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BEVEZETÉS

1. Az 1942-ben Codices Hungarici címmel megindított sorozat máig megjelent
mindössze nyolc kötetében csupán hat korai magyar nyelvű kódexünk hasonmása
került a közönség elé, holott a nemzeti kincseink és kultúránk iránt egyre növekvő
és mind általánosabb érdeklődés, nemkülönben a tudományos érdek ennél szapo-
rább ütemet követel. A sürgető igények kielégítése végett az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszéke a Magyar Nyelv-
tudományi Társaság közreműködésével kevesebb anyagi eszközt felhasználó, egy-
szersmind szerényebb kivitelezésű, de az eredetileg kitűzött főbb célokat mégis
szem előtt tartó, egységes elvek alapján szerkesztett új sorozatban kívánja 15—16.
századi magyar nyelvű kódexeink nehezen hozzáférhető hasonmását közzétenni.

A Régi magyar kódexek néven induló sorozatban — bár a tudományos érdek el-
sősorban a hasonmás közzétételéhez fűződik (BENKŐ LORÁND, ÁrpSzöv. 33—5) -
nem mondunk le a betűhű átirat közléséről sem, mert a Codices Hungarici sorozat
betűhű átiratot is tartalmazó köteteit több,, a paleográfiától távolabb eső tudomány-
ág is hasznosítani tudta, és az általánosabb érdeklődésű közönség is elismeréssel
fogadta. A sok esetben még hiányzó latin megfelelők felkutatásáról és közléséről
azonban a sürgető igények és a szűkös anyagiak miatt le kell mondanunk.

A sorozat első tagjaként annak az 1521-ben keletkezett magyar nyelvű kódex-
nek a hasonmását és betűhű átiratát adjuk ki, amelyet írója Könyvecse az szent
apostoloknak méltóságokról címmel vezet be. Kódexünk minden bizonnyal latin-
ból való fordítás. A latin szöveget a kutatás eddig még nem tárta fel. A mégis ren-
delkezésünkre álló latin részletekből bevezető tanulmányunkban ízelítőt adunk,
majd az idézetek lelőhelyét tételesen felsoroljuk. Teljességre ebben sem törek-
szünk, ahogy a kódexünkkel kapcsolatos irodalmat is — bár azt sem mindenre ki-
terjedően — csak megemlítjük, de nem ismertetjük. Bevezetőnkben a kódex rész-
letes leírását tekintjük feladatunknak, s legfeljebb másokat ösztönzünk arra, hogy
kiadványunkat kutatásaik során hasznosítsák. ,
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2. A tudományos gyakorlatban általában Apostolok méltósága (bevett rövidí-
tése: ApMélt.), ritkábban Könyvecse vagy Könyvecske néven emlegetett kódexet
a budapesti Egyetemi Könyvtár őrzi. Jelzete: Cod. Hung. XVI. Nro 5.1521. A kéz-
irat sötétzöld színűre pácolt, érdes felületűre barkázott kecskebőrrel bevont táblá-
ba van kötve. A kötés viszonylag új, múlt századi.

Az elülső és hátulsó kötéstáblákra a széleken kívül vastag vonalú, belül véko-
nyabb vonalú arannyal benyomott párhuzamosok futnak; az így alkotott téglalap
közepén barokkos, bélyegzőkből összeállított aranydíszítmény van benyomva.
A gerincet két vízszintes arany lénia három részre tagolja (a középső resz nagyobb).
Az első lénia fölött arany évszám áll: 1521., a második lénia alatt pedig az egyetem
címere. A két lénia közé a kódex címét: „Az zent apostoloknak méltóságokról."
aranyozott gót betűkkel nyomta be a könyvkötő. A könyvecske metszése kékkel
be van fröcskölve.

A mai kötéstábla mérete 143X193 mm. Itt jegyezzük meg, hogy annak a kolli-
gátumnak a táblája, melynek a 17. században kódexünk tagja volt, s melyet máig is
őriz az Egyetemi Könyvtár, 141X202 mm nagyságú a felülete. Ebből következik,
hogy a kódex lapjainak magasságából csaknem 1 cm-t az újabb bekötés alkalmával
levágtak. A vágás miatt a 32. és 48. lap alján csak nyomok maradtak az őrszóból,
a 30. lap alján pedig szinte a felismerhetetlenségig megcsonkult egy szó (talán:
octaú). Ez utóbbi bizonyára nem is szövegünk írójának kezétől származik, de ez
éppen a csonkítás miatt határozottan meg nem állapítható.

A kötéstáblát elöl újabb kori barna előzéklap követi, hátul pedig ugyanilyen
előzi. A kódex maga csupán 32 fólióból (tehát 64 lapból) áll, nyilván ezért nem
takarékoskodott a könyvkötő a Diósgyőrből származó fehér szennylapok hozzá-
adásával. Elöl 2, hátul pedig 13 fóliót tett hozzá. Ezek nélkül nem alakíthatott vol-
na ki olyan gerincet, amelyen a cím elfért volna. A 32 fóliós kézirat négy fasci-
culusból áll. Egy-egy fasciculusban négy-négy kettős fóliót találunk, vagyis kó-
dexünkben négy quaterniö van.

A fóliók mérete: 135X185 mm. Ez némileg kisebb ugyan az A/5-os formátum-
nál, mégis hogy a hasonmás körülvágás után is tükrözze a kódexbeli fóliót, szük-
ségszerűen némi kicsinyítéshez kellett folyamodnunk. A tőlünk közölt hasonmás
felülete csak 116X172 mm, vagyis a mm2-ben számolt kicsinyítés mértéke 20%
(magasságban mérve 7%, szélességben pedig 14%). Mivel a kézirat szokatlanul
tiszta és jól olvasható — ennek megfelelően a hasonmás is —, a kicsinyítés ezúttal
a tudományos hasznosságot nem csökkenti.

Az írástükör nagysága a kódex 3. lapján jnérve 104X160 mm. A tükör sehol
sincs körülhatárolva, sem bevonalazva. A tükröt a külső és belső lapszél behajtá-
sával jelölte ki a scriptor. A bal margót különösen tisztelte, s sorai is egyenesek.
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A sorok száma 19—24 között ingadozik, mégis minden lap egyforma sűrűségűnek
tűnik. A kézirat külalakja, a végig egyenletes és fegyelmezett írás igen gyakorlott
scriptortól eredö másolatra vall. Az egyes fejezetek elején álló iniciálékat is a má-
soló írta, illetőleg rajzolta be.

A kéziratunkhoz felhasznált papír eléggé finom, nem túlzottan rostos. Bizo-
nyos, hogy egyetlen szállítmányból való. Erre utal a vízjegy is, amely ugyan sehol
sem teljes - ti. mindenütt a hajtásba esik, és egy-egy lapon csak egyik fele lát-
ható (pl. alsó fele a 43. lapon, felső fele a 47. lapon) -, de a kódex elejétől végéig
gyakorta feltűnik. Összeforgatás után alakja így vázolható:

Az ábra neve CM. BRIQUET-nél (Les filigranes. Dictionnaire historique des mar-
ques du papier des leurs apparition vers 1282 jusqu'en 1600. Genéve, 1907. I—IV.)
kalap (chapeau), s bár sok ilyet közöl, a mienkkel teljesen azonos ábrára nála sem
akadtunk. A tőle közölt 3401., 3407. és 3408. sz. ábra hasonlít leginkább a mienk-
hez. Ezek — mint a kalapos vízjegyek általában - itáliai eredetre utalnak. A többiek
egyébként mellékjelesek ugyanúgy, mint a Cornides-kódexben fellelhető, egyebek-
ben nagyon hasonló vízjegy is (CodHung. VI, II. táblázat e. figura).

A papírív eredeti nagysága - figyelembe véve a körülvágás miatti veszteséget -
kb. 30X40 em lehetett.

3. Az írás végig egyetlen kéz munkája, s annyira egyenletes, hogy még következ-
tetni sem lehet arra, hány részletben végzett az írással a másoló. Biztosan idegen
kéztől csak az 1. lap 3. sorában halványan előtűnő, grafitceruzával írt 3-as szám
származik. Valószínűleg múlt századbeli kéz jegyezte be. Ezenkívül az 57. íap
5. sorában található tpruemben adat n-je származhat idegen, de egykorú kéztől,
és a 61. lap 17. sorában a malazt[nak] adatban valóban fölösleges -nak ragot sem
a scriptor vakarhatta ki - ő ugyanis a törlést áthúzással jelölte --, hanem valaki
más. Gyanús még a 64. lap utolsó sorába beerőltetett, az egész művet lezáró finis
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szó, melynek ductusa nem a mi scriptorunké, viszont igen hasonlít a Winkler-kódex
122. lapján a 20. sorba feltehetőleg ugyancsak utólag beírt Finis szó ductusához.
A grafitceruzával beírt fóliószámok szintén múlt századi kéztől származnak. Ere-
deti paginálás kódexünkben nincs.

A tinta végig sötétbarna, s itt-ott észrevehető, hogy fogytán volt a tollhe-
gyen. Színezés csupán az 1. lapon fordul elő; az 1., 3. és 4. sorban a címet piros
tintával húzta alá a scriptor vagy valaki más. Az írás típusa MEZEY LÁSZLÓ (Cod-
ices medii aevi Bibliothecae Universitatis Budapestinensis. Bp., 1961. passim; Paleo-
gráfia. Egyetemi jegyzet. Bp., 1962. 69-74) terminusával élve: gothica textualis
cursiva.

Hogy nő írta-e a szöveget vagy férfi, arra az írásból magából nem következtet-
hetünk. A szövegben sűrűn előforduló megszólítások mind a címzetteket, mind a
scriptort illetően nőre utalnak (VOLF: Nytár. VIII, XXXIV. 1.). Tízszer nevezi
nénéim-nek olvasóit a másoló (2/15, 3/12, 5/8, 7/6, 14/11, 26/1, 8, 57/6, 61/3, 7),
egyszer meg így ir: 26/9: zerettywke az drágalátos neweth hogh yst ennek leánynak
mondassunk. Persze, ha csak másolásról van szó, akkor férfi is szóba jöhet scriptor-
ként, aki nőolvasóknak szánt szöveget tartott maga előtt. Scriptorunk azonban
nemcsak másolója, hanem alakítója is volt a szövegnek, s ha férfi lett volna, az utób-
bi mondatot feltehetőleg átalakította volna.

Arra, hogy a scriptor nem szolgai másolója volt a szövegnek, javításaiból követ-
keztethetünk. Néhány javítása bizonyítja, hogy maga is alakította az előtte fekvő
szöveget. Például: 8/1: yrattattak nem tyntawal [de] hanem az elp ystennek lel-
keuel; 14/9: Merth ezek banatoth: keserwsegeth es ffelelmeth [feznek] (zereznek)
prdpgnek; 29/6: my koron kezdend [az vr ysten] (vrunk eristus) ez fpkiyekerth. . .
fyzetny; 36/18: azerth frigyen seh zollfatok merth en [vagyok:] lezek feyedelme-
tek; 41/22: kyk valamel'h zenteketh meernek [ha-] egyenletny az apostolokkal (az
abbahagyott szó hasonlítani lehetett); 46/10: ky wl vala az Q édes [vr] mesteren lába
elpth; 51/12: nyugouek,az en [mehemben:] hay lakomban.

Afelől, hogy a scriptor domonkos apáca volt, maga a szöveg világosít fel ben-
nünket; a domonkos szenteket mint anyánkat, illetőleg atyánkat emlegeti: 30/6:
zenth Margyt ázzon anyánk; 60/5:. zent albert doktor atyánk, 55/4: zent damokos
atyánk, 25/17, 41/2, 14, 53/18, 55/1: zenth, ill. zent thamas doctor atyánk, 35/17:
zenth vinceh doctor atyánk.

4. Kódexünk nemcsak a scriptor személyére, de keletkezési helyére, tulajdono-
sára és sorsára vonatkozó egykorú vagy későbbi bejegyzést sem tartalmaz. A scrip-
tor csupán az írás idejét jegyezte fel (1521).

Kódexünk betűhű átiratát elsőként VOLF GYÖRGY adta ki (Nytár. VII, 127-55;
kisebb betűhív részletet közöl belőle: RMDE. I, 474—6). Azt az állítását, hogy a kéz-
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irat a margitszigeti dömés apácakolostorban készült (i. m. XXXIV. 1.), eddig - nyil-
ván ellenérv híján - még nem vitatta senki (TIMÁR KÁLMÁN: ItK. XXXVII [1927.],
218, XL [1930.], 268; HORVATH JÁNOS, IrMűvKezd. Bp., 1944. 146), legfeljebb
VARGHA DAMJÁN bizonytalankodott kicsit (HORVÁTH SÁNDOR, A Szent Domon-
kos-rend múltjából és jelenéből. Bp., 1916. 232). Ugyanilyen nem közvetlen bizo-
nyítékokra alapozott következtetés az, hogy kódexünk, ha tényleg a margitszigeti
dömés apácák birtokában volt 1521-ben, akkor osztozott az apácák sorsában, vagy-
is hosszú vándorlásba kezdett. A margitszigetiek utódaként már csak hét dömés
apáca kér helyet 1615-ben a pozsonyi klarissza kolostorban, ahol korábban az
Óbudáról menekült klarisszák is helyet kaptak. A domonkos nővérek birtokaikat,
egyházi felszerelésüket, kódexeiket a pozsonyi klarisszákra hagyták (KIRÁLY ILO-
NA, Árpádházi Szent Margit és a sziget. Bp., 1979. 161-3). Itt köthették egybe
azt az öt kódexet (Cornides-, Bod-kódex, Példák Könyve, Könyvecse, Sándor-kó-
dex), amely egymástól el nem választva 1841 júniusában - nem tudni mióta - az
Egyetemi Könyvtár őrizetében volt. A kolligátum még 1846. május 4-én is bontat-
lan, de 1848. november 24-én már szét van kötve a ma ismert kódexekbe (Cod-
Hung. IV, 9—10). Az újabb kutatás hívta fel a figyelmet a kolligátum régi kötés-
tábláján levő 17. századi kéztől származó tartalomjegyzékre. Ebben kódexünk így
szerepel: „Az Szent Apostolokról Valo Irasz." Ugyanettől a kéztől származik a
Nádor- és a Weszprémi-kódex egyik bejegyzése is (LÁZS SÁNDOR; ItK. LXXXV
[1981.], 677). Ez fontos mozzanat, ha tudjuk, hogy a Nádor- és Weszprémi-kóde-
xet Winkler Mihály (1729-1810) pécsi c. kanonok adományozta az Egyetemi
Könyvtárnak a róla elnevezett kódexszel és a Liber precumnak nevezett német
nyelvű kódexszel együtt. Erről HORVÁT ISTVÁNtól (TudGyűjt. XIX [1835.] VII,
84, VIII, 22), TOLDY FERENCtől (A magyar nemzeti irodalom története. 3. ki-
adás. Pest, 1862. II, 81, 83) és SZILÁGYI SÁNDORtól (A budapesti m. kir. Egye-
temi Könyvtár czimjegyzéke. Bp., 1881. 112, 115) értesülhetünk. Feltehető, hogy
ugyancsak Winkler Mihály vette át a II. József rendeletével 1782-ben feloszló po-
zsonyi klarisszáktól a most tárgyalt kolligátumot is, s adta át az Egyetemi Könyv-
tárnak. Ezt a feltételezést támogatja TÓTH ANDRÁS nak az az állítása, hogy Winkler
Mihály hét kéziratot adott a könyvtárnak. A megmaradó bizonytalanságot az
okozza, hogy nem nevezi meg a kéziratokat, s forrására sem utal (TÓTH AND-
RÁS- VÉRTESY MIKLÓS, A budapesti Egyetemi Könyvtár története 1561-1944.
Bp., 1982. 112).

A kolligátum szétszedése után kódexünket a már ismertetett módon bekö-
tötték. A kötés feltűnő azonosságot árul el a Winkler-, Bod-, Cornides-, Sándor-,
Weszprémi-kódex és a Példák Könyve kötésével, tehát valószínűleg mind egy kéz
műve. A könyvkötésre kiadott művek katalógusa szerint e kódexeket nem adták
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ki idegen könyvkötőmestereknek, tehát ezeket valószínűleg Dobocsányi Ignác kö-
tötte be. Róla tudjuk, hogy 1845-től volt könyvtári szolga, és TOLDY FERENC
könyveket is köttetett vele (vö. TÓTH ANDRÁS: Tanulmányok Budapest múltjá-
ból. XI [1956.], 261, 267). Említettük, hogy a szétkötés 1848 novemberében már
befejeződött (CodHung. IV, 10). 1851-ben TOLDY FERENC a Könyvecsét már
önálló kódexként ismerteti (i. m. 1. kiadás. 185L II, 75).

Arra nézve, hogy kódexünk a 17. századi kolligátumba való kerülése előtt is
önálló volt-e, nincs nyomunk, mert a mai fűzés az egykori fűzést (fűzéseket?) el-
fedi. Tény az, hogy első és utolsó lapja feltűnően tiszta. Valószínű tehát, hogy már
kezdetben is egy kolligátum vagy egy kompilált mű tagjaként indult a margit-
szigeti domonkos kolostorból hosszú vándorútjára.

5. Átiratunk igyekszik a kéziratot betűhíven tükrözni. Ennek megfelelően gon-
dosan kiteszünk minden mellékjelet (c, é, g, i, V, n, o, r, w, y, y, z) tekintet nélkül
arra, hogy van-e funkciója vagy nincs. Nem tekintjük mellékjelnek a z felett csak-
nem minden esetben megjelenő indító vonalat. lemondtunk a betűvariánsokról
(alfa, francia r, hosszú s, szigma, zet), mivel hangmegkülönböztető szerepük bizo-
nyosan nincs. A 6z betűkapcsolatban mindig a c fölé tesszük a mellékjelet, holott
ez sokszor átcsúszott a z fölé.

A ma már nem használt betűk hangértéke a következő: c = c \g=gy,gj \l'=ly I
n = ny \Q=Ö, Ő \f=rj \w = ü, ű \y (egyszer)^/ \y = i, íj \í (egyszer) = zj.

A ma már ugyancsak nem használt betűcsoportok a következő hangokat jelölik:
aa = á \ch ( e g y s z e r ) = k \ eh = cs \cz = c, cs \cz =cs lee^é \ ff (szó e le jén) =f\ph =
f I tcz (egyszer) = cc I tcz (kétszer) = cs. Az ew egyszer fordul elő (41/1), de a serip-
tor ezt sorközi betoldással p-re javította.

Megjegyezzük, hogy a h betűt csak akkor számítottuk a betűkapcsolathoz, ha
nemcsak szó végén csatlakozik a megelőző betűkhöz. Nincs tehát a táblánkban
czh, czh, §% .betűkapcsolat (vö. KNffiZSÁnak a kódexünkre vonatkozó táblázatát:
HírTört. 136), mert ilyenek csak szóvégen fordulnak elő, ahol nemcsak a mással-
hangzókat, de még a magánhangzókat is h követi. Nézetünk szerint az ilyen adatok-
ban hangjelölő funkciója csak a cz -nek, cz-nek és i-nek van: 28/12, 14, 16: atezh,
42/11: bwlózh, 1/5: hogh, 36/4: veztegh (ejtsd: vesztegj). Ezenkívül másban is el-
tértünk KNEZSÁtól: a cc, illetőleg cs hangot jelölő betűcsoportba belevettük a
hangjelölésben alkalmazott t-t is. Az ezt indokló adatok: 18/17: Etfzjczer, 1/1:
konwetczeh, 9/2: tanatezokrah.

KNIEZSA táblázatához van még más megjegyzésünk is. Nemcsak az é hangot
jelöli seriptorunk ee-vel és nemcsak néha, hanem több mint százszor, de az á-t is
jelöli űű-val, igaz, csupán nyolcszor (pl. 22/2: el rontaak, 34/1: magaath stb.). Nem
említi KNIEZSA kódexünk é jelét sem, talán azért, mert ezzel csak négyszer talál -
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kozunk. Hangértéke mindannyiszor é (37/21: kérdés, 38/18: gpermeczkék, 40/13:
gypnyprkpdnék, 58/1: ké(z)sén). Nemcsak zárójeles említést érdemel a palatáli-
sok .y-nal való jelölése sem, hiszen ezek igy, ly, ty) előfordulása gyakoribb, mint
mellékjeles változatuké (í ' pedig egyáltalán nincs).

A táblázatunkban nem szereplő v és u hang jelei egyaránt: v, u, w; az sz és z
hangot többnyire z, egyszer s jelöli, az s hangot viszont mindig s. A néma h egy-
szer szó elején is megjelenik (53/15: halazzak magokath; ejtsd: alázzák magokat).

Az átírás során a legtöbb gondot az azonos alakú nagy- és kisbetűk megkülönbözte-
tése és az egybeír ás, különírás okozta. E tekintetben sok a bizonytalanság átiratunk-
ban, hiszen a betűk relatív nagyságának, illetőleg a szavak relatív távolságának mérle-
gelése során - márpedig egyéb lehetőségünk aligha volt - a szubjektivitás kiküszö-
bölhetetlen. Igen sok gondunk volt a következőkkel: E y e, H ^ h, K 'v k, L ^ l
O^o, Q "vQ, T"» t, K'v v, W'v w, Z'v z; az egybe- és különírások közül az ilyenekkel:
27/16: menorzagba, de 3/11: men orzagban; 17/23: vgmond, de 20/23: vg mond.
A bizonytalan esetekben a kisbetűk, illetőleg a különírás mellett döntöttünk.

Munkánk során sűrűn forgattuk a Nytár, átiratát, de ha indokoltnak tartottuk,
eltértünk tőle.

Az írásjelek közül a pontot, a vesszőt, a kettőspontot és a kérdőjelet használja
seriptorunk. Ezek (különösen a kettőspont) az esetek túlnyomó részében a monda-
nivaló tagolására, illetőleg a kérdőmondat jelölésére szolgálnak. Következetlenség
azonban e téren is akad. Ebben az adatban például felderítetlen a kettőspont
funkciója: 53/23: 'András Akayban: Ipn feyedelem.

A sorvégi elválasztást a seriptor két ferde párhuzamos vonással jelölte. Kiadvá-
nyunk ezt a ma használatos jellel helyettesíti.

írónk a munka során sok hibát vétett. Ha észrevette, javított. Legtöbbször át-
húzással - sokszor aláhúzásnak tűnik - semmisítette meg a helytelenül leírt betű-
ket. Az áthúzással törölt betűket mi szögletes zárójelbe tettük (pl. 53/4: [bezyd]
bezedyben). Ha a rosszul leírt betű alakja megengedte, akkor átírta. Mi az átírt
betűt kerek zárójelbe rekesztettük. A helyes betű a zárójel után következik. Külö-
nösen sokat bajlódott az e betűvel (pl. 10/10: gywmqlcz(e)qzem, 27/10: \yg(e)yr]
ygeretyth, 52/11: ekesfejyttek stb.). Az itt csak példázott javítgatások gondos ta-
nulmányozása hangtani szempontból sokat ígérő vállalkozás.

A sorközi és lapszéli betoldásokat mi hegyes zárójelbe tettük (pl. 41/1: Ew(p)tp-
dyk). Ezek egy részében a betoldás helyét is megjelöli a seriptor, mégpedig vessző-
vel (pl. 6/17: apo,<,sto)loknak, 36/15: l,(y)ukas, 53/11: terytte"<ne)nek stb.).

A túlságosan közel került szavak szétválasztását virgulával (51/18: az\angyalok-
kal) és vesszővel (51/12: nyugouekfaz) jelöli a másoló, s van olyan adatunk is,
amelyben egy magasabbra helyezett vagy soron álló pontnak jutott ez a szerep
(14/3:/za.ű/űzaíos, 44/15: menny.monda).
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A szövegünkben elég gyakran előforduló latin szintagmákban szereplő rövidí-
téseket feloldottuk, a helyükön jelölt betűket kurziváltuk (pl. 2/9: fc = etc; 5/13:
ad tituw p/7'mo). A magyar szintagmákban levő rövidítéseket eredeti alakjukban
írtuk át (pl. 5/21: vrükat, 8jl7:j?phetanak, 12/6: zenth yeronig, 60/14: az zent
gfessorok).

6. Kódexünk egy eddig még meg nem talált, valószínűleg kéziratos latin trak-
tátus fordításának másolatát őrzi. A latin szöveg nem lehet túl korai keletkezésű,
mert a másolatunkban megnevezett egyházi tekintélyek közül Ferreri Szent Vince
és Laurentius Justinianus a 15. század első felében működött.

Némi nyoma még annak is van, hogy a latin eredeti Magyarországon keletkezett,
hacsak nem a magyar fordító adta ezeket hozzá: 55/5: zent ystvan kyral'h által:
zent lazlo kyral'h által: zent ymbreh által. . . nag'h sok chodat toth (ti. az Isten).

Hogy fordítással van dolgunk, azt a sűrűn előforduló latinizmusok is mutatják.
Ezekhez a latin szöveg iránti különös tisztelet vezethetett. Néhány esetben az
egyébként gyéren rendelkezésünkre álló latin megfelelő bizonyítja ezt: 45/14:
ky mynemo ahettatossagnak edessegeuel yllettetnek vala az halgatoknak zwwok 'v
(Laurentius Justinianus) quanta dulcedinis suavitate audientium tangebantur corde;
45/22: mellyek letetnek az zent zeretetnek yebol ^ (uo.) tamquam flammigerae
caritatis emissae arcú; 5/13: vallyak magokath esmerny ystent 'v (Tit 1,16) Con-
fitentur se nosse Deum; 39/18: de ha tegedeth emberek tudnának ^ (Valerius Maxi-
mus) quam si quis penitus cognoscat.

A most felhozott példákból is kitűnik, hogy nem vagyunk teljesen latin meg-
felelő híján. A latinul író szerző fogalmazványát igen jól felszerelt könyvtárban ké-
szíthette, mert műve úgyszólván csakis más szerzők műveiből vett idézetekből áll,
s szerencsénkre meg is nevezi őket. Az eddigi kutatás sok idézet latin eredetijét fel-
tárta, persze akad még keresni való elég.

Kódexünket az irodalomtörténet számára két nevezetes idézet teszi jelessé: az
egyik a Lucanusra visszamenő első magyar hexameter, a másik pedig az első magyar
Dante-forditás.

A mi szerzőnktől Lucanus szájába adott szavak (47/14—15) a szövegkörnyezet
szerint Szent Ágoston valamelyik traktátusából (hogy melyikből, még nem tudjuk)
származnak. Ősforrásként HELMECZI ISTVÁN (A klasszikus irodalom hatása magyar
nyelvű irodalmunkban a XVI. század közepéig. Bp., 1930. 29) HAJNÓCZY IVAN
nyomán (It. X [1921.], 140)Lucanust (Pharsalia VII, 418-9) idézi: „.. . tibi,
Roma, ruenti j Ostendat, quam magna cadas." Hogy valóban nem közvetlen át-
vételről van szó, azt a nem kifogástalan egyezés bizonyítja.

Kódexünk 48. lapjának 10. sorában Dantéra (nominativusi alakját Dantes-
nak írja) hivatkozik szövegünk szerzője. Az eredetiben Szent Benedek ajkáról
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folyó szavak helyét (Paradiso XXII, 46-8) KAPOSI JOZSEF (Dante Magyarorszá-
gon. Bp., 1911. 80-1) találta meg. Az olasz szöveg ez: „Questri altri fuochi tutti
contemplanti | Uomini furo accesi di quel caldo | Che fa nascere i fiori e i frutti
santi." Hogy a mi latinul író szerzőnk olaszból vagy latinból vette át az idézetet,
az eldönthetetlen. Valószínűbb, hogy valamilyen latin traktátus szolgált forrásként.

Kevésbé ismertek — még szakmai körökben is — a többi latin megfelelők. Ezek
közül elsősorban a SZERECZ A. iMRÉtől (Kódexeink párhuzamos szentírási töre-
dékei. Bp., 1916. passim) feltárt szentírási idézetekre hívjuk fel a figyelmet, bár
műve nem teljes. Be is mutatjuk itt az egyik töle nem közölt részlet latinját azzal,
hogy rávilágítsunk a további kutatás-keresés hasznára: 17/24-18/8: (Tob 4,7-10)
„Ex substantia tua fac elemosinam et noli avertere faciem tuam ab ullo paupere.
Ita enim flet, ut nec a te avertatur facies Domini. Quomodo potueris, ita esto
misericors. Si multum tibi fuerit, abundanter tribue; si exiguum tibi fuerit, etiam
exiguum libenter impertiri stude. Praemium enim bonum tibi, si thesaurizas in die
necessitatis, quoniam elemosina ab omni peccato et a morte liberat, et non patietur
animam ire in tenebras."

Szövegünk írójának forrásjelölő kedve segítette hozzá HELMECZI ISTVÁNt (i. m.
6) a Valerius Maximustól idézett sorok (39/14—^1) latin eredetijének felderítéséhez
(Exempla memorabilia VII, 2) is.

Kódexünk megnevezett forrásai között szerepel Laurentius Justinianusnak, a ve-
lencei San Giorgjo in Alga Ágoston-rendi priorjának (15. sz. első fele) neve is
(45/13). Rá éppen kódexünkkel kapcsolatban KARDOS TIBOR már korábban fel-
hívta a figyelmet (A magyarországi humanizmus kora. Bp., 1955. 355; RMDE.
1960, I, 477), MEZEY LÁSZLÓ pedig (M. HORÁNYI-T. KLANICZAY ed., Itália ed
Ungheria dieci secoli di rapporti letterari. Bp., 1967. 61) egy teljes lapnyi (kóde-
xünkben 45/13-46/11) igen jól egyező latin szövegrészt közöl tőle (Divi Laurentii
Justiniani protopatriarchae Veneti opera omnia. Venetiis, 1721.189—90).

A Könyvecse egyik legszellemesebb, némiképpen humoros része az Apostolok
vetélkedése néven gyakran emlegetett, szinte önálló fejezet (a kézirat negyedik
kapitulumában: 35/9-39/2). A disputa Lukács (9,46) és Máté (9,33) versével indul:
ki a nagyobb az apostolok között? A válaszokat az író zenth vinceh doctor atyánk-
ra hivatkozva kezdi felsorolni (35/17). A vetélkedést Krisztus zárja le. Az igazság-
tételt a Mátétól (20,16) lejegyzett jól ismert szavakkal kezdi: 38/7: ŰZ elspk vtolsok
leznek es az vtolsok elspk ^ erunt novissimi primi, et primi novissimi, majd az ugyan-
csak Máténál (18,3) található szavaival befejezi a vitát (38/16). A vetélkedés latin
szövegét mindeddig nem sikerült megtalálni. KARDOS TIBOR (RMDE. I, 477) Fer-
reri Szent Vincének egyik beszédét jelöli meg a vetélkedés végső forrásaként (Sancti
Vincentii Ferrerii . . . opera. Augustae Vindelicorum, 1729. 131—4). A kapcsolat
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azonban nem terjed többre, mint arra, hogy Szent Vince megjelölt beszédének (Do-
minica Septuagesimae Sermo IV.) mottója azonos a mi vetélkedésünkben is szereplő
Máté-idézettel (Erunt novissimi primi). Ezenkívül a vetélkedéssel még a következő
néhány mondat hozható kapcsolatba: „. . . tamen latro fűit primus in glória, quia
eadem die fűit in paradiso et habuit paradisum, Petrus autem stetit adhuc per triginta
annos . .. Idem de Joanne Evangelista, qui fűit de primis discipulis Christi et de
Paulo, qui fűit de ultimis . . . et tamen Paulus fűit prior Joanne in glória bene per
viginti annos" (Vincentii Ferrerii opera. 133).

Az eddig fellelt latin megfelelők azzal biztatnak, hogy kódexünk latin szövege
előbb-utóbb — az eredeti latin kézirat hiányában is - csaknem teljes egészében ösz-
szeállítható, és segítségével mélyebben bepillanthatunk középkori fordításirodal-
munk rejtelmeibe.

AZ IDÉZETEK ÉS UTALÁSOK LELŐHELYEI

Alábbi táblázatunk a kódexben előforduló idézeteknek és utalásoknak a korábbi kutatások
során feltárt lelőhelyét, zárójelben a közzétevő nevét és a közzététel helyét tartalmazza. SZE-
RECZ A. IMRE munkájára (Kódexeink párhuzamos szentírási töredékei. Bp., 1916.) csupán Sz.
jellel és lapszámmal utalunk. A közzétevő nélkül felsorolt lelőhelyeket a jelen kiadás előkészí-
tése során találtuk meg. bár a forrásokat tervszerűen nem kutattuk. Táblázatunk nem teljes, sok
idézet lelőhelye továbbra is feltáratlan. A szentírási idézetek lelőhelyét a Biblia (Szent István
Társulat kiadása. Bp., 1982. 7) szerinti rövidítésekkel jelöljük.

A kódex
lap- és sorszáma Lelőhely és közlője A kódex

lap- és sorszáma Lelőhely és közlője

1/4-5:
2/9-15:
3/2-11:
3/16-17:
4/5-6:
4/15-19:
4/20-5/3:
5/4-8:
5/13-14:
5/15-16:
6/9-17:
7/3-6:
7/14-17:
8/1-2:
8/7 -8:

10/1-3:
10/3-8:

10/9-12:
11/1 2:
11/8-9:
11/9-13:
11/18-21:
13/22-23:
14/14-18:
15/8-11

Jn 15,16
Ef 1.4-6 (Sz. 137)
Lk 10,17-20 (Sz. 117)
Lk 10,20 (Sz. 117)
Lk 9,62 (Sz. 117)
Jób 21,11-13 (Sz. 58)
Bár 3,16,18,19 (Sz. 88)
Mt 19,28-29 (Sz. 102)
Tit 1,16 (Sz. 141)
Jak 2,26
Róm 8,35,38-39
Lk 10,20 (Sz. 117)
íz 49,15-16 (Sz. 80)
2Kor3,3
Péld8,31(Sz. 62)
Mt 3,10
Bír 9,8-15 (csak tartalmi
egyezés)
Sir 24,17
Mt 5,4 (Sz. 93)
Én4,l l
Jer 24,3
Lk 13,7 (Sz. 119)
Bölcs 4.1 (Sz. 70)
Lk 22.28-30 (Sz. 122)
íz 65,13-14 ÍSz. 82)

16/1:
16/6-7:
16/13-15:
16/16-17:
17/10-12:
17/14-17:
17/22-18/9:
20/17-22:
23/22-24/2:
26/6-8:
27/13-14:
27/16-18:
27/19:
28/3-6:
30/18-19:
30/20-21:
31/10-11:
31/16-32/3:
33/13-17:
34/10-12:
35/2-3:
35/11 -12:
35/13-16:
37/14-17:
37/19-20:
38/16-19:
39/10-1 1:

Én 2,10 (Sz. 66)
Én 8,5 (Sz. 68)
Én 3,4 (Sz. 66)
Én 2,6 (Sz. 65)
Mt5,7 (Sz. 94)
íz 58,10
Tób4 7
Mt 5,11-12 (Sz. 95)
Jel 7,14 (Sz. 149)
Mt 5,9 (Sz. 94)
Mt 10,24 (Sz. 98)
ApCsel 14,21 (Sz. 132)
2Tim2,12(Sz. 141)
Mt 19,29 (Sz. 102)
Mt 19,27 (Sz. 102)
Mt4,20
Mt 23,12 (Sz. 103)
Fü 2,8-11 (Sz. 139)
IKor 1,27
Jak 4,6 (Sz. 144)
Ter 18,27 (Sz. 52)
Lk 946
Mk 9,32-33
Mk 9,32-33
Mt 18,1
Mt 18.3 (Sz. 101)
Mt 4,9 (Sz. 93)
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A kódex
lap- és sorszáma Lelőhely és közlője A kódex

lap- és sorszáma Lelőhely és közlője

39/14-22:

40/8-10:
40/10-13:
43/2-4:
44/1-2:
44/5-7:
44/15-18:
45/13-46/11:

46/11-15:

Valerius Maximus, Exempla
memorabilia VII, 2 (HELME-
CZI ISTVÁN, A klasszikus iro-
dalom hatása magyar nyelvű
irodalmunkban a XVI. szá-
zad közepéig. Bp., 1930. 6)
Zsid5,4
Mk 8,36 (Sz. 109)
Mk 12,30 (Sz. 110)
Jn Ll (Sz. 123)
Jn 15,15
Jn 6,69 (Sz. 126)
Divi Laurentii protopatri-
archae Veneti opera omnia.
Venetiis, 1721.189-90 (L.
MEZEY: M. HORÁNYI-T.
KLANICZAY ed., Itália ed
Ungheria dieci secoli di rap-
porti letterari. Bp., 1967.
61)
Jn 9,47

47/13-15:

48/10-13:

48/23-49/7:

49/17-19:
49/20-50/2:
50/4-7:
51/22-23:
52/13-14:
52/21-53/2:
53/3-7:
54/12-14:
57/5-6:
57/17:
58/4-5:
59/2-4:
59/16-19:
62/4-8:

Lucanus, Pharsalia VII,
418-9 (HELMECZI ISTVÁN
i- in. 29)
Dante, Paradiso XII, 46-8
(KAPOSI JÓZSEF, Dante Ma-
gyarországon. Bp., 1911. 80)
Ef 1,4,8-9 (Sz. 137)
Jel 21,14
Mt 16,19 (Sz. 100)
Mt 16,18 (Sz. 100)
Mk 16,15
Jer 16,16
lKor 1,26
lKor2,4-5
Jn 14,12
MTörv 21,23 (Sz. 53)
Jn 6,69 (Sz. 126)
Mt 9,13 (Sz. 98)
Jn 20,29 (Sz. 130)
Lk9,6
ApCsel 19,16

IRODALOMJEGYZÉK

Jegyzékünk nemcsak a bevezető tanulmányban említett műveket tartalmazza, hanem még
néhány olyat, amely kódexünkkel kifejezetten foglalkozik. Teljesebbé akkor válik, ha az ezek-
ben közölt irodalmat is figyelembe veszi az olvasó.
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Vrnak neuebeh kezdetyk egh konwetczeh
az zent apostoloknak méltóságokról: es
dwczosegekrpl: elsp Capitulum1

En valaztalak twtQketh es zerzelek twtoketh
5 hogh el mennyetek es gywmolcz(e)oth hozyatok

es az tw gywmQlczptQk megh maraggyon:
Ez aldot zenth ygeek megh vadnak yrwan zent
yanos ewangelystanak ewangelyomy konwenek
tyzen ptpd rezeben: monda vrunk2 yesus

10 az p zeretQ baratynak az zenth apostoloknak
yelentwen az 9 nagh meltosagokath: es malaztyok-
nak tQkelletes voltath: Az 9 méltóságok yelente-
tyk az valaztasbol hogh oketh az édes ysten valazta
9rpkt9l fogwa ez nagh méltóságra: hogh apostolok

15 lennének: mert vgh mond zenth dyenes doctor
hogh nynczen nagyob meltosagh anya zent egh
házban: mynt az apostoly meltosagh: Mert vgy-
an vadnak pk anya zent egh házban: mynth
az Seraphyn angyalok meh orzagban: Azok

20 kegygh meltosagosbak mynden kar angyalok-
nál: b9lczebbek: malaztosbak: zebbek: fenesbek:

A grafitceruzával irt és halványan látszó 3-as számjegy jóval későbbi (talán 19. századi)
kéztó'l származik.
A v fölött látható horog a feljebb álló ewangelyomy szó első j-jának a szárához tartozik.

23



tpkelletesbek: zeretettel geryedezpbbek: hatal-
masbak: dwczpsegesbek: ystenhez kpzelbek:
Es mynden nemp malaztal es ayandokokkal
az tpb kar angyalokath fellypl mullyak: Ezen-

5 keppen az zenth apostolok anya zent egh házban:
meltosagosban ayandokoztatanak myndeneknel:
Ez [vá] prpk valaztasrol zol zent pal apastal eg-
gy k leueleben: ad ephesios primo cap/íwlo monduan:
Elegit nos etc valaztah mwnketh pmraagaban

10 ez vylagnak teremtésének eiptteh. hogh lennénk
zentek es ártatlanok o elptteh az zent zeretétben:
ky elpl kwldeh mwnketh ffyaknak valaztasara:
yesus eristus myat 9 benneh: az 9 akarattya ze-
renth, az 9 malaztyanak dwczpsegenek dyezere-

15 tyreh: (y)lelek zerenth en édes neneym o mel nagh
meltosagh kyket ysten valazt az mennyey vy-
gasagrah: es mel1 nagh p^m: Mert vgh mondok
hogh semmyth nem haznaltanak volna az aposto-
lok ez vylagy dwczpseggel: es méltósággal: ha

20 az pr9k el9 k9nben be nem yrta volna ysten az p

2
Ív

1 Nincs diakritikus jel az l mellett; az annak tűnő vonal az / indító szára; vö. 14/23: meffc
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neueketh: Errpl vgh oluasunk az zent euangelyóm-
ban, luce decimo capzfulo, hogh vrunk mykor nagh
édesen predykalna az népek eloth: megh yutanak
az 9 zerelmes tanytwany: es kezdenek monda-

5 ny 9 neky nagh 9r9mmel: Édes mesterwnk ol
nagh hatalmunk vagyon: hogh meegh az satano-
kes felnek my tpllwnk: Reayok kezdeh vrük
yesus nezny nagh édes zemekkel es monda: ze-
ret9 ffyaym neh prwengyetek annak: de czak

10 az legyen vygasagtok: hogh az tw neuetek ffel
yrattatok men orzagban: Ezenképpen myes ne
9r9llywnk en édes neneym ez vylagy tyztes-
segnek: seh prpmnek: se tudomannak: seh mél-
tóságnak: seh zepsegnek: seh atyánknak: seh

15 anyánknak: seh atyánk fyaynak: seh baratynk-
nak: deh czak az legyen 9romwnk: hogh
ffel yrattatoth men orzagban az my newwnk:x

Byzonyawal kegygh ffel yrattatoth: Mert el
hattuk ez vylagoth mynden pompasagaual:

20 Myes vygadhatnank ez vylagon mykenth

A scriptor először az első w-xe tette a mellékjelet, majd áthúzta a másodikra.
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Ez vylagnak zeretoy: ha akartuk volna: deh
megli gondolwan ez vylagnak el mulandó voltath
megh vtalok oteth: el hagyok atyankath: anyan-
kaih: megh tagadok atyánk ffyayth: lassúk

5 hogh hatra neh nezzwnk: Mert valaky hatra
neez nem melto mennyeknek orzagara: Merth
sö balwannya valtozyk: mykent lotnak fe-
lesegeh: mykor az angyal ky vynnee qteth
Sodomabol hogh el neh vezneh:* Myert megh

10 zokta vala ez vylagnak hangosságath es ygen
megh zeretteh vala: hatra tekynteh: nem
czak testy zemeyuel: de nagyobban kywan-
sagawal: el maradah az (?rpk [elptt] elettpl:
Merth vgh vagyon megh yrwan: yob pátriárkának

15 konweben. xxi. capzíwlo: Exulta/7t lusibus etc. prwendnek
yatekokban: kyntorna[k]th es hegedwth tártnak
kezekben: es vygadnak az orgona zoban: vyselyk
y okban az 9 napoka th: es egh pontban pokolrah
zalnak: Kerdezkedyk Barukpphetaes tercio

20 capiíwlo ez vylagnak zeretyyr^2 s ugh mond: Hol

4
2v

Vízfolt takarja a kettőspontot.
Az elsö Q fölötti vonás szándéktalannak tűnik.
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vadnak kyk aranyat es ezwstoth kynczeznek
es nynczen wegeh ffenekeh az o telhetetlensegeknek
Megh holtának, vg mond, es pokolra zallottanak:
Mynekwnk kegygh vgh mond az zwzeknek ekés

5 koronaya: Byzon mondom tw nektek hogli tw
kyk en ertem myndeneketh el hattatok es koue-
tetek engemeth: zaz anneeth veztek: es az or<jk ele-
tethbyryatok: De lassúk en édes neneym: Merth
vgh mondnak zenth yrasbely doktorok: hogh három

10 rendbely emberek kQuetyk vrunk yesusth1 Ne kyk
kpuetyk hyttel mert kereztyenek: de nem kp-
uetyk czelekedettel: kykrpl vgh mond zent pal
apastal, ad titum primo: vallyak magokath esmerny
ystent: tetemenyekkel kegygh megh tagaggyak:

15 Mert az hwth zent yakab apastal mondása zerent
az yozagos mwwelkedeteknel kwl megh holt:
yayh menezer 9 tplleh el zakadunk: Mert vgh möd
az nagh penitencia tartó zenth yeronymos doctor
Valamenezer ember halálos keppen vetkezyk

20 annezor tagaggya megh ystenth: o rettenetes
es félelmes ygek: Nekyk kQue^k vrükat
hyttel es czelekedettel: de nem, vegyg maradással:

5
3r

A h után vízfolt van.
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Mykent yudas: El hagyak vgh monda yosue secundo
Capitulo ygen hamar az vtat kyn yaranak az o
attyok: Nem eleegh az yot el kezdeny: de vegygh
kel vyselny: Nekyk kpuetyk vrunkath: hyttel:

5 czelekedettel: es vegygh maradással mynth az
zenth apostolok kyk yol leheeth haborgattat-
nanak, de soha az cristustol el nem zakadanak
kyrol zol zent pal apastal ad Romanos octauo capitulo
s ugh mond: Ky zakazthatna mwnketh el az cristu-

10 snak zerelmetQl: haborcsage: keserwsege: ehsegee:
ruhatalansagee: vezedeleme: ellensége: thore? By-
zonyos vagyok hogh sem halai: sem eleth: sem angya-
lok: sem feyedelmek: sem yozagok: sem yelen válok
sem y9uend9k: sem erossegh: sem magassagh: sem

15 meelsegh: sem egyéb teremteth allath: [nem] zakazt-
hath el mwnketh ystennek zerelmet9l: [k] melTi
vagyon az eristus yesuban my vrunkban: o apo,<,sto) lók-
nak zerelmeknek nagh volta: de yayh mynekwk
Merth vgh mond anya zent eghaznak vylagossaga

20 zenth agoston doctor: Jgen syralmas hogh az apo-
stolok sem fenyegetésekkel: sem kynokkal el nem

6
3v
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zakazthathatanak ystennek zerelmetpl: mwnket
kegygh néha az hewolkodo bezedek es vtalatos
czelekedetek zakaztnak el: (jrpllyetek azerth
En édes ffyaym vgh mond az kegyes eristus; Merth

5 az tw neue[keth]<tek) be yrattatoth mennyeknek or-
zagaban: Qrpllyetek neegh okaerth en édes neneym:
[Mert] Elpzpr: merth az 9 konuebehyrtha holoth
megh nem hamossoltathatyk: Az teh kQnuedben
vg mond zent dauid yrattatnak mynd. Masodzor:

10 Merth az 9 palotayaban: honnath ky nem vakartat-
hatyk: 9r9llyetek vgh mond merth az tw ne-
wetek ffel yrattatoth mennyekben: luce. x. capituKo):
Harmadzor: Merth kezeyreh yrtah. kyt el nem
ffeleytheth: Nem deh el ffeleythety vg mond az

15 azzonyallath az 9 ffyath, hogh megh neh emlékez-
zek az 9 zwl9tter9l: de ha 9 el ffeleyty en [en]
el nem ffeleytlen tegedeth: Merth yme az en
kezeymen yrtalak ffel tegedeth: Jsaye. xlix. capituKo):
Negyedzer: Merth az 9 kegyes zwuereh yrta:

20 kyth soha nem gywl9lheth: o dwcz9seges zent
pal myth mondaz err9l: secunda ad Corintios tercio:
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Cristusnak [la] leueley vattok: yrattattak nem
tyntawal [de] hanem az elq ystennek lelkeuel
0 mennyey nagh edessegh: o ysteny ayandoknak
foghatatlan volta: o ysteny zeretetnek velhe-

5 tétlen volta: Byz(e)onyaual be tellyesytteed en
édes ystenem ammyt regenteh mondottal vala
prouerbiori/ra octauo: Az en gyonyorosegym: len-
nem embereknek fyayual: Nagh meltosagh
azerth az dwczpseges zenth apostoloknak hogh

10 az vr ysten 9rQktpl ffogwa valazta (?keth: En
valaztalak vgmond twtpketh: Az 9 malaztyok-
nak tQkelletes volta yelentetyk az 9 gywm9l-
czpknek megh maradásából: hogh vgmond gyw-
mQlcz9th teremezetek: es az tw gywm9lczot9k

15 megh maraggyon: Ez nemes gywm9lcz fakath
megh muttatta vala az vr ysten látásban zenth
esdras .pphetanak ky hallya vala az vr ysten-
nek zouat monduan anya zenth eghaznak:
Neh ffefli ffyaknak annyah: Merth tegedeth1

20 valaztalak: kwldgm teneked segédeinél az en

A g körü] vízfolt van.
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g5>ermekymeth ysayasth es yeremyasth kyknek
tanatczokrah zentelek es zerzek teneked tyzen
keeth gywmolcz ffakath: [neh] tellyeseketh kw-
lpmb kwlpmb gywmplczpkkel: es anne kuth

5 feyeketh folyuan meezzel es teyel: es heeth magassa-
gos hegyeketh: vyragosokath rosaual es liliumal:
quarti esdre secuttdo cap/Ywlo: Myth yelent vala az vr
ysten ez tyzen keth gywmqlcz ff an, nem egyebeth by-
zonyaual hanem czak az apóstolokath. kyk tellye-

10 sék valának kwlomb kwlpmb feleh gywmplczel
Mykorth qk rakwa lewen malaztal mynd ez
zeles wylagoth megh ffenesytteek: pk lpnek az
mezzel es [tel] teyel ffolyo kutakes, az 9 mez-
zel ffolyo édes bplczesegekerth: pk valának az

15 [ma] rosaual es liliommal megh vyragozoth
magassago hegyekes: az ysteny elmélkedésnek
nagh voltaerth: kyk pyrossak valának mynt
az pyros rosa: verek hullasaual: feyerek mynt
az lilium tyztasaggal: yo yllatouak czoda tete-

20 lekkel: Lelek zerenth mwnketes az eristus
gywmolczhffanakmond: Mathei. iij, cap/íwlo:
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holot ffenyegeth mwnketh ha gywmplczpth nem
teremtwnk: hogh ky vagath az halállal es
az twzreh vetteth: Három ffele gywmolcz ffath
találunk Iudicuw nono cap/tolo: Z9I9 ffath: ffw-

5 ge ffath: olayh ffath: Az zoloffak az lelky paz-
torok: kyknek kelh gy wmolczpzny ek, lelky [tyz-
tasagoth: yo hyrth] tyztassaggal: yo hyrrel newel:
vylagosytto bQlczeseggel: bolcznek mondása zeret
ecclesiastici. xxiiij: capituKó): En mykent az zolo tokeh

10 gywm(?lcz(e)9zem yllatnak gypnyprpsegeth. es az en
gy(p)wm9lczym tyzteletnek es tyztessegnek gyw-
mplczy: De mostan azth mongya azoknak az
cristc?: En tegedeth plantalalak valaztot zp^th
mynden tyzta magoth: mykeppen változtattál

15 gonozza ydegen Z9I9: Be tellyesedeth az myth
monda zent dauid, zayok vagyon de nem zolnak
zemek vagyon de nem latnak: fwl9k vagyon
de nem hallanak: Labok vagyo[k]n nem yarnak:
Az ffwgeh ffak az zerzetesek: kyknek kel gyw-

20 ni9lcz9znyek édes gywmplczpth: zwu9kben: zayok-
ban: tetemenyekben: hogh mondassanak meltan

41



l l
6r

o róllok, Bódogok az kegyesek: mert ok byryak
az ffoldeth: Myczoda az kegyessegh: vgh mond zenth
yeronTp doctor: zwnek edessegeh: kyt semmynemo
keserw[g]segh megh nem győz: Mert ystennel rakua

5 Nem haborozyk megh soha sem magában: sem egye-
bekben akar my bozzosagh eryeh: Meegh az kymba-
nees prol es az 9 zwuenek edessegeth el nem uezty
err^l mongya bolczh canticor«w, iiij, lépes meez az
te ayakayd: meez es teyh az te nyelued alath: Ezth

10 mutatta vala megh az vr ysten zenth yeremyas .pphe-
tanak látásban: kynek vgh monda az vr ysten: Myt
te latch yeremya? Feleleh: yo ffwgeh ffakath ygen
yokath: gonoz ffwgeh ffakath ygen gonozokath: hie-
remie xxiiij: capituKo): Merth vgmond zenth yeronimus

15 doctor: Mykenth nem találtam yobbakath mynt az
kyk zerzetben [neu] yol eltének: azonkeppen nem talál-
tam gonozbakath mynt kyk oth gonozol eltének:
Ez gonoz ffwge ffarol monda vrunk yesus az ygeketh
Jme vgmond három eztendeyeh vagyon hogh gywmol-

20 czpth keresek ez ffwgeh ffan: de nem találok:
vakky azerth oteth: Myth foglallya hyaba az ffpldeth
wltesswk vyragoth helyebeh: luce. xiij: capitulio): My-
czoda az három eztendo: nem egyéb hanem az
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három yozagh kyreh tartozyk mynden zerzetes: elsö
tyztasagh: másod: zegensegh: harmad engedelmessegh:
El yowen azerth az eristus latwan ez nemes gyw-
molczoketh my bennwnk orwend es megh ayan-

5 dokoz: hanem talallya fenyegeth: vegreh el vezth:
Ez okaerth mongya zenth yeromp doctor: Nem zerze-
tesse lenny deh zerzetespl elny dyezeretes: Az tunya
tanytwanth nem zerety az eristus: Nem byzon zerze-
tes ky nem meer megh halny az allapatban: ky-

10 ben meer elny: vgmond zent gerger doctor: Az yga-
zaknak erossegeh testnek gypzeseh: tulaydon aka-
ratnak neh engedny: Ez vylagy gyonyorQsegnek
elleneh allany: Ez vylagnak keserwsegyth az pr9k
yutalmakerth zerethny: az yo zerenczenek hyzelke-

15 desyth megh vtalny: es az gonoz zerenczenek ffe-
lelmeeth megh gyqzny: Akaródé hogh. leegh zenth
zerzetnek ekessegeh: zeressed az tyztasagnak vyragath
az zegensegnek yozagath: engedelmességnek zepsegeth:
ysteny es atyaffyuy zeretetnek tyztasagath: Merth

20 vgh mond zent Bernard doctor: Az zerzeth zegenseggel
fondaltatyk engedelmesseggel rakattatyk:1 zenteltetyk
tyztasaggal: pryztetyk alazatossaggal: megh tQkellettetyk

12
6v

A második a-t utólag írta be a seriptor?
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zeretettel: Valaky az elsö ellen tezen vgh mond zenth Gerger
Doctor1 hogh az zerzetesnek ha egh ffyllereh leend áldo-
másnál kwl: nem eer egh ffyllerth: Az engedelmességről
vg mond zenth yeronip doctor hogh ha valaky az egbeh

5 emeltetneek mykenth Maria magdalna az nagh lelky
édességnek myattah es nem tenne ammyt neky had-
nak: nem volna wduossegnek vtan: Ez okaerth mon-
gya vala humbertus mester: Nagh vtalatossagh hogh
az eristus engedelmes vala myndemben Máriának es

10 yosephnek: az zerzetes kegygh engedetlen ffeyedelme-
nek: Nagyob vtalatossagh hogh az zegensegnek he-
lyen holoth az kazdagok sanyarosagot zenuednek. az
zegenek gyonyorosegeth keresnek: holot az tyzteletes
zemelyek alazatossagoth keresnek: az ala nemből válok

15 tyztessegreh ffohazkoggyanak: Enne! nagyob vtalatos-
sagh hogh az kyk kwwwl munkánál kwl nem elhet-
tenek volna, az zerzetben hyuolkodny akarnak: Az
kyk azzu darab kenyérrel megh elegettenek volnah
ymmar az semlyen ffyntorogyanak: hasonlatosok

20 azokhoz kyk mongyak vala: Emelyegh az my yohunk
ez etekkel: Az tyztasagrol vg mond zenth amburus doc(r):
hogh emberth angyallá tezen: O mel'h ygen zep az tyz-
tasagh az fenesseggel vgmonda bolezh: Annál kwl

13
lt

A kéziratban az -ör szóvég jól kivehető.
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az zerzetes dyznool awwagh kamorazek: Az alazatossagrol
vgh mond zent Ber: doc. hogh meegh az zwz Maria sem loth
volna ystennek annya ha-alazatos1 nem uolt volna: Az zenth
zeretetrol kegyglen ymezen keppen yra azon zenth

5 Ber: doc: Igen kyczynt ffel az ordogh az vygyazoktol
bpytcjl^ktyl: tyztaktol: mert ezek kozzql sokakath
vont pokolrah: de az bekesegeseketh es ystennek ha-
zában egzwwo eloketh: eggyesplteketh ystennel es
egmassal zent zeretettel ygen ffely: Merth ezek bana-

10 toth: keserwsegeth es ffelelmeth [teznek] (zereznek) prdpgnek:
0 en édes neneym mel nagh orom az yo életnek gyw-
molczeh: Merth vgh mond mynekwnk kyk mynden
ez vylagyakath megh vtaltunk az zwzeknek vyraga
yesus, halálunknak ydeyen: Tw vattok kyk meg

15 maradatok en velem az en kesertetymben: Enys
zerzek twnektek: mykenth zerzeh énnekem az
en atyám orzagoth: hogh egyetek es ygyatok az
en aztalomon az en orzagomban: luce, xxij: capfíwlo
0 mel nagh prpm az yoknak de nagh syralom az

20 gonozoknak: Merth mykoron mwnketh wlteth [az]
az 9 aldot aztalahoz: az gonozokath vety pokolrari;
holot wlnek luciffer melleth: Nekwnk az eristus
pmmaga zolgal az 9 edesseg9 annyaual:2 oh melh

2 A pont ezuttal a szétválasztást akarja jelölni?
Különös indítású /; vö. 2/17: mel.
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naghédesen kynaíelpnkbehrakwan: egyel sygyal es
lakyal vygan en edés leanym: prwengyetek1 en velem
en zerelmes yegyesym: Az angyalok énekelnek: az
zentek vygadnak: Az gonozok syrnak: yay gátnak:

5 atkozodnak: pokolban: étkek lezen kygyo. béka:
ytalok, bwdps dohos kynkpwes langh: Erröl
monda az vr ysten zent ysayas pphetanak zaya által:
Jme az en zolgaym eznek: tw éheztek: az en
zolgaym yznak: tw zomyuhoztok: az en zolgaym

10 énekelnek zwwoknek vygasagabol: tw kegyg
ordyttotok zwueteknek keserwsege myath:
Halgassatcha2 hogh mond az mezzel folyó édes beze-
dp zenth Ber: doc: az y oknak halálokról: Jo az
ygaznak halála az nyugodalmerth: yob az vyhsa-

15 gerth: nemesb az batorsagerth: Mert ot3 nyugodalom
lezen munkánál kwl: bekesegh ellensegtpl: gyp-
nyprpsegh az vyhsagtol: bátorság az örökségtől:
vygasagh es edessegh ystennek zynenek latasa-
bol: O dwczpseges zenth yero9 doc. te myth mondaz

20 ez melle: zol pys errpl s üg mond: Mynemp lezen az
nap mykoron vrunk yesusnak édes annya Maria elpdbe
ypuend: kpuetuen pteth az zenth zwzek: mykoron az
prwuendetes vplegenyes az zentekkel elpdbe ypued

15
8r

2 Az y alatt elfolyt a tinta.
j Értsd: 'hallgassadsza'.

Talán c-ből alakított o van itt?
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monduan: KeFh ffel syesh en zep zeretpm: ypyel koronáz-
tassál megh: Merth ymmar az tel el multh az hö harmath
el menth es el tauazoth: Akkor repolzh az volegennek
az édes yesusnak karyara: haytuan ffeyedeth az 9 zenth

5 mellyereh: Latuan az angyalok czodalkoznakmöduan:
Kyczoda éz ky ypdogel ez puztabol: gy^yprkpdwen
vygasagban haytuan magath az 9 zeretpyereh: Latnak
tegedeth syónnak leány es kyralne azzonnak dyezer-
nek: Akkoron az zaz neguen neegh ezer ártatlan gyer*

10 meczkek ystennek zeky el9th es [hv] <az) huzon neegh
wen atyák el9th énekelnek kezekben tartwan hege-
dwy9keth: wyh enekeketh: Akkoron nagh bátorsággal
megh öleled az V9legenth monduan: Megh találtam az
kyth zereth az en lelkem: megh tartom pteth es soha

15 el nem boczatom: Akkoron nagh édesen enekled:
Bal kezeh ff em alath: es yob karyaual megh
9lelth engemeth: Akkoron yobnak heeth ffyay: ky
nagyob mynd azoknál kyk lakoznak nap tamadatnak
bodogh tartományában: vendegsegeth zereznek myn-

20 denyk az 9 napyan: oda hyak az 9 hugokath es mond-
nak teneked: Egyel sygyal es lakyal vygan. merth
malaztoth talalal: az ffelseges vrnal: te akkoron
ffelelzh nagh o^mmel: Ezem [syb] syzom es 9rwendek
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Merth magaztatek ma az en lelkem, eletemnek mynden
napy ffeleth: o byzonyaual hallatlan magaztatas: o bodogh
es vygasagos nagsagh mynemo soha ez vylagon nem hal-
lottatoth: alyttom hogh ha ezt megh gondolnok. ezekhez

5 kepesth mynden ez vylagy zepsegek es vygasagok:
nyaualyasagoknak es keserwsegeknek láttatnának:
Az olay ffak ez vylagy emberek: kyknek kel vyragoz-
nyok es gywmolczoznyek yrgalmassaggal: de sokan va-
dnak oll'atenok mynt az ffwz ffa, kynek leueleh

10 hasonlatos az olay ffahoz: de gywmolczotlen: ez yllyenek
[ken] myerth nem yrgalmasok, yrgalmassagoth nem
nyernek: az yrgalmasok kegygh nagh zep gywmolczoth
teremtnek kyrQl vghmond zent ysayasjjpheta
lviij [octauo] cap/fwlo: Mykoron ky ontandod lelkedeth

15 az éhezőnek es az keserues lelketh megh elegytten-
ded: ffel thamad az sotethsegben az te vylagossagod: es
az te sotetsegyth leznek mykent az del zyn: es nyu-
godalmath ad teneked az te vrad ystened myndenkor:
es be tolty fenessegekkel az te lelkedeth es az te tete-

20 meydeth megh zabadyttyah, es leezh mynt az
mulató kerth: es mykenth elö kut ffo: kynek el
nem fognak vyzey: Ez gywmolcznek teremtesereh
tanytuan thobias az <o> édes ffyath vgmond vala qwarto
capitulo: Az te yozagodbol teegh alamosnath es el neh

17
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fordyhad orcadath egh zegen nyomorlth elQlees: Merth
vgh lezen hogh te típlled sem fordol el ystennek orcaya:
Ammenereh leheth annera legh yrgalmas: ha sok
leend teneked, bőséggel agh: ha keues leend, az keue-

5 setes oromesth [ezt] kpz^lyed: Mert yo yutalmath
kynczezh magadnak az zwksegnek napyara: Merth
az alamosna mynden bwnt^l es az halaitól megh
zabadyth: es nem haggyah az lelketh az S9tethsegek-
reh menny: Ez okaerth mongya vala arán zayo

10 zenth yanos: Az alamosna ystennek zeretoyeh es
myndenkor elotteh alh: valakyknek akaryah. kön-
nyen malaztoth nyer: az bwnoknek koteleyth el
zaggattyah: az sotethsegeketh1 el tauaztattyah: pokol-
nak twzeth megh oltyah: 9 neky men orzagnak

15 kapvya nagh orpmel megh nylyk: Példa alamos-
nas zenth yanos: ky mykoron meegh yffyuczka
volna es lakoznék az skolaban: Et(z)czer mykor
nyugonnek agyában el yqueh az yrgalmas
nagh zep zwz leannak kepeben: olay ffa agbol

20 kptpth kozoro ffeyeben, es kezdé 9lelgetny 9teth
kyn ez nemes yffyu ygen megh yedeh alytuan
9teth ez vylagy leannak lenny es kezdé t9lleh

18
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A negyedik e fölött piszokfolt van.

57



19
lOr

nagh haraggal el tazygalny: Monda az yrgalmassagh
Myth tazygalzh engemeth nam en te zeretod vagyok
Nam ugh zeretzh engemeth hogh soha ezedbpl ky
nem vethetczh: annál ynkab megh busula az yffyu

5 es monda: hogh merz gonoz leanzo yllyen bezede-
keth mondanod: ha soha zememel sem láttalak:
fvssel azerth ynneth hamarsaggal: O tyztasagnak
nemes edeneh: ottys fel az tyztasagh holoth nem
kelleneh felny: Monda az yrgalmas nagh vyg

10 orcaual: S^th lattal es ymmar en velem gywrpt
váltottál: smyreh tagadod megh: Ne wzzel azért
merth el nem megyek: hanem te ueled lakom:
Merth te vagh az en zeret9m: Monda zenth yanos:
ky vagh te hogh yllyen erossen k9totted en rea

15 magadath: Monda az yrgalmassagh: En vagyok
ystennek zereto leánya: kynek zerelmeyerth
9 menorzagbol le zallah az zwznek mehebeh es
megh hala: Azerth en édes barátom megh neh
vtarh engemeth: de ugh teegh mynt ez koraygh

20 zeresh engemeth es en tegedeth ystennek eleybeh
vyzlek: Ezth meg monduan az yrgalmassagh el ffel
meneh mennyeknek orzagara: Es ammyth fogada
be tellyesytte: Merth lattya vala egh fráter mykenth
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koronazya vala oteth az yrgalmassagh halála ydeyen
es nagh örömmel vynny ystennek eleybeh: Ez nemes
gywmolczpknek teremtesereh valazta vrunk
yesus az o zeretp tanytuanyt: az zent apostolokath

5 kyknek gywmolczok orokke megh marad: En
valaztalak vgmond twtoketh hogh el mennyetek
es gywmolczoth hozzatok es az tw gywmolczotok
megh maraggyon: Másod Capitulum
Haluan ezeketh kerdy az aliettatos lelek: vagyone men

10 orzagban nagyob zenth az apostoloknál: Ez kerdesreh
keeth keppen ffelelnek: Nekyk azth mongyak hogh
vadnak: nekyk azth mongyak hogh nynczenek:
Akkyk azth mongyak hogh vadnak megh byzonyt-
tyak három okossággal: Elpzpr kynzenuedesnek

15 okossagaual: vgmondnak zenth yrasbely doctorok: hogh
meneuel ember többet zenued ystenerth anneual tpb
yutalma vagyon vrunknak mondása zerenth: Bódo-
gok vattok mykoron atkozandnak twtoketh emberek
es haborgatandnak twtpketh emberek es mondandnak

20 mynden gonozth tw ellenetek hamossan: en ertem:
prwengyetek es vygaggyatok merth az tw yutal-
matok bpseges mennyekben: Mathei. v. Ez mellee
zol zend dauid kyralTis vg mond: Az en zwuemnek
banatynak sokassaga zerenth vygaztalak az en lel-

20
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kemeth az te vygaztalasyd vr myndenhato ysten: Megh
byzonyttyah ezth aranzayo zenth yanos monduan
walameneuel ember ystenerth t9bbeth ze(m)nved: az
prpk életben anneual nagyobban dwczooltetyk:

5 0 dwczoseges zent yeronimp doctor, s te myt mondaz
emmellee: Méne sebeketh fel vezwnk. anne koro-
nath erdemlwnk: Walameneuel azerth t9bbeth zen-
ued valaky ystenerth: anneual nagyob erdemén es
dwczosegeh lezen meri orzagban: ha ygh vagyon

10 tahath nagyob zentek vadnak men orzagban az
apostoloknál: Merth sokakról oluassuk hogh na-
gyob kynokath zenuedenek az apostoloknak: zent
lprynceth nagh sok veresegeknek vtannah megh
swteek: zenth ysayas pphetath ffabol czynalth

15 ffwrezzel metueek által: zent vinceeth mynek
vtannah vas gerebenekkel zaggata[na]k: megh swtek:
zenth ygnaciusth es zenth yakab martyrth: yzrpl
yzreh meteleek: s megys azth mongyak vala: O
en édes ystenem volnának megys tob tagaynk

20 hogh te1 erted athatnok: zenth [Erasmosth] erasmos-
nak beelyth ky ke terek:2 zent katherynath mynek
vtannah megh ostorozak borotua kerekreh veteek:
zenth apalyn azzonyon méne sok kynth tpnek: zenth

2 A t melletti vonás szándéktalannak tűnik.
A t és a k akaratlan felcserélése (ky tekerek helyett)? Vö. 55/14: [tQke] kpnke.
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Dorottyán azzonth [ol] fforro olayban megh fpzwen
az 9 zepsego gyengeh orcayath el rontaak: zenth
Sophia azzonyon az 9 édes gyengeh leankayual
méne zornywseges kynokath tpnek: Az heeth

5 Makabeus atyafyakath melii zprnyen kynzak
ha mynd ele neuezn9k az nemes yffyakath es
[zwzeketh] gyengeseges zwzeketh: kyk mondha-
tatlan nagh kynokath zenuec'onek: nagyobba-
kath hogh nem az apostolok: nyelwwnk az

10 wdowel hamarab el ffognah hognem ky mondhat-
nók: Kyknek martyromsagoknak nagh voltarol
zol zent Cyprian9 s ugh mond: 0 bodogh martyro-
mok mynemp dyczeretekkel dyczeryelek twtpketh
O erpsseges vytezek. az tw testeteknek erpssegeeth

15 zonak mynemo zpngeseuel mongyam: Mynd az
dwczosegnek veteleyglen zenuedetek kemenseges
kerdesth: az kynoknak sem keduezetek: de ynkab
pk keduezenek twnektek: Mynemp vala ysten-
nek az tekynteth?Melli felséges: melh nagh: meFh

20 drága es kellemetes: o melh nagh wygli orcaual
al vala oth azcristp:melh nagh oromesth 9 bennek
vyaskodeek es dyadalmath vpn: az 9 zent neueyert
vyaskodokath es byzonsagh teupketh fel emelee
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megh erpssytte es megh batorytta: zol ez mellee az
tyzteletes Beda doctor sugmond: Ezek: kyk my-
koron zenuednenek syralommal kpuety vala
anya zenteghaz: ky zwle pketh, de myhelt ynnet

5 ky mennek vala az mennyey yerusalem nagh
prvendetes kézzel wezy vala: es az p vroknak
prpkkpl valo prpmebeh koronazwa be vyzy
vala: Álnak mostan ystennek zeky elpth ko-
ronaztatuan: kyk ennek elotteh fékeznek

10 vala ez foldy byrak eloth kynokkal kynzattat-
van: Álnak az barannak elotteh: semmy okkal
az 9 dwczosegenek elmelkedesetpl el nem zakadan-
dok: kynek zerelmetpl yth ez ffpldpn kynokkal
sem zakaztathatanak el: kyknek dwczpsege-

15 keth latwan zenth yanos ewangelista czodal-
kozyk vala: es czodalattyaban nem tud vala
myth mondany: Latwan ezth monda egh az
huzon neegh ween atyák kpzzpl: kyk wlnek
ystennek zeky kprnypl: yanos tudode ky-

20 czodak ezek es honnat yottenek? Mondah
zenth yanos: vram nem tudom: te tudod: Mon-
dah az zenth atyah: Ezek kyk ypwenek
nagh haborosagbol es megh mosogatak az 9
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ruhayokath es megh feyer(e)ytte<tte>ek az barannak ve-
rebén: mostan koronáztatnak es palmat veznek:
Ezth meegh regentees megh mutattah vala az
vrysten zenth esdras gphetanak: kyr9l by-

5 zonsagot tezen onnpmmagah qwarti esdre secuwdo cap/í«/<o>:
s ugh mond: Ego esdras vidi in monte syon etc
En esdras lateek syonnak hegyen nagh sere-
geth [kys] kyth megh nem zamlalhateek: es
mynd nyayan énekekkel dyczeryk vala az vr

10 ystenth: es 9 kpzpttpk vala egh magash yffyw
az t^bbynel magasb: es myndenyknek feyebeh
koronath tezen vala: s annál ynkab [fel] magazta-
tyk vala: En kegyglen czodalatossagban tartatom
vala: Tahath me[e]gh kérdem az angyalth es

15 mondeek: vram, kyczodak ezek: ky felelwen
mondah énnekem: Ezek: kyk az halandó ruhath
le vetetteek es halhatatlanth V9ttenek: es
vallottak ystennek neweeth: Mostan koronáztat-
nak es palmath veznek: S mondeek az angyal-

20 nak: Az yffyw kyczodah ky 9keth koronazzah
es kezekbeh palmath ad? Felelwen mondah en
nekem: Az. ystennek ffya, kyth ez vylagon val-
lottanak: En kegygh kezdem magaztatny pketh

24
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kyk erpssen allottanak vrnak neweyerth: ta-
hath mondah énnekem az angyal: Mennyel hyr-
desd megh az en népemnek mel nagh es myne-
m9 [czodakath] ysteny czodakath lattal: ym hal-

5 lya zerelmetek az martyromoknak nagh dw-
cz9segeketh: kyk menewel tQbbeth zenwedenek
annewal tpb ayandokoth es dwczQsegeth V9nek:
azerth énnekem vgh tetzyk hogh nagyob zen-
tek vadnak az apostoloknál: merth nagyobba-

10 kath zenwedenek:
Harmadyk Capitulü

Masodzor ezth megh byzonyttom hogh nagyob
zentek vadnak az apostoloknál ez vylagnak
megh vtalatossagawal: Vgh mond zenth agoston

15 doctor: Walameneeth vtal ember ystenee[l]rth: aa-
nera zerety ystenth: Ez okaerth mongya vala
az angyaly eleto zenth thamas doctor atyánk

' Jn opusculis, hogh keeth yozagh newely ember-
ben az zent zereteteth: elsö haborosagban beke-

20 segh tartas: Masodyk ez vylagtol valo el zaka-
das: Az elsprpl vg monda vrunk pmmagah
9r9llyetek vygaggyatok az mel napon en ertem
zenuettek: megh b9seges az tw yutalmatok
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mennyekben: My leheth en édes neneym nagyob
es bpseges yutalom: mynth men orzagoth byr-
nyah es ystennek fyanak mondathny:
Bódogok vg monda az édes yesus kyk habo-

5 rosagoth zenuednek az ygassagerth, merth övek
mennyeknek orzagah: Bódogok az bekese-
gesek merth ystennek fyaynak hyvattat-
nak: kywannyuke en édes neneym az
mennyey bodogsagoth: zcrettywke az draga-

10 latos neweth hogh ystennek leánynak mondas-
sunk: zenweggywnk az édes yesuserth: Merth
9 sokath zenwedeh my ertwnk: zenwedwen
neh zugoggywnk, de bekeseges legywnk:
Byzon byzon mondom: nem melto men orzagrah

15 az zugodo: [e] az bozzo allo: az haborosagh
zerzp: az sugarlo: No semmyt neh twrh
merth nagh vagh: zep vagh: nemes vagh
nagh nemb9l valo vagh: b9lczh vagh: tudós
vagh: Myczoda te hozzad kepesth az ky te

20 raytad bozzoth t9th: czak fel kezedys yob
annál: [de] Neh haggyad: ne twryedh: neh
zenwedh: foíh zwwedben: eegh elmedben
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mynd addygh seh had myglen bozzoth allaz
Fantom ffanth:1 ha(z)h 9 azth merteh tenny te
raytad: myreh nem merned teh: ky tpb-
beth tehetch: Wafh czak [k] egh kewes

5 wdoth: syngyammayd2 megh kostolod my
legyen az háboruságnak: bozzoallasnak: beke-
telensegnek gywmolczeh: Tange montes
et fumigabunt: Merth az nagsagh gyakorta
oka az beketelensegnek: el felettede vrunk-

10 nak édes [yg(e)yr] ygeretyth: Nem yuthee ezed-
beh az aldot ygeh: Menewel nagyob vagh
alázd megh magadath myndenekben: es malaztot
talalzh: Byzon byzon mondom nem nagyobh
az zolgah az vrnal: ha pteth haborgatak

15 kyben semmy gonoz nem vala: gyönyörüséggel
akarunke my menorzagba menny: Nagh sok
háboruságnak myattah kel nekwnk menorzag-
bah mennwnk vg monda zent pal: actuum xiiij:
Ha zenwedwnk az cristussal: vralkodunk 9 veleh:

20 Az masykrol [az] ez vylagnak megh vtalasarol
vgh monda zent agoston doctor: Annera zerety
ember ystenth: menereh vtallyah ez vylagoth

27
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^ 'Szeget szeggel" (TESz. fánton-fánt alatt).
'Azonnal' (TESz. ingyen alatt).
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walaky azért tpbbeth hagh el ynkab zerety ystenth:
es tpb ayandokoth vezen: kyrpl vgh monda vrunk
9nn9mmagah: Mathei: xix: Byzon mondom twnek-
tek hogli tw kyk myndeneketh el hattatok es

5 kpwettetek engemeth: zaz anneeth veztek es
az orpk eleteth byryatok: O ysteny zeretetnek
czodalatos kegyelmessegeh, ky nem akar megh
gypzettetny ayandokokkai: de myndenkor zaz
anneet ad, es az prpk orzagoth: ez okaerth

10 mongya vala zent gerger doctor: Ez vylagy yozagh
mykoron oztogattatyk: megh sokasodyk: ha egh
fyllerth atczh az zegennek: zazath adnak men-
orzagban erteh es az prpk eleteth: ha eg foryntoth
atczh: zazath adnak teneked men orzagban es

15 az prpk eleteth: o nagh nyeresegh: ha egh
ruhath atczh az ruhatalannak: nem az ruhás-
nak: zazath adnak erteh men orzagban es az
prpk eleteth: ha myndenestpl el hagyod ammyth
byrzh, ystennek zerelmeyerth: zaz anneth veezh

20 erteh men orzagban es az prpk eleteth: Fyzeth vg-
monda zenth yeronip doctor, az vr ysten az kyczene-
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kerth [nyago] nagyokath: ez keuesekerth qr9kk9l
valokath: ez el mulandokerth wekhetetleneketh:
ez f^dyekerth menny eyeketh: Ezen 9rwend vala
zenth agoston doctor mondwan: Mynemp lezen en1

5 édes atyamfyay az zenieknek dwcz9sege[k](h>: es mel
nagh pr9m: mykoron kezdend [az vr ysten] (vrunk eristus) ez f9ldye-
kerth mennyeyeketh: ez wd9 zerenth valokerth 9^k-
kpl valokath: ez kyczenekerth nagyokath fyzetny
es vynny veleh az zenteketh az 9 attyanak dw-

10 cz9segebeh: es wltetny 9keth az 9 dwcz9seges
zekékben men orzagban: es halhatatlansággal 9keth
ayandokozny: kyreh 9keth valazta es meg valta
az 9 rosa zyn9 zep pyros drágalátos zenth ve-
revel: De yay azoknak kyk egzer ez vylagoth

15 megh tagadwan hatra néznek: yay azoknakes
kyk semmyt ez vylagon nem byrtak: ymniar. az
zegensegnek helyen kyvannak valamyt byrnya:
ky ystennel nagh vtalatossagh es embereknél
ektelensegh: Walaky azerth ystenerth t9bbeth

20 vtalh: t(?b yutalmath vezen: ha vgh vagyon:
hath nagyob zentek vadnak az zenth apostolok-
nál: Merth olwasunk sokakról kyk nagyokath

Az n alatt piszokfolt van.
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hattanak el ystenerth: Franciay laos kyralli: kyral-
sagath: zent elek édes attyath annyath: zerelmes
yegyeseth es zamlalatlan kynczeketh: zenth
Thamas doctor: zenth Vinceh, zenth bonauentura

5 Zenth katherina kyrafli leánya vala: zenth
dorotya senator leánya: zenth Margyt ázzon
anyánk bela kyralli leánya: zenth Cecília
Romay senator leánya: zenth Barbara nagh
vr leánya: zenth apalyn gorogh czazar leánya

10 Zenth Sophia ázzon az 9 édes leanyval orzagath:
zenth Margyth ázzon attyath annyath [a] es
nagh kynczeth, ol' mynt pátriárkának leanyah
Ezek mynd es nagh [sokath] sokak kyketh mynd
ele nem neuezhetwnk: valamyt byranak es

15 byrhattanak volna: vrunk yesusnak zerelme-
yerth mynd el hagyak: Ha te mondanád: Lam
az apostolok es myndenth el hagyanak: kyknek
kepékben vg monda zent Péter: vram ymee
my myndeneketh el hagyank: De myth? Am megh

20 mongya zenth Mate: el hagwan haloyokath
es az hayoczkath kpuetek oteth: Mathei. iiij:

30
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O nagh kazdagsagh: [meg] egh rozzas haló es fol-
tos hayo: megh ert volna tyz penzth:

Negyedyk Capitulum:
Harmad okossaggales megh byzonytyak pk

5 az 9 mondasokath kyk azth tartyak hogh na-
gyob zentek vadnak az apostoloknál s üg mond-
nak: My harmad okossagales megh byzonyt-
hattyuk hogh nagyob zentek vadnak az aposto-
loknál: alazatossagnak okossagaual: Vg monda

10 az édes wduozytto Jesus: Valaky ommagath
megh alázza fel magaztatyk: ynneth azth ve-
hettywk okossagunkal: hogh menewel ynkab
ember alázza magath, anneual nagyobban ma-
gaztatyk: honnath erdemle vrunk eristus atya-

15 nak dwczoseges zekyth: Am megh mongyah
zenth pal apastal ad philipenses secundo: Lpn az
eristus engedelmes my ertwnk mynd halalygh
Az kereztnek kegygh halalaygh: kyerth ystenes
fel magaztata 9teth: es ada neweth 9 neky

20 meFh vagyon mynden newnek feletteh: Mert
czak 9 ystennek termezeth zerent valo ffya:
hogh yesusnak neuebeh megh hayollyon mynden
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térd: mennyeyeke: fpldyeke: es pokolbelyeke: es
mynden nyelwh vallya: merth az eristus vr
vagyon atya ystennek dwczosegeben: honnath
erdemle az édes zwz Maria hogh ystennek an-

5 nya lenneh es mynden kar angyaloknak feletteh
magaztatneek? Am megh mongya az édes bezedp
zenth bemard doctor: ha alázatos nem volt volna
az Maria: soha ystennek annya nem volt volna:
ha myndeneknel ynkab nem alázta volna magath

10 soha [az] mynden kar angyaloknak feletteh nem
magaztatot volna: Ezt megh byzonyttya om-
magah mykoron mongyah: Megh tekyntee az
9 zolgalo leányának alazatossagath: Nem monda
zwzesegeth: sem zepsegeth: sem kazdagsagath

15 hanem alazatossagath: S myt gondolzh te ky
keuelTcedel: nem akarod magadat meg alazny:
tudde hogh vagyon megh yrwan: Soha nem voltának
teneked kellemetesek prpk ysten az keuelyek: tud-
de myth olwazh az soltarban: Non hűftitabit in

20 medio domus mee qui facit superbiam: Merth meegh
onnates le hagygalak: Kywanode azerth hogh
nagh leegh mennyeknek orzagaban: ygen alázatos
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leegh myndemben mygh nagyob vagh: mynd zwued-
ben, nagyob bwnost ne alytwan tollednel: mynd zad-
ban: neh zolwan nehéz: kémen: [kérd] kérkedő: ma-
ga hanyo: bozzo: haragh: gonoz: bezedeth: zemeydben:

5 nagsagos tekynteteth neh tewen: yzlesedben: nya-
valyasokath megh neh vtalwan: lépesedben: yara-
sodban: ruházatodban: ekés ruhath ráncos palastoth
es egyéb ez vylagy ékességeth: lagh gyengeh ruhát
nem kywanwan: dolgaydban: ala valo dolgokath

10 ynkab zeretwen hog nem nagsagosokath: kyuan-
sagydban: tyztessegeketh ez vylagy elemeneteketh
nem kywamwan: Rywyd bezeddel legyen teneked
regulád zent pal apastalnak mondása: Stultus sis
vt sapiens fias: balgatagh leegh hogh bwlcze le-

15 hesh: quia que stulta sunt mu/ídi elegit deus: Mert1

ammellyek ez vylagnak balgatagy: valazta ysten:
Emlekezele amaz zwzrol zent pyteriusnak ele-
teben: kyt az tpb zwzek bolondnak alytnak
vala es megh czufolwan kohnya poklának

20 hyak vala: Am az vr ysten nagyobbá tewe az
zent atyánál: Egh zwz czak2 azerth karhozek

a A kéziratban a szennyeződés ellenére jól kivehetők a betűk.
A szó előtt talán egy félbehagyott hosszú száru betű nyoma van.
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hogh zwueben yobnak alyttya vala magaath: honnath
vagyon hog*h mykor megh fednek valakyt bwnerpL
megh haragzyk: es semmy yot nem tetethetnek
veleh: sem énekel: sem korai: sem karba nem me-

5 gyen: sem tanul: mást sem tanyt: sem foz: sem
mos: hanem yar ahol zerety: sem édes zo: sémi
kémen bezed: sem fenyegetés: sem kyn oteth
megh nem lagythattyah: merth keuefli: yob volt
volna ez vylagra seh zwleteth volna: Bankodyk

10 mynden kor: soha nem vygadhath:1 Merth ysten
ellent tart az keuelyeknek es az alázatosoknak
aggyah az malaztoth: El hyruadot banattyaban
halgat mynt egh arwa ordogh: Menty magath
nagh sok hazugsággal: [esel] es (z)swllyezty lelky

15 az nagh sotetsegreh: Mynden bwnok el futnak
ysten el9th, czak az atkozot keuels( )egh aal
zembeh veleh: Drága az lelek ystennel ky
alázatos es menewel ynkab alazatosb anneual
ynkab zeretetesb: ha ygh vagyon haath na-

20 gyob zentek vadnak az apostoloknál: Merth
sokakath találunk kyk nagh hatalmasok

34
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Az első a alatti halványabb hurok áttűnés a túloldalról.
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voltának: deh semmynek alyttottak magokath: Mynt
ábrahám ky vgh mond vala: hogh meryek en zol-
nom az vr ystennek por hamu lewen: Am mykor
zent dauid táncolna [az] ystennek zekrenyeh eloth

5 megh vtala az 9 felesegeh mykol ázzon Saul kyraTh
leánya: kyt tuduan zent dauid monda: Tanco-
lok hogh vtalatosbnak1 lattassam: My kegy[g]gh ha
megh meetnek mwnketh ottan mynden yoth
el hagyunk: Az apostolok yllyen alázatosok

10 nem valának: merth vgh mond zent lukacz hogh
Wetekednek vala mellyk volna nagyob 9 kp(s)zz9l-'
lpk: Ennek ertelmereh vg mond zent Mark euan-
gelista Nono cap/í«lo hogh my koron menneh vrunk
egzer az 9 zereto thanytwanyvaj kaffarnaombah

15 disputáinak vala az tanytwanyok mellyk
volna nagyob: My módon disputáinak vala? [ha]
Vgh mond zenth vinceh doctor atyánk: Elee
allah zent Péter es mondah En vagyok feyedel-
metek: Mert énnekem ygere vrunk mykor

20 monda énnekem: Te hyuattatol cephasnak
ky magyaraztatyk f9nek: Monda zent andras
ATh hatrab peter: Nemdeh báty ad vagyoke en te-

35
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^ ' függőleges szára meg van vastagátva; nem olvasható -tt-nek.
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neked: Monda zent yanos ewangelista: Myt zoltok
tw: veztegyetek: Sqt en lezen feyedelmetek: Mert
en zwz vagyok s az zwzek ygen kellemetesek ystenek
Monda nagyob zent yakab: veztegh te yanos: czoda

5 hogh zolhatch Nemdeh báty ad vagyoke en teneked: zwz
vagye teh: enys zwz vagyok: es eristusnak secretariussa:
Ele állanak az kozebso Máriának harom fyay: kws-
seb zent yakab: thadeus es Symon: monduan: My
ezen czodalkozunk hogh czak zolhatt[ ]<o>k twh:

10 S nem tuggyatoke hogh my vagyunk az eristusnak
kozelb valo rokonsagy: halgassatok azért merth
my lezwnk nagyobbak tplleteknel: halwan zent
Máthé monda: Söt en lezek merth en sokakath
hattam el az eristuserth: Myt hattatok tw? egh

15 rozh haloth: l,<y>ukas czolnakoth: Monda zenth
phylop: alli hatra mate: veztegyetek twh
mynd: Nemdeh engem hyvae el9Z9r myndentek-
nel az eristus az 9 tulaydon zayaual: azerth yngyen
seh zollyatok merth en [vagyok:] lezek feyedelme-

20 tek: Ele allah zent bertalan monduan: Al touab
te phÜ9p: tuggyatoke ky vagyok en: Nemdeh
kyrarh fyue? hat czoda hogh zolhattok: en lezek:

36
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Monda zent thamas: Nemdeh az bolczeknek kellé
vralkodnyok: Sapiens e«/m dorainabitur astris: vgh
monda ptolomeus: Az bolczh vralkodyk az egeken:
Myt tuttok twh zegen gorombák: czak az a b cet

5 sem tuggyatok en kegyglen doctor vagyok: azért
en lezek: haluan ezeketh ludas kozykbeh esek
nagh haraggal monduan: Czoda hogh nem ze-
gyenlytek ammyt zoltok: Nemdeh en vagyoke
Sapharotok: addygh sem ehettek sem yhattok

10 myglen en me[e]gh zerzem: vayh nem leztek
hanem en: Mert meegh mostan kezem alaa
adattattatok: Leez de pokolban: Vrunkyesus
mendegel vala elottok az vton es tettety vala
ha yngyen nem hallana: kyk mykoron az zalla-

15 son volnának megh kérdé vrunk 9keth my-
rol disputaltanak volna "(marci nono): kyk zegyenlet[y]<e>k-
ben nem meryk vala megh mondany: hanem
mondanak mykent zent Máthé yr>'ah: xviij. capitulo:
yarolanak az thanytwanyok yesushoz monduan

20 kyczoda nagyob mennyeknek orzagaban? Monda
vrunk, o, nagh kérdés ez: es yob annál am-
myt tw zoltok vala az vton: de no myt végezetek

37
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Wíf d veztegh halgatnak vala mert zegyenlyk vala megh
mondany: Monda azért vrunk elozor peternek:
Péter te azt mondod hogh te lezh nagyob: mert feye-
delem es ff9 vagh: s nemdeh lucifer feyedelmek va-

5 lae az angyaloknak: snam karhozek: András te azt
mondod hogh nagyob vagh es els9: s nem hallottadé
en tollem hogh az els9k vtolsok leznek es az vtolsok1

els9k: Ianos te azth mondod hogh zwz vagh: Nemdeh
adam s eua zwzek valanake mykoron paradyézom-

10 böl ky wzettetenek: ezenképpen zola mynd az t9bby-
nekes: ennek vtanna monda: Vala mellytek nagyob
akar lenny k9Z9ttetek: legyen tw zolgatok: Merth
valaky megh alázza magát fel magaztatyk: hogh
kegyglen az 9 édes tanusagah ynkab zww9kbeh

15 t9neek: k9zykbeh hyua az kws gyermeczkeeth
es monda: Byzon mondom tw nektek hogh ha
megh nem fordolandotok es ollyanok nem leztek
mynt az kws gyermeczkék be nem mentek men-
nyeknek orzagabah: Valaky azerth megh alazan-

20 gya magath mykent ez kws gyermeczkeh: az
nag lezen mennyeknek orzagaban: yme azerth az
apostolokban keuel'segeth találunk: Merth az fe-
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A határozott névelőt bizonyára utólag írta be a scriptor.
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ye dele mse gnek kyuansagah myndenkoron keuel-
segbol vagyon: Kyrol vgh mond arán zayo zenth
yanos super Matheum: Mykoron kyuanandaz naggyá
es feyedelme lenned: es mynd ezeket zemed elot tar-

5 twan: kyuanod be tellyesedny: tuggyad hogh teneked
az satan ez vylagnak orzagat mutattyah: ha megh
akarod azokath nyerned, zwksegh hogh az prdp-
goth ymaggyad: Merth vg monda az satan az nagh
magas hegyen az eristusnak mutogatuan 9 neky

10 ez vylagnak dwcz9segeth: ha leesuen ymadandaz
engemeth, mynd ezeketh te neked adom: valaky
azért kyuan vrasagot. feyedelemsegeth: leesuen
ymaggya az satanth es keuel'h: Ez okaerth vgh mond1

Valerius maximus: hogh mykoron egh nemes
15 yffyath akarnának kyrallya tenny es az koro-

nát akarnak feyebeh tenny: kezebeh veue az
arán koronát az yffyu es monda: o zepseges korőa
ygen zep vagh: de ha tegedeth emberek tudnának
meegh az zemeten sem vennének fel: Ezt mon-

20 duan el hagytta az koronath: es ffel nem veue az
kyralsagoth: ha ez vylagyak ygyen futtának az
feyedelemsegh elpth: meneuel ynkab kel zerzete-

39
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1 A szó után piszokfolt van.
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seknek: Mert ha kyuannya: 9r9k karhozattyara vagyon:
de ha valakyt valaztand az vr ysten annak az yelen-
segeh hogh soha yngyen sem velteh: syngyen sem
gondolta hogh 9 melto volna feyedelemsegreh: S9th

5 myndennel nyaualyasbnak alyttotta magath: ha
valaztyak: haat czak az zent engedelmesseegh
vetety fel 9 veleh: E1T9I mongyah zent pal apa-
stal: adhebreos quinto: Senky magának tyztes-
segeth neh vegyen: haneha hyuatandyk mynth

10 aaron: Mert myt haznalna ember veleh vrunk-
nak édes mondása zerent, ha ember mynd ez ze-
les vylagoth megh nyernee: ha mynden kedueh
zerent volna: o^lneh. vygadnali es gypny9r-
k9dnék kedueh zerenth myndemben: ha t9rten-

15 neek az leieknek pokolra menny: holot 9r9kkol
9r9kke kynzattatneek: 0 mel'hygen sokan eéh ke-
ues gy9ny9r9segerth. zenuedyk 9r9kkpl 9r9kke
pokolnak rettenetes kynnyath: No azerth, vgh
mondnak akkyk azt tartyak hogh nagyob

20 zentek vadnak az apostoloknál: ym megh by-
zonyttottuk három erps okossággal hogh nagyob
zentek vadnak az apostoloknál meriorzagban:

40
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Lassúk megh azért az ygassagoth: Ew<p)t9dyk Cap:
Wgh mondnak zent yrasbely doctorok, yelesben zent
thamas doctor atyánk: In prima parte sumrae. et
in prima, secu/ide et in primo sentenciaruw, et super

5 epistolas pauli, hogh nynczenek1 nagyob zentek
(sem) méltósággal: sem örömmel: sem bolczeseggel: sem
zeretettel: sem dwczoseggel: az zenth apostoloknál.
Ezt megh byzonyttom elpzpr zent doctoroknak mon-
dasaual: masodzor három okossággal: Elozor zent

10 doctoroknak mondasaual: Vgh mond zent dyenes
doctor: hogh nynczen nagyob meltosagh anya zenteg-
hazban mynt az apostoly meltosagh: Mykent meri
orzagban nynczenek nagyob angyalok az Seraphyn
angy<a>loknal: zol zent thamas doctor atyankes az'

15 apostoloknak nag méltóságokról sugh mond: Az apostolo-
kath fellyeb kel magaztatnunk mynden zentek-
nel: akar myneni9 malaztal fenlyenek: akar
zwzeseggel:. akar bwlczeseggel: akar martyromsag-
gal: mynt kyk zent lelketh b9segesben vytteek:

20 Mert be tellyesedenek mynd zent leiekkel: kybpl
yelentetyk azoknak vakme^segek ne mongyam
teuel'(s)gesek kyk valamel'h zenteketh meernek [ha]2

egyenletny az apostolokkal malaztban es dwéz9segben:

41
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^ Az n fölött piszokfolt van.
A körulpontozás másutt is feltűnik az áthúzásos (aláhúzásos) törlésekben.
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Ezeket zent thamas doctor mongya, Honnath
megh erthettywk hogh nem czak azok teue-
lyegnek kyk azt mongyak hogh nagyob zentek
vadnak az apostoloknál, de meegh azokes. kyk

' 5 egyenletnek vala melli zenteketh 9 hozzayok
Mert senkybeh azzonyunk Mariatol el valua
ollyan nagh bpsseggel nem zallah mynt az zenth
apostolokbah: Masodzor ezt megh byzonyttom
három okossággal: Elozor k9zelgetesnek okossa-

10 gaual: Ez okosságnak fundamentomot weeth
bwlczh aristotiles secundo Methaph,(i>sice s üg mond
Meneuel ynkab kpzelyt valamy allath yozagos
állathoz: anneual ynkab rezes9l az állatnak
my voltaual: példa paraztol: Az twz nemynemo

15 yozagos allath: kyhez mygli k9zelb megyén ember
anneual ynkab megh meleg9l: ha az hydeg vasat
az twzbeh tezyk, annerah rezes9l az melegseggel
hogh vg tetzyk hogh myndenest9l twz volna:
Ezenképpen valameneuel az teremte th állát k9zel-

20 ben vagyon ystenhez: anneual ynkab rezes9l az 9 yo
voltaual: Mykeppen az [twzes] (Seraphin) angyalok, twzes an-
gyaloknak mondatnak az nagh ysteny édes zeretettpl
Mert mynden angyaloknak feletteh vadnak es

42
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ystenhez kpzelben: kyuanode ahettatos lelek hogh
kpzel legh ystenhez: zeressed pteth myndeneknek
feletteh tellyes zwueddel: tellyes lelkeddel: tel-
lyes elmeddel es mynden erpddel: S myg nagyob-

5 ban zereted anneual közelben vagh o hozzayah
Mert ysten zereteth es valaky zeretedben lakozyk
ystemben lakozyk systen 9 benne: 0 mondhatatlan
nagh edessegh: o zeretoknek nagh méltóságok
hogh ystennel eggyek legyenek: o dwczoseges zent

10 pal te myt mondaz erröl: walaky ystenhez ragaz-
kodyk egh lelek lezen 9 veleh: Nem találunk ke-
gygh nagyob zereteth az édes zwz Máriának vtana
mynt az apostolokban: Mert vrük xc az malaztnak
es mynden yo adomannak kuth feyeh: kyhez

15 az apostolok ygen k9zel valának meegh eltebenys
Az 9 édes zayabol hallyak vala az orok életnek tyt-
kyayth: honnat weznek vala nagh bwlczesegeth:
kyr9l zol zent yeronip doctor sugmond: Ammyt egye-
beknek az [s] zorgalmatossagh es az naponked valo

20 elmélkedés ystennek t9ruenyeben: zokoth adny:
azt az zent apostoloknak zent lelek yhly vala:
yanos. parazth. halazh es tudatlan vala: kerdlek
téged hol tanulta vala az nag tytkos ygeketh
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kezdetben vala ygeh es az ygeh vala ystennel es ysten
vala az ygeh: ezt plató nem tuttah: ezt demostenes
nem montah: pnekyek yelentetteh vala zenth
háromságnak tytkyat az édes yesus onnomagah

5 kyrpl vgmonda: Iohawnis. xv. twtpketh baratymjiak
mondalak mert myndeneketh mellyeketh hallot-
tam az en atyámtól megh yelentettem tw nektek:
o mennyey nagh edessegh: akky tanyttyah meri
orzagban az angyalokath: tanytta ez fpldpn az

10 apostolokath, oh mel nagh édesen ok halgattyak
vala: nem kyuannak vala czak egh zem pyllan-
tasyges 9 [ell] elplleh el tauoztokath: Ammykoron '
kérdene vrunk oketh el haguan oteth ne
mynemo tanytuany kyketh 9 nem valaztoth

15 ha 9kes el akarnának menny-monda1 zenth
Péter: Vram houa menneenk vay byzori sohoua
nem megywnk Mert yiyk életnek édes ygeyeh
vagyon te nálad: Nem czak 9k de meegh az
kpz nepekes annera gj^n^rkpdnek vala

20 az 9 édes bezedeben hogh el feleytyk vala ma-
gokath: el haggyak vala hazokath es mynden
kynczeketh: czak halhatnak vrunknak

44
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A pont talán a szétválasztást jelöli.
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bezedeth: Ennek byzonsagara meegh az puzta-
baes vtanna mennek vala: harmad napyges
el éheznek vala: Errpl zol arán1 zayo zenth yan9
sugh mond: Vallyonsky ment volna 9 elolleh

5 el mykoron nagh czodakat tenneh: ky nem ky-
uanta volna latny az o zep orcayath kybol ysteny
gy9ny9r9seges ffenessegh zarmazyk vala: ky né"
kyuanna hallany az 9 édes bezedeth: kyt meeg
az 9 ellensegyes dyczernek vala: ky nem kyuanta

10 volna ylletny az 9 zent ruhayath: kyb9l yozagh
zarmazyk vala es megh [gygy] gyógyth vala myn-
deneketh? zol vrunknak édes bezede^l
Laurencius Iustinianuses sugmond: Wallyonsky
mondhatna ky mynem9 ahettatossagnak edes-

15 segeuel yllettetnek vala az halgatoknak zwwgk
mykoron zol vala ystennek ygeyeh vrunk yesp
az népeknek etytteh menorzagnak dwcz9seger9l:
az zenieknek bodogsagokrol: az zent zeretétnek
t9kelletesseger9l: az alazatossagnak haznalattya-

20 ról es mynd az t9b yozagokrol? Mert az 9 b9ldze-
seges ygey ollyatenok valának mynt az twzes
nylak: mellyek ^tétnek az zent zere tétnek
yeb9l: kykkel az yoknak lelkek meg vylagosodnak
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1 A szó felett látható folt áttőaés a túloldalról.
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vala: elmeyek az mennyeykreh emeltetnek
vala: zwwpk zeretettel geryeztetnek vala:
Égetnek vala: de meg nem emeztnek vala:
Meg fednek vala, de meg nem zegyenytnek vala:

5 edesytnek vala es az zwueketh wyh zeretettel
eppyttyk vala: Ezt meg kostoltak vala akkyk
mongyak vala: Nemdeh az my zwwwnk ger-
yedezo valae mykor zol vala nekwnk az vton:
Erröl byzonsagot vpt vala Maria magdalnah

10 ky wl vala az 9 édes [vr] mesteren1 lába eloth
halgatwan az 9 bezedeth: Mert valaky ystentpl
vagyon, ystennek ygeyeth halgattyah: halgatwan
gy9ny9rk9dyk benneh es be tellyesyttyh: de
valaky ystennek ygeyeth nem halgattya, auuag

15 ha hallyaes ketelen: ystentpl nynczen: gypnypr-
k9dnek vala azért az zent apostolok vrunknak
édes bezedeben myndeneknek feletteh: kybpl vezyk
vala az nag malaztotli: Nem czak halgattyak vala
de ylletekys vala az 9r9k [ygek] ygeth: kyr9l vg

20 monda zenth yanos ewangíista. pnma Iohawnis. primo:
Ammy volt eleyt9l fogú a: ammyt láttunk az my
zemeynkel: ammyt hallottunk: hyrdettywk tw-
nektek: Es ammy kezeynk yllettek az 9rgk ygeth:
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Valószínüleg ezt akarta irni: mesterének.
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0 zent leieknek nemes yro deakyah: Vg mond
bwlczh aristotiles octauo eticomm: Nynczen1 nagyob
tulaydonsagah az byzon zeretetnek mynt eggypth
elny es egyembeh nyayaskodny: Az zent apostolok

5 az cristussal ottenek: yttanak: bezellettenek es
nyayaskottanak: Ezek kyk czodalatos dolgokath
latanak az eristusban: vakokath vylagosyttany: ha-
lottakath tamaztany: betegeketh gyogyttany: es
zynrol zynreh latak pteth az embery testben:

10 0 apostoloknak nagli meltosagah: latny az eristust
testy zemekkel: 0 ha lathadnad oteth: vg mond
zent agoston doctor hogh harmat kyuant p latny
Elozor Romának nagh voltath: kyrol vg mond
lukanus: Mel nag volt roma: az 9 romlása

15 yelenty: Masodzor zent palth predykalwan: har-
madzor, eristust testben: Adam kylench2 zaz es
harmych eztendeygh eleh: Matusel kylench zaz
hatuan kylench eztendeygh: lamek heet zaz
hetuen keth eztendeygh: Noe kylench zaz otuen

20 eztendeygh: Az tob zent atyák3 [es] pátriárkák es
pphetak sokat elének de eristust az testben nem
lathatak: yol leheth nag édes zwuel kyuannyak
vala latny: Ez zent (a)Apostolok kegygh nem ézak
latak hanem halgatak az 9 édes bezedeeth
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2 A szó felett piszokfolt van.
3 A szó után piszokfolt van.

Az a fölött áttűnés a túloldalról.
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ylletek pteth: 9 veleh qnek syunak: Ez okaert
mongya vala vrunk az 9 zeretp thanytwany-
nak: nag édes zemekkel nezwen 9 reayok: Bo-
dogh zemek kyk lattyak mellyeketh tw lattok:

5 Mert vg mondok twnektek hogh sokpphetak
es kyralyok kyuantak latny mellyeket tw lat-
tok, de nem láttak: hallany mellyeketh tw hal-
lotok, de nem hallottak: Nagyobbak ^nek azért
myndeneknel: mert k9zelben l9nek vrunkhoz

10 Err9l mongya vala Dantes: Ez twzes zarnyu
édes elmelked9 emberek: az twzzel gyuytattak va-
la fel ahonnat az nemes vyragok neuekednek
es az zent gywmolczok:

Hatodyk Capitulü
15 Masodzor megh byzonyttatyk hoé nynczenek

nagyobbak az apostoloknál walaztasnak okossa-
gaual: Jol leheth az vr ysten 9r9kt9l fogwa [el]
valaztot<t>alegyen az teremtet allatokath: Mert 9r9kt9l
fogua meg lattah kyth mynem9 méltósággal

20 zereth: De az apóst oloka[l](t>h kyualtkeppen valazta hog
lennének az wyh t9ruennek hyrdet9yh: funda-
loy: eppet9y: otalmazoy es magaztatoy: kyr9l vé
yra zent pal apastal ad ephesios primo capitulo: Walazta
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mwnketh ysten 9mbennetteh ez vylagnak terem-
teseh elyth: hogh lennénk zen tek es zeptytelenek
9 elptteh az zeretedben: az 9 malaztyanak kazdagsa-
ga zerent, melh. ygen b9U9lkqdek my bennwnk

5 mynden bwlchesegben es okos tudomamban: hogh
megh yelentene nekwnk az 9 akarattyanak zent-
segeth az 9 akarattya zerenth: ha ez zent ygeketh
yol megh lattyuk, megh ertywk hogh azzonyunk
Máriának vtanna senkyt nagyob méltóságra nem

10 valazta mynt az zent apostolokath: ez okaert monda
magyarázó yras, super illud, Constitues eos principes,
Mykent az zwzeknek vyragahoz ystennek annyahoz
egh azzonyallat sem hasonlattáthatyk: azonkeppen
egzent sem hasonlattathatyk az apostolokhoz: Myert

15 mert 9k l9nek anyazentegliaznak fundamento-
my: kyt megh yelente ysten zent yanosnak apocalipsis,
xxi. cap/fw/o: yerusalemnek varosának kpfalanak tyzen
ket fundamgtorna vagyon: es az tyzen ket aposto-
loknak neueh megh vala yrua 9 raytok: 9 neky-

20 ek monda vrunk zent peternek kepeben: teneked
adom menorzagnak kulchat, valakyt megh k9t9zh
ez f9ld9n k9t9zuen lezen mennyeknek orzagabenes
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valakyt megh odozh ez foldpn, odozua lezen menor-
zagbanes: Czodalatos dologh ez fpldQn lenny
embernek es menorzagot byrnyah: 9 nekyek
monda az édes \vdu9zytt9 yesus zoluan zent

5 peternek: te uagh peter: es ez k9zyklan rakom
az en eghazamath: es pokolnak aytay nem
hatalmaznak elleneh: holot vgmond zenth
albert doctor: hogh vrunknak hat yozagah
vala: EIS9 az 9 zent testeh: kyt adah az sydok-

10 nak kynozny es naponked adgyah az oltary
zentsegben embereknek fyaynak: nekyknek
9r9k dwch9segekreh: nekyknek 9r9k karho-
zattyokrah: Masodyk az 9 zent lelkeh kyt1 ayanlah
az 9 zent attyanak: Harmadyk az 9 yozagah kyth

15 ayanla iudasnak es az fezytt9knek: yelentuen
hogh valakynek ez uilagiat b9seggel kedue zerent
ad, karhozyk: Negyedyk az 9 ystensegeh kyt aad
az yoknak menorzagban ky ol' drága hogh valaky
azt megh veendy, soha t9bbet nem kyuan: annál

20 kwl kegygh mynden yo semmy: Iayh mel ygen
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1 A r-t valószínűleg utólag toldotta be a másoló.
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kyuannyuk azt ammyt megh nem foghatunk:
ammyt kegygh megh foghatnánk nem keresswk:
hanem chak zynnel: Qt9dyk az 9 édes annyah
kyth ayanlah zenth yanosnak: yelentuen hogh vala-

5 kyk tyztak zwuokben es test<ek)ben: álnak az zwz Ma-
riaual az kereztffa alath, elmelkeduen az megh fez9lth
yes(r)usrol: azoknak annyah az Maria: oh mel' ygen zerety
az ollyanokat az édes zwz Maria: Mert lattyah hogh ha-
sonlatosok 9 hozzaya: Mert mykeppen 9 vysele ystennek

10 fyat méhében test zerent, ez yllyenek vysel(e)yk elmeyek-
ben lelek zerent: o bodogh lelek sbyzonyaual bodogh ky
mondhattyah: akky teremteh engemet nyugouek^z1

en [mehemben:] haylakomban, hatodyk yozaga kyncheh
vala vrunk yesusnak az 9 zeret9yeh auuagh yegyeseh

15 anya zenteghaz: kyt ol' ygen zereteh hogh erteh men ör-
zagbol leh zallah es kynt halalt zenuedeh: Ezt ayanla
az zent apostoloknak: kyben lattatek ynkab zeretny 9ket
hognem mynt ez vylagnak vrasagat es meríorzagot azj an-
gyalokkal nekyek attah volna: Mert chak az 9 yegyeseyert

20 zenuede az halalth: en^l mongya vala zent pal apastal:
Alkolmas zolgakka t9n mwnketh az vyh t9ruemben: Ezek
kyket el kwldeh predykalny: kereztelny es tanyttany: Men-
nyetek el vgmond tanyt<t)chatok imynden nepeketh kereztel-

A vessző itt szétválasztást jelent.
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uen pketh atyának es fiunak es zent leieknek neuebeh:
Es ammykeppen mongya zent Albert doctor, vrunk yesus
azon hatalomal kwlde el az tanytuanyokat, ammynemQ
hatalommal kwldotteh vala ptet az 9 zent attyah ez vy-

5 lagrah: kyrpl vgmonda 9mmaga vrunk: Ammykenth
kwldeh engem az en atyám enys kwldlek twtoketh:
0 Apostoloknak nagh méltóságok: sémmy rendbely zentekrpl
enne sok yot nem oluasunk mynt Q róllok: Vallyonsh
gondolode mykeppen volna ez vylagh ha az apostolok nem

10 voltának volna: kyk ez vylagot tudományokkal megh
vylagosyttak, bwlchesegekkel megh ekes(e)yttek: malaztok
kai fel tamaztak: Erröl monta vala az vr ysten zent
yeremyas^pheta zaya által: xvj. capitulo. Jme en kwld9k
twnektek halazokath: holot eg ygen zep kerdes thamad:

15 My oka hogh vrunk yesus az zegenek,<et> valazta ez nagh
meltosagrah, es nem az bwlcheketh sem hatalmasokat
sem kazdagokath: Ez kerdesreh feleluen doctorok vgmond-
nak hogh azerth, hogh neh lattatneek ez hwtnek
lenny bwlchesegben: hatalomban, es kazdagsagban

20 hanem ystennek malaztyában: em^l mongya zenth
pal apastal: prima ad Corintios pnmo, Lássatok atyám fyay
az tw hyuataltokath Mert nem sok nemessek testh
zerenth, nem sok hatalmasok: nem bwlchek: de ez vylag-
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nak balgatagyt ualazta ysten hogh el törne auuagh megh
zegyenyttene az erosseketh: Ennek vtanna megh ymezth
yra zent pal, príma ad Corintios secundo, Nem embery bwl-
chesegnek tudatlan [bezyd] bezedyben: hanem leieknek

5 es yozagnak mutatásában prédikálunk: hogh ammy hw-
twnk neh legyen embereknek bwlchesegeben, hanem
ystennek yozagaban: 0 ysteny bwlchesegnek chodalatos volta:
Vg mond zent Ágoston doctor: My lehet chodalatosb mynth
hogh az testnek es vernek ellenen valo toruenyereh: az

10 zegenek es tudatlanok nagh sok hatalmasokat [es] bwlche-
keth es kazdagokat terytte"(ne>nek: Czodalatos mykor lat-
tyuk hogh mynden földnek kyraly, vrak es feyedel-
mek, bwlchek es hatalmasok, kazdagok es nemessek
az zegen, tudatlan, nyomorolt, vtalatos emberkéknek

15 elotteh halazzak magokath, O bodogh apostolok, vg mond
aranzayo zent yanos, [kj o dwchoseges es bwlcheseges
halazok kyk mynd ez vylagot haloyokbah rekeztek:
Mert vgmond zent thamas doctor atyánk, Az apostolok
tudatlanok es egwgywuek az eristusnak ellensegyt mynd

20 el rontak: Mert 9 róllok vagyon megh yruan: Mynden
fpldreh ky meneh az p zöngések, es ez vylagnak hataryra
az p bezedek: Az p hatalmasságokról megh vg monda: zer-
zed pketh feyedelmpl mynden foldpn: András Akayban:
lőn feyedelem: Nagyobbyk zent yakab yspaniaban: thamas
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in diában: fwlop zytyaban: Bertalan kwsseb yndyaban:
Máthé zerechen orzagban: Symon mesopotamyaban:
tadeus egiptumban: Matyas sorson sydosagoth veue:
Ianos ephesomban: zent peter Romában, es lőn

5 tellyes kereztyensegnek feyedelmeh: Ez okaerth
mongya uala arán zayo zent yanos: hármon ého-
dalkozyk mynd ez zeles vylagh: elozor hogh eristus
halottaybol ffel thamadoth: Masodzor hogh eristus test
zerent men orzagba ffel menth: harmadzor hogh az

10 zegen halazok byrak mynd ez vylagot: vylagosyttak
es tanyttak: 9 róllok vagyon megh yruan: Iohannis
xiiij, valaky hyzen en bennem, ollyan chodalatos
mwuelkedeteketh tezen mynt en: smeegh annál na-
gyobbakat tezen: Mert nagyob dhoda uala hogh

15 zent peternek árnyékára megh gyogyolnak vala
az betegek, hognemmynt hogh az eristusnak ruha-
yat ylletuen: Nagyob choda vala hogh zent peter
tyzen neegh eztendey halottat tamazta ffel, hog"
nem mynt az eristus ffel tamazta lazart: ezen-

20 képpen az tpb apostolok erdemekkel sok chodakat
tpnek: Ennek ertelmereh es nekünk ta-
nusagunkrah vgmondnak az zent yrasbely
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doctorok yelesben zent thamas doctor atyánk:
hogh három okaert tezy ysten az chodakat: elozor
hogh az zentnek megh mutassah erdeméét hogh
zent uolt elteben: mykeppen zent damokos atyánk

5 által: zent fferenczh által: zent ystvan kyral'h
által: zent lazlo kyral'h által: zent ymbreh
által es mynd az nagh sok zentek által nagh
sok chodat toth, hogh megh mutatna az o zent
eleteketh: de nynchen myndennek ez eletereh

10 9r9kke auuagh wdu9ssegereh: Mert am vgh
mond vrunk eristus: Sokan mongyak énnekem
az yteletnek napyan: vram vram, nemdeh az
te neuedbeh predykalanke: nemdeh az te neued-
beh [tQke] k9nke1 chodakath, es wzenk prd9-

15 g9keth: Akkor azt mondom nekyek: Byzori
mondom twnektek nem esmerlek twt9keth
tauazzatok el en t9Üem mynt ky alnasagoth
teztek: yol lehet azért az vr ysten valakynek
általa azért tezy az chodat hogh megh mutassah

20 annak zentsegeth, de nem myndenek élnek yol
veleh: azért nynch meegh oth az t9kelletessegh:

Kétszer is tévesztett a másoló. Helyesen igy lett volna: tpnke (vagyis: tőnk-e). Vö. 21/21:
ky keterck.
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Masodzor chodakat tezen ysten az poganokerth. Merth
vgh mond zent pal apastal, hogh az choda tételek
adatának az hytetlenekerth, nem [ha] ah hwuokerth
Mert ah yok chodanalkwlys hyzyk az ysteny tyt-

5 kokath, ky vagyon az hwtben: Mert ha yelenseget
kyuannah, nem volna az hwtnek erdemeh:
Mert vgmond zent gerger doctor, hogh az hwtnek
nynch ot erdemeh, holoth az erzekensegh byzon-
sagot vezen: Ez okaert nagyob lpn az toluaynak

10 hwteh hogh nem az apostoloké nagh petéken:
Merth az apostolok láttak vala vmnknak cho-
dalatos mwuelkedetyth kyk az 9 mondása zerent
byzonsagot teznek vala 9 rolla hogh ysten volna:
hallottak vala az 9 bwlcheseges mennyey tudoma-

15 nyath. megys ketelkedenek 9 benneh latuan az
nagh Z9rnyw kymban 9teth: Az toluay kegygh
chodateteleben az eristust nem lattah vala: az 9
édes bezedyth nem hallottah vala: hanem lattya
vala 9teth az kerezt ffan fwggeny: hallyah vala
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az zornyw karomlasokath mellyekkel 9teth az sy-
do népek mynd az papy feyedelmekkel es zerzetes
sydokkal karomlyak vala: kykbol mynd azt gondol-
hatta volna hogh vrunk gonoz teii9 volth volna:

5 Merth az tpruemben1 megh vagyon:2 atkozot ky
ffwgh az ffan: yme en édes neneym: nem hwn
sem az toruennek: sem zemeynek: hanem möda
kérlek en nemes vram emlékezzél megh en rollá
mykorth yutandaz az teh orzagodbah: peter ygen

10 eskezyk hogh soha nem lattah: az toluayh mel-
letteh fwguen vallyah pteth: en édes ystenem: en
édes megh váltom neh hagh engem: deh emlékez-
zél megh en rollam: eskezyke peter hogh nem
esmeer tegedeth: en eskezem hogh esmerlek te-

15 gedeth: el hattanake az te tanytuanyd: en
nem kyuanlak tegedeth el hadnom: el feletteke
ok az mondasth: houa mennywnk: vay sohoua
nem megywnk my édes mesterwnk, nem za-
kadunk el te tolled mynd halal(e)yges: kezek

20 vagyunk te ueled halalrah mennwnk: Merth

' Az n talán idegen kéztől került a szövegbe.
1 Kimaradt •ázyruai
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az orok életnek ygeyeh vagyon nálad: En ké(z)sén
esmeruen tegedeth prok ygeh oromest mellet-
ted megh halok: Noha bwnps vagyok: de teh
mondád: nem yottem hynya az ygazakath ha-

5 nem az bwnosoketh penitenciarah: Bwnomerth
olneke megh az sydok, erdemlettem: oromestn
zenuedem: Ne vtald megh azerth az bwnosth: ky
fwggez az bwnosokerth: o hwtnek nagh hatal-
mah, o mennyey nagh edessegh: Merth my

10 leheth nagyob hatalom mynt megh nytnya
megh1 orzagnak kapuyath: my lehet nagyob
edessegh mynt be menny az mennyey para-
dychombah: My tezy ezth: az hwtnek nemes-
segeh: Mert vgmonda az toluaynak: Byzon

15 mondom teneked: ma velem leezli paradydhom-
ban: Erdemesb lőn az my hwtwnk thamase-
nal ky azth mongya vala: Mynd addyglan sem
hyzem hogh fel thamadoth halottaybol: myglen
zememmel latom: meegh sem hyzem haneha

58
29v

1 Tévesen men helyett.
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vyaymath az zegeknek helyeybeh bochatom:
es kezemet oldalabah: Bodogh vag teh vgmond, tha-
mas mert latuan hwl:1 de bodogbak azok kyk nem
láttának es hyttenek: Latuan azért vrunk az hy-

5 tétleneket, chodakath tezen, hog wdu9zythesseh
oketes: o édes ysten mel nagh sok módon, sok keppen
vonzya az embery allatoth hozzaya: Myerth? Mert
az en gyonyorosegym [vag] lennem vgmond embe-
reknek fyayual: Harmadzor chodat tezen ysten

10 az mondásnak byzonsagara, hogh ygaz ammyt mon-
dnak az ygassagnak predikaloy: Erreh valazta az
zent apostolokath vrunk yesus hogh o vtannah
nagh chodakath tennének hogh megh yelentetnek
az 9 zentsegek, az hwtnek byzonsagali: es az 9

15 predykalasoknak ygassagaíi: El [ol] ozoluan vg-
monda zent Lukach ewangelista az zent aposto-
lok2 ez vylagon, predykalak az euangelyomoth
mynden9th ystennek segedelmeb9l es az 9 beze-
deketh er9ssytuen k9uetkez9 chodakkal:

1 'Hittél, credidisti'.
Az utolsó szótagbeli kicsire sikeredett o-t megnagyobbította a scriptor (vagyis nem e-ből
írta át).
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Valaztasnak azért meltosagaual myndeneketh fel-
ijei mulanak: harmadzor fellyol mulanak myn-
deneketh zent leieknek vételének bpseges voltaual:
Be tellyesedenek vgmond mynd nyayan zent lelek-

5 kel: Kynek ertelmereh vgmond zent albert dok-
tor atyánk hogh neegh keppen mondatyk ember tel-
lyesnek lenny zent leiekkel: Elozor hogh zent leiek-
nek malaztyah 9 tplleh folly on egyeben: mykenth
az kut ffpbQl az folyamain: yllyen tellyesseggel zenth

10 lelek chak az eristusban vagyon. Mert vgmonda
zenth yanos ewangTista: Az 9 malaztyanak tellyes
voltából V9nk mynd nyayan: Mynd az édes zwz
Maria, mynd az apostolok, mynd ammartyrok:
mynd az zent pfessorok: mynd az zent zwzek

15 mynd az zentek: az 9 malaztyanak b9segeb9l
meryttenek: kyky mynd az 9 edényének my
volta zerenth: Akky nagyob edénnyel megyén
az^kutrah, t9b vyzeth merytheth: Myéhoda az
lelky éden kyuel meryttwnk ez melseges kut-
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böl? az zent zereteth: Valamenereh cptet zerettywk
annerah rezesplwnk az o malaztyaual: 0 en édes
neneym, ha valaky mondana mynekwnk: vala-
mynem9 edénnyel yotok en hozzam, megh t^tpm

5 drága kouekkel: nemes gyöngyei: sar arannyal,
oh mel nagh zorgalmatossaggal syetnenk, kyky
mynd nagyob édent vyuen: íme en zerelmes ne-
neym az eristus kyalt my hozzánk: ha valaky
zomyuhozyk ypy9n en hozzam. Ezt mongya vala

10 zent leiekről: Masodzor mondatyk az malaztnak
tellyes volta: ol nagli bőséggel hogh mynden emberek-
nek es angyaloknak malaztya feleth legyen: Ez
yllyen malaztnak bgseges volta lgn az zwz Máriá-
ban: Myert hogh lpn ystennek annyah erröl

15 monda zent gabriel archangyal: wduqziQgh Ma-
ria, malaztal tellyes: Harmadzor, mykor adatyk
embernek az malazttnak]1 elégképpen: Mynt zent
Zakariásnak, Be tellyesedek vgmond zakarias az
9 attyah zenth leiekkel: zent ersebeth azzonroles

20 vgyan azon zent lukach, Be tellyesedek e( )r( )sebeth
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A -nak szóíagot valaki ki akarta vakarni.
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zent leiekkel: Negyedzer bQseggel az annerah hogh
9 myattok egyebekys be tellyesednek vala ma-
laztal: Mykent oluassuk az apostoloknak ele-
tekről valo kpnben, hogh zent peter predykal-

5 uan az népeknek reayok zallah zent lelek:
vgyan ottan megh vg oluasunk, hogh, az aposto-
lok feyekreh tezyk vala az népeknek keze-
keth es zent lelket ueznek vala: o Malaztnak
nagh b9seges volta: o dhodaknak chodaya: o pa-

10 radyéhombely nagh edessegh: o anyazenteghaz-
nak fundamentomy: ü kereztyeneknek attyok
es zeretpy: o ez sptet vylagnak vylagossagy:
o eristus kereztffayanak vyselpy: ky gondolhatta
volna hogli ennereh ffel magaztatna twt9keth

15 ammennyey ystert Nynchenek azért nagyobbak
9 t9ll9kneel: Hat myt mongyuk azoknak kyk
megh byzonyttyak hogli nagyob zentek legyenek
az apostoloknál, Mert t9bbet zenuettenek: ala-
zatosbak voltának, es t9b yozagot hattanak el:
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Erreh az zent doctorok vgh ffelelnek, hogh,
valakynek tokelletessegeh es zentsegeh, nynchen
ffo keppen sem zegensegben, Mert az ordogh ygen zegen:
sem sanyaro penitenciaban, sem kynzenuedesben:

5 sem egyéb nemo ez vylagy vtalatossagban: Mert
az prdogys sanyaro penitenciat tart, sokath zen-
ued: hanem az zenth zeretetben zent pal apastal
mondása zerenth, Myndennek feletteh az zent ze-
reteth legyen nálatok, ky az tpkelletessegnek kote-

10 leh: Merth az zegensegh, kynnak zenuedeseh: élet-
nek kemensegeh s mynd ez yllyenek, nem teznek
embert tokelletesse1 hanem chak vtat nytnak
az tpkelletessegreh: Ennek byzonsagara vehet-
tywk kereztelp zent yanosth es vrunk yesusth:

15 Tudny valo dologh hogh yol lehet zent yanos
sanyarosagosb eletet es nagyob zegenseget vyseleh
vrunk cristusnal, de azért nem nagyob vrunk
yesusnal: Ezenképpen ha vala mel' zentek talal-
tattanak nagyobbak vala myben, akar zegense-

20 gben, akar alazatossagban: akar tudomamban:
akar kyn zenuedesben, sakar mynemp yoban

1 A szó után piszokfolt van.
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az apostoloknál, megys az apostolok nagyobbak, Mert
valamyt tottenek nagyob zeretetbpl tptteek: Na-
gyobbat erdemleh zent peter el haguan az 9 haloyat
hognem layos kyral', auuagh zent elek mynden

5 kynchet, Mert nagyob zeretettel teuee: Ezenképpen
erched mynden yozagrol: Példa zent gergelryl es az
zenth atyáról: ky mykoron konyorgneh ystennek
kyuel lenneh erdemeh: zozat youeh hozza monduan:
Gergel'h papaual: haluan az zent atya megh busu-

10 la rayta es panazol vala monduan: En mynden
nemo youaymath1 el hattam, semmyt né byrok
semmy vygasagom ez vylagon nynchen: 9 kegygh
nagh tyztessegben: nagh vygasagban es nagh kynch-
ben vagyon: Mykor ygyen sapolodneek, el ypueh

15 ystennek angyala es mondah: Nyaualyas barath
hogh mered teh zent gergel'h papának kazdagsa-
gahozhasonlatny az teh [se] zegensegedetli, mykor the
ynkabh gy9ny9rk9d9l az egh machka ffyuban
mykor e^tted yatzyk,, hogh nem 9 az nagh

20 kynchben: haluan ezt be foga zayath es kyuan-
nya vala hogh zent gergellyel lehetneh yutalma:
Ezt tegywk es wdu9Z9lwnk: Amen: 1.5.2.1, finis:

1 A második y áthúzással törölve?
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Azok az ékezetek, diakritikus
jelek és írásjelek, amelyeket a
scriptor a tinta fogytával húzott
meg, a tinta fakulása miatt a
kéziratban nehezen, legfeljebb
segédeszközökkel érzékelhetők.
Ezeket az ofszet eljárás vala-
me'yik fázisában csak retussal
tudtuk volna láthatóvá tenni.
Erről a paleográfiai hűség érde-
kében lemondtunk. Átiratunk
természetesen a hasonmáson
nem látható jeleket is tartal-
mazza.
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