eze emlékezete 108 v 

volt • az vta fogva mendenkoron 

lakozot ez keet clastromban • bezpri 

5 met es jt az bodog ázzon clastro 

mában • de mykeppen alehgya vala • 

vala evtven eztendevs • : 

Huzad sorornak vala neue • soror 

io lucia • bezpri íny vten leánya • : ) 

Ez soror lucia myko<v>ron byzon 

sagot tevn zent margyt azzonrol • 

vala az jdevben huzon het eztendevs • 

15 Mykoron kedeg az zent zerzetre 

ment vala • vala az jdevben heet 

eztendevs • Ez soror lucia zent 

margyt azzonnak halála vtan • 

némely hertelen betegségnek mya 

20 annera meg betegevle • hognem 

zolhat vala • tahat az sororok tev 

nek salyat ez sorornak zayaban • 

ez soror jnkab meg betegevle az 

salyatvl • latvan kedeg az sororok 

25 hog ez beteg<nek> jmmar evt nap 
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pon nem zolt volna1 • adatak neky 217 

eristusnak zent testéét • es meg kéne 109 r 

teek • Ezeknek vtanna az sororok 

meg mosak zent margyt ázzon 

5 nak2 hayat • es az vizyt meg adak 

jnya • Tahat ez beteg soror legottan 

zolny kezde • es elmeye meg juve • 

es meg gyogyvla • Ezen soror lucia 

vala • ky lattá vala • hog zent mar 

io gyt ázzon tytkon nezy vala az evnen 

terdeyt • mert meg kemenyettenek 

vala az ev bodog terdey mykeppen 

az ag fának heya • : • — ) 

15 Huzon egyedyk sorornak vala ne 

ue soror katerina • es vala ezterga 

my sennye vrnak leyanya • 

Ez soror katerina mykoron byzon 

20 sagot tevn zent margyt azzonrol 

nem tuda meg mondany hány ez 

tendevs • hanem chak azt • hog hu 

zon evt eztendeyg volt ez clastrom 

ban ez zerzetben • Az feyer vary 
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clastromban kedeg volt három ezten 218 

deyg • Ez soror kat'ina vala az • hogky 109 v 

lattá vala mykeppcn zent margyt 

ázzon bochanatot keert vala az soror 

5 tvl • ky evneky harmad napyg nem 

zolt vala • : 

Huzonkettevdyk sorornak vala neue 

Soror alexandria • es vala caacky 

io alexander vrnak leánya 

Ez Soror alexandria mykoron byzon 

sagot tevn zent margyt azzonrol 

vala az jdevben negvenkylenc ezten 

15 devs • es lakozot vala bezpremet es 

ez bodok ázzon clastromaban ez zer 

zetben huzonhat eztendeyg • Ez vala 

az soror alexandria kynek atta vala 

zent margyt fel tartany az heet 

20 zevl dyznot • kyvel ez zvz magát 

gyakorta veri es verety vala • : -

Huzon harmadyk sorornak vala 

neue • soror agnes • es vala somogy 
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gergely vrnak leánya • 219 
110 r 

Ez Soror agnes mykoron byzonsagot 

tevn zent margyt azzonrol • vala 

5 harmyc heet eztendevs • es lakozot 

vala ez zent zerzetben huzon evt ez 

tendevt • Mykoron kedeg az zerzet 

ben be jeut vala • vala tyzenkeet ez 

tendevs • Ez soror agnesnek egy jdev 

io ben zent jván napyan • zent margyt 

ázzon halála vtan • orchaya oly jgen 

meg dagada • hog az job zemet be 

fede • es nem lathat vala vele • Tahat 

ez2 soror veue zent margyt ázzon 

15 nak hayat • es meg tevrevle vele 

az ev orchayat • es meg gyogyvla • : ) 

Huzon negedyk sorornak vala neue 

soror benedicta • es vala canac 

20 istvan vrnak leánya • : - -

Ez soror benedicta mykoron byzon 

sagot tevn zent margyt azzonrol • 

vala az jdevben ez zerzetben létének 
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ez clastromban huz eztendeye • de pezprimy 220 

clastromban hány eztendeyg volt • nem 110 v 

tuda meg mondany • Ez vala az soror 

benedicta ky zent margyt azzont oly 

5 erevssen verte vala vezzevuel az capitu 

lom házban • ez zent zvznek kérésére • 

hog ez soror jgen meg farradot 

vala ez veresegbevl • : 

io Huzon evtevdyk Sorornak vala neue • 

Soror margaréta • es ev vala er 

dely matyvs herchegnek anya • 

Ez Soror margaréta mykoron 

15 byzonsagot tevn zent margyt ázzon 

rol • vala az jdevben evtven egy ez 

tendevs • evzvegysegenek kedeg vala 

huzonkeet eztendeye • mely eztendevk 

ben lakozot vala mynd ez clastromba 

20 mynt egy zerzetes • az vtan be evltev 

zek ez zent zerzetben • es vala jmmar 

tyzen három eztendeye • Ez Soror 

margaréta jgen zerety vala zent 

margyt azzont • es vgy mond vala 
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vala az papa kevuetynek • hog vala 221 

mykoron ev neky valamy betegsége m r 

tevrtent • auagy fyaynak tevrtent 

valamy háborúsága • myndenkoron 

5 ez zent zvznek kevnyereg vala • 

es meg halgatatyk vala • : • — 

Huzon hatodyk Sorornak vala neue 

Soror judit • es ev vala moyses 

10 nadrospannak <leaya> leánya • Mely 

moyses nadrospan atta ez bodog 

ázzon clastromanak • jgalt mynd 

hozza tartozoual evrek alamysnavl • : -

15 Ez Soror judit mykoron byzonsagot 

tevn zent margyt azzonrol • vala 

az jdevben negven neeg eztendevs 

es lakozot vala ez zerzetben tyzen egy 

eztendevt • Ez soror judit hallotta vala • 

20 hog olimpiadis azt monta vala • zent 

margyt azzonnak • hog az fevldbe 

keresi istent mynt az dyzno • kyt 

ez zent zvz nagy békességgel el 

tevre • zolas nekevl • : - -
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Huzon hetedyk Sorornak vala neue 222 

Soror anna • Nyttray meloan leánya 111 v 

Ez Soror anna mykoron byzonsagot 

5 tevn zent margyt azzonrol • vala 

az jdevben • ez zerzetben léteiének 

huz eztendeye • Ez vala az soror an 

na ky zent margyt azzonnak kar 

yat meg kevtevtte vala az kevtellel 

io vgyhog által járta vala az ev karya 

nak husat • : 

Huzon nyolchadyk Sorornak vala 

neue • Soror katerina cantrix • es 

15 vala varady andras vrnak leánya • 

Ez Soror katerina mykoron byzon 

sagot tevn zent margyt azzonrol 

nem tuda meg mondany eztendeyet 

20 hanem chak azt monda hog hvz 

eztendeye vagyon az zerzetben • Ez 

vala az soror kynek beketelenseges 

gondolatyt meg esmérte vala • 

zent margyt ázzon az ebeden • 
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Huzon kylenchedyk sorornak vala 223 
neue • soror margaréta • betamy 112 r 

drisnak leánya • : • • • 

5 Ez soror margaréta mykoron 

byzonsagot tevn zent margyt az 

zonrol • vala az jdevben negven 

neegy eztendevs • es lakozot vala 

ez zerzetben tyzenhat eztendevt • 

IO 

Harmychad Sorornak vala neue • 

Soror candida • gauray tauros 

vrnak leánya • : • -

15 Ez Soror candida mykoron byzon 

sagot tevn zent margyt azzonrol • 

vala az jdevben huzon nyolc ezten 

devs • es lakozot vala ez zerzetben 

huzon egy eztendevt • Ez vala az so 

20 ror kynek meg jelentek vala 

zent bertalam • zent demeter • 

es zent levrync • Azért hog meg 

byzonehtanayak zent margyt 

azzonnak ev méltóságos nagy 

25 zentseges voltath • : • - -
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harmyc egygyedyk sorornak vala ne 

ve • soror ersebet • es salony geman js 

pan vrnak leánya • : • • 

5 Ez soror ersebet mykoron byzonsagot 

tevn zent margyt azzonrol • vala az 

jdevben huzon heet eztendevs • es jvt 

ez clastromban heet eztendevs korában 

lakot vala kedeg ez zerzetben huz ez 

10 tendevt • Ez soror ersebetnek hallá 

sara monta zent margyt az ev 

anyának • hog jnkab akarya hog 

az ev testet foltonkynt el mételyek 

hognem házasságra menne • : - -

15 

Hamyc kettevd sorornak es vala 

neue soror ersebet • es vala adrian 

ispán vrnak leayana • - -

20 Ez soror ersebet mykoron byzonsa 

got tevn zent margyt azzonrol • 

nem tuda meg mondany hány ez 

tendevs • hanem chak hog huz ezten 

deyg volt az zerzetben • Ez soror er 

25 sebet egy jdevben zent margyt ázzon 
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nak halála vtan meg mosa zent 225 

margyt azzonnak hayat es azt 113 r 

meg ada az beteg sorornak jnjte • 

mely beteget lelt vala három hol 

5 napyk hydeg • nemykoron neged 

napi • nemykoron harmad napy • 

es semmyvel megnem gyogvlhata • 

hanem chak ez mosadeek bor<o>hral • 

io harmyc harmadyk sorornak va 

la neue soror katerina somogy 

marc leánya • : -

Ez Soror katerina mykoron byzon 

15 sagot tevn zent margyt azzonrol • 

vala az jdevben huzon hat ezten 

devs • es lakot vala ez zerzetben huz 

eztendevt • Ez soror vala ky lattá 

vala • hog zent margyt ázzon az 

20 beteget be kevte tehén ganeual • 

es az varas beteget meg ferezte 

vtalat nekevl • Ezen soror vala ky 

az papa kevuety elevt nem akar 

semmyt mondany zent margyt 

25 azzonnak zentseges eletyrevl • : • 
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Harmyc negedyk sorornak vala neue • 226 

soror chinga auagy chenge • es vala 113 v 

badoldy jspannak leánya • : • -

5 Ez soror chenge mykoron byzonsagot 

zent1 margyt azzonrol • vala az jdevbé 

harmyc eztendevs • es lakot vala ez 

clastromban huzonegy eztendevt • Ez so 

<rol> ror vala az • ky hallotta vala • hogy 

io mykoron zent margyt ázzon jmadko 

zyk vala • hog vala kyvel zol vala • Az 

zoot halya vala • de az jgyket nem 

erty vala ez soror • : - -

15 harmyc evtevdyc sorornak vala 

neue aglent • es vala bezprymy an 

dras vrnak leánya • : - -

Ez Soror aglent mykoron byzonsa 

20 got tevn zent margyt azzonrol • va 

la az jdevben evtven eztendevs • es la 

kot vala ez keet clastromban bezprimet 

es ez bodog ázzon clastromaban • az jdev 

tevl fogua mydevn meeg foga sem 

25 hullot vala • de ez soror semmyt 
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tevbbet nem mondhata zent margyt 227 

azzonrol • hanem chak azt hog jgen H 4 r 

aytatos volt • es isten felev • es hog so 

kayg allot jmadsagban • es hog nagy 

5 zerelmel nagy keuansagal zolgalt 

az betegevknek es az kevssegnek • 

Mert jgen beteg vala • es nem zolhat 

vala az jdevben ez beteg soror • : • 

10 harmyc hatod sorornak vala neue 

soror Alincha aykay peter vrnak leánya 

Ez soror Alincha mykoron byzonsagot 

tevn zent margyt azzonrol • vala az 

15 jdevben harmyc eztendevs • es lakot 

vala ez chastromban huz eztendevt • 

Ez soror nagy sok zentseges dolgayt 

lattá vala zent margyt azzonnak 

Ezen sorornak zyvenek gondolatyt es 

20 meg esmérte vala ez zent zvz • de 

ez soror nem akar vala ev róla 

byzonsagot tenny • hanem az vr 

isten meg ostoroza • halálos korsag 

gal • es vgy tevn nagy sok tanolsagot 

25 ez zent zvznek zentsegerevl • : - • 
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Harmy'c heted sorornak vala ne 228 

ve Maria • es vala myhal vrnak 114 v 

leyanya • : 

5 Ez soror marianak mondásáról 

sem eztendeyrevl • semmyt nem jr 

tak az legendában egyebet • hanem 

chak azt • hog az soror margaréta 

anna ázzon leánya • mondotta vala 

io ez soror marianak • hog ev ezen 

jgen chodalna • hog zent margyt 

azzonnak <j> válla faydalmaert or 

vost hoznának • es hog ez soror mar 

garetanak es • azon helyen kezde fay 

15 ny • Mygnem bochanatot kére zent 

margyt azzontvl ez soror • : - -

Harmyc nyolchad sorornak va 

la neue aglent • serennay lazlo vr 

20 nak leánya 

Ez Soror aglentnek sem jrtak sem 

myt eztendeyrevl • hanem azt hog 

mykoron az soror cecilia meg be 

25 tégedet volna ez zent zvznek halála 
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vtan • hog ez soromak jelen voltara 229 

zent margyt azzonnak segedelmének 115 r 

hyvasara gyogyvla meg • 

5 harmy'c kylenched soromak vala 

neue soror ancilla • : - -

Ez soror ancilla lattá vala mykep 

pcn zent margyt ázzon fel vcvtte 

io vala az veen beteg ersebetet ev ev 

lében • vtalatnekevl • Ez sorornak 

sem jrtak meg eztendeyt • : - -

Negvenevd sorornak vala neue 

15 petronilla • es vala tongay peter 

vrnak leánya • : - -

Ez soror petronylla vala az kynek 

zent margyt ázzon meg esmérte 

20 zyvcnek jllyen gondolatyt • hog azt 

keuanya vala hog evneky velagy 

zeep ruhay volnának • Ez sorornak 

sem jrtak meg eztedeyt • 

25 Jt végeztetnek el az sororoknak vallasy-
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Jmmar it kezdetnek el • hnagysagos 230 
vraknak • es tyztelendev atyáknak 115 v 
es kevzenseges jámboroknak vallások •) 

5 Elevzer tezen byzonsagot • zent mar 
gyt azzonnak zentsegerevl • eztergamy fylep ersek ez kep 
pen • Mykoron zent margyt azző 
meg holt volna • es eztergamy 
fylep ersek meg hallotta volna ez 

io zent zvznek magery kyralnak le 
yanyanak halalat2 • Eljvve azért 
ez ersek bodog ázzon clastromaba 
nyvlak zygeteben • nagy tyztes 
tarsossaggal • zent margyt ázzon 

15 temetésére • Azért az ersek be men3 

veen az clastromban1* az helyre • hol 
zent margyt halva fekevzyk vala 
Az ersek kedeg be vyve ev vele zét 
margyt azzonnak testéhez az cla 

20 síromban • vacy pispekevt • Obu 
day prépostot • es egyéb tyztelen 
dev atyákat es fraterevket • My 
koron az ersek lattá volna az soro 
roknak es frtereknek nagy kese 

25 revseges syrasoka revasokat ordey 
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tasokat • zent margyt azzonnak hala 231 

laan • jóllehet az érsek sem tevrhety1 H 6 r 

vala mynd az ev vele valókkal syralm 

nekevl • az ev nagy aytatossagoknak 

5 myatta • de maga azért az érsek 

vygaztalya vala • az sororokat es az 

frátereket mondván • Nem keel ty 

nektek syrnotok az evrek kyralnak 

leányán • de jnkab evrevlnetek keel • 

10 Mert jmmar az mennyey' evrek 

evreksegnek jvtalmatt evtet ven 

nye nylvaan lagyvk • es az vtolso 

feeltamadasnak dychevsegeet lagyvk 

ev rayta lenny • Ezenképpen ez er 

15 sek byzonsagot teveen ez zent zvz 

nek zentsegerevl • eltemete evtet 

nagy tyztessegvel •:•-</>• 
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JEGYZETEK 

1 A A; fölött piros tintafolt. 
2 A szónál és az alatta lévő szóknál lyukas a papír. 

A szó után későbbi kéz jelölése. 
4 A margóról ide utalva: az ifis későbbi bejegyzőtől származó felol

dása: Jhesus. 
5 A sor jobb szélén valószínűleg a másoló tollvonása. 
1 A szótöredéken későbbi kéz halvány áthúzása. 
2 A szónál és az alatta lévő szóknál lyukas a papír. 
3 A sor elején valószínűleg a másoló tollvonása. 
1 A sor jobb szélén tollvonás; esetleg a másolóé. 

A szónál lyukas a papír. 
3 A sor jobb szélén tollvonás; esetleg a másolóé. 
1 A g valamely más betűből, talán k-ból alakítva. 
2 A sor első két szavánál lyukas a papír. 
3 A befejezetlen g pirossal kihúzva. 
4 A sor bal szélén valószínűleg a másoló tollvonása. 
5 Az utolsó szó a másoló betoldása, sötétebb pirossal. 
6 A margón más kéz betoldásaként a profescio (?) szó olvasható; 

ugyanez a kéz aláhúzta a sort és az alattalévő sor középső részét. 
1 A szót valószínűleg a másoló toldotta be sötétebb pirossal. 
2 A szó a másoló sor fölötti, pirossal írt betoldása. 
1 Az utolsó betűn piros folt. 
2 A sor bal szélén valószínűleg a másoló tollvonása. 
3 Valószínűleg a másoló húzta ki az ismétlődő szótagot, de lehet, 

hogy más kéz. 
1 A pont pirossal kitéve. 
2 A sor jobb szélén valószínűleg a másoló tollvonása. 
3 A szó a másoló betoldása a margón; helyére pirossal is megerősített 

jel utal. 
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9: A sor jobb szélén valószínűleg a másoló tollvonása. 
A szó utolsó két betűje a másoló betoldása; az első betüszárat a 
könyvkötő szalagja takarja. 

10: * A sor bal szélén volószínüleg a másoló tollvonása. 

11 : 1 Az első betű helyett az m-et kezdhette el a másoló. 
2 A sor jobb szélén valószínűleg a másoló tollvonása. 
3 Az utóbbi három szó a másoló betoldásaként a lap alján áll. A gy 

előtt tintafolt látható, amely azonban betűt nem takar. 

12: * A szóköz fölött esetleg a másolótól származó jel. 
2 A szó utolsó két betűjét a szó fölé akarta betoldani a másoló, de 

ott nem fért el, s így az egész szót megismételte a margón. 

13: J A szó második a-ját valamely tévesen írt betűből pirossal javította 
a másoló, majd fölötte szintén pirossal újra leírta a betűt . 

14: 1 Az utóbbi két szót valaki — esetleg a másoló — utólag aláhúzta. 
2 A betűt pirossal húzta ki a másoló. 
3 Az r-t a másoló a téves n javításaként a betű fölé irta. 

15: 1 A d összefutott, s emiatt a másoló újrakezdte a szót. 
2 A margón későbbi kéztől származó firka. 

16: 1 Az utóbbi két szót későbbi kéz a margón egymás alatt megismé
telte. 

17: * A szó a másoló szóköz fölötti betoldása, helyére utaló jel nélkül. 

18: 1 A szótag pirossal kihúzva. 
2 A mellékjelek pirossal kitéve. 

A margón későbbi kéztől származó jelölés. 

19: 1 A sor utolsó szavát későbbi kéz a margón ceruzával Aykay formá
ban megismételte. 

2 A lap alsó része erősen foltos. 

2 1 : x Az utolsó betűt a másoló pirossal írta rá a tévesnek ítélt a-ra. 
2 - 6 A mellékjelek pirossal kitéve. 

7 A szó után tollnyom. 
8 - 9 A mellékjelek pirossal kitéve. 

22: 1 A pont pirossal kitéve. 



23: 1 A margón későbbi kéz jelölése. 
2 A szó kicsivel írt első betűjére pirossal nagy e-t írt a másoló. 
3 A harmadik szótagot a másoló a megelőző szótag fölé toldotta be. 
4 A margón későbbi kéz jelölése. 
5 A második szón a másolónak pirossal a sor fölé írt és pirossal jelzett 

betoldása. 
6 Kihúzatlan betükezdet. 

24: ' A z a u-ból alakítva. 
2 A szótag pirossal kihúzva. 
3 Az utolsó t későbbi kéz írása. 

25: 1 A margón későbbi kéz jelölése. 
2 A szókezdet pirossal kihúzva. 

3 - 8 A mellékjelek pirossal kitéve. 
9 A sor végén a hiányzó mi szótagot későbbi kéz toldotta be. 

10-13 ^ mellékjelek pirossal kitéve. 

27: ' A margón későbbi kéz jelölése. 
2 A t utólag pirossal beírva. 
3 A téves szó pirossal áthúzva. 
4 A szó fölött és a margón későbbi kéztől származó firkálás. 
5 A h valamely más betűből alakítva. 

28: x A ponton és a margón későbbi kéztől származó jelölés. 
2 A téves szókezdet pirossal kihúzva. 
3 Az utolsó l átalakítása í-vé későbbi kéztől származik. 

29: l A h n-ből alakítva. 
2 A kihúzás piros színű. 

30: * A h 6-ből alakítva. 
2 A kihúzás piros színű. 
3 A sor jobb szélén későbbi kéz jelölése. 
4 A szót az előző fölé pirossal toldotta be a másoló, s piros jellel utalt 

a helyére. 
5 A szóvégi t későbbi kéznek — értelmetlen, ill. más értelmet adó — 

betoldása. 

3 1 : l A másoló egy eredetileg írt y szárára í rhat ta rá az s-et. 
2 - 3 A pont piros színű. 
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32: 1 A második a-t a másoló utólag í rhat ta be a szóközbe, s ettől a két 
szó összeolvadt. 

2 Az a valamely más betűből alakítva. 
A szót — piros javításokkal és áthúzással — a marcialist szóból 
alakította a másoló. 

3 3 : 1 A margón későbbi kéztől származó jelölés. 
A szót a másoló pirossal először a szóköz fölé próbálta betoldani, 
de mivel nem fért el, a margón sötétebb pirossal újra leírta, s meg 
is jelölte. 

3 A szó a másoló sötétebb piros színű betoldása a margón, piros jel 
utal a helyére; a sorbeli jelet előbb, az általában használt világo
sabb piros tintával tet te ki a másoló. 

34: 1 A mellékjel pirossal kitéve. 
2 Az utolsó három betűn későbbi kéz nyomai. 

35: 1 A t-t h-ból javította a másoló, vagy a sor végi pont kitételekor 
megcsúszott a keze. 

2 - 3 A kihúzás piros színű. 
4 Kihúzatlan betükezdet. 

36: 1 A szó a másoló sor előtti betoldása. 
2 A kihúzás piros színű. 

37: x A szó végi t pirossal betoldva. 
2 A szóközbe későbbi kéz írta be a hiányzó i-t. 

38 : * A szó a másolónak a sor mellett álló betoldása. 
4 1 : ' A B betűnél törött a papír. 
42: 1 A k valamely más, tévesen írt betűből alakítva. 
4 3 : * Az első k g-böl alakítva. 
45 : J A szót a másoló a sor végére utólag toldotta be. 
46 : 1 Kihúzatlan betükezdet. 
47: l A szó elé későbbi kéz betoldotta a hiányzó h betűt . 

2 Az első betű összefolyhatott; ezért kellett újrakezdeni a szót. 
3 A második szótagnál lyukas a papír. 

48 : 1 Az s alatt és a szóközben a lap túlsó oldalán lévő írás nyoma látszik. 
2 A k betűnél lyukas a papír. 

49 : x Későbbi kéz a szó elé beírta a hiányzó h-t, 
50: * A pont fölött későbbi kéz tollvonása. 
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53: • A szó első betűje a tinta alapján a másoló betoldásának látszik, 
bár a betüforma más. 

2 Az y-t egy korábbi téves n-böl alakította a másoló; a betűk sor
rendje azonban hibás maradt . 

3 A szó elején valamely más betükezdet nyoma látható. 

55: 1 A sor végén későbbi kéztől származó jelölés. 

56: a A sor fölött későbbi kéz tollvonása. 
2 A szó a másoló utólagos betoldása. 
3 A mind első betűje más betü(k)ből van kialakítva; valószínűleg a 

következő szót kezdte el a másoló. 

57: 1 A szó utolsó i-je egy másik betűből, valószínűleg ö-ból alakítva. 
2 A szóközben és a margón más kéztől származó jel látható. 
3 Az a a másolónak az előző i fölé írt betoldása. 

58: ' A j valamely más betűből alakítva. 
2 A második n-t a másoló az o fölé toldotta be. 

59: * A szóközben a lap túloldalán lévő írás nyoma látszik. 

60: 1 A második a a p és az y közé, a sor fölé betoldva. 
6 1 : * A sor végén későbbi kéztől származó jelölés. 

2 A papíron lyuk van. 
3 A szót a másoló az előző sor mellé toldotta be, és jellel utal ta a 

helyére, amit azonban eltévesztett, s későbbi kéz korrigált. 

62: 1 A v-né\ a lap túloldalán lévő írás nyoma látszik. 
2 Az első két betűnél lyukas a papír. A b betoldása, a v-n lévő igazítás 

és a margón álló bevreben talán későbbi kéztől származik. 

63 : J A két szót — talán egybecsúszásuk miatt — a másoló a sor elé 
még egyszer leírta. 
A margón későbbi kéztől származó firka. 

64: J A margón későbbi kéztől származó jelölés. 
2 Az y-on az elmosódott részt későbbi kéz halványan pótolta. 

65: : A szó után és a margón későbbi kéztől származó jelölés. 
2 A lap jobb sarkában — az írástükrön kívül — a J. S. betűk lát

hatók, s — talán ennek töredékeiként — hasonló nyomok néhány 
előző lap sarkában is vannak. 

67: x A margón későbbi kéztől származó jelölés. 
2 Az első betűn a papír törése látható. 
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68: 1 2 A szóközben a lap túloldalán lévő írás nyoma látszik. 
3 A tévesen írt r-t a másoló — nem egyértelműen — í-vé javította. 

69: 1 A szó a másoló betoldása. 
2 Az áthúzott betűk olvasata lehet ny is. 

7 1 : 1 A szóközben a lap túlsó oldalán lévő írás nyoma látszik. 
72: 1 _ 2 A szó a másoló betoldása. 
73 : 1 A szóközben és a sor mellett későbbi kéztől származó jelölés, ill. 

firka. 
74: * A szón penészfolt van. 

2 A második betű összefuthatott, ezért kellett a szót újrakezdeni. 
3 A hiányzó a-t későbbi kéz írta a szó fölé. 

75: 1 A szón penészfolt van. 
76: 1 A betű összefutott, ezért kellett újrakezdeni a szót. 
77: 1 A margón későbbi kéztől származó jelölés. 

2 A szónál törött a papír. 
3 Az utolsó betűnek csak a fele van meg. 

78: * A szónál törött a papír. 
2 A szót ebben a javított formájában a margón újra leírta a másoló; 

a helyére utaló jelet a kihúzott szó fölé tette. 
3 Az a fölött a másoló tintájának nyoma. 

80: 1 A szó utólag betoldva. 
8 1 : 1 A szó első betűjét valamely más betűből formálhatta a másoló. 
82: * Az e fölött a másoló tintájának nyoma. 

2 Az utolsó betűnek csak a fele van meg. 
8 3 : 1 A szóközben és a margón későbbi kéztől származó jelölés. 

2 A szóközben a lap túlsó oldalán lévő írás nyoma látszik. 
85: 1 A t szárának áthúzása későbbi kéztől származik. 
86: 1 A szó a másolónak a kihúzott szó fölött álló helyesbítése; helyére 

vonás mutat . 
90: x A ponton és a sor mellett későbbi kéztől származó jelölés. 
9 1 : * Az elválasztójel későbbi kéztől származik. 

2 A szó a másoló betoldása. 
3 Az y valamely más betűből alakítva. 
4 A szónál foltos a papír. 
5 Az / talpára tintafolt esett; a szó után elmosódott nyom: talán 

betükezdet látható. 



92: 1 Az r-en későbbi kéz nyoma látszik. 

93 : 1 A másoló helyesbítése a lap alján. 

96: * A margón későbbi kéz jelölése. 
2 A margón a sor mellett kezdődően négy sorban egymás alatt Pray 

Györgytől származó bejegyzés; a magyar szöveg lényegének latin 
fordítása: S. Margarita obyt A°. 1271°. 15° february annor' 29°. 

97: x A szó a másoló utólagos betoldása. 
2 - 4 A szóközben foltos a papír. 

98 : A harmadik e alatt betünyom és annak áthúzása látszik. 
2 A második r-t a téves /-re írta rá a másoló. 
3 A sor mellett későbbi kéztől származó jelölés. 
4 A t; alatt tollnyom látszik. 
5 A hiányzó la szótagot későbbi kéz betoldotta a sor végére. 

99: l A szó utólag betoldva. 

101: l A h valamely más betűből alakítva. 

102: ' Az utolsó két betű összefutott, ezért kellett újrakezdeni a szótagot. 

103: * A szó a másoló betoldása, a helyére utaló jel későbbi kéztől szár
mazik. 

104: ' Az utóbbi két szó a másoló utólagos betoldása. 
2 A sor után későbbi kéztől származó ceruzás jelölés. 
3 A k í-ből alakítva. 

105: x Az oldal végén későbbi kéztől származó ceruzás jelölés. 

106: ' A margón későbbi kéztől származó firka. 
2 A szó a másoló betoldása. 

107: l A sor végén a hiányzó te szótag későbbi kéztől származó halvány 
betoldás. 

1 0 8 : 1 - 2 A szó utólag betoldva. 
3 Az y és / között a hiányzó u idegen kéztől származó betoldás. 
4 A g-t z-böl valószínűleg a másoló javította. 

109: 1 A k-n valamiféle javítás nyomai. 
2 A meer szó esetleg a másoló későbbi betoldása. 
3 A második betű csak félig van meg. 
4 A szó utolsó két betűjén idegen kéz nyomai. 

111: * A másoló a tévesen írt s-et a betű fölött z-re javította. 
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112: ' Az a a margón áll, valószínűleg betoldásként. 
2 A g a másolónak a téves k alá írt javítása. 

113: 1 - 2 A margón idegen kéz jelölése. 
114: 1 Az f j-böl alakítva. 

2 A hiányzó n-t a másoló a helye fölé toldotta be. 
116: 1 A szó utólag betoldva. 
118: J A p és b egymásraírva. A b későbbi kéz javítása. 

2 A z alatt egy tévesen kezdett betű nyoma. 
3 A sa-t idegen kéz pótolta. 
4 Az u alatt egy tévesen kezdett betű, talán a nyoma. 
5 A kettőspont után egy arcot ábrázoló tollrajz van piros tintával, 

amely a másolótól származik. 
6 A v idegen kéz pótlása. A másoló feltehetően elfelejtette beírni. 

119: x A folt miatt olvashatatlanná vált betűket: volna az vachoran utó
lag valaki átírta. 

2 A szó második a-ján idegen kéz átírásának nyoma látszik. 
3 A k egy tévesen írt n-ből javítva. 

120: x A szóvég eredetileg rí lehetett, a folt miatt olvashatatlanná vált 
betűket utólag valaki uí-re javította, átírva az eredetit. A következő 
szót is átírta. 

121: * A szóvégi tetik-en későbbi kéztől származó javítgatás. Ugyanez a 
kéz a következő szót is átírta. 

2 Az olvashatatlanná vált szót és a következő szó első szótagját ide
gen kéz átírta. 

3 A szó a másoló utólagos betoldása a lap tetejéről, jel utal a helyére. 
4 A g írása közben a tinta összefolyt. 
5 A második a fölötti vonal idegen kéztől származik. 
6 A na szótag a másoló betoldása. 

122: * Az első két betű egy folt miatt olvashatatlanná vált. Idegen kéz 
utólag kiegészítette a szót. 

2 A szóvégi a-k közül egyet a másoló később toldott be. 
3 Az első c után a másoló előbb tévesen i-t írt, majd azt átjavította 

e-re. 
123: * A második k-t idegen kéz í-re javította. 

2 Az a a másoló utólagos betoldása. 

508 



124: 1 A tinta összefolyt az utolsó betűn. 
2 A tévesen írt a o-ra javítva. 
3 A szó utólag betoldva. 
4 A szó első 6-je utólag betoldva. 

127: 1 A szóvégi la a másoló utólagos betoldása. 
2 A k a másoló utólagos betoldása. 

129: 1 Az utolsó betű egy elkezdett g lehet. 
2 A két pont egy vonallá folyt össze. 

131 

132 

136 

137 

1 A szó utólag betoldva. 
1 A szó utólag betoldva. 

1 - 2 A szó utólag betoldva. 
1 A szóvégi ra idegen kéz betoldása. 
2 A í-t utólag írhatta be a másoló, ezért csúszott össze a két szó. 
3 Az utolsó t idegen kéz betoldása. 

140: írás közben a tinta elmosódott, valószínűleg ezért kezdte újra a 
szót a másoló. 

142: * A szóvégi evl-t a másoló utólag pótolta, fekete tintával. 

143: * A papír a betűk középvonalában lyukas. 
2 Ezen a lapon a másoló erősen szétfolyó fekete tintával írt, a t inta a 

második oldalra is átüt . Ezért ez és a következő oldal nehezebben 
olvasható. 

144: 1 A papír töredezett, hiányos. A g és r közötti magánhangzó esetleg 
u is lehet. 

2 A por idegen kéz beírása. 

145: 1 A másoló egy tévesen írt h betűre írta rá az y-t. 

148: 1 A szó utólag betoldva. 
2 Az utolsó két betűt idegen kéz áthúzta. 

150: a A második e fölött idegen kéz jelölése látható. 

152: 1 A második nag szótag utólag betoldva. 
2 Az a valószínűleg másik betűből, talán n-ből alakítva. 

154: ' A z n utólag betoldva. 

155: 1 A kihúzott betű u esetleg g kezdete lehet. 

156: 1 Az o-t utólag toldotta be a másoló egy kihúzott betű fölé. 
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157: * Az i-t idegen kéz alakította a-vá. 
2 A második e-t idegen kéz átírta i-re. 
3 A papír az első h alatt lyukas. 
4 A (feltehetően penész-)folt miatt olvashatatlanná vált első szótagot 

idegen kéz utólag átírta. A vesszőt is ez az idegen kéz tet te ki. 
5 A szóvégi c-t idegen kéz húzta át. 

158: 1 Az o későbbi kéztől származó betoldásnak látszik. 
2 Tévesen kezdett betűt javított a másoló í-re. 
3 Az utóbbi három szó a másoló betoldása a lap aljáról, jellel utalva 

a helyére. 
4 A z-t idegen kéz fc-ra javította. 

159: * A folt miatt olvashatatlanná vált betűket idegen kéz átírta, a ket
tőspontot is ő alakította egy pontból. 

2 A g-t a tévesen írt fc-ra írta rá a másoló. 
3 A szóvégi e-t idegen kéz utólag kihúzta, majd a 25. sor végére 

betoldotta az általa helyesnek vélt szót. 
160: 1 A szó közepén a ío áthúzása idegen kéztől származik. 
161 : 1 Idegen kéz utólag z-re javított két betűt. 
163: 1 Az o-t idegen kéz toldotta be. 

2 A második a fölötti jel idegen kéz nyoma. 
164: 1 Az o-t idegen kéz toldotta be. 
165: 1 A szó a másoló betoldása. 

2 - 3 A g-t idegen kéz íí-re javította. 
166: J A la szóvéget idegen kéz toldotta be. 
167: * A szót utólag toldotta be a másoló. 

2 Az első g fölött a másoló áthúzása, talán a fc-vá javítás nyoma 
látszik. 

3 A p fölött egy tévesen írt szár van áthúzva, amelyet még a másoló 
javított , de egy idegen kéz is átírt. 

168: 1 A g-t utólag esetleg idegen kéz (a betűtípus alapján), esetleg a 
másoló (a tinta színe alapján) utólag íí-re javította. 

2 A szó utólag betoldva. 
3 Az e-t az n helyett tévesen írt m harmadik szárából alakította a 

másoló. 
4 A szóközepi r-t a másoló utólag toldotta be, a szóvégi í-t egy 

tévesen írt r-ből alakította. 
5 A szóvégi bevl-t idegen kéz utólag nek-re javította. 
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169: J Az o-t idegen kéz toldotta be. 
2 A kihúzott szó első betűje s és / is lehetett. 

170: l A szó utólag betoldva. 
174: * A másoló betoldása, a betoldás helyére utaló jel nélkül. 

2 A szó utólag betoldva. 

175: ' A z r utólag betoldva. 

1 7 6 : 1 - 2 A sor elején idegen kéztől származó sorszámozás. 
3 A o idegen kéz pótlása. 
4 Az / idegen kéz betoldása. 
5 A szót idegen kéz egészítette ki a da betűkkel. 

177: i Idegen kéz utólag betoldott még egy la szótagot, fekete tintával. 
2 A szóközepi o idegen kéz betoldása. 

178: * A szóvéget idegen kéz í/í-ra javította. 
2 Az o-t idegen kéz toldotta a szóba, az e-t pedig j-ie javította. 
3 A c-t idegen kéz &-ra javította. 

A t-t idegen kéz írta a szóhoz. 
1 A szó utólag betoldva. 
1 A szó utolsó betűje egy elkezdett, de be nem fejezett t lehet. 
1 A t - t a másoló o-böl javította. 
1 A másoló a tévesen írt szó a betűjét áthúzta, a t-t h-va, javította. 
1 Tévesen kezdett betű. 

179 
180 
181 
186 
187 
189 1 Idegen kéz betoldott egy e-t a szó végére. 

2 Idegen kéz kiegészítette a szót a vo betűkkel. 

190: ' A szó utólag betoldva. 

191: * A szókezdő betű erősen elhalványodott, legvalószínűbben t. 
2 A k alatt egy tévesen kezdett z látszik. 

193: ' Az y alatt egy tévesen írt e látszik. 
2 Idegen kéz az első a fölé betoldott egy másikat is, a z elé pedig 

beírt egy s-et. 

195: ' A z alatt egy tévesen kezdett betű nyoma látszik. 
2 A szókezdő h-t a másoló valamely más betűből alakította. 
3 A z-t egy másik, talán v betűre írta rá a másoló. 
4 Az e utólag betoldva. 

196: 1 A z alatt egy tévesen kezdett betű nyoma látszik. 

511 



198: 1 A szó utólag betoldva. 
199: * Az első z alatt egy tévesen húzott betű fölső szára látszik. 
200: * A szó eleji h-t idegen kéz toldotta be. 

2 A másoló valószínűleg tévesen kezdett betűből formálta a z-t. 
202: 1 A szóvégi Z-t idegen kéz javította át fc-ra. 
204: 1 A betűt írás közben olvashatatlanná tehette egy folt, ezért áthúzta 

a másoló. 
2 A második i utólag betoldva. 

206: 1 A szó utólag betoldva. 
207: Az a fölött egy e látszik. Talán az a-t akarta e-re javítani a másoló. 

2 A szó utólag betoldva. 
208: 1 A t későbbi kéz betoldása. 
2 1 1 : 1 A szó utólag betoldva. 

2 Az a utólag betoldva. 
214: 1 A szám a másoló utólagos betoldása. 
215: 1 A tőn szó idegen kéztől származik. 

2 Idegen kéz kibővítette a szót a ni szótaggal. 
217: * A szó eredetileg vala lehetett, ezt javította a másoló. 

2 A sor előtt idegen kéz jelölése látható, funkciója nem világos. 
219: ' A z e utólag betoldva. 

Az egy tévesen írt s fölé írva. 
225: 1 A javított , kihúzott betűk: o és h egymásra írva. 
226: 1 A szó előtt idegen kéztől származó betoldás, tőn olvasható. 
230: 1 Az utóbbi három szó a másoló utólagos betoldása, jellel a lap te

tejéről ide utalva. 
2 A h valószínűleg 6-ből alakítva. 
3 Az n-t valószínűleg a másoló alakította ki valamely más, talán 

tévesen kezdett betűből. 
4 Az r utólag beszúrva. 
5 A t idegen kéz betoldása. 

231 : 1 A második e utólag betoldva. 
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