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BEVEZETÉS 

A Peer-kódex, mely nevét egykori tulajdonosáról kapta, a XVI. 
század első negyedében készült, Szent Elek és Remete Szent Pál 
legendáin kívül vegyes imádságokat, énekeket tartalmaz, így töb
bek között a Szent László-éneket, Apáti Ferenc és Vásárhelyi And
rás kantilénáját. 

A kódexet ma az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában 
őrzik, jelzete M. Nyelvemlék 12. Régi jelzete Duód. Hung. 27. 
Több kéziratos másolata van. Közülük az OSzK Kézirattárában 
Quart. Hung. 404 jelzet alatt őrzött a teljes szövegről készült. 
A Quart. Hung. 462 jelzetű Révai Miklós által készített másolat 
a hosszabb összefíiggö latin részek kivételével szintén tartalmazza 
a teljes szöveget. Ezen másolatok készítésekor még a kódexben 
voltak azok a levelek is, amelyeket később bizonyára Jankovich 
Miklós vett ki az anyakódexből, s ma külön kötve M. Nyelvemlék 
13. jelzet alatt Csíziókalendárium néven őriz a könyvtár. 1852-ben, 
amikor a Nemzeti Múzeumba kerültek, már két tételként szerepel
nek. Az MTAK Kézirattárában Ms 891 jelzetlel található Gyuriko-
vics István által 1853-ban készített másolat tehát már nem tartal
mazza az újabb kötet szövegeit. Az OSzK-ban lévő Quart. Hung. 
405 jelzetű másolat töredékes, az első ötven levél szövegéről ké
szült. A kódex mikrofilm másolata: FM1/444. 

A magyar nyelvű szövegrészek eddigi egyetlen teljes kiadása: 
VOLF GYÖRGY, Peer-kódex. Nyelvemléktár II. Vl-Xl., 53-108 
(VOLF1874.). 

A kódex leírása 

1. A kódex kötése. Az eredeti kötésről Révai Miklós nyomán tud
juk, hogy fekete bőrbe kötött, kapcsokkal díszített kemény fatáblák 
védték a kéziratot (RÉVAI 1787. 289). Ugyanerről Mátray Gábor 



a mai kötés elsö elözéklapján ezt írja: „Jegyzet. Régibb kötése erős 
vastag fatáblában volt setét barna bőrrel bevonva 's rézkapcsokkal, 
lemezekkel ékesítve. E' kézirat legutósó lapja, melly igy kezdődik: 
«ebraice Jesu anazore malchi» a' régi kötetnek már ketté tört hátul
só táblája belső oldalára volt ragasztva, s alólirtt által levétetvén, az 
enyészettől megmentetett. Mátray Gábor mk.". Valószínű tehát, 
hogy az erősen megrongálódott borító miatt kötötték újra a kódexet 
1852-ben. Ekkor az 1851-ben a Múzeumi Alapból kiutalt összeg
ből több nyelvemléket is újraköttettek, ezek mindegyike felismer
hető hasonló borításukról (BERLÁSZ 1981. 356). 

A jelenlegi kötés vörösesbarna egészbőr-kötés. A kötés mérete: 
148 X 110 mm, a kötet gerince az elsö és a hátsó kötéstáblával 
50 mm. A gerincet öt aranyozott csík osztja négy egyenlő rész
re, melyekből a középső kettőn a következő szöveg olvasható: 
„Sz. ELEK és Sz. PÁL ÉLETE. XV. Sz. 1508-1526." (A század 
megjelölése nyilvánvalóan téves.) Az elsö tábla kissé kopott, a ge
rinc mentén 80 mm hosszúságban be van hasadva, bal felső sarká
ba a régi jelzet van belekarcolva. A kötés különösen a sarkoknál 
sérült, a hátsó kötéstáblán több, az elsőn csak néhány karcolás 
nyoma látszik. 

2. A kódex anyaga jó minőségű, vastag papír. A merítőháló bor
dazata nem látható jól minden levélen; ahol kivehető, ott függőle
ges irányú, a bordák egymástól 30-35 mm távolságra vannak. A kö
tetben található többféle vízjel alapján feltehető, hogy a felhasznált 
papír különböző helyekről származik, de ez a papír egyenletes mi
nősége miatt nem feltűnő. 

A kódexben háromféle vízjel található: 1. körbe foglalt horgony; 
2. körbe foglalt mérleg két karika felfüggesztéssel; 3. körbe foglalt 
mérleg csillag felfüggesztéssel. A vízjelek mindenütt a hajtásba 
esnek, helyenként alig észlelhetők. Az ismert vízjelkatalógusokban 
sok hasonló található, de teljesen egyezőt nem leltünk (BRlQUI-T 
1907., PICCARD 1978.). A vízjelek közlésétől a töredékesség miatt 
el kell tekintenünk. 

A kötetet alkotó levelek közül az első kettő metszéshez köze
lebb eső sarkából 2-3 mm-es rész lekopott, de ez az írást nem érinti. 
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Az (újra)köté5nél 1-3 mm-es csíkot gyalulhattak le a füzetekből, 
erre az írástükrön túlnyúló betüszárak és a díszítő szerepet is be
töltő örszalagok csonkulásaiból lehet következtetni, pl. a 14., 30., 
36. lapokon. Papírhiány az 59., 144., 156. és 184. leveleknél ta
pasztalható, az első két esetben az alsó metszéshez közelebbi sarok 
egy része hiányzik, a 156. és 184. levelek hiányzó részét később 
vékony papírral pótolták. A 181. után is kiszakadt egy levél, ennek 
csak kis töredéke maradt meg. Több levelet a gerinc felé eső ré
szén teljes hosszában vagy csak alul mintegy 20 mm-es részen kb. 
5 mm széles papírcsíkkal megerősítettek. Azásnyomok a levelek 
szélein mindenütt láthatók, ezek a gerinc felé eső részen nagyobb, 
a metszéshez közelebb kisebb területet érintenek. A kötetet alkotó 
füzetek mindegyikéről elmondható, hogy első lapjuk a többinél 
erősebben piszkolódott, több helyen barna tintás ujjnyom vagy an
nak maradványa is észlelhető. 

A kötet metszésén több összefüggő barna folt látható, melyekről 
a mai állapot alapján nem lehet eldönteni, hogy az egykori díszítés 
nyomai vagy véletlenül odakerült festékfoltok. 

3. A kötet szerkezete. A kézirat 24 ívfüzetből áll, ezeket az újra-
kötéskor kiegészítették két füzettel. Egy 11 leveles füzetet elé kö
töttek, ez egy 5 levélpárból álló 10 leveles ívfüzet, mely után még 
egy szóló levelet ragasztottak. A füzet első levele jelenleg az első 
kötéstáblára van kiragasztva, ez az első elözéklap. A kötet után egy 
4 levélpárból álló füzet került, ez elé is ragasztottak egy szóló le
velet. Ennek a füzetnek az utolsó lapja a hátsó kötéstáblára kira
gasztott hátsó előzéklap. A kódex utolsó levelét - mely eredetileg 
a régi kötés hátsó kötéstáblájára volt ragasztva - jelenleg e kiegé
szítő füzet szóló lapjára ragasztva találjuk (erről 1. fent Mátray 
megjegyzését). így lehetséges az, hogy az eredeti kötet 369 beírt 
lapból áll. 

A kódexet alkotó fasciculusok 4 levélpárból állnak. Ez alól ki
vétel az első, a nyolcadik és a huszonharmadik. Az első füzet elejé
ről egy levél hiányzik. A nyolcadik füzet közepéről egy levélpár 
szakadhatott ki. A hiányra a szöveg csonkulásából következtethe
tünk, de hossza nem határozható meg pontosan. Mivel a füzet ele-



jén és végén szöveghiány nem tapasztallialó, feltehető, hogy ez 
a füzet eredetileg is kevesebb levélből állt. Erre utal az is, hogy az 
előző füzet végén csak az őrszalag készült el szöveg nélkül, azon
ban a következő füzet kezdőszavai nem folytatják az ennek a fü
zetnek a végén olvasható szöveget. A huszonharmadik füzet csak 
két levélpárból áll; innen emelték ki a Csíziót a XIX. században. 
A 24. füzethez tartozik még az eredeti kötet hátsó kötéstáblájának 
elözéklapja. A kötet kollációja tehát a következő: (VIII-1) + 6VII1 
+ (VIII-3)+ 14V1II + IV + (VÍII+1)= 185 ff, ez összesen 370 lap. 

A levelek mai mérete 138-141 x 102-104 mm között változik. 
A kódexben háromféle számozás látható, mindhárom a levelek 

rectóján a jobb felső sarokban; a gépi és a kézi, ceruzával írt foliá-
lás megegyezik, l-l85-ig tart. Az első levél jobb felső sarkába 
a 185-ös számot is beütötték géppel. A 181. és 182. levelek között 
egy levél kiszakadt, csak töredéke maradt meg. Ennek közepén 
tollal a 181a számozás látható. A köteten egy ceruzás paginálás is 
végigmegy, ez is a jobb felső sarokban található, mindig csak a le
velek rectóján. A 157. lap után vétett a számozó, a 201. lapig javí
tás nyoma látható, az eredeti ceruzás bejegyzésre írta rá a helyes 
lapszámot a javító. Az, hogy eredetileg milyen lapszám szerepelt 
a javított alatt, nem dönthető el mindig. A 364. laptól a versókon 
a bal felső sarokban is van számozás. A XIX. század közepén a kö
tetbe került két új ftizet lapjait is számba vették, a lapok jobb felső 
sarkában római számok láthatók I-X-ig, ill. a kötet végén 1-VII-ig. 

4. Az írás előkészítése. A lapokat a 166. levél versójáig ólommal 
vonalazták, a függőleges és vízszintes sorok is jól látszanak, kivéve 
azokat a részeket, ahol a gyakori forgatás miatt a lineálás lekopott. 
A 292. és 307. lapok közötti kották vonalazását rubrummal húzták 
meg, ugyanígy készítették elő a 312. lapot is, de erre később csak 
szöveget írtak. A 313. lapot barna tintával, szabad kézzel vonalaz
ták meg, de mivel a scriptor nem ezekre a vonalakra írt, és írása 
szabályosabb, egyenesebb a tintás vonalazásnál, elképzelhető, hogy 
ez utólag, mintegy aláhúzásként került a papírra. A 347. és 359. la
pok között vonalazás nincs, csak az írástükör függőleges kijelölése 
látható a papír két szélén futó vakvonal formájában. 
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Az írástükröt kijelölő átszúrás nyomai a leveleknek a felső met
széshez közeli részén láthatók, a papír szélétől 0,5-1 mm-re. Egy 
ívfüzetben (31—44 lapok) a vízszintes sorokat kijelölő punktórium 
nyomai megmaradtak, itt ez a függőleges metszés felöli oldal alsó 
részén látható. 

Az írástükör mindenhol egyhasábos, mérete a négyvonalas írá
son a felső sor második vonalától az alsó sor harmadik vonaláig 
mérve: 87-90 x 56-60 mm. A 331. laptól az írástükrök változó 
méretűek, az előzőektől nagyobbak, méretük 98-123 x 67-87 mm. 

A szövegben előforduló iniciálék jelentős részét rubrummal ír
ták vagy díszítették. A másoló gyakran írt kicsi örbetüt a később 
berajzolandó díszes betű helyére. Ezek egy részét a miniálás során 
elfedte, máskor részben vagy egészben láthatók, pl. a 155., 159., 
161. lapokon. 

5. A kódex írása. VOLF GYÖRGY szerint a kötet magyar szövege 
hat kéz munkája. Az eredeti kézirat vizsgálata alapján megítélé
sünk szerint VOLF álláspontja némi módosításra szorul. Az eltérés 
oka részben az, hogy nemcsak a magyar szövegeket író kezeket 
vettük figyelembe. A két vélemény közötti különbséget a követke
ző táblázat érzékelteti: 

VOLF nézete 

1. kéz 

2. kéz 
3. kéz 
4. kéz 

5. kéz 

6. kéz 

éí 

lap 
1-184 

i217-330 
185-216 
330-341 
342-356 

357-367 

367 

módosított nézet 

l.kéz 

2. kéz 
3. kéz 
4. kéz 
5. kéz 
6. kéz 
7. kéz 
8. kéz 
9. kéz 

lap 
1-184 

és 217-330 
185-216 
330-341 
342-343, 346, 369 
344-346 
347-356 
357-362, 181a/r 
363-368, 181a/v 
367 

10.kéz 369 
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Ahol két másolóhoz ugyanaz a lapszám tartozik, ott többen írtak 
egy lapra. 

Az 1. kéz írása gothica textualis, bastardába megy át. Attól kezd
ve, hogy e második típusra jellemző betűk is megjelennek a szö
vegben, elvétve a másik írásfajta elemei is feltűnnek. A gothica 
textuahs írás magyar nyelvű kódexeinkben ritkán fordul elő. Az 
alul megtörő betüszárak összeérnek, a legfölsö és legalsó sorban az 
írástükrön díszítő jelleggel túlnyúlhatnak. A szóközök jól láthatók. 
A tractatio, a betütagok egymáshoz illesztése többnyire gondos. 
Jellemző betűi: az a felső íve zárt, az s szó végén duplahasú, az 
s é s / a fent említett díszítő szerepen kívül mindig megmarad az 
alapvonalon. A fractura jellegű írásban a 96. laptól rotunda típusú 
betűk jelennek meg; a 125. lap környékétől egyre gyakrabban tűn
nek fel kurzív elemek. A változás az Ű, az 5 és az/betűkön a leg
szembeötlőbb. E kéz mindkét írásváltozata kiegyenlített, rendezett; 
javítást ritkán találunk, ha mégis, a korrigált szöveget többnyire 
a sorok közé toldja be. Az írás pondusa egyre súlyosabb, a betűk 
egyre vastagabbak. Az írás típusának váltása miatt a szövegrész 
eleje és vége annyira különbözik egymástól, hogy ha a folyamatos 
átmenetet nem látnánk, két kéz munkájának tűnne. 

A 2. kéz írása bastarda, annak jellemző jegyeivel: az 5,/hosszú, 
az alapvonalon túlnyúlik, lefelé elvékonyodik; az a kurzív, az / né
ha hurkolt. A betűk különállóak, a szóközök többnyire világosan 
megállapíthatók. Az írás rendezett, egyenletes, kerekded, a betűs
zárak az alapvonalra merőlegesek. A betűk vastagok. A 2. kéz által 
írt szövegrészben többször található javítás, a helyes változatot ál
talában a sorok közé írja a másoló, bár a 196. és 197. lapokon az 
áthúzott szavakat az írástükrön kívül, kurzív írással helyesbítik. 
Feltehető, hogy ezek a javítások másik, korabeli kéztől származnak. 

A 3. kéz cursiva currens írású, változó vastagságú betűkből áll, 
a tinta színéből is megállapítható, hogy pondusa nem egyenletes. 
A 330. és 331. kivételével a beírt levelek nincsenek vonalazva, a jobb 
oldali margót mégis igyekszik tartani a másoló, ugyanez a másik 
oldalról nem mondható el. A betüszárak merőlegesek az alapvonalra. 
A szóközök világosak. A javítás legtöbbször áthúzással van jetölve. 
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néha a sor fölé írt helyes változattal együtt, de előfordul az is, hogy 
a rontott betűkre vannak ráírva az újak. 

A 4., 5. és 6. kéz cursiv, ennek írását a rubrummal beírt bastarda 
sorok teszik változatossá. A szálkás írás betüszárai jobbra dőlnek, 
az íráskép egyenletes, javítás egyszer fordul elö, ekkor az elrontott 
szót áthúzza, s újra leírja a másoló. 

A 7. kéz írása lendületes bastarda, betűi, a szóközök egymástól 
jól elkülönülnek. A betüszárak jobbra dőlnek, a /Í, g, / gyakran 
hurkolt. 

A 8. kéz gondos bastarda írás, egyenletes, egymástól világosan 
elkülönülő betűkkel és szóközökkel. Az írás pondusa könnyed; a be 
tüszárak az alapvonalra merőlegesek. Javítás nyoma nem látható. 

A 9. kéz csak egy fél levelet írt be, írása bastarda; súlyos pon-
dusú, vastag betűkből áll. A betűk és szóközök egymástól jól elkü
lönülnek. Az íráskép és a szövegegyezés alapján minden valószí
nűség szerint „fráter pal tetemy" (Tétémi Pál) vázsonyi vikárius 
bejegyzése ez a részlet; ugyanő a Gömöry-kódexbe is írt, annak 
7. kezeként. 

A 10. kéznek mindössze néhány sornyi szöveget tulajdonítunk, 
ez is a hátsó kötéstábláról leolvasztott levélen látható, sérült; a szö
vegtöredék a bastarda típusba sorolható. 

Az első két kéz munkájában gyakran tűnnek fel barna, zöld tin
tával vagy rubrummal készített díszes betűszárak (pl. 60.. 61., 74., 
77. lapok), rajzok, sorkitöltő díszek (pl. 207., 208.). A rajzok he
lyenként növényi indát utánoznak (pl. 62., 72. lapok), gyakran em
beri fejet ábrázolnak (pl. 94., 99.. 100. lapok), de állat rajzával 
(98.) is találkozhatunk. A 175. lapon csaknem az egész oldalt be
töltő háromszínű rajz látható. Iniciálé, díszes kezdőbetű szintén az 
első két kéz munkájában tűnik fel sokszor, ezek mérete változó, 
olykor alig nagyobbak a szöveg többi betűjénél, máskor 2-3 sor 
nagyságúak. 

6. Későbbi bejegyzések és pecsétek a kódexben. A kötéstábla 
belső oldalán XIX. századi kezek ceruzás bejegyzései: 27. Duód. 
Hung. Ez át van húzva, és az új jelzet mellé van írva: M. Nyelv-
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emlék 12. A lap alsó részén Mátray korábban már idézett (1. 8. o.) 
barna tintás sorai. 

Az ír lapon ceruzával XIX. századi kéztől: „Más név alatt. Peer-
Codex. Fol. 1-X; + 1-185, + l-XII; fol 202 in 8°'". 

Az Iv lapon ceruzával Mátray írásával: ,.Révay másolatát lássd 
a' m. n. Múzeum magyar kéziratai 462. száma alatt. Quart.Hung.". 
Alatta barna tintával: ,,E' kézirat 1787-ben Peer Jakab piarista áldo-
zár 's Pozsonban a' történelem tanáráé volt. Holta után Jankowich 
Miklós vette-meg, kinek gyűjteményéből 1852-ki Január 20-kán 
hozatott-át a' Széchényi országos könyvtárba, 's itt ujonan beköt
tetett, megtartatván minden lap a' régi kötésből, mellyen valamelly 
érdeket gerjeszthető iromány volt olvasható. Emlékezik e" kézirat
ról Révay (Antiquit.) és Horvát István 1835. Tudom. Gyűjt. V. fü
zet 106-107. lap, Mátray Gábor mk."' 

A llr lapon szintén Mátray tintás bejegyzése: „Szent Elek és 
Remete Szent Pál élete imádságokkal és énekekkel. 1508-1526". 

A 263. lapon feltehetően a 368. lapra is jegyző kéztől néhány 
nehezen olvasható talán szláv szó. 

A 356. lapon: „Dixit Dominus | Domine meo Sede | a dextris meis | 
Donec ponam inimicos | tuos Scabellwm pedwm tuorum (Ps 109,1)." 

A 368. levélen három sornyi nehezen olvasható szöveg, mely
ben egyes szláv szavak jól felismerhetők. Alatta: Vr Jn halgas 
megh Jn. Majd Jankovich írása fekete tintával: „1. Canlilenaí« Con-
texuit: Anáreas de Vásárhely Franciscanzu monacus in Claustro 
Pesth: 2am Fi-aler Franciscus Apathy. 

A kódexben több pecsét található, ezek feliratai a következők 
(a feliratok után zárójelben azok a lapszámok állnak, ahol a pecsé
tek fellehetők): a) W. Jankovich Miklós gyűjteménye 1830 (1., 35., 
291., 356.); b) A M. N. MUZEUM KÖNYVTÁRA (1., 217., 346., 382., 
356.; a 330. lapon csak hiányosan van meg, a 181a. töredékes la
pon pedig csak igen hatványán látható; valószínű, hogy valahon
nan átütött a tinta, de nem a szomszédos lapokról.); c) A M. N. 
MUZEUM KÖNYVTÁRA. - az előzőnél nagyobb alakú - (199., 300.); 
d) JANKOVICH GYIÍJTEMENYE 1830 (307.); e) A M. N. MÚZEUM 
KÖNYVTÁRÁból (368., 370., és a kódex elé kötött füzet llv lapján). 
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A kódex története 

A kódex eredete sok tekintetben tisztázatlan. A benne található év
számok adhatnak támpontot készítésének időpontjára. Két évszám 
fordul elő a kötetben, de egyik sem szolgálhat pontos információk
kal, mivel az egyik csupán a Vásárhelyi András kantilénája néven 
ismert mü keletkezési ideje (1508; 336. 1.), a másik pedig csak 
a hosszabb latin szöveg beírásának idejét rögzíti (1526; 356. 1.). 
VOLF GYÖRGY az írás karakteréből kiindulva a kódex születését 
a XVI. század első negyedére teszi. Keletkezési helyét nem ismer
jük. Tartalma, külső jegyei alapján többen pálos eredetűnek tartot
ták, de az emellett felsorakoztatható bizonyítékok nem elég megy-
gyözöek ahhoz, hogy ez egyértelműen kijelenthető legyen. RÉVAI 
a pálos eredet mellett a következő érveket sorolja fel (Ri-VAI 1833.): 
jellegében a nyelvemlék besorolható a biztosan pálos CzechK. és 
FestK. mellé, párhuzamos helyeket is találunk bennük. A PeerK. 
tartalmazza Remete Szent Pál nagylegendáját, mely terjedelmében, 
részletességében teljesebb az egyéb kódexekben található változa
toknál (ÉrdyK., DebrK.). Révai érveit ismerteti, s újabbakkal egé
szíti ki HORVÁTH CYRILL (HORVÁTH 1895.), de tanulmányának 
végső következtetése mégis az, hogy a bizonyítékok száma nem 
elegendő. HORVÁTH dolgozatában a keletkezés idejéhez is újabb 
adatot találunk, ugyanis felhívja a figyelmet arra, hogy a scriptor 
megadja Remete Szent Pál sírjának pontos helyét, mely akkor 
a budai Szent Lőrinc kolostorban volt. Az alapszövegnek eszerint 
1526 előtt kellett születnie, mivel ebben az évben dúlták fel a törö
kök a budai pálos kolostort. A szintén ebben a kódexben olvasható 
Vásárhelyi-kantiléna viszont nem támogatja a pálos eredetet. Való
színűsíthető, hogy a könyv jelentős részét kitevő első és második 
kéz textualis írása és a későbbi részek nem egy időben és nem egy 
helyt készültek, azaz a könyvben található üres leveleket később 
írták be. Emellett szól a 330. laptól látható eltérő árnyalatú tinta, és 
az utolsó 39 lapon a csupán néhány levelet beíró másolók gyakori 
cserélődése is, valamint a valószínűleg később bejegyzett szövegek 
világi volta is (HORVÁTH 1895.). SZENDREI JANKA szerint a kották 
tanúsága a pálos eredet ellen szól (SZENDREI 1972.). A kötetbe ki-
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lencedikként jegyző scriptor pálos vikárius volt, ez a tény erősítheti 
a kódex pálos voltát. Meg kell viszont jegyezni azt is, hogy ugyanő 
vendégkézként egy domonkos kódexbe is írt. 

Eredeti possessoráról sincs tudomásunk. TlMÁR KÁLMÁN a ma
gyar kódexcsaládokat bemutató tanulmányában felveti, hogy a kó
dexben többször előforduló Simon név viselője talán azonos 
Chepeli Simonnal, akiről tudjuk, hogy a nagyvázsonyi pálosok jó
tevője volt {TÍMÁR 1927. 221). A későbbi szakirodalom már tény
ként fogadja el TlMÁR közlését, így fordul elő mind a mai napig 
a legtöbb helyen Csepeli Simon a kódex egykori tulajdonosaként. 

A kötet sorsáról sokáig semmit nem tudunk. Valószínű, hogy sok 
más kódexünkhöz hasonlóan valamikor ez is a pozsonyi klarisz-
szákhoz kerülhetett. A kötéstábla belső oldalán lévő bejegyzés tu
dósít arról, hogy Peer Jakab piarista tanáré volt. Peerről azt lehet 
tudni, hogy 1777-től 1792-ig Pozsonyban történelmet tanított. Itt 
tartózkodott akkor, amikor 11. József feloszlatta a szerzetesrende
ket, a kódex ekkor kerülhetett a tulajdonába. RÉVAI az Antiquita-
tesban ír arról, hogy ő 1786-ban látta először Peernél (Rl-VAI 1803. 
1/23-26). Horvát Istvántól tudjuk, hogy Peer adta kölcsön Révai
nak, aki az eredeti kötet alapján adott ki két éneket (RÉVAI 1787., 
Horvát 1835. 102). Peer halála után Jankovich vásárolta meg a nyelv
emléket. A tulajdonoscsere pontos időpontja Jankovich különböző 
vásárlási és könyvjegyzékeiből nem deríthető ki. 

A kötetről többször hírt vehettek a Tudományos Gyűjtemény ol
vasói. JANKOVICH 1817-ben kelt írásában említi (JANKOVICH 1817.), 
majd ugyanebben az évben FFJÉR GYÖRGY ír róla bővebben (FEJÉR 
1817., vö. BnRLÁSZ 1985. 36, 42), aki Jankovich gyűjteményét 
részletesen bemutatva felsorolja a magyar nyelvemlékekel is. Ek
kor még nem szól külön a Csízióról, azaz feltehető, hogy valami
kor 1817 és 1852 között emelhette ki Jankovich a ma már külön 
kötetet alkotó lapokat. 1832-ben a Nemzeti Múzeum megvásárolja 
Jankovich teljes (első) gyűjteményét. A szerződés 6. pontja így 
szól: ..Kéri (ti. Jankovich), hogy átadandó dolgait névbélyegzőjével 
megjelölhesse, illetőleg hogy szabadságában álljon - mindenkor 
a nádor előzetes engedélyével - volt gyűjteményi tárgyait tudomá
nyos publikáció fonnájában ismertetni." (BERLÁSZ 1981. 214). Jan-
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kovich halála (1846) után második gyűjteményéből a Múzeum je
lentősebb tételt vásárol 1852-ben. Ekkor került kódexünk tényle
gesen a Nemzeti Múzeumba. ErrÖl olvashatunk Mátraytól a kódex 
elé kötött fiizet egyik lapján (I. fent), s ezt tanúsítja a vásárlási 
jegyzék következő tétele is: „Szentek élete um. Elek és Pál. - «Té-
ged Isten dicsérünk» s több magyar énekek Mátyás király idejéből. 
Eleje hibázik. In l2-o." (BERLÁSZ 1985. 76.) Az iratok tanúsága 
szerint tehát kétszer vásárolta meg a kéziratot a Múzeum? Az OSzK 
Irattárában az 1852-es év 21., 28. és 32. sz. irataiból kitűnik, hogy 
amikor az újabb szerzeményeket összevetették a korábbi Jankovich-
gyüj temen nyel, fény derült a „kettős vételre", mely kódexünkön 
kívül még a „Landor Fejérvár megvétele" című nyelvemléket érin
tette. Az örökösök ezen tételek értékében egy latin nyelvű hártya
kódexet bocsátottak a Múzeum rendelkezésére. 

Miért maradt a kódex az első gyűjtemény eladása után is régibb 
tulajdonosánál? Jankovich is részt kívánt venni a XIX. században 
indult nyelvemlék-kiadásokban, erről az Akadémia Értesítőjében 
olvashatunk (A Magyar Tudós Társaság évkönyvei II. 1835. 77). 
A Régi Magyar Nyelvemlékek sorozat második kötetét Jankovich 
a maga költségén, a tulajdonában lévő nyelvemlékek közül kívánta 
kiadni, ez szentek életéről szóló legendákat tartalmazott volna. Er
ről a szándékáról olvashatunk Döbrentei Gáborhoz írt levelében is: 
„Egyebb iránt a Magyar Nyelv Régiségei II. kötete iránt, mellyet 
magam költségén kinyomtattattni ajánlottam, bizonyossá teszem 
a T. Titoknok Urat, hogy én valasztam következendöket úgymint: 
1.) Szent Margit IV. Béla Király Leányának életet, és utanna Sz. 
Eleknek két rendbeli Eletirasait, mellyek noha ugyan egy deák ere
deti munkából forditattak - meg is magyarságok annyira különbőz, 
hogy egyiket a másikánál közel két száz esztendővel idössebnek 
tartanunk kell, és szavainak is külömbsége, nyelvünk gyarapítására 
ujjabb eszközül szolgálni fog." (MTAK Kézirattár M. Nyelvtud. 2r 
l/II. 9.) Valószínű, hogy ez volt az oka annak, hogy a kódexet az 
első gyűjtemény eladása után is magánál tartotta. Ez egyben azt ís 
jelenti, hogy az 1838-as árvíz idején is ilála lehetett. Azt't^idjuk, 
hogy Jankovich házát (mely a mai Petőfi Sándor és Kossuth \ajos 
utca sarkán állt) is elöntötte a víz. Az akkor már a Nemzeti Muze-
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um tulajdonát képező gyűjteményt biztonságosabb helyekre mene
kítették (BERLÁSZ 1981. 219-222), de ha ez a kódex Jankovich 
magánhasználatában volt, nem került el a többi darabbal. A kötet 
lapjain jelenleg tapasztalható ázásnyomok vagy azok egy része bi
zonyára a nagy pesti árvíz emlékét őrzik. 

A sokáig „Szent Elek és Remete Szent Pál Élete néhány Imád
sággal és Énekek évszám nélkül" néven emlegetett könyvnek Hor
vát István adta mai nevét 1835-ben (HORVÁT 1835.), amikor A' Ma
gyar Nyelv régi Maradványairól, c. cikkéhez kapcsolódva a kódex 
36. lapjának hasonmását közli, a következő aláírással: „Boldogult 
Tiszt, tudós Peer Jakab Emlékezetének szenteli Horvát István." 

A kódex tartalma, latin forrásai, 
párhuzamos helyek más magyar kódexekben 

A kódex eredeti rendeltetéséről, hogy tudniillik egy ember szemé
lyes használatára és nem pedig kolostori célokra készült, a méretén 
kívül a tartalma is tanúskodik. Az első 115 lapot kitevő két legenda 
- Szent Eleké és Remete Szent Pálé - után rövid imádságokat ta
lálunk a legváltozatosabb tematikát követve „Menden isteny gon-
dolamak fondamentoma"-tól (115. lap) Szűz Máriáról való imád-
ságfúzéreken és Vásárhelyi András kantilénáján át egészen a „D^gh 
halairól walo ymadsag"-ig (235. lap). Helyet kapnak olyan szöve
gek is, amelyek, közkedvelt fordítások lévén, ismeretesek más egy
korú magyar kódexekből (1. 27-34. o.). Külön érdekessége a nyelv
emléknek, hogy szép számmal tartalmaz más helyen eddig még fel 
nem lelt szövegeket, mint pl. az „azzonyom zyz maiarwl walo 
ymadsagh" a 131-166. lapokon vagy az „o nyl al meg" kezdetű 
a 250-266. lapokon. Akad olyan ima is, amelynek ugyan nincs más 
forrásokban megtalálható latin előzménye vagy párhuzamos helye, 
van viszont magában a kódexben latin szövege: „contra febres" / 
„laz ellen" (247-249); ebben az imában is megneveztetik „symon", 
a könyvecske feltételezhető gazdája. Sok olyan imádság is fellel
hető a nyelvemlékben, amelyekről kimutatható, hogy vagy verses 
fordítások, vagy eredeti magyar versek; sokuk több évszázadon át 
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énekelt változatban (sokszor egyházi népénekként) is élt. A kódex
ben „Cantilena" jelzéssel bukkan fel a 337-341. lapokon az Apáti 
Ferenc kantilénája címen közismertté vált vágáns dal, amely más 
forrásokban sehol sem található meg, és magyar nyelven az egyet
len ilyen műfajú alkotás. Ugyancsak kódexünk nevezetes darabja 
két másik magyar vers is: A Szent László-ének és a Vásárhelyi 
András éneke. 

A magánhasználatra szánt, vegyes tartalmú kódexek szövegré
szei között nem ritka a hóráskönyvek hatását felmutató válogatás. 
Ezeknek állandó része a Magnificat és a János-evangélium proló
gusa (SZABÓ 1967. 165), amely a PeerK.-ben is felbukkan. 

Külön kell szólnunk (legalább jelzésszerűen) azokról az érintke
zési területekről is, melyek a Peer-kódex és az Erdélyi Zsuzsanna 
által felfedezett archaikus népi imádságok között fóllelhetök. Ezek
nek az imáknak a kódexirodalom szövegeivel való sok-sok párhu
zamára maga a szerző hívja fel rendszeresen a figyelmet (ERDÉLYI 
1999.). Az imák záradékának „szent haszon"-ígéretével kapcsolat
ban a Peer-kódex hasonló tartalmú és szerkesztésű elemeire is utal 
(i.m. 642, vö. kiadványunkban a 199. és a 229. kódexlapon). Külö
nösen megszívlelendő az a summázat, mely a kódexirodalom ku
tatói számára is új irányt jelöl ki: „Magyarországon a szóbeliség 
őrizte meg a késő középkor nemzeti nyelvű vallási költészetéből 
azt, amit szerencsésebb országokban az írásbeliség is. Tehát az 
orális kultúra állománya nálunk esetenként forrásértékű lehet." 
(I.m. 776.) 

(A táblázatban az egyes szövegegységeket a könnyebb kezel
hetőség kedvéért tételszámmal láttuk el. A következőkben ez a té
telszám szerepel.) 

Legendák 
1. és 2. Szent Elek legendája (1-35) igen közkedveh témája kóde
xeinknek. Mellette Remete Szent Pál (36-115) történetének meg
jelenése talán a pálos eredet melletti érv lehet. 

19 



Imádságok, himnuszok 

A) Latinból való fordítások 
A PeerK.. tartalmazza a fö imádságok fordítását: a Páter nostert 
(279-80), az Ave Mariát (278) és a Credót (280-2); valamint 
a Magnificatot (166-9) (37., 36., 38. és 7.). Ezeknek az imádsá
goknak részletei, kiragadott mondatai, gondolatai olyan sok más 
magyar nyelvű kódexben fordulnak még elő, hogy a táblázatban 
csak azokat a párhuzamos helyeket soroltuk fel, ahol az adott imád
ság teljes egészében, közbevetések nélkül megtalálható (vö. János
evangélium részlete 53. tétel, 367. lap). 

7. A Magnificat (166-9) kódexeinkben fellelhető fordításairól 
FRICK, megjegyzi, hogy majdnem mind közvetve vagy közvetlenül 
a MünchK. szövegére vezethetők vissza, ezen belül is a PeerK.-
béli és TihK.-beli változatnak pedig mintha a DöbrK. szolgált volna 
alapul; legtávolabb ezektől a GömK. fordítása áll (FRICK 1910. 37). 

14. Az Aldoth cristus kerestfan het igét monda (194-9) a PeerK. 
(és a Hortulus animae) szerint „bodog doctor beda" müve, de KA
TONA nem talál ilyet Beda szerzeményei között (KATONA 1906. 
336). A magyar imádság azonban nem is valamely himnusz fordí
tásának, hanem inkább egy, Bedának tulajdonított imádság szabad 
átdolgozásának tűnik, de mindenképpen más változat fordítása, 
nem a KATONA által közölt latin szövegé (HORVÁTH C. 1921. 211). 

17. A bodog azzonnak gr^merq! valo ymadsagh (213-9) szöve
géről TORDAI és KATONA is közöl egy-egy változatot; TORDAI 
a Hortulus animae 1519-es kiadásának LXXIII. lapján találhatót 
(TORDAi 1903. 63), KATONA pedig az általa használt kiadásokban 
a LXXXllb lapon olvashatót (KATONA 1906. 341). FRICK (1910. 
80) csupán annyit állapít meg a mi imádságunkról, hogy sem a többi 
párhuzamos magyar szöveggel nincs közös forrása, sem a KATONA 
által idézett latinhoz nincs köze. 

21. A Salue Regina (222-3) szerzőségét TORDAI (1903. 64) vi
tathatónak tartja. FRICK megállapítása szerint a latin eredeti Her-
mannus Contractus müve (FRICK 1910. 56). TORDAl (i. h.) szerint 
kódexünk változata a legsikerültebb. 
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35. A luste iudex lesu Christe {PeerK. l^d-ll) szekvenciáról 
KATONA megállapítja, hogy Tours-i Berengár (t 1088) Oratio ad 
Christum sahatorem című müve (KATONA 1901. 447-55). FRICK 
rámutat, hogy kódexíróink nem a KATONA által közölt szöveget 
fordították, hanem egy másik változatot, amelyet közöl is (FRICK 
1910. 43). HORVÁTH CYRILL kimutatja, hogy a PeerK.-töl külön
választott Csízió fordítása romlott verses forma, a PeerK.-ben és 
a CzechK.-ben pedig az imádságnak prózai változata szerepel (HOR
VÁTH C. 1921.507-12). 

43. kzAve virgo gloriosa-\ (288-9) mind a négy magyar kódex, 
amelyben előfordul, imádságnak mondja. FRICK kimutatta, hogy 
egy XV. századi vers I. versszakából van formálva (FRICK 1910. 
72; átveszi HORVÁTH C. 1921. 504-7). 

B) Verses - esetleg énekelt - fordítások 
14. Az AldoÜJ eristus kerestfan het igét monda (194-9) FRICK 

kutatásai szerint prózából való verses fordítás (FRICK 1910. 92). 
26. A dQgh halairól walo ymadsag-xó\ (235-6) KACZIÁNY még 

feltételezte, hogy eredeti vers (KACZIÁNY 1891. 12), ám szövege 
részben megtalálható a Hortulus Animae 1519-es kiadásában a Pax 
Domini nostri iesu christi kezdetű imádságban (HORVÁTH C. 
1921.213). 

29. Az Idwez leg istennek zenth teste - Salve corpus gloriae 
(242-5) címet viselő imádságról HORVÁTH C. majd FRICK is meg
állapítja, hogy nyilvánvalóan énekelték a XVI. sz. elején, hiszen 
később népénekként szerepel pl. az esztergomi főegyházmegyei 
könyvtár egy 1524-es breviáriumának hátlapjára írva, illetve a Gyön
gyösi Toldalék 5. lapján, de Kájoni 1719-es Cantionale Catholici 
című gyűjteményében is (HORVÁTH C. 1905. 136; FRICK 1910.21-2). 

39. A Maria matergracie - Maria malastnak annya (282-3) rö
vidsége ellenére kiemelkedő szerepű a párhuzamos fordítások kö
zött, mert ,.az első refrénszerű törekvés irodalmunkban" (TORÜAI 
1903. 20-2). Az O gloriosa Domina című himnuszról TORDAI 
biztosnak tartja, hogy éneklésre szánt műként szerepel kódexeink
ben (TORDAI i. h.); valószínű, hogy a többi kódexünkben vele egy
beszerkesztett Mementó Saluíis Auclor is hasonlóan viselkedik, így 
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a PeerK. rövid himnuszát (amely a Mementó... részlete) is éneltei-
hették. 

45. A Te Deum (291-307) igen értékes darabja a kódexnek, 
hiszen ez a himnusznak az első magyarországi kottás változata. 
A PeerK.-beH szöveg FRICK szerint a legszabatosabb, legmagyaro-
sabb, és szoros rokonságban az AporK.. 136, a FestK., a DöbrK., 
a KeszthK. és a KulcsK. változatával áll (FRICK 1910. 67). Ezzel 
szemben VARGHA DÁMJÁN véleménye az, hogy a PeerK. Te Deuma 
„zavaros, nehézkes fordítás, melyet a hat kihagyás és több betoldás 
eredményezett; a fordítás nem egyezik mindenütt a latinnal"; szö
vegünk szerinte a GömK., a KeszthK. és a BatthyK. változatával 
érintkezik szorosabban (VARGHA 1913. 15). A kotta problemati
kájával részletesen SZENDREi JANKA foglalkozott (SZENDREI 1972. 
169-201). 

47. A DychQseges zyz maría (Imperaírix gloriosa) (325-30) 
verses fordítása melletti latin szöveg több helyen hibás; az eredeti 
megtalálható: Dreves, Analecta Hymnica I. k. 68. Naio non gra-
vűn5 alatt (HORVÁTH C. 1921.235). 

C) Eredetinek tartott imádságok és himnuszok 
Számos szövegegységről kell feltételeznünk, hogy eredeti magyar 
alkotás és nem latinból való fordítás, de természetesen egyetlen 
részletről sem zárható ki, hogy a további kutatások során előkerül 
a latin eredetije. 

18., 19. Az Antiphona- Zyz maría ez wilagon zwiétbok kpzQt 
és a Versus- Ekesb orchyad... (219, 219-20) TORDAI szerint ere
deti alkotások. Mintájuk talán a Speciosa facta est suavis... vagy 
a Vultum tuum deprecabuntur volt, de nem ezek fordításai (TOR
DAI 1903. 71). KACZIÁNY versnek tartja őket (KACZIÁNY 1891. 
10). Közli HORVÁTH C. (1921. 212) is. 

27. Az O kegees zyz maríá-X (236-40) HORVÁTH C. (SZILÁDY 
nyomán) eredetinek tartja (HORVÁTH C. 1921. 213), ugyanígy 
TORDAl és FRICK is. A Mária-himnuszok között először itt jelenik 
meg a rím és a refrén (TORDAI 1903. 73). FRICK kimutatja, hogy 
a korban és később is igen közismert énekelt himnusz (Bornemisza 
1582-es Énekeskönyve egy helyütt így rendelkezik: „az 0, kegyes 
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Szűz Mária nótájára") (FRICK 1910. 21, 104-6). Vitatkozik érveik
kel CSÁSZÁR, aki latin ritmust lát a szöveg ritmikájában (CSÁSZÁR 
1929. 168), noha eredetisége mellett szólhat, hogy a protestáns 
énekgyüjtemények nem latin kezdösorral, hanem a magyarral em
lítik. Tartalma arra utal, hogy szerzője ferences vagy pálos lehetett. 

46. A Szent László-ének (308-24) különleges, átmeneti helyet 
foglal el a fordítások és az eredeti magyar versek között. Szövegét 
- egymást kiegészítő módon - a PeerK. és a GyöngyK. őrizte meg. 
A PeerK.-ben 15 versszakot találunk (felváltva latinul és magya
rul), a GyöngyK.-ben pedig ezek közül az első 14-nek a latin vál
tozatát, majd négy olyan versszakot, mely csak ebben a kódexben 
maradt fenn (egy latinul, három pedig latinul és magyarul). Az 
egész vers zárószakasza az, amely a PeerK.-ben 15.-ként szerepel. 
Az ilyen módon rekonstruálható vers összesen tehát 19 strófából 
áll (GERÉZDI 1962. 145-55). 

A latin és a magyar változat egymáshoz való viszonya sokat vita
tott kérdés az irodalomtörténeti kutatásokban. A tudósok egy része 
a latin változat elsőbbsége mellett foglalt állást, vagy ezt tartotta 
valószínűbbnek (így SziLÁDY ÁRON, HORVÁTH CYRILL, HORVÁTH 
JÁNOS, GERÉZDI RÁBÁN), mások viszont (GÁBOR IGNÁC, SÍK SÁN
DOR, VARGYAS LAJOS) eredeti magyar verset láttak a Szent László
énekben. (A vita összefoglalása: GERÉZDI 1962. 140-92.) Újabban 
- VEKERDI JÓZSEF kutatásai révén - az a nézet került előtérbe, 
hogy a két változat párhuzamosan keletkezett és egyazon szerző 
munkája (VEKERDI 1972., 1979.). 

E szerző személye ismeretlen. A vers keletkezésének korát első
sorban tartalmi vonatkozások alapján lehet megközelíteni. Mivel 
Szent László kapcsán nemegyszer Mátyásra jellemző mozzanatok 
jelennek meg (harc a törökök és a husziták ellen), a vers 1470-es 
évekbeli, illetőleg 1480 k.-i keletkezése tekinthető valószínűnek. 
Dallamát XVI. századi nyomtatványok őrizték meg. 

Versformája a felező tízes (5 | 5). A latin és a magyar vers rit
musának viszonyát tekintve a szakirodalom ahhoz hasonló meg
oszlást mutat, mint az eredetiség kérdésében. HORVÁTH JÁNOS elem
zése szerint: „Sapphikus eredetű tízes a latinban", illetőleg - a magyar 
változatban - a 3 | 2 || 3 | 2 alaptípusnak szótagszámban viszonylag 
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szabad variációja (HORVÁTH 1928. 7 0 ^ , 90-1, 153). VEKERDI 
JÓZSEF (1979. 16-7) - elsősorban VARGYAS LAJOS (1952.) nyo
mán - a magyar előzményeket hangsúlyozza, s a versszakok ne
gyedik sorának gyakori 11 -es szólagszámát a magyar históriás éne
kek hagyományával hozza összefüggésbe. 

Kantilénák 
48. Vásárhelyi András kantilénája (330-7) a kutatók szerint 

eredeti magyar vers. A Peer-kódex mellett a Thewrewk-kódex (77-
82) is megőrizte egy változatát (BALÁZS-UHL 1995. 17). A vers 
egy töredéke (első hét sora) a Pozsonyi Kódexben (47-8) is fenn
maradt. 

A Peer-kódexbeli szöveg 17 versszakból áll. Ezek közül az utol
só előtti (a kolofon) pontos utalást tartalmaz a keletkezés helyére 
és idejére (Pest, Szent Péter utcája, 1508.). A szerző nevét a versfők 
rejtik magukba. Már Szilády Áron jelzi (1877. 350), hogy az ezekből 
kiolvasható név (Andreas de Sasarhel) nyilvánvaló elírás Vasarhel 
helyett. Vásárhelyi András személye a fentiek alapján az Alcan-
tarai Szent Péterről elnevezett pesti szalvatoriánus ferences kolos
torhoz kapcsolható. Másfelől tudjuk, hogy 1526-ban, Mohácstól 
északra, Palota-Bozsok községben a törökök meggyilkolták Vásár
helyi András fráter áldozópapot (HORVÁTH C. 1921. 241, KURCZ 
1979.24-5). 

A fennmaradt két variáns közül a Peer-kódexbeli a régebbi, 
nemcsak a két kódex keletkezési korának különbségéből adódóan 
(ThewrK.: 1531), hanem nyelvállapota alapján is. KURCZ ÁGNES 
szerint (i. h. 25) a terminus post quem (1508) és a terminus ante 
quem (1526, a Peer-kódex utolsó bejegyzéseinek kora) közül az 
előbbi dátumhoz áll közelebb. 

Gyors terjedését mutatja a két, szövegében eltérő, s ugyanakkor 
időben egymástól nem túl távoli variáns fennmaradása. A terjedés 
hátterét az adja meg, hogy e verset énekelték (mégpedig a Salve 
mater misericordiae nótájára, vö. HORVÁTH C. 1921. 503). E tény
re utai a Peer-kódexben szereplő me^elölés is : „cantilena". To
vább alakított (rövidített) variánsait XVll. századi énekeskönyvek 
őrizték meg. Dallama is fennmaradt (KURCZ 1979. 25, 31). 
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Verselését a szakirodalom több irányból is megközelítette. HOR
VÁTH JÁNOS {1928. 66-70) 4 | 6 tagolású tízesnek tekinti, melynek 
hátterében latin mintaként a lejtésváltó tízessel számol. VARGYAS 
(1952. 141-3) és K.URCZ (1979. 31) Tinódi soraival rokonítja és 
eredeti magyar ritmusúnak tartja. 

49. Apáti Ferenc kaníilénája (337^2) egyedül a PeerK.-ben 
maradt fenn. Vágáns dal; ahhoz, hogy eredeti magyar vers, kétség 
sem fér. A szerző nevét a versfök őrzik: Francwscs Apaü. HOR
VÁTH CYRILL (1921. 494-5) mutatott rá arra, hogy a keresztnév 
írásmódjából egy korábbi versszak hiányára, egynek pedig más 
helyre kerülésére lehet következtetni. A ránk maradt változat 14 
strófából áll. Maga a szerző azonos lehet azzal a Franciscus Batto 
de Apátival (Boíka Ferenccel), aki 1518-ban beiratkozott a bécsi 
egyetemre, s akit a Zala megyei Hampó család familiárisaként is 
ismerünk (GEREZD! 1962. 224-8, EPHRJHSl 1968. 516-7). 

A vers keletkezésének korát tartalmi mozzanatok alapján a Mo
hács előtti évekre (közelebbről 1525 k.-re) teszik. 

Verselése: négysoros, négyes rímü strófái három tizenkettes és 
egy hatos sorból állnak. HORVÁTH JÁNOS „felező tizenkettes'*-ként 
tartja számon, s jelzi: „ nincs kizárva, hogy a világi költészetben 
már régebben is gyakoroltatott" (1928. 115-6). 

A Peer-kódex szempontjából kiemelendő, hogy az egymást kö
vető két kantilénát (a vallási tárgyút és a vágáns dalt) ugyanaz 
a kéz (a 3.) jegyezte be. GERÉZDI RÁBÁN (1962. 214-5) hívja fel 
a figyelmet arra, hogy bizonyára üresen maradt lapok utólagos ki
töltéséről van szó; erre vall a betűnagyság és a sortávolság foko
zatos csökkenése. 

Latin nyelvű misesorozatok 
50. 342-356: A misétől a középkor végén (XV-XVI. sz.) a lelki 

épülés mellett - félremagyarázott hagyományok vagy legendás hie
delmek alapján - közvetlen csodát, materiális hasznot is vártak. 
E „gyümölcsöket" meghatározott számok szerint rendszerbe fog
lalták, hitelüket pedig egyházi auktoritásokra hivatkozva növelték. 
A hivatkozások nagy része fikció. Ha az egyszerű misehallgatásból 
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számos „haszon" származhatott, ennél is több bizonyos speciáhsan 
összeálh'tott misesorozatokéból. {FRANZ 1902. 37-72, 218-267.) 

342-343: Ha ezt a harminc miséből álló sorozatot egy hívő saját 
magáért vagy bajban lévő barátaiért elmondatja, tíz napon belül el
hárul a baj. Az egyes misék a mise introitusa (kezdőéneke) vagy az 
ünnep neve szerint vannak megadva. 

344-346: Az első sorozat hét, a második nyolc miséből áll, me
lyek elmondásából vagy elmondatásából hét „haszon" S2:ármazik, 
úgy mint szorongattatásból való megszabadulás, magtalanság meg
szűnése, stb. 

346: Varázserejü szöveg-kép. Epilepszia ellen ajánlott az oltárra 
helyezett lap fölött a Tizenegyezer szűz miséjét elmondani. 

347-356: Gregorián mise-sorozat a tisztítótűzben szenvedő lel
kekért. A bevezető a Nagy Szent Gergely pápának kinyilvánított mi
sesorozat hatékonyságáról sorol fel példákat. Ezt a mise-incipitek 
mellett Krisztus kínszenvedésére és Máriára vonatkozó commemo-
ratiók (megemlékezések) követik (vö. FRANZ 1902. 255). 

369: Krisztus keresztjén három nyelven olvasható feliratok szö
vege. 

Evangéliumi részlet 
53. Kódexünk János evangéliumának töredéknyi rövid részletét 

tartalmazza (367). A bibliafordításokat tartalmazó kódexeken kívül 
olyan sok kódexben találhatók a miénkhez hasonló hosszabb-rövi
debb részletek, utalások, kiragadott gondolatok, hogy ezek felso
rolását mellőzzük (vÖ. 7., 36., 37. és 38. tétel). 

26 



>^ 
j a 
09 
o 
S 
08 
N 
9 
J3 

e 

X 

sí 
,5 ^ 

SS 

T n 

II 
11 
^ E 

e o M 

•o 
^ 

2 
ft) 
u 

w 

£ 
2 
«> 
ifj 

-2 
É<£ 

< •< 

a. £ 

O (Vj _ . 

N 

OS 

ta 

< 
(0 

u 
u 

W le 

1 

„ 

ö 
p—• tn 
— -a j 

C N 

c 3 > e 

u 

c 

N 

u 

E 
u 

v, 

rÁ -JLi 

I 

e I 

-f 

ii- -ií-S 
O-,"?! N 

f^.S 

>, 
1 J = 

u 

^ m 
•i !? 
^ 

2 

a F~~ — 

' ^ <N ON 

i^ ~! — 

"i ^ ^ ^ g-s 

o 
o 

1 

§ ^ 

5 w 

.i 

27 



ti 
f >í 

o "3 
S ^ 
3 ^ 
5 ?= 
1_ « 

-35 5 
s- c 

! 
Ü 

—̂̂  ,_ rt 

í 
s 
"s '̂̂  

ll 
w u 

za 
•5 .S 

« « ^ W-* 

< -í 

"ír 
E 

Í 
-:£ 

^ 

1 
1 
< 
íl n 
,_, Q í 

•5 

1"- , 

O 

* W j 
l ^ . 1 

1 r--, 
T lí-. 

r-1 
• L ^ 

-g u 
3 ^ Cl U 

3 

O ' ^ 
i r . '-.' J2 

> 1 J , ^ ^ 
•/-, u-, ^^ — r--. 

c E "2 - í J-, 
^ ;=^ r : •— f ^ l 

u o -̂  i— 

7 
n '•'•• 

-r ^ - o 
i— >.IÍ: 

x ; s ' ^ ÍJ 
o -ra i ' - S 

- ; - j O • -

. ' i 

ra 

c 

;" 
-J ^ 

rz '^ ^ t 

« -p c; 5í 
:̂  5 ^ — 

S 3 G O 
- j C K H 
> o c < 
< r r- u; 

5 
N 

• 3 

3 ? " 

111 
5 -3 t i 
r-í 
r;-
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A kódex helyesírása 

A kódex magyar szövegének helyesírását feldolgozó részben az 
1., 2., 3., 7., 8. és 9. kezekkel foglalkozunk, mivel a 4., 5., 6. és 
a 10. kéz csak latinul írt (ez utóbbi négy kéz a teljes kódexszöveg
nek mintegy 3,8 %-a). 

Az egyes kezek helyesírásának vizsgálatát ugyan külön-külön 
végeztük el, de a jellemző sajátosságokat összefoglaltuk, ezért ke
zenként külön csak a maitól eltérő hangjelöléseket mutatjuk be. 

Mássalhangzók 
A kezek jellegzetességei közé tartozik a henye h gyakori haszná
lata, palatális és nem palatális hangot jelölő betű után egyaránt. 
Különösen / után, szóvégen és szóközben egyaránt; g után szóvé
gen gyakori, szóközben ritka; d és k után csak szóvégen van 
(kivétel: 99: khésen); a 2. kéz írásában a henye h sokkal kevésbé 
gyakori, csak / után, ott is ritkábban fordul elő. A palatális hangok 
jelölésénél egyaránt gyakori módszer a mellékjel és a kettős betű 
(i-vel, _K-nal) alkalmazása. Érdekes, hogy gyakran kapnak mellék-
Jelet azok a hetük is, amelyek a nem palatális megfelelőt jelölik. 

A hosszú mássalhangzókat általában megkülönböztetik, legy-
gyakrabban a betükettözés módszerével élnek. (Különösen az 1. kéz
nél következetes ez az eljárás.) Pl. 48: messze, 195: binnek, 364: 
tekelletes. A kétjegyű betűkkel jelölt hangok hosszú változatánál 
a mai helyesíráshoz hasonlóan csak az első tagot kettőzik (pl. 48: 
messze, 191: eggyetieii), de itt akadnak igen érdekes megoldások 
is. Pl. a hosszú ly írásában találni ilyen alakot: 278: teílyes. 
A hosszú ny-nél pedig ilyet: 241: azzorí-AnyonJc. itt az történt, 
hogy a scriptor a sor végén rí betűvel jelölte az ny hangot, majd 
a sor elején ;7y-nyel folytatta. 

A hosszú /y jelölése a legváltozatosabb. Itt ugyanis meglehető
sen nagy gondot okoz az, hogy eldöntsük: esetleg nem szóelemző 
írásmóddal van-e dolgunk. A 232: kuthya (= kútja) esetében pél
dául feltehetjük, hogy a tty hangban a scriptor érezte, hogy etimo-
logikusan / +y-böl jött létre, és ezt kívánta tükrözni az írásban is. 
Ekkor viszont nem a ty hang jelöléséhez tartoznak az efféle vitás 
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esetek, hanem a l-hez ésy-hez. Ezt a feltevést alátámaszthatja az is, 
hogy ?í d + J = gy hangkapcsolat jelölése feltűnik néhány hasonló 
típusú alakban: 241: fogadyad, 256: adyad. Itt kizárólag a szó-
elemzö elv érvényesülésére gondolhatunk, hiszen máshol soha nem 
találni c/KJelölést agy hangra. Elválasztott alakokban előfordulnak 
még ilyen megoldások is: 22: athi/ianak, 35: malasthi/iath. 

A szóelemzö írásmóddal ellentétes eljárás az, amelyben a scrip-
tor fonetikusan (illetőleg a jelölések tanúsága szerint feltehetően 
fonetikusan) jelöl egyes toldalékos alakokban bekövetkezett haso
nulásokat: 265: tawostassa, 312: gennegded. A fonetikus eljárás 
feltevése a 312. lapon levő adat esetében egyértelmű, az előző 
esetben pedig azért engedhető meg, mert a z hang jelölésére ezen 
az eseten kívül az említett (1.) scriptornál csupán három 5 jelölés 
van: 242: es 'ez'; 249: nees'r\éz'\ 296: eghas. 

Figyelemre méltó, hogy amikor az 1. és 7. scriptor gy + magán
hangzó hangkapcsolatot másol, mintegy összevont jelölésmódot 
alkalmaz: 223: gynipJcIiet/i, 229: yegynek (= }Qgyéntky, illetve 366: 
gyvlevseget. Ilyenkor az látszik a legvalószínűbbnek, hogy a gy 
igyv) betükapcsolatot együttesen alkalmazta az adott hangkapcso
latra. 

Magánhangzók 
A legnagyobb változatosságot talán az e (é), é hangok jelölése 
mutatja. Az I. és 2. scriptornál jelölheti mindhármat e: 10: ein-
bereth{= emberét). Mindhármat ee: \. e hang: 6: dee{áe. 15: de}i)\ 
2. é hang: 236: kegees{áe 327: keges); 3. é hang: 166: QrQkeeiáQ 
169: prpkke). Gyakorta előfordul betűként az é is; jelölheti az é 
hangot: 150: édés{áe 150: édes, söt, 289: edésb), 193: ége-Acnihe; 
és jelölheti az é hangot is: 221 é/ne'k, 213: zentséges. Felbukkan 
még ilyen variáns is: 257: néé {ÚQ: 259: nee, 251: né. 255: nee), 
168: béé, stb. Meg kell jegyezni azonban, hogy mindhárom hang 
jelölésére az e a leggyakoribb. (Még egy me^egyzés: egyáltalán 
nem vehető bizonyosra, hogy a scriptoroknak valóban szándékuk
ban állt jelölni az é-X.) 

Feltűnő, hogy a kettőzött magánhangzó nem kizárólag az e-fé-
léknél bukkan fel. Bár nem ilyen nagy mennyiségben, de megtalál-
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ható a z ű / ű jelölésében is. Azű jelölésére pl. 65: wadaak{áe 106: 
wadakees), 207: nyaakkon; az á jelölésére pl. 264: haaz{áe 264: 
házban), 185: naaduaj. Egyszer fedeztük föl a hosszú ő megkülön
böztetését: 318: érQQS. 

Tagoló jelek 
l-l 15-ig következetesen a díszített pont {̂ ) jelet alkalmazza az 
1. scriptor. A 116. lapon megjelenik a kettőspont (:') mint tagolójel, 
és a kettő váltakozik a 125. lapig. Ezen a lapon felbukkan a közép
ső helyzetű vagy megemelt pont (•) is. A 130. laptól a kettőspont 
és a középső helyzetű pont váltja egymást (a 175. lapon látható 
egy díszített pont). A 191. laptól (2. scriptor) a 198.-ig a tagolójel 
a pont. A 198-tól kettőspont található, de a 215. és 218. oldalon 
felbukkan még egy-egy megemelt pont is. A 217. laptól a 341.-ig 
(I. és 3. scriptor) általános a kettőspont, de találunk példát a kö
zépső helyzetű pontra (218), a keresztre (+) (236, 247, 248, 249) és 
a díszített pontra (290) is. Különösnek tűnhet, hogy a Szent László
énekben nem találni tagolójelet, de ha meggondoljuk, hogy itt 
mondategységenként váltakoznak a latin és magyar egységek, ame
lyek önmagukban is elválasztják az egyes frázisokat, a tagolás 
a scriptor szempontjából fölöslegesnek tűnhetett. A kurzív részben 
csak a kettőspont szerepel, de a kantilénákban feltűnik egy ún. vers
szaktagoló jel, amely az egyes versszakok elválasztására szolgál, 
esetleg a versszakkezdést jelöli: li^. A 357-362. lapon (7. scriptor) 
a kettőspont az általános tagoló jel, de egyszer (359) van középső 
helyzetű pont is; valamint általános a vessző mint gondolatzáró. (A 
papír nagyon megkopott, ezért ezek a tagoló jelek igen rosszul lát
hatók.) A 363-368. lapokon (8. kéz) kettőspont található; a 367. 
lapra író 9. kéz nem alkalmaz tagoló jeleket. 

Az elválasztást az esetek túlnyomó többségében a sor végén és 
a sor elején is jelölik (a 8. kéz írójának kivételével, aki csak a jobb 
margón jelöl), mégpedig rendszerint margón kívüli kettős ferde 
vonallal, de akad magányos ferde vonal is. Ezeket az átírás folya
mán a mai jelben egységesítettük. Az elválasztás során a scriptorok 
nincsenek tekintettel a szótaghatárra (pl. 268: oltahnü-Z-m). 
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Egyéb jelek 
Előfordul, hogy az 1., 2. és 3. scriptor a nazálist magyar szavakban 
is rövidíti, pl. 82, 84, 92, 142, 148: zét, 68: mödnat, 186: simót, 
196: zoba, 316: ágely. Megfigyelhető magyar szóban az us vagy os 
szóvéget rövidítő p jel is: 333: tythcg. Találtunk egy p 'pro-' rövi
dítést is: 295: pfetaL, ebben viszont nyilvánvaló a latin hatás. 

Az 1. kéz esetében latin szöveg írásakor is többször felbukkan 
a henye/? (pl. 319: íhe)\ illetve ilyenkor is y-t ír>'vagy/helyett (pl. 
325: angeíicys). Ezekre lábjegyzet hívja fel a figyelmet. 

Az 1. scriptornak igen tetszetős eljárása van a külalak tömörsé
gének megőrzésére. Amikor ugyanis egy gondolategység végére 
sor elején vagy közepén ér, nem kezdi el a következő gondolatot 
ugyanabban a sorban, hogy ne folyjon egybe a két különböző egy
ség, hanem egyfajta (gyakran színes) sormintával fejezi be a cson
kán maradt sort (pl. 182/3, 184/9, 14). 

Az alább következő táblázatokban - helyszűke miatt - a kezek
nek csak azon betűit tüntetjük fel, amelyek ma nem használatosak, 
illetve a kódexíró a maitól eltérő hangértékben alkalmazott; nem 
szerepeltetjük azokat a betűket, amelyeknek a hangértéke teljesen 
egyértelmű, illetve azon írásjegyeket, betűkapcsolatokai, amelyek
nek hangértéke nem vagy nem egyértelműen határozható meg (pl. 
11. lap: CiJiá'anak szóaÁcik tí-je). 

7. í:ez(l-184; 217-330) 
Helyesírása keve rék -A típusú 
(Ill/A) (KNIEZSA 1952. 102^) . 

hang 

a 
á 
c 
cs 
dz 
e 

betű 
általános 
a 
a 
c, eh 
eh 
-
e 

ritka 
aa 
aa 
L, chy 
c 
cg 
ee,é 

2. ;:ez(185-216) 
Az írás típusa mel lék je les -
D (II/D) (KNIEZSA i. h.). 

hang 

a 
á 
c 
cs 
e 
é 

betű 
általános 
a 
a 
-
c 
e, é 
e. é 

ritka 
aa 
aa 
c, cy 
ci, ci, eh 
ee 
ee 
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é 
R 
Ry 
i, í, i 
k 
ly 

ny 

ö/ö 
s 
sz 
ty 
u/ú 

ü/ü 
V 

z 
zs 

e, ee, é 
s, é, sh 
gy, Rh, g 
V 
k 
i: ly 

ri, ny, n 

P 
s 
z, s, se 
t; ty 
w, u,v 

w 
w 
z 
z 

gi 
i 
c, eh, kh 

ew, 0 
z, se 
sz 
thi 

ú, w 
U, V, W 

s 
s 

ff 
gy 
i, í, i 
k 
ly 
ny 

ö/ö 

s 
sz 
ty 
u/ú 
ü/ü 

V 

8' 
P' 
i 
k 
li 
n 

9 

s 
z. 
tv 
V, 

V, 

u 

R 
RÍ 

s 

u 
w 

é, gy, éi 
Y 
e, ezk 
ly, l r 
ri, ni, ny, 
riy 
o, ó, ev, 
ev, ew, 
ep, év 
z 
zs 
ti 

iv, iw, 
yv, yw, 
yw, w. 
w, ú 

3. kéz (330-341) 
Helyesírása keverék-
A típusú (III/A) (KNIEZSA i. h.). 
hang 

c 
cs 
g 
gy 
U,i 
k 

betű 
általános 
L 

eh 
g 
g, gh, gy 
y 
k 

ritka 
c, eh 
c 
g 

c, eh 

7. iéz (357-62; 181a r) 
Helyesírása keverék-
A típusú (III/A) (KNIEZSA i. h.). 

hang 

cs 
i, í, i 
gy 
k 
ly 
ny 

betű 
általános 
eh 
y 
gh 
k 
ly 
ny 

ritka 
c 
i 
gi 
c, ek 

n 
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Ív 
ny 
ö/ö 
s 
sz 
u/ú 
ü/ü 
V 

zs 

ly, 1' 
ny 
0 
s 
z, s, se 
V, W 

w, w 
V, W 

z 

0 

se, z 

u 

ö/ö 
sz 
ty 
V 

z 

0 
s 
ti 
U, V 

z 

z 

s 

5. Aez(181av;363-8) 
Helyesírása mellékjel nélküli-
A típusú (KNIEZSA i. h.). 
hang 

cs 
sy 
i, í, i 
k 
ly 
ny 
ö/ö ^ 
sz 
ty 
u/ú 
ü/ü 
V 

általános 
eh 
ffV 
y 
k 
ly 
ny 
eiv, eyv, 
z 
tv 
u 
iv, yv 
u 

betű 

eyu 

ritka 

i 
c. eh 

eiu, ev, ey 

V 

iu, yu 
V 

9. kéz (367) 
Az írás típusát KNIEZSA 
nem vlzsgáUa. 

hang 
i. í, i 
ö/ö 
sz 
u/ú 

bctü 
i .y 
0 

z 
V 

Az átírásnál a következő elveket alkalmaztuk. 
Feltüntettünk minden olyan, a fényképen esetleg nem látható jelet, 
amelyet a seriptor szándékos tollvonásának ítéltünk (kiadványunk 
fotói a kódex mikrofilmjéről készültek, ezért néhány rubrummal írt 
szövegrészlet a fakszimilén esetleg rosszul látható). A seriptor által 
kihúzott vagy törölt részeket szövegbeli helyükön hagyva () jelek 
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közé tettük. Esetenként alkalmazottt kiegészítéseink [] jelek között 
találhatók. Csak a fényképen nagyon zavaró foltoknál hívtuk fel 
külön a figyelmet a minden lapon nagy számban előforduló tinta
foltra, elpiszkolódásra vagy arra, ha áttünik az elözö lap rubruma. 

Az / és y betűk fölötti mellékjelek minden esetben pontok (ez 
a fényképen nem mindig látható); az / fölött esetenként csak egy 
pont van; ezt az átírásban is megtartottuk. 

Többször okozott gondot a különírás és egybeírás elhatárolása, 
illetve annak eldöntése, hogy egy-egy graféma nagy- vagy kisbetü-e. 
A vitás esetekben a különírás, illetve a kisbetű mellett döntöttünk. 

A rubrummal írt betűket félkövér szedéssel emeltük ki. Sajnos 
a feketével írt, de rubrummal vagy kékkel díszített betűk esetében 
ezek nagy száma miatt el kellett tekintenünk a külön jelöléstől, de 
lapalji jegyzetben utalunk rájuk. 

A magyar szövegben található Páter nosíer, Áve Maria rövidíté
seit nem oldottuk fel. A folyamatos (tehát legalább egy mondat
egységnyi) latin szövegben a rövidítéseket kurzív betűkkel oldot
tuk fel; ha lábjegyzetben idéztünk ilyen feloldott latin szöveget, ott 
a kurzív szöveg rövidített és feloldott betűit aláhúzással jelöltük. 

Minden egyéb megoldásunk a Régi Magyar Kódexek sorozat 
fent nem említett átírási szabályait követi. 

A 291-307. lapokon található kottákat SznNDREl JANKA dolgo
zatából idézzük (SzriNDRííl 1^72). A kódexben lévő eredeti dallam 
(melynek lejegyzése azonban több helyen hibás) a betűhű átirat 
alatt lábjegyzetben szerepel. A SZIZNDRI-I által javított változat az 
alábbiakban olvasható. Szíves hozzájárulását ezúton is köszönjük. 
Ugyancsak itt mondunk köszönetet Abaffy Csillának, Haader Leá-
nak, Kovács Zsuzsának, Madas Editnek és Papp Zsuzsannának, 
akik értékes tanácsaikkal segítették a kötet munkálatait. 
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Kották 

U • t^n fö-uei1 di - cni - rilnk, t ű ' geü ' ur - ntik mi in \-Í\ - luiik. 

Tcjicl ü- rilk In • tíii. mijidfn fül-di í\-\tt di • c»ír. 

Ti!'iié-k«d meiiiive . i nn - i;yn - lok. éhmennye-i fe-je - díl - 'nek. 

Te-iiü-ked Ke-rul)iii tt Sze - rft - fiii iiiimJeiikn-r'iii c- i ie-kel- iitk; 

SMiit lK-1rn. -leiil l ' r , n7*iit L'r • i« - len ili-iwj ki • rnlv! 

Teljen iiienimirjm*([ ín íülA h\-»é- |;es di-rwl - - í • uwl-'lel. 

Tí[jwl n-])!)>. - In Ilik liir- ha - fíir-fjul ili • tnír- iwk, 

Ti'i.-eil loeiit yró • (á liik \-i - unn - tk^-imi ilí-tni-r-tiek, 

Tigeil kíiivRl-|í,it már- U - ruk, kik é-ret-leiJ riitj^-hol • Ink, 

Tíyed í r vi.!!!;; »'* • ri'̂ iit n-iiyn-weiit-egvliilii ili - csér, 
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Fel • ni - gon ni«-E"J-Mit''n«lt fi Li • te - n í l . 

Mi l i « - le-ltii-ili'' r ruiik. r - jivtl- len (i;i- >'i • n - dut. 

Sient- lel - ket minket. meg-vi • (!nHi.lii • liil. 

Te Ktiíitim vngy di - riö ki • rúlv, 

Te A-tíTi-iB - len • nelt TOjj-y fl-riik-tí - geí f i - a. 

Te mejji.'íltiírft emherií-pet fel-ven- ni Mi-ri • f-nnk hieiamíliít nem u-tl.lA'i. 

Te ií - riik hri-lilt mej3jy'iii''in. mennyei ment ka-pii-kjil iic-ki>nk nic^nvi - tiíl. 

Te Wsí l í - t en-nck j.JilijA-r:i .A-tvú-iiftk HL CMl-^r - L''-- Heii 

Hi-witlnk el- j.)-ven • 'l'i bi - i.. - nnk 

TCIJMI n-j;i'Tl ii • nim niikii-rUnk, li.^'v Fimikel ipf.-lj kikel -ípnl vírcil-ilpl IIH'L-I:ÍI - íiil 
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1 - n i ili-cun-aíy-liflii i i i iu-k f l - / á m - Wlj. 

I i i - i T • lit-ücil te n í - p e - i k t L'-rnrn l> • len, r, mrpi ldj.nl l í iií^ira-dL • k i - •'•il 

fi-tnrl- ine); niiri-lici ct t i f d vlyy nz i l-r. ik d i - f-.' 

Min-Hen nn-poii-kínt i r - ( . ' f i . l r - i - - l e i i , i l i - í-i • riiiil(. 

P l L'- ini i i te >w-vr-ilet . . - r . k - k í r i i Í !»H. i..k-l;i,- i l i - .- . ' -r • juk. 

Míl-liSlj l ' - rani l í - l t j i miiTkel ö-tií.->iKl. et ri.i - |>i"i bi l i i m-l-kul. 

í ^ y ir - gril-m.Tí l ' - ram I j - l c n bÜHVisnk-nek. li'ity ir-jí^l-uinj. i i f kimk. 

l ^E í ^n t t l e i i t ir-i;n)-iMn»-.Á-cnil nií-l i(rr.ri irl i. I .«TI m i - - i ' - k u n k li> i i i - v "1 • L.il-niii.,k 

Te- l ic í i i í rd h i - i imk iV .V - -..Tl •• -r.ik-k.' 
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A KÓDEX HASONMÁSA ÉS BETŰHŰ ÁTIRATA 





felelembe ethketth vescen 
wala 5 mel ewfemyanu-
-snak felesege wala aglaes' 
néwp S ky azon aytatus-

5 -sagban ees yo úgyekeze-
-thben wala ? *(mykon ke-^ 
mykoron kedegh pnekyk 
magzathyok ees fyok 
nem wolna 5 p ymad 

10 -sagokerth ees aytatus-
-sagokerth ? ysthen nékyk"' 
fyath ada l mel' fywnak 
adása wthan J magok-
-ath thyztha elethre 

1 
Ír 

' Az í az irástükrön kívüli, talán utólag odaszorított betű, 
A szöveg rubrummal van áthúzva. 
Az n első lábánál lyukas a papír. 

51 





fogadassál érpsseytek l 
ez germek kedegh adat-
-tathek dyaky thudoma-
-nra 5 holoth mykoron 

5 menden bglcheseggel 
fenlenek ees emberkor-
-ra ywthoth uolna l ch-
-asary wdwarbol neky 
zyz lean ualastalhek l 

10 ees hazassagscerent' neky 
adattaíhek" l el ypue az 
ey l kyben pyegyesseuel l 
thythkon ualo agyas-
-hazába"* p yegyesseuel 

' A re beiükapcsolat sor fölölti jelölt betoldás. 
^ A második a alsó ívénél lyukas a papír. 
• A rjaviiou betűnek látszik. 

2 
Ív 

53 





béé menee l holoth l ez 
zenthseges yfyw J ew 
yegyesseth kezde thane-
-ythany 5 ystheny fele-

5 -lemre l ees kysleny zy-
-zesegnek zepplpthelen-
-segre ] ennek wthanna 
9 arán gúrúyth l ees 
parthapuenek chath-

10 -yath ees feyeth kywel 
puecgyk wala l neky' 
tharthany ada mon-
-duan 5 wegyed ezeketh 
ees tharchyad mygh 

Az e előtt lyukas a papír. 

3 
2r 
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neked kel l ees wr legén 
my kgzpttpnk ] ezek 
wthan kplchegheth 
wewen az thengerre 

5 méné ees thythkon 
hayoba haguan l la-
-odicia newp warusba 
ywtha l ees ynnen sy-
-ryanak edyssa newp 

10 warosaba mene' ] holo-
-th wronk^ iesus cristu-
-snak kepe 5 embery 
münelkúl dychpn 
yrattatoth ees zereste-

A második e fÖlöU erős tintafolt van. 
^ A if clsö száránál lyukas a papir 

4 
2v 

57 





-teth ] howa mykoro-

-n ywthoth wolna ? 

mendeneketh meleketh 

véle vyth vala zegerie-

5 -knek oztha ] ees koldus 

ruhába pltpzuen 5 egy-

-eb zegeríekwel azzon-

-nyonk zyz marianak 

egh haza élpth foga 

10 úlny l az alamiznab-' 

-ol kedegh kyth neky^ a-

-dattathnak vala Lak 

zenthsegscerenth ma-

-ganak tharthwan az 

Az n elsö lábánál piszok- vagy tintafolt van. 

5 
3r 

^ A jt/betük közön lyukas a papír 

59 





-nekozi';>c; \ÜIÜ*M]IA;I] 

hazol ked^^h a/ ÜUI V Í> 

-anakel mentó'/r.'! igcii 

5 fohazkodwanjn. -i-is 

ez velaghscerenth zolga-

-yth el érésthe kyk pthet 

nagh zeretettel J ees gyor-

-sasagga! keresnek l kyk 

10 kQzzpl nemelTek mykor-

-on l edyssa newp varosba 

ywttak volna l ez zenth 

elekthc;)! megh esmertete-

-nek l dee" pkh megh nem 

A tagolójel közepén lyukas a papir. 
A í/p-böi van javítva. 

61 





esmérek ez zenth eleketh ? 
pneky egyéb zegeríekkel 
alamiznath adanak mel 
alamiznath elueuen l 

5 isthennek hala adwan 
monda ] halath adok en 
theneked vram isthen 
merth en velem en zol-
-gaymthwl alamiznath 

10 vetetel J megh theruen 
azerth az zolgak megh' 
üzenek az atthyanakh 
hog sohol megh nem le-
-hhek volna J azerth ez zét 

Az me betűk között lyukas a papír. 

7 
4r 
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eleknek annya az 9 

elmenesenek napyatol 

fogua l zakoth az hazn-

-ak padimonthoman 

5 lee thereythwen syral-

-mas fohazkodasokath 

thescen' wala mondua-

-n ] mygh az en fyamot 

megh nem lelendem 

10 mendh adygh syralo-

-mba^ yth lakozom J az 

yegyese ees monda 9 

ypanak mygh valamit 

nem hallok az édes ha-

A szó ulán vakarás nyoma látható. 
A b ívén lyukas a papír. 

8 
4v 
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-zas vram felpl l mend 
addygh gerlicenek thv-
-laydonsagascerenth 
egyedpl veled maradok 

5 Mykoron azerth ez zét 
elek az felpl mondoth 
egh haz elpth való hay-
-lokba thyzen heeth esle-
-ndeyghystheny' zolg-

10 -alathban ees dycheret-
-be lakozoth volna^ l az 
bodogh azzonnak kepe 
ky azon egh házba vala ] 
monda az custosnak 

9 
5r 

Az első y-t i-böl javította a scriptor, ezért lehet fölötte három pont. 
A szó után lyukas a papír. 
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hozdbee az isten emb-

-ereth merth meltho 

meríríeknek orzagara 5 

ees istennek lelkee ^ az az 5 

5 zenth lelek nywgozyk 

9 raytha J merth p ym-

-adsaga mynth gywy-

-thasnak ees themyene-

-zesnek fwsíhy vmak 

10 eleybee fel megyén ] 

Mykoron' kedegh az 

custos nem thwdna 

kyth mondana J mon-

-da esmeth azon keph 5 

Az M után lyukas a papír. 

10 
5v 
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az ky az egh haz élpth 
úl l az custos leg otthan 
ky menwen ptheth az 
egh házba bee vywe ^ 

5 mel' dologh mykor me-
-ndeneknek ky hyrhedn-
-ek ] mendenekthQl thyz-
-theltethnek ? emberi' dy-
-chpsegeth el akarwan 

10 thauozthathny J ennen 
el mene 5 ees laodiciaba^ 
ywtha l ees oth hayoba 
hagwan^ 5 mykoron ci-
-licianak tharson neup 

Az í valószínűleg javított betű. I 

A c felmenő szárán lyukas a papír. 
A második a alsó ivén belül a tinta összefolyt. 

11 
6r 
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warosba akarna ewe-

-zny 5 isthennek zerzese-

-bpl ees akarathyabol J 

romay parthra ywta l 

5 kyth lathuan ez zenth 

elek monda pnnpn 

magába ] en at'amnak 

hazánál esmerethlen 

lakozom l ees egyebek-

10 -nek therhes nem lesek l 

az p' atthya kedegh ch-

-yasamak palothaya-

-bol ees wdwarabol 

megh iheruen J ees zol-

Az palsó ívén lyukas a papír. 

12 
6v 
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-gaknak sokassaga Q-
-theth megh kpmycpkp-
-zwen l ez zenth elek ptet 
élpl thalala l es vtanna 

5 foga ywpltheny mo-
-ndwan l isthennek zol-
-gaya engemeth zara-
-dokoth the hazadba 
fogatthasbe ] ees the az-

10 -thalodnak kényer hei-
-iabol ees maradékából' 
engemeth thengettes 
ees elthees 5 hogh az 
wr isthen az the zara-

A ka betűk közölt lyukas a papír. 

13 
7r 
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-ndokoddal ees irgalm-

-azzon ees yol thegen 5 

hogh ezth hallotta vol-

-na az g atthya 19 fya-

5 -nak zerethethyrth pa-

-ranchola hogh hazába 

béé fogattassek l neky 

heí zeresthessek ees 9 

thulaydon asthalarul 

10 neky ethek zolgaltassek l 

ees neky' thwlaydon 

zolgaloth^ walaztha ] 

ez zenth élek kedegh hoz-

-yw ymadsagokath tezen 

TEZEN l VALA 

' Az n elöH lyukas a papir. 
' Agjavilott betü-

14 
7v 

77 





vala ] testhet bQytpkkel 

ees vygyázásokkal pstp-

-uereythy wala ] ees az 

háznak zolgay pteth 

5 sok keppen megh mp-

-uethyk wala ees meg 

chwfollyak wala es 

mozdo wyzeth feyre 

thplthyk wala ] ees 

10 sok kúlpmb kúlpmb 

bozzoth p raytha tez-

-nek wala deh p me-

-ndenekbe bekeseghes 

wala l thyzen heeth 

15 
8r 
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esthendeygh azerth 

p atthyanak hazánál 

esmeretlen lakozekh 5 

Mykoron kedegh' az 

5 zenth leieknek yelen-

-thesebpl megh thutta 

volna hogh 9 elethenek 

vege el kpzelgethne l 

pappyrosth thentau-

10 -al egyethembe kére 5 

ees elethynek scereth 

vgyan otthan mend 

megh yra ? wasar 

napon azerth ] misek-^ 

Az eg bctük fölött vakarás nyoma lálhaló. 
" Az e felsö részén a linta összefolyt. 

16 
8v 
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-nek zolgalathya vta-
-n l az sanctuaryumba 
zozath hallathek mon-
-duan l ypuethek en 

5 hozyam mendh kyk 
munkalkodthok ees 
megh therhelhetthe-' 
-tek ees en megh elege-
-ytlek thewkthpkpth l 

10 meí zozath haluan 
mendenek megh ret-
-tenuen J archwl fpld-
-re ésenek J ees yme az 
zozath masochyor 

17 
9r 

A í és /? között egy második / tintafoltos vagy törölt betű. 
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monda 5 keressethekh 

megh az isthen embe-

-reth § hogh ymagyon 

romayrth ? kyth men-

5 -denek kéreswen ees 

megh nem leluen J 

monda harmachyor l 

ewfemyanusnakh' 

hazába keressetek l m-

10 -egh kérdwen errpl 

ewfemyanusth ? ma-

-gath ebben semmy 

thudonak walla ] fel 

kelwen azerth arka-

18 
9v 

Azyi-bó\ van javítva, ezért van rajta három pont. 
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-dius ees onorius cha-

-sarok innocencius 

papaual egyetembe § 

ménének ewfemya-

5 -nusnak hazahoz l es 

yme zenth eleknek 

zolgaloya 5 wrahoz 

ypwe mondwan lásd 

megh vram kem az 

10 mew zarandokonk 

az ] akyth keresnek l 

merth nagh zenth 

ylethp ees bekesegh 

thartho ember ] Oda 

19 
lOr 
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futhwan azerth ez 

ewfemyanus ] lele 

Qthet halwan l es lata 

9 orchayat fenleny 

5 mynth angyalnak ] 

ees az leueleth kyth 

kezébe tharthuala ak-

-ara ky wenny dé nem 

vehete ? ky menwen 

10 azerth ez ewfemyanus 

onnan ] Mykoron ezt 

az chasaroknak ees 

papának megh monta 

volna 5 pk ees bee mene-

20 
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-nek mondwan ] yol 

leheth búnps^k legp-

-nk l deh lam ez orzag-

-nak byrodalmath es 

5 lelky prizethnek gon-

-dyath viselywk l agi-

-iadh nekpnk azerth 

az leueleth hogh thu-

-gywk megh my va-

10 -gypn bélee yrwan ] 

ees az papa elp yarol-

-uan foga az lewelet 

ees p legottan neky 

bochatha § ees megh 

21 
l l r 
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oluasthata az leuelet 

mendh az nepnekh 

sokassagnak ees athi-

-ianak élptte ] hog ezt 

5 hallotta volna ewfe-

-myanus nagh kese-

-rpsegebe megh habo-

-rodek el chodalkodek 

el remple ees erey el 

10 fogywan fpldre le esek J 

My koron azerth pnn-

-pn magába theruen 

ésce megh ypth vol-

-na 5 kezde ruhayth 

22 
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zaggathny wen ha-

-yath es zakalat riú-

-ny tepny es pnnQn 

magát tpmy 5 es az 

5 Q fyanak testere esuen 

yuQltuala mondu-

-an S lay énnekem édes 

fyam myre ez zerrel 

megh zomoreytott-

10 -al enghemeth ? mire 

enny esthendeygh 

keserpsegheketh ees 

fohazkodasokath tet-

-tel énnekem lay en-

23 
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-nekem gyarlosagosn-

-ak merth latam az en 

vénségemnek taplalo 

esthapiat az nosolyaba 

5 elpttem fékpnny es nek-

-em nem sollany ^ lay 

énnekem merth ymar 

touabba semmi viga-

-sagom nem leheth l az 

10 Q annya es mykoron 

ezt hallotta volna l mi-

-nth anya orozlan halót 

el zaggauan azonkepe-

-n ruháit ripuen l élp 

24 
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herthelenkedeek 5 haiat 

megh eresthuen scem-

-eyth égbe fel emeluen J 

es mykoron az sokassa-

5 -gtul az zenth testhez 

nem mehetne l yuplt-

-uala monduan agya-

-tok vtath vraym l bog 

lássam az en édes fyam-

10 -oth 3 ees hogh lássam 

az en lelkemnek vigasa-

-gath 5 es hogh lathassam 

ky zopta az en emleim-

-eth l ees mykoron lutot-

25 
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-uolna az testhez raia 
esuen mondwala l iay 
énnekem fyam 5 en 
scememnek vilagossa-

5 -ga l mire tpttel igh 
mynekpnk l mire illie-
-n kegetlenpl múwelp-
-nk chelekettel ? latodu-
-ala te athyadoth ees 

10 engemeth gyarlosagos-
anyadoth' nagh kese-
-ruseggel symya ] es 
nem mutatoduala 
magadoth nekpnkh 

26 
13v 

A g szára miatt az y pontjait a szomszédos betűk fölé tette a scriptor. 
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es tennen zolgaydh 

bossonkodnak wala te 

ellened ees el túrpd va-

-la l es gyakorta gnnpn 

5 magát az testhre hayt-

-ya uala ? nemikoron 

plelgetyuala ? nemiko-

-ron kezeiuel orchayat 

illetiuala es apolgatya 

10 wala monduan syr-

-yatok en welem mend 

kyk ielen uattok 5 me-

-rth S <(mer̂  thyzen heeth 

esthendeig en hazam-

27 
14r 

103 





nal tartottam es nem 
tuttam hog énnekem 
egetlen egh fyam legén J 
az 9 zolgay szidalmazak' 

5 uala ptet es archul ve-
-rik uala J oh énnekem 
keserpseges áriának ky 
ad en scemeymnek kpn 
hullatasnak kut feieth 

10 hog sirassam nappal es 
eyel en lelkemnek scerel-
-meth ees keserpsegeth 
Az p iegiese kedeg pltpz-
-uen gaz ruhába nagh 

28 
14v 

Valószínűleg később toldoüa be a scripior a szó elejére az s betűt. 
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keserpseges' siralmai 

monda yay énnekem 

merth ez napon arua-

-iul hagiattatam ees 

5 pzuegypl marattam ? 

ymar ninchen kyre te-

-kentenem 5 es kyre sce-

-meimeth emeluen J ez 

napon az en thúkprp-

10 -m meg tprpt es en re-

-mensegem el uesceth l 

mathulfogua kezdetet 

el az en keserpsegem es 

vege soha nem léscen 

Az r fölött piszokfolt van. 

29 
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az neph kedeek ezt hal-

-uan nagh kpnhuUata-' 

-ssal syruala ] mendh 

ezek wtan az papa cha-

5 -sarokkal egietembe 

veuen az testet eg disces 

ees tystesseges nosoía-

-ba heíheztetek l es uiuek 

az varosnak kQzepire l 

10 ees meg hirzeteek az 

kpZQnseges népnek hog 

az isthennek embere 

es zenthy meg leleteth l 

kyth mynd az éghes 

MIND l AZ l EGEZ VAROS l 

Az elsö / betoldott bclü. 

30 
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uaros keres uala ] ees 
mynd az zenthnek ele-
-ybe futnak uala ] ha va-
-lameí l beteeg az zenth 

5 testet illeti wala ? legh 
ottan meg vigasic va-
-la ] uacok latnak' wala 
QrdQngpspk zabadol-
-thatnak uala J es me-

10 -nden betegek walami 
betegseggel tartatnak 
vala 5 az zent testh illet-
-uen^ megh wigaztath-
-nak wala l az chasarok 

' A A javított betű. 
Az n után talán egy m harmadik lába van kikaparva. 

31 
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kedeegh eríríe sok chu-

-dath lathuan kezdeek 

az papaual egetembe 

az nosolyat winnye es 

5 hordny l hogh pkees 

azon zent testhpl meg 

zenteltethnenek 5 akko-

-ron ees az chasarok ar-

-arínak ?' es ezüstnek bew-

10 -seget az uchakon el hy-

-ntetheek hog az soksag 

pénznek keuansagaba 5 

meg foglaltatneek ees 

az zent testh az egh 

A tagolöjel a scriptor utólagos beloldása. 

32 
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házhoz winnye hadnak 

Dee az neph penznekh 

sceretety hathra wetue-

-n S inkaab es inkab az zét 

5 testhnek illetesere herte-

-lenkedik wala l es ez ser-

-rel nagh munkaual es 

érpuel l zenth bonifaci-

-us martymak eg haza-

10 -ba wegezetre béé viuek * 

ees oth heeth napon 

isteni dicheretben meg 

maraduan ] zerzenek 

koporsoth l araríbol l 

33 
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ezústhbpl es drága ,á.' 
nemes kpuekbQl kybe l 
az zenthseges testeth 
nagh thystesseggel 

5 helheteek béé ] ees^ az 
koporsóból cl l édességes 
illath ky zamiazykh 
wala S hog mendenek 
az aleyttyak"' uala hog 

10 kwl(?mb kwlgmb lo 
illato fúuekkel auagh 
porokkal volna rakua l 
Megh holtuala kedeg 
ez zenth elek zenth 

34 
17v 

A két pont között az avagy kötőszót rövidítette a scriptor. 
Az első e valószínűleg a-ból van javítva. 
A k talán /-böl van javítva. 
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lacab hauanak tizen 
hathod napyan l wr 
zúlethesenek wtanna 
három zaaz kilench-

5 -uen nyolch estendpben ] 
kynek erdemeyrt' agya 
nekpnk yduezeythpnk 
elthpnkben malasthi-
-iath ees -(yQÚeme^ ypu-

10 -endpre az prpk dych-
-psegeth Ámen 

' A2>>javItotlbetű. 

35 
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Aldoth isten : ky me-
nden emberth 

yduezeytheny akars l 
ees byzonsagnak esme-

5 -rethire ypnny l zenth 
pal elsp remethe J mykep-
-pen zenth leronymus 
thescen bizonsagoth 
róla l ky pneky elelhyth 

10 megh' yrtha J Mykoro-^ 
-n decius es valerianus l 
ez keth kégietlen chasar-
-nak ydeiben l Mel ydp-
-ben kerestyenek ellen : 

A g szárában mcgfol>l a tinta. 
• Az első o valószinüleg >-ból van javítva. 

36 
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37 
19r 

nagh haburusagh kez-

-deteth volna ] egyptom-

-nak thartomanyaban ] 

ky neueztetyk alsó thé-' 

5 -baydanak 5 kybe zúle-

-tek ez wilagra' ez elsp re-

-methe zenth pal ] kynek 

zwley keresthyenek va-

-lanak l es wylagy nem-

10 -zethsegen • nemes nem-

-zetek walanak ' ptet es 

megh kerestelek ees 

palnak neuezek l ees 

hogh fel kezdet volna 

A szó után tintafolt látható. 
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neuekedny ? mynt azon 

zenth leronymus mo-

-ngya • mendh gorpgh 

yrasban ees scerechen 

5 yrasban p yfywsaga 

scerenth ? yol thanolt 

wala • Mykenth' kedeg 

ennek wthanna elth 

legén lasuk meg • hog 

10 kedegh deciusnak ees 

waleriusnak hábor

gatások alath l ky ydp-

-ben romában comelig : 

Carthagynaban kedeg 

38 
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Az e fólou talán a fQÍ o-jének felesleges farkát kaparta ki a másoló. 

125 





Cypryanus p bodogh 
werekkel martyromsa-
-goth scenuettek' volna l 
ees egypthomban ees 

5 thebaydaban hol zét 
pal lakozyk^ uala ] féné 
habwrwsagh sokh 
eghazakath puzteitot 
volna el ] kerestyen 

10 népek wr ysthennek 
scerelmeyrth tpr mi-
-iath Qrpmesth akar-
-nak wala meg hal-
-nya : Deh az chalard 

' Utána egy pont ki van kaparva. 
^ Az a más betűből van javítva. 
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gonoz agh ellensegh 

pokolbely prdpg halal-

-ra hozó' gypthrelmeth 

keresuen J Merth lelke-

5 -keth inkab akar vala 

foythanya hog nem 

testeketh l ees mykenth 

Cypryanus mondya ] 

ky Qmyayok kynzatot 

10 • hog • akyk meg akam-

-ak wala hainy 5 nem 

hagyak wala megh 

plny l hogh kedeg nekyk 

kegettlensegek nyl'uab-

AzjavitoUbeiü. 

40 
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41 
21r 

ban megh yelentessek l 

keeth peldath irt meg 

zent • leronimus ees 

wgh mondh ? hogh 

5 azon ydpben keeth yfy-

-w keresthyent fogának 

meg 5 kynek az egyk 

ymar kwlpmb kwlp-

-mb kynokoth megh 

10 gpzQth wala l mezei 

menden thesthet meg 

kenek kezeth háta mege 

kpthpzwen 5 ees az na-

-pnak hewsegere féke-

-tek 
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ky annak élQtté vas ple-

-nek thúzes kennyalh 

megh ggzthe uala ] hog 

legeknek darazoknak 

5 es egyéb mérges fergek-

-nek ragnyok es fuldal-

-nyok hadnak l hogh 

keresthyen hytthrpl el 

térné ] Maas yfyath 

10 kedegh ] ky mykoron 

9 yfywsaganak virag-

-aban fenlenek 5 egh ne-

-mes dysces kerbe feyer 

lylyomok ees feyer ro-

42 
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-sak kpzybe wyuek ? holot 
wekon zolasual cher-
-gedes' wala l es fának 
leuely lassw sceel^ mya 

5 ingadoz wala ] egh ekes-
-scen meg vethet ágba 
hariotta feketék l es hog 
Qmagath fel né verhet-
-ne l scelmes állattal me-

10 -gh thekerth kpteluel 
kezeth lábat l erpssen 
megh kpthpzek l es my-
-koron menden^ ember 
onnan el menth volna 

A gd-bő] van javítva, 
^ Az/javiüs más betűből. 

Az elsö e alsó ívében a tinta összefolyt. 
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oda mene egh zeph 

testg scegentelen learí 5 

kezde pteth chokolgatny 

es plelgethny : es hogh 

5 chak bescelenyees egle-

-len l 9 egtelen illetese-

-nek myatta l kezde az 

ystennek scerelmewel 

meg thplt yfyath bw-

10 -nre geryestheny J Deh 

hog myth thegen cri-

-stusnak wytéze howa 

fordeha magath kyth 

kynok megh nem 

44 
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gpzhetenek Megh 
gpzywala testhy gy-
-wytokmannak <(in^ 
thwze l es mykoron 

5 9 testeben okosságnak 
ellene walo indulást 
erzeth' woína J ríem 
Ipn mywel 9 ellenseg-
-enek ellene fegwerke-

10 -dny S yme wr ystennek 
<̂ ilh)> ihlesenek myatta 
gnnpn ríelweth el ha-
-rapa es scegentelen ch-
-okolgathonak weresen 

' Az r valószínűleg f-ből van javítva. 

45 
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46 
23v 

orchaiara ppke l es éke-

-ppen bwyasagnakh 

thwzeth l scerelmenek 

nagsagath meg olta l 

5 ees meltho dycherethes 

gQzedelmeth ríéré ] azon 

ydQben mykoron iííe-

-tenek leesnek wala ] 

lakozyk wala ez zenth 

10 pal az alsó thebaida-

-ban egh hwgawal 5 

kyth ymar femekh 

adoth wala ] az gazda-

-gsagban ] ees prpkseg-

-ben 

OROKSEGKBEN l KY Q 
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ky Q zúleythpl rayok 

maradoth wala § kedeg 

ymar ez zenth pal l 

thyzen hathodh ewy 

5 ember wala ? es sceled 

ember wala J es mynt 

elpzQrys mondám m-

-endh gprtpgh irasban 

ees mend scerechen 

10 yrasban yplth tanolt 

wala 5 hog kedegh ? 

az habwrwsagnakh 

scele elpth wagh felel-

-me elpth' lappagna l 

47 
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A szó elölt a túloldali vakarás miatt ütött át a tinta. 
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ees messce walo falu-

-aban lakoznék l az 

hwganak ferye J az az 

rery kezde pteth tytko-

5 -n el arwlny ? kyt inkab 

enyzteny kel wala ] 

annak okaerth hogh 

az gazdaghsagh l ees 

Qrpkseg prea marad-

10 -na mendenesthewl l 

Merth gyakoriba 

embernek p zwet az 

gonoz ez wylagy gaz-

-dagsagnak kewansa-' 

-ga 

Az n elsö lábánál valamit kikapart a scriptor. 
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kegetlensegre kesceleit 

azerth ez gonozsagtwl 

sem 9 feleségének syra-

-sa sem az egetembe wa-

5 -lo athyafywsag J sem 

istheny felelem J pteth 

megh nem hwzhatia 

wala l Spth inkab w-

-gekezyk uala ] es tprek-

10 -edyk wala ptet el arwl-

-ny 5 kegetlenseggel el-

-wpn mykenth keges-

-seggel l holoth kedeg 

ez bplch yfyw zenth 

49 
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pal 5 ezth escebe wptthe 

wolna S el futha az keiet-

-lenbe pwztaba ] hogh 

oth az habwrwsagnak 

5 wegeth wama ? az p 

ketelenseget yo akarat-

-ra fordeyta J az az ? kete-

-lenseggel megyén va-

-la oda l deh ymar pn-

10 -npn yo akarathyasce-

-rent meg akara ma-

-radny J es lassan lass-

-an eleb ees eleb men-

-wen esmeg meg al 

50 
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wala' 5 az^ az belyeb es 
belyeb megyén vala az 
keyetlenbe napról nap-
-ra l ees ezth mykor gy-

5 -akortha tenne ] lelee 
egh^ kpzyklath ? es tp-
-ueben egh lykath ? me-
-llyeth nagh kpwel béé 
tpttek wala l mel kpuet 

10 el emeluen mykenth 
emberi kewansagh 
agya l kytkokon thw-
-dakozny l es escebe ve-
-ue ez zenth pal ] hog 

A második a felső ivében a tinta összefolyt. 
Az ű felső ívében a tinta összefolyt. 

' Az e más betübÖl van javitva. 
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nagh therhel wolna 

bele;)! J ees felpl nagh 

nylasa wolna 5 ^y nyl-

-asth egh agh palma-

5 -fa agaynak lewelwel 

béé fedezeth wala l ees 

alatta egh ky folyó kwt 

wala ] kynek wyze az 

fpld zynyn el fol' wala 

10 egh kewesse ^ esmegh 

ottan az fplbe enyzyk 

wala S walanak kedeg 

ennek felette azon kq-

-zyklan l hogh ha nemei 

52 
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lakó heíek ees haylokok 

kybe lelethnek uala w-

-Ip^k ees werpk 5 faraga-

-sok ees egyéb nemew 

5 keesegek l kybe teccyk 

wala pénznek yegzese 

es ez helth scerechenek-

-nek yrasy regy ydpbe-

-n al pénz wero helnek 

10 mongyak 5 latwan 

azerth zenth pal ez he-

-Ith meg scerete J hog 

ha ystentQl neky aya-

-nloth awagh' adatoth 

53 
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A második a sor fölútli jelölt betoldás. 
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wolna • Mykent zent 
leronymus tescen by-
-zonsagot rwla ky pne-
-ky eleteth meg yrtha l 

5 ez kplykban emberek-
-nek esmeretlen ? hath-
-uan estendeyg lakozot 
magath ystheny yma-
-dsagban l es bpytpkben 

10 ees egyéb' nemp yste-
-ny édességben foglal-
-ual S Mykenth kedeg 
sathannak meríe al-
-noksagath es keserte-

54 
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A szó elölt egy tinlafoltos vagy tatán törölt megkezdett g betű van. 
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-tyth wyselthe es scen-

-uette legen l eg ember 

sem twgya l hanem 

chak az wr ysthen 5 

5 ees pneky eledelt ees 

rwhazatoth az palm-

-afa ad wala 5 az az 5 

az pálmafa gymplch-

-ewel yl wala J ees az 

10 lewelebpl rwhath 

kpthpt wala magan-

-ak l hog kedeg ez dolo-

-gh walakynek lehe-

-thetlemiek né tessék 
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iesusth wescem tan-

-owa mend p zenth 

angelywal l hogh 

az pwzthanak resce-

5 -ben ] ky syryawal es 

scerechenekkel hatha-

-rws ? hogh ol barato-

-koth láttam J kyk kgzzpl 

hamiynch esthendp-

10 -tpl fogwan béé rekest-

-uen árpa keríerwel 

yl wala ] ees sarws 

wyzeth yzyk wala 5 

Maas kedegh eg agh 

56 
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chatomaban kyth 
paganok syrakwba-
-nak neweznek l napo-
-nkenth pth pálma 

5 gymplchwel eel vala 
ees taplaltatyk wala 5 
ezek' hyhetetleneknek 
ees kethsegeseknekh 
teccyk azoknak akyk 

10 nem láttak ] Deh az 
hywipknek menden 
lehethp ] Deh hogh 
esmeg az elestebby 
bescedemhez teryek 
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A szó előtt egy h kikaparva, 
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Mykoron ez bodogs-

-agws zenth <̂ zaa]> pal 

zaaz tyzen három este-

-ndpben angely eletet 

5 wyscelne fpldpn ? es 

az bodogsagws zét 

anthal thyz heyan 

zaaz estendpth lako-

-zoth wolna az pwz-

10 -taban ] ees byma 

at'a fyaknak feyede-

-lemseget • ' ees my-

-kenth pmaga zokta 

wala mondanya 

A pont fölött egy határozott vonás van. 
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hog ptple walwan 

egyéb barath senky' 

az keyetlenbe nem 

lakozot wolna élgb 5 

5 es mykoron eyel ríw-

-gorinek J almában 

neky meg yelenek ] 

hog azon keyetlennek 

belsp resceben pnala-

10 -nal sokkal yob barát 

lakoznék awag wol-

-na l kyth ees kellene 

hamar el menwen 

meg lathny l Azerth 

59 
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Az>-'R3lötl olyan közei került a két pont, hogy összefolyt. 
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myhelth naph tham-
-ada l az tyztelendp zent 
ween yambor l estap-
-yawal érette len seget 

5 thamogathwan kezdé 
el menny howa' nem 
thwdwala J az az • nem 
thwgya wala meí fele 
menne^ S Deh mykor-

10 -on az napnak féleet 
el mente wolna 5 felpl 
nagh bwzgosagws 
hewsegh swthy uala J 
ees megh bagyadoth 
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Azo tintafoltos. 
Az első n első lábánál elfolyt a tinta, vagy más betűnek indult. 
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wolna l Demaga 9 
kezdeth wtharol megh 
nem ther wala ^ Mond-
-uan hyscem hogh az 

5 wr ysthen J' Q zolgayath 
kyth nekem ygyrth es 
yelenteth megh mw-
-tathya^ ] ees hogh ez 
erdpben ees keyetlenbe-

10 -n ees wplgekben yar-
-na l Ide ees thowa l es 
ees keresne Qthet ] yme 
azonban lata egh 
allatoh kynek az felsp 

A tagolójelel valószínűleg ulólag irta be a scriplor. 
• A második a felső ívében a linia összefolyt. 
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fele ember wala l az 

alsó kedeg Iw wala ] 

kyth regy pagan bql-

-chek ypocenthawrus ? 

5 awagh lowal elegplt 

embernek neweznek l 

kyth mykoron latoth' 

wolna zenlh antal l 

9 homlokath zenth 

10 keresthnek yegyewel 

megh yegze 5 ees mo-

-nda neky nagh bátor-

ósággal l Cy ees ky wa-

-gh thé ees mel' felee 

LAKOZIK 

Az o fölött apró tintafolt van. 
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lakozyk az ystennekh 

zolgaya l tehát Q ] nem 

twdom my pagan zo-

-wal l ees mykenth vadh 

5 wygyorogwan es rié-

-reituen inkab hogh 

nem zoluan ] p zaya-

-nak félelmes tatogata-

-sawal < r̂ettenetes)> felele ] 

10 ees ez wen kedegh zent 

antal rettenetes zaya-

-nak elptté ] scepen kezde 

kerdezny Qteth ] hogh 

meg mondana mel fele 

63 
32r 
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wagyon ] ees yme yob 
lába el ríwthwan ] az 
kérdezőnek wtat yelente l 
es el mwtata eg fele neky : 

5 ees azontol az zyles mé-
-zpn mykenth madár 
nagh hamarsággal 
el zagolduan l ez chw-
-dalonak sceme elpl el 

10 enyzek ? Ith wgh mond 
zenth leronymus l Deh 
ha ezth pokolbely prdQg 
yiestesere t^tte volna 
awagh kedeeg mykent 
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keietlenben zoktanak 
chwdalatus wadaak 
newekednye 5 senky 
byzonsaggal nem tu-

5 -gya 5 retteguen azért 
ez zent antal ? es pnngn 
elmeieben forgatuan 
myth latot wolna w-
-taban l esmeg touabba 

10 kézdé mennye' 5 ees yme 
az wthan lata egh kp-
-zyklanak WQlgebpI éJQ̂  
ypnny egh lelkesth ] az 
az 5 egh horgas orrw 

65 
33r 

A második e fölé is húzoll két éke/etei a scriptor. 
Az p betűben összefolyt a tinta. 
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tprpe emberth l kynek 

homloka zarwawal meg 

ergssplth' wala l ees p 

testének wtolso reesce 

5 kecke wala" ] ees p kezébe 

pálma gymplchpth 

wyscelwen ] ees ez zent 

antal ez chuda latuan 

yietteben hwtnek pa-

10 -yzath ees pancelat ra-

-gada l mykenth yo ha-

-dakozo ees baynok l Deh 

yme legottan az felpl 

mondoth lelkes^ J bekese-

Azelsö p farka ferde. 
' Az/tinlafolios, 
'A második e fölött tollvonás van. 

66 
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67 
34r 

-gnek yegyeyrth ? az 
pálmafának gym^lchet 
kyth hoz wala gneky ríoy-
-ta l holoth kedeeg zenth 

5 antal ezth lattá uolna l 
ystenre kerde ptheth : ?' 
hogh neky meg monda-
-na ky wolna J feleluen 
amaz monda ] en hala-

10 -ndo alath wagyok l ees 
az keyetlenben lakozok-
-nak egyk ] kyketh paga-
-n népek l chalathoth 
tewelgesek scerenth 

A sor végén valószínűleg egy megkezdett betűt alakított át tagolójellé a scriptor. 
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68 
34v 

yroggaknak awagh 
satyrwsnak módnak' 
ees tyztelnek ] zent antal 
meg kerde othet howa 

5 ménné 5" ees felele neky 
mondwan l en ríayam-
-nak kQwethsegeben ya-
-rok l ees kerpnk tégedet 5 
hogh myertpnk az kp-

10 -zpnseges wrat ymag-
-yad l kylh ez wylagnak 
wdwQzsegere el yptnek 
meg twttonk ^ kynek 
p hyre mend ez wyla-

A ű* javiiás más bctübő!, 
A tagolójclet utólag irta be a scriptor. 
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-gon el hyrheth § es my-
-koron ilíeteneketh zol-
-na ez hozyw wthon 
yaro zenth antal ] las-

5 -san lassan 9 orchaiat 
kpríwewel harmatoz-
-za wala kyketh p nag 
prpmeben p zwebpl 
ky ptpz wala l merth 

10 wygad wala' cristu-
-snak dychpsegerpl l 
ees sátánnak p tprese-
-rpl 5 ees chwdal uala 
azonees hogh pneky 

A második a felső ivében a tinta összefolyt. 
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zawath érthene 5 ees 

wtpgety wala az fpldet 

estapyawal mondua-

-n l lay teneked alexan-

5 -dria l ky ysten gyana-

-nth baluanth ymach ? 

lay teneked parázna va-' 

-rws l kybe mend scelés 

wylagnak p dpgy fut-

10 -lanak gplekestenekh l 

wallyon myth wag 

mondandó az yteletnek 

napyan 5 íme az wadak-

-ees cristusth zolyakh 

70 
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' Az a belsejében majdnem icljesen összefol>T a unta. 
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te' kedeg ysten gyana-
-nth baluant ymach ] 
myglen zenth antal 
zawath el nem wegez-

5 -thé wala yme az lelkes 
zamyasnal hamarab 
élplé el hamarkodek l 
Ith wgh mond zenth 
leronymus ] hog kedeg 

10 ez walakynek lehetet-
-lennek néé tessék l co-
-nstantynus chasar-
-nak ydeyn 5 nag sok 
neph ennek byzonsaga 

' A I betű írásakor megfolyt a tinta. 

71 
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merth mykoron alex-

-andriaba hoztanak 

wolna illyen allatot 

nag sok neph chwda-

-la rayta l annak vtan-

-na hog meg holth wa-

-la ] az holth testet meg 

sozwan 5 antyochyaba 

chasamak lathny vi-

-uek : Deh mykoron 

ez bodogsagws zenth 

antal S az 9 kezdeth 

wtan menne ] chak 

wadaknak nyomath 
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lathya wala l ees az 

keyetlennek vadsagat ] 

Myth tegen ees howa 

magath fordeycha 

5 nem thwgya wala J 

deh chak egh wala ky-

-ben igen byzyk wala ? 

hog az eristus ptet sem-

-my keppen el nem ha-

10 -dnaa l Mykoron kedeg 

másod eyelh ymadsa-

-gban el mwlatta vol-

-na l igen reggel wyrat-

-tanak elptte l lata tha-
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-wol egh zomywsagb-

-an lehp farkasth az 

hegnek thpuehez' kp-

-zeleytheny 5 ky vtan 

5 mykoron neznéé^ ees 

az wadh onnan el me-

-nwen l ees 9 az kplyok-

-hoz kpzeleitene 5 beléé 

kezde nezny l Deh sem-

10 -myth nem haznalha-

-ta l az az semmyt nem 

lathata l merth az p 

nezeseth ? sptetseg meg 

foglala l Deh mykent 

A/tintafoltos. 
A második n belü után linlafoll van. 
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yras mongya ? tpkelletes 
scerelem felelmeth el 
thawoztat l Azerth ez 
bodogsagws zent an-

5 -tal meg alwan lelek-
-zeteth wpn 5 es' mykent 
okos kemlp ? lassan las-
-san eleb wepwen ees 
meg alwan J fylywel 

10 zozatoth halgath vala l 
Annak wthanna eynek 
SQtethsegeben 5 ees hog 
el bellyeb ment volna 
thawol ríylasth saldeita 

75 
38r 

Az es-l a scriptor először a mykent után írta, majd helyét alul is, felül is jelölte az m 
lőtt 

I 

előtt. 
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kyhez mykoron ayta-

-tusaggal syetnés' l 

labawal kp cerdplest 

tpn l ky cerdQlees vtan 

5 zenth pal p ayloyath 

ky ríytwan wala béé 

zegeze 5 tliehat zent 

antal az ayto elpt léé 

eswen J hath oraygh 

10 awagh annalys tpbb-

-ygh kpríprpgh wala 

neky J hog béé bochat-

-na mondwan J ky wa-

-gyok ees honneel ypt-

A szó után vakarás nj'oma látható. 
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-tem ees myrth ygttem 

twdod l ees twdom hog 

nem érdemlem en az 

the scynedet látnom 5 

5 Deh myglen nem lat-

-hatom ynneth el nem 

megek ] ky wadakat' 

béé fogach emberth 

myre wz el ? kerestelek 

10 ees meg leltelek l cerge-

-tek hog meg ríyttassek 

énnekem l ha kedegh 

meg nem riytandodh l 

Itten megh halok tenne-

-n 

A túloldali lörlés álüt a kywa szövegrészen. 
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78 
39v 

aytod élpth l byzoriri-

-yal testemeth es neked 

kel el temethned ] ees 

hogh ilíen bescedekkel 

5 zolna neky nagh ba-

-torsaggal l kynek az 

beisp <^gaday^ gazdái a 

kéwees zowal ezth 

felele ? senky kpiÍQrges-

10 -sel nem feríeget ] ees 

senky syro kpnQrges-

-sel bozzwth nem tescen ] 

ees myre chwdalodh 

ha beenem bochatlak 

MARIA TE CVM TV SIS SE PER ME CVM 0-ORA 

TEC 
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ha meg halnod ypttel 

yde l ees igen kewees 

mosoígassal meg riyta 

az aythot ] kyt mykoro-

5 -n meg ríytot wolna J 

egh' masth thyztesseges 

kpzpnettel wdwQzlek J 

egyk masykot twlaid-

-on newen neweze l es 

10 wr ystent nagh hala 

adassál dicherek ] Annak 

wtanna zent pal zent 

antalth léé wltetwen 

monda neky 5 yme 

' A g fblöll apró rubrumfolt van. 

79 
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akyt enrie mwnkaual 

kerestél' l wensegnekh 

hytwan meg rothath 

agsaga meg kprríekez-

5 -the l ees mégh lathod 

ptet igen hamar por-

-ra lenny ] Deh maga 

az zeretet menden el 

wisel ees el twr 5 azért 

10 kérlek tégedet bescetlyed 

meg énnekem mykent 

tartya magát emberi 

nemzeth ? ees ha regy 

warosokban wy haya-

A k ivében a linta összefolyt. 

80 
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-zatok newekednek l my-

-nemp chasarsaggal' 

byrtatyk ez wylagh l 

ha megys wadnakh 

5 walakyk prdpgy tewel-

-gesben foglaltak kyk 

balwanth ymadnanak ] 

hog kedeg zent antal 

menden kérdésére fe-

10 -lelt wolna 5 yme azon-

-ba egh halló zalla feyek 

felet az palmafanakh 

agara ] ees onnat las-

-san lassan ala repplw-

-en 

' Az/tintafoltos. 

81 
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ez chwdaloknak elQttpk 
eg' egys keríeret X^n léé • 
ees pmaga esmeg el 
ménéé^ 5 ees azonnal 

5 monda zenth pal zét 
antalnak ] yme zeretp 
atyanfya antal l az vr 
ysthen nekpnk ebedet 
kwldpth ] <̂ Deh yme)* 

10 O : byzon kegees byzon 
yrgalmas ] hatwan 
estendeye wagyon 
mytQl fogwan menden 
napon feel keríereth 

Az e-nél a túloldali tintafolt ütött át. 
Az clsÖ e fölött egy pont van, 
A if talán/w-böl van javítva, utána az Ű is javított betű. 
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kwldpt' l Deh yme az 
te ypwesedre 9 zolga-
-yanak eledelét eristus 
meg kéttpztétté ] es hog 

5 ebednek ydeye el ypth 
wolna l elpspr wr yste-
-nth dycherwen^ S ees 
neky halat adwan ? 
az ebedhez wlenekh^ 

10 az kwth feleth ] es yme 
egh kegees per ] awag 
wetekedes thamada 
p kpzpttpk hogh ky 
wolna meltob az keríe-

-ret 

' A ví-tintafoltos. 
Az első e-né\ megfolyt a tinta. 

^ A k alsó szára tintafoltos, a h más betűből van javítva. 
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meg zegny l zent pal' 
mynth yo gazdának 
zokasa scerent tyztely 
wala 9 wendeget J zét 

5 antal kedeg gazdaya-
-nak zenthseget ees ve-
-nseget bechply wala ] 
azonban mend ketten 
hozzaya" riwlanak ] es 

10 yme wr ystennek zer-
-zesebpl az égeez keríyr 
p kézékben keeth egé-
-nes résre walek ] ees 

A kct szó közölt a túloldali linta Ütött át. 
A második a felső ívében a linta összefolyt. 
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ekképpen ebelwen ? az 

étel wthan azon kwt 

fpbpl kezekkel awag 

zayokkal édesen ywa-

5 -nak l ees wr istennek 

áldozatokkal es isteny 

dycheretekkel halath 

adanak ees az eyéth 

wigadozassal ysteny 

10 ymadsagban mwla-

-tak Mykoron kedeg 

wilagh thamadoth 

wolna l meg esmer-

-wen 

85 
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zent pal hog az wr 

ysten 9 penitencia ta-

-rtasawal meg eleged-

-eth wolna 5 ees ez álnok 

5 wylagbol az pr^k bod-

-ogsagra akarna ptet 

wynny ? meg yelente 

zenth antalnak ] ees 

monda neky l zeretp 

10 at'anfya antal l regen 

twttalak en thegedet 

hog ez pwztanak tar-

-tomanyaban lakozol l 

regen ygerth wala 

86 
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tégedet wr ysten enn-
-ekem walo zolgalatra' 
Deh myerth ymmar 
nywgodalmomnak^ es 

5 aluasomnak"' ydeye el 
ypt"* l ees mykent men-
-denkoron kewanom 
wala l el feslesemeth 
ez wilagtwl 5 ees az vr 

10 iesus eristus eletemet 
ymar ] en ydpmnek 
yarasath^ meg wegez-
-the 5 ees igazsagnakh 
coronaya nekem meg 

' A szó utolsó öt betűje javított, 
^ Az od sor fölötti jelöli betoldás. 
' Az u sor fölötti jelöletlen betoldás. 
* Az (j fölé is kitett két ékezetet a scriptor. 
* Az első a tintafoltos, vagy más betűből van javítva. 
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zerezwen wagyon J 

The kedeg wrtol vag 

kwldpth l hog en teste-

-meth béé fedezzed l es 

5 az fpldeth fpldnek meg 

agyad ] ezth halwan 

zent antal nag fohaz-

-kodazt tpn ] ees syras-

-wal zepegeswel kery 

10 wala pteth 5 hogh el 

nee hadna Qtet ^ deh 

illyen bodog wthra 

tarsaa fogadna ptet 

88 
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ees monda neky zent 

pal zeretp atyanfya 

antal 5 meg teneked 

atyafyaknak gypleke-

5 zetynek feyedelemse-

-geth kel byraod ees 

wiselned ] ees Qnekyk 

zentseges peldath 

mwtathnod ? es emb-

10 -eri nemzethnek Q agh 

ellenséget mendene-

-stpl fogwa meg río-

-modnod es gypznpd 
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hog kedegh zent aníal' 

igen bankodnak 5 go-

-ndola zent pal J hog 

Qteth el kwldene J ees 

5 monda neky kerlekh 

zeretp atyanfya antal ] 

hog hanem nehéz ne-

-ked' mennél haza cel-

-ladba l ees az palástot 

10 mellyeth atanasius 

pwsppk adoth neked 

hozzad yde 5 ees tacar-

-yad bele en testemeth 

ees themessed el benne 

Az / alsó részén a linta megfol>1. 
A k alsó részén a línla meglbl>i. 
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Ezth kedeg zent pal 

kére ] nem hog meltob-

-nak aleytana 9 testet 

bee fedezwen megh 

5 rothadny ] hog nem 

mynth mezeytelen 5 

ky eriríe ydeyg J az az S 

kylenchwen hatod 

ewyg pálmafának 

10 lewelewel fedeztetet 

wala l Deh hogh p 

tple el menwen ] ky 

mwlasanak ydeyn 

megh néé bántana l 

91 
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92 
46v 

ees hog nagyob keserw-

-segeth néé wallana l 

ees ez bodogsagus zét 

antal 5 ezth haluan 

5 igen chodalkozek ray-

-tha ? hog atanasius 

pwsppkrpl es az pala-

-strol halloth wolna l 

ol' mel' ez zent antal l 

10 zent palban ydwez-

-eytenk cristusth latna 5 

es wr ystenth 9 zweb-

-en tyztelte wolna 5 

tpbbet nem méré zol-

-ny 
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93 
47r 

Deh westegseggel' fel 
kelwen 5 kpríwpzessel 
9 kezeth meg apolga-
-ta l ees el haza indwla 

5 az kalastorom féle hol 
lakozyk wala ] kyt az 
wtan scerechenek puz-
-teytottak wolth el l es 
Es Qneky yarasa elme-

10 -yeth nem kpweky vala l 
Deh mykoron p teste 
bpytpknek myatta ? 
ees wensegenek ydey-
-nek myatta el faradot 

A w harmadik szárát valószínűleg utólag húzta meg a scriptor. 
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94 
47v 

wolna ] ydeyth elme-' 

-yewel byria wala l 

ennek wtanna nag 

faradsággal J es nag 

5 lehessél egenes vton 

Q lakó hel'ebe ywtha ? 

ees neky keeth taneit-

-waríy kyk zok yd9t<(g^pl^ 

fogwan zolgalyak 

10 wala eleibe ypwenek 5 

mondanak neky at'am 

hol keseel eríríe sok 

ydeyg ] felele nekykh 

zent antal es monda 

' Az m elsö lábánál megfolyt a linta, vagy laián e-böl javítás, 
"Aszóban az elsö pe-böl, a/más beliiböl van javítva. Az p/helyét beloldójel mutatja. 
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Oh énnekem gyarlo-

sagwsnak J merth ha-

-myssan wyseltem az 

barath newet ? latam 

5 <(ilTesth^ illyees prófétát 

latam lanus baptyz-

-tat az keyetlenben l es 

byzoriríal latam palt 

paradychomban ? es 

10 keryk wala Qtet tha-

-neytwaríy hog ríylu-

-abban meg yelentene 

nekyk my dolog volna l 

monda nekyk zolasnakees 

95 
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ydeye wagyon westeg-

-segnekees ydeye ] ees 

ig zayat béé fogwan l 

ees kezewel melíeth 

5 werwen l cellayabol 

az palástot ky wewe 

ees chak kewes enny^ eledelt 

wewen l azon wtra 

téré kyn meg ypth 

10 wala 5 azt zomyohoz 

-wan azt kywanwan 

latny l kyt elmeyenek 

scémé elpt tarth vala ] 

attól felwen mytpl 

96 
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1 

Az a sor fölöui jelölt betoldás. 
^ A szó sor fölötti jelöli betoldás. 
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magath nem ohata ] 
az az hog addyg zent 
pal ky néé mwlneek 
ez wilagbol myg Q 

5 oda ménné l Mikoro-
-n kedeg zent antal 
oda kpzeleytene hol 
zent pal lakozyk vala 5 
ees meg anna vtha 

10 wolna kyt' három oraig 
yarhatna meg tekent-
-wen oda fele tehath 
lata angeloknakh 
seregeben prófétáknak" 

A szó a bal margón jelöli betoldás. 
Az első k sor alalti jelölt betoldás. 
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ees apostoloknak' karok 

kpzzQl chwdalatws 

fenesseggel fenleny ees 

angely édességes enek-

5 -lessel az magaas meríbé 

fel menny 5 ez dychQse-

-ges zent palnak Q lelket l 

ezt latwan legottan 

archol az fpldre esek J es 

10 9 feyere fpwenth harí 

wala l ees nagyon syr 

wala 5 ees ohaytwan 

monda ] Oh ystennek 

zolgaya pal l myre hach 

' Az lo bctük között összefolyt a tinta. 
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99 
50r 

el engemet ees myre w-

-gyan bolchw wetlen 

meeg el 5 il khésen esmer-

-kedenk meg ] es il hamar 

5 el hach 5 az wtan bezely 

wolth zenth antal hog 

ol hamar oda ywtoth 

wolt ez latas wtan my-

-kent eg madár zarríon 

10 repQlt wolna oda 5 My-

-koron kedeg az kp íwkba 

béé ment wolna l léle zét 

palth térden alwan 5 es 

9 kezeth fel emelwen my-

-kenth 
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ha ymadkozneek l ees 
ol mynth aleythana 
hog ha elewen volna ] 
pys hozza képest ym-

5 -adkozny kezde l Deh 
mynek wtanna kprí-
-prgesnek semmy fohaz-
-kodasat nem hallotta' 
wolna az wthan nag 

10 syrassal az zenth testhez 
folyameek 5 ees rea esw-
-en monda J Oh zent 
lelek az myt eltedben 
thees wolth l azth holtod-

-ban 

Azo belü fölötti ha szótag valószínűleg későbbi beloMás. 
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mwtatod meg l ennek 

wtanna lehelliezthethe 

ptet ] ees az palástba kyt 

wele hozót wala l az zent 

5 testet béé thakara es ky 

YQué az kq l'wkbol l ees 

kerestyéneknek sokasok 

scerenth ymadsagoth 

ton az zenth testhneel 

10 Demaga kézdé azon 

bankodny hogh nem 

wolna semmynemp 

ezkpzé awag zerzama 

kywel serth áshatna 5 
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hog ez zenth testet el 
tenne J ees welekedyk 
wala ezen 9 elmeyebe 
ees gondolwan ] ees 

5 Qnnpnbenne forgalh-
-wan ha az kalastorom-
-ba megek 5 neegh napy 
yaro fQld ] ha kedeg yth 
maradok semmyth' 

10 nem haznalhatok ] Deh 
itten meg halok 5 myke-
-nth meltho en vram 
lesus eristus az the vy-
-tezeth melleth l ees léé 
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A h betű burkolását a következő sor D-jének nagy ívével búzta meg a scriptor. 
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eswen en lelkemet ky 

bochatom l illyeteneket 

p elmeyeben nagh 

keserpseggel forgatia 

5 wala ] Ees yme lata 

az keyetlennek belsp 

resebpl keeth orozlant 

foíuan ypnny nagh 

serenseggel az hegyek-

10 -nek teteyn l kyket latua-

-n elesteb ] meg yede ] 

Deh elmeyehez temen ] 

wr ystenhez fohazkodek 

magában bátorságot 
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wpn 5 ees lata pkpt zel-

-edseggel mykent gala-

-mbakoth az zent testhez 

ypnny l ees eg keweset 

5 aluan ] igen nag kese-

-rp ryuasth tpnek l hog 

mykent meg ertheth-

-ned Mykent tehetyk 

wala pnekyk syrasok-

10 -oth 5 az az ol' menth 

pkys syratnak l ees ezen 

keppen fylekkel es far-

-kokkal zeledseggel m-

-utatuan' \ léé fekpnek 

104 
52v 

Az n után tovább akarhatta írni a szót a másoló, ezért látszik még egy kis szár. 
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az zent testnek labanal 
ees egh kewees ydp mwl-
-uan fel kelének J ezth 
latuan zenth antal inte 

5 nekyk hog wermeth 
waynanak ] ees leg ot-
-tan kezdenek labokkal 
wermeth asnyok ] ees 
az fpldeth belple ky ko-

10 -torwan l ees eg ember-
-nek walo alkalmas' 
syrth asanak l ees leg 
ottan ol mel mwn-
-kayokkerth ywtalmat 

Azalm betűk javilollak. 
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kewannanak ] feyek léé 

haythwan zent ant-

-alhoz yQuenek' ] pneky 

kezeth ees lábat ríalogat-

5 -yak wala kybpl escebe 

wenne ? hog ptple aldo-

-masth várnának J ezth 

latuan ez zenth antal 

kpríprgletessegre remplé J 

10 hog néma wadakees 

awagh oktalan allatok 

esmérnek gteth es zolgal-

-nanak neky J ees mond-

-wan wr iesus eristus 
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Az elsö e ivében megfolyt a tinla, a második talán javított, 
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kynek hyrenelkwl fakrol 
lewelees' nem zal ala l 
ees sem egh madár f(?ld-
-re nem zal 5 ag pnekyk 

5 mykent twdod myth 
akarnának l ees kezeuel 
ynte nekyk hog el me-
-nnenek bekeseggel l My-
-koron kedeg pk el mentek 

10 wolna l ez zenth antal 
pwensegenek^ wallait 
az zenth testhnek terhe^ 
ala hayta 5 ees ptheth 
az orozlanoktwl" alko-

-toth 

107 
54r 

' Az utolsó e ívében összefolyt a tinta. 
A g fölé két ékezetet tett a scriptor. 
A második e betű fölött egy vonás látható, amely valószínűleg nem szándékos. 
Az elsö / szárán a tinta megfolyt. 
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serbe bochata J ees el 

temetwen kprripl 

rea fpldet ggythe J 

Es hog ez zenth testet 

5 ymar el takarta volna ? 

gondola hogh az 

testamentomnalkwl 

rea maradoth yosa-

-gbol walamit bima 

10 kynek tpb sem wala l 

pneky kpntpset maga-

-nak wewe ? kyt pnn-

-pn maga az palma-

-fanak lewelebpl kptpt 

108 
54v 

265 





wala l Es ez zenth 

antal nemy kéwéés 

ydeyg ottan lakgzek ? 

ees az keyetlennekh 

5 hel'et kyben ez ysten-

-nek zolgaia' lakozol 

nag aytatussaggal 

nezy wala ees chudal-

-ya wala ] ees igen syr-

10 -atya wala magát ? hog 

elpspr nem thwttha 

wolth l hog ez zent pal 

oth lakozneek l ees 9 

zentseges eletenekh 

Az elsö a tintafoltos. 

109 
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peldaiabol semmyth 

nem tanolhatot volna' : 

ees ezen keppen Q kala-

-storomaba teruen ta-

5 -netuaríynak mendh 

serrel meg bescele hol 

yarth l ees hol keseth 

wolna S ees annak vla-

-nna az zent pal kpntQse-

10 -be az kyt maganakh 

WQth wala nag yeles 

ydnepeken mynt hws-

-uet napyan ees pwn-

-kpsth napyan fel pltp-

-zyk' 

Az o tintafoltos vagy talán javítás. 
A lap alján üres az örszalag. 
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wala nag sceretettel 5 es 

ezt latuan es haluan 

az at'afyak az keietlen-

-ben walo lakozást ? kyt 

5 élpsQr sohanem hallot-

-tak wala ^ gyakortha 

mennek wala zent pal 

testéhez ? ees nagh ayta-

-tussaggal nezyk wala 

10 ees chwdalyak wala 

az helt hol zenth pal 

lakozyk wolt ? es ez kepp-

-en ky hyrhedwen ez 

zent atanak p elethe 

111 
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ees penitencia tartása 5 

zok emberek ez vilagy 

hywsagokat meg w-

-talanak ] ees ez zenth 

5 at'anak peldaya scere-

-nth az keietlenbe fu-

-tanak ees oth lakoznak 

vala l ees zolgalnak 

wala wr ystennekh l 

10 ees az heí ky elpsQr nag 

puzta' keietlen vala ] 

ez zenth at'anak erde-

-meyrth zerzetes emb-

-ereknek sokassaga kezde 

Ap-t b~bö\ javította a scriptor. 

112 
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113 
57r 

lakoznya ] kynek 9 fyay 

napról napra neueke-

-denek es mostanees va-

-dnak ees lakoznak meg 

5 gywlekezwen zenth 

társaságban ? ees witez-

-keduen ez dychpseges 

zent palnak zazloia 

alat Mykenth kedeg 

10 az wr isten az 9 zenth 

testet nem akara hog 

az fpid meg emyzzé ] 

deh ky akara yelenteni 

hog emberektpl tyztel-

-tessek 
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114 
57v 

hog walakynek ez zent-

<^-seges^ -nek 9 elety kétséges 

né legén ] né mutassonk 

maas orzagra 5 ezen 

5 orzagban wagyon 9 

zent teste budanak fel9l 

eg kws mel f9ld9n : 

zent l9rinch kalasto-

-romaba l eg ekésen al-

10 -kotot caponaba l kynek 

testet foglaltak ararib-

-an ees ezwstben ] kyt 

tyztelnek ees gyakorta 

látogatnak pwsp9k9k 
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115 
58r 

ees yobbagyok ? papok 

dyacok ees kpzpnseges 

népek ? Engedye g zent 

istensége malastyath' 

5 hog ez zenthnek p erde-

-mé myath wg elhess-

-pnk * hog wehesswk az 

prpk bodogsagot kyt 

engedyen nekpnk at'a 

10 fyw zent lelek prpkke 

Ámen 

kezdetyk menden iste-

-ny gondolatnak ees 

tpkelletes zerzetesseg-

-nek 
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fondamentorna : 
wronk ihüs crístu-
-snak coronaya : ees 
az menorsagnakh 

• iaytoraya : merréket 
\tíot wala yacob 
patriarcha : ky az 
istennek fya az iesus 
az zyz marianak me-

10 -heben léé zalla : es ez 
az Qrpk életnek nemes^ 
ees magossagus faia : 
kynek agayn az égy 
madarak: az az : ayta-

' Az nn fblölt piszokfolt láthaló. 
" Az első e javítás más bclüböl, és talán az m is. 
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117 
59r 

az en zeretp fyam 

kyben en kedwem 

béé télíésédeek ? Pf 

nf • Aue maria 

5 lesus az puztaba 

witetek l ees oth 

negwen nappaa bp-

-itplwen éhezek ] an-

-nak wtanna prdpg-

10 -tpl három keppen ke-

-sertetek S pf nf • Aue 

lesus ez wylag' 

-an harm 

három este 

A lap jobb alsó sarka hiányzik; a 12. sorban a g után, a 13, sorban az m után még egy 
belükezdet látható. 
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bwnQsspkkel ] ewen 
ees ywan' ríayastodek • 
ees sok faradságot l 
ees bozzosagokath 

5 scenwédé • pf nf * Aue 
lesus wiragh was-

-samapon yeru-
-zalemben béé men-
-wen ] az waroson 

10 syra ] ees az neph ele-
-ybe ypwen l nagh 
yztesseggel^ fogadak ' pf 

sus az wtolso 
horan 9 ta-

Az a felső ivében a tinta összefolyl 
^ A lap bal alsó sarka hiányzik 

118 
59v 

A rövidítést valószínűleg utólag írta a jobb margóra a scriptor. 
^ Az/éssjavított betűk. 
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-netwaríywal léé 

terepedeek labokat 

meg mosa ? ees 9 

zent testéét nekyk 

5 ózta l ees nag édesen 

nekyk predicalla J 

Pf nf • Aue maria 

lesus az kerben 

haromsor ymad-

10 -kpzek l az zydokath 

földre hwllata ] ees 

tplpk meg fogattatek l 

marianak yanustul 

meg wzentetek J pf nf 

119 
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120 
60v 

lesus az yozafath 

wplgen 5 ees az ce-

-dron wyzen által 

wonattal l ees az k(?-

5 -wes wton megh 

kptpztetel 5 annasnak 

hazahoz witettetel • 

Pf nf • Aue maria 

lesus annastwl 

10 '(kayfastwiy kayfas-

-hoz <^witetel̂ ^ 5 ees oth 

mend echaka kenza-

-taal 5 kyt halwan ma-

-ria 9 zweth által ya-

-ra 

OH 5 ENNEREM • GARLOSA 

Az s javítás más belüböl. 
A szó rubrummal van kihúzva. 

289 





keserQsegnek tc;»re' Pf 
lesus nag^ penteke-
-n igen holwal 

werben kewertetel 
5 pylatwshoz witethel l 

ees onnaton herodes-
-hoz wonattatal l az 
zyz maria elpl talal-
-wan zyr wala • pf 

10 lesus pylatwsnak 
witezitpl meg 

foztatek l ees kegetle-
-npl ostoroztatek ] tal-
-patul fogwan teteig-

-len 

' Az e javítás más betűből, 
A ; alsó ivén a tinta megfol)1. 

" A két szó közötl átüt a túlsó oldalról a javítás. 
A z alsó ívén a tinta megfolyt. 
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lesus tpnys coro-
nawal' coronas-

-tateek ] nadwal Q 
feye werettetek 5 ees 

5 meg mQuettetekh 
ees meg karomlat-
-tatek maria haluan 
kesereg wala J Pf • Aue 
lesus pylatustol 

10 halaira karhoz-
-tatek ] ees WLarol w-
-chara hordoztatek : 
kyt haluan ees lat-
-uan maria nagh 

A V elsö szára javítás más betűből. 

122 
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kealtasual syr vala 

Pf nf * Aue maria 

lesus az kerestfat 

9 hatan az war-

5 -wsnak kwlwlé kesce-

-leyteteek winnyé ] 

kynek alatta écher 

léé éések 5 kyt maria 

élpl thalalwal ke-

10 -serQseggel kealth' 

wala • Pf nf • Aue ma' 

lesus 9 rwhayatol 

meg foztatek * es 

az keresthfara keget-

-lenpl 

' Aijavítottbetü, 
A rövidítés után egy halvány vonal húzódik felfelé. 
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wonattatek ? kyt maria 
halwan ees latwan • 
az 9 zentseges fedelet 
oda kwlde ees igen 

5 kesereg wala : pf nf 
lesusnak yob kézé 
az kémenseges 

waasscegnek myat-
-ta által' verettetek^ : 

10 az 9 zenthseges yn-
-ay zakadoznak vala : 
ees az p taga az kerest-
-fan fwguen^ wala : 
az zydokerth'' pteth 

A második a felső ívében a tinta megfolyt. 
A fi Írásakor a tinta megfol>l. 

' A két szó körüli foliok a túloldali tinta átütései. 
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fezeytgkert ymadkozik' 

wala • pf nf * Aue ma 

lesusnak baal keze 

kptelekke! az fw-

5 -ratra kegetlenpl vo-

-nattatek ' es ez keppen 

az kémen waasseggel 

által werettetek : pf 

nf • Aue maria 

10 lesusnak zentseges 

yob lába az wite-

-zektpl az fwratra kp-

-telekkel wonattatek : 

ees nag fayadalmal 

A második k tintafoltos. 

125 
63r 
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Utána ű kikaparva. 

126 
63v 

zakadoznak wala az' 
ynak ees érék • Pf nf • Aue 
lesusnak dragalatus 
baal lába az kegetl-

5 -en zydoktwl kptelwel 
az furatra wonatlatek : 
ees mend keeth Iába 
nagh hosywzekgwei 
által werettetek ' pf nf 

10 lesus werben kewe-
-redwen : az kerestfan 

fel emeltetek kyt latua-
-n az keserpseges aría : 
kezet pzwe kolcholwan 

301 





127 
64r 

fpldre léé eseek • pf nf 
Aue maria 
lesus az kerestfan 
zydoktul meg chw-

5 -foltatek : karomlattatek : 
échertel es epywel ytat-
-tatek : kyt az zyz maria 
latuan fpldre lée' esek 
pf nf • Aue maria 

10 lesus az tolwaynak 
paradychomoth 

ygyre : ariríath zenth 
yanusnak : zent yanust 
kedyglen aririanak : es 

Feltehetően a második e fölött is volt mellékjel, eire utal egy halvány, lekopott vonás. 
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128 
64v 

az 9 zentseges lelketh 
atVanak ayanwan ky 
bochata l az zyz maria 
9 keserpsegeben fpldre 

5 léé eseek : pf nr • Aue' • m 
lesus az witeznek la-

-nchayawal által 
pkleltetek : weer ees tyz-
-ta wyz bpseggel ky zar-

10 -mazek : kyth latwan" 
az zyz maria fpldre 
lee éseek : pf nf * Aue 
lesus wecherriének 
ydeyn az kerestfarol 

Aze felső íviíben a tinla összefol>l. 
Az /-nél megrol>1 a tinla. 
Az első e sor fölölti jelöli betoldás. 
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léé wetetek • ees Q an-
-nyanak pleben tetetek 
ees 9 orchaya maria-
-nak syrasawai meg 

5 mosattatek • pf nf • aue 
lesus completanak 
ydeyn mariatwl : 

ees az emberektpl co-
-porsoban helyeztetek' : 

10 nemes kenethwel 
meg kenettetek es el 
temettetek : pf nf • A 
lesus harmadna-
-pon halottaybol 

A harmadik e felső ivében összefolyt a tinta. 

129 
65r 
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fel tamada : pokloth 

meg fozta : az zenth 

at'akot meg zabado-

-yta : ees Q zenth an-

5 -nyat meg wygazla-

-la : ees az wtan neg-

-uen neeg napon oly-

-uethymnek hegére;)! 

thanethuariywal 

10 elptte : nag dychcjseg-

gel meríorsagba fel 

ménéé : ees az zenth 

leieknek malastyat : 

mellet nekyk ygyrt 

130 
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wala pwnkQst nap-

-yan 9 hozzayok bo-

-chata : Pf nf Aue 

maria : Credo in deü 

5 azzonnyora zyz' 

mariarwl walo 

ymadsagh' 

Meltosagws ees 

zenthseges zyz 

10 maria : az my 

wronk iesus cristus-

-nak 9 édességes zwleie 

az te zentseges kezeyd-

-ben es életben ayanlo-

-m 

A szó után piros sorkitöltÖ disz van. 

131 
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az en lelkemet : es men-' 
-den mywelkedetymet : 
ees az en kewansagy-
-moth : es az en wetke-

5 -zetymeth : oh ysthen 
fyâ  zwlé zyz maria : 
gryz engemeth az te 
zenth yrgalmassagod 
scerenth : es az te zw-

10 -Ipttednek yrgalmas-
-saga menden bwnpk-
-kQth el romchon en 
thplem : ees menden 
bwngkkpth es gonoz 

132 
66v 

A szokásos két vonal helyeit itt hármat húzott a scriptor. 
A szó után egy pontszerű tollvonás van. 
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keserteteketh : es pokol-

-nak kapuyat : el tha-

-uoztassa : az en hala-

-lomnak ydeyn • hogh 

5 lasak az en ellensegym : 

az en lelkemnek bodo-

-gsagath zepseget ees 

ekés woltat : annak 

erdemének myatta az 

10 mellét zwltel az the 

zentseges fyadoth az 

zeph iesusth Ámen 

Mongy egh pf nostert : 

es eg : Aue mariath 
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ElsQ keres az zyz 

mariatwl : zent-

-seges zyz maria : 

tégedet alázatoson ker-

5 -lek : az meg mondha-

-tatlan gr^mederth : 

kyt az wr ysten • az te 

zenth fyad neked en-

-gede : ees mend az ch-

10 -wdalatws dolgokért : 

kyket az mondhatatl-

-an ysten : te yrettedh 

zerzeth : hog the zyz 

134 
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maria az en ymadsa-

-gomoth leg meltho 

meg halgatnod : es 

az en ymadsagomot 

5 meg' nee wtalyadh : 

deh akary engemet 

meg wygaztalnod : 

ees kérésemet megh 

halgatnod : ez ríyolch 

10 napokban esmegh 

kérlek : es^ tégedet intlek 

O nemes azzonnyom 

zyz maria az megh 

A g alsó ívében a tinta összefolyt. 
^ A szó sor fblöni jelölt betoldás. 
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mondhatatlan prp-
-mederth : kyt wallal 
the zyzeseges maria : 
Mykoron gabriel 

5 archangyal teneked 
meg monda hogh 
ystennek annya len-
-nel : ees az the zent 
íyadnak my nemes 

10 wronk iesus eristusnak : 
chwda keppen te zent 
méhedben fogadasod-
-erth : ees az p zentseges 
zwléteseyrth' ees az 

136 
68v 

Az első e javítás, valószínűleg i-böl, ezért maradt ékezel fölötte. 
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meg mondhatatlan 

Qrpmedyerth : kyth 

wallal oh zyz maria : 

mykoron az felseghes 

5 at'a ystennek fyat : es 

ah the fyadoth latad 

ez wylagra zwletuen : 

ees az the zeplptelen 

zyzesegedet latadh 

10 meg tQretlen : es az 

regy tprwenwel való 

kpmypl' walo metelle-

-teseyrth : ees mendh 

az prQmekerth : kyket 

Az r sor fölötti jelölt betoldás. 
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te zentseges ziz' maria 
wallal : az te edessegesen 
zwlt zent fyadnak ger-
-mek uoltaban : Myko-

5 -ron Qteth az the zent-
-seges plédben nagh 
fenessegben latad : es 
az te zentseges emlpd-
-hpz haytad : ees édes 

10 teyedwel eltetedh : ees^ 
edessegesen zayath"* meg 
chocolad : ees zorgal-
-matwssaggal pthet 
aríay zeretettel tell'es-

' A szó sor fblötli jelölt beloldás. 
^ Az j fölött egy vonás látható. 
* A //i javiiás más betűből. 
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-seggel zolgalad : es az 

the zwzeseges emlpd-

-wel edessegesen élteted , 

ees az zyzeseges karayd-

5 -wal nagh zeretettel 

meg pleled : hog my 

the myattad : ees the 

zwzesegednek zwlese 

myath : the zentseges 

10 zyz maria : az Qrpk ha-

-laltul meg zabadoly-

-onk : Oh zentseges zyz 

maria : tegéd kerlekh 

mend az malastokert 

139 
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ees prQmekerth : kyket 
wallal az zent lelek-
-nek fenessegeben : es 
az the zent fyadnak 

5 yordan wyzeben való 
keres te Ikedeseyrth : es 
mend az zentseges 
ymadsagokerth : kyk-
-kel az zenth athyat 

10 haromzor ymada az 
olyuethymnek hegen : 
ees az 9 weres werey-
-tekeyrth kyketh az ym-' 
-adsagkoron hwUata 

140 
70v 

Az m első szára eredetileg hosszabb volt, mert javítás más betűből. A fölösleget 
megpróbálta kikaparni a másoló. 
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ees az emberi termi-

-zetnek felelmeyrth : 

kywel 9 megh rettene : 

latuan 9 elptte az ke-

5 -getlen halalth : my-

-koron ez keppen artat-

-lanol boytplne : ees 

wyseltetyk az keserp 

halaira : ees kegetlen 

10 fogságáért : es az tpw-

-yswel coronazasaert : 

ees az egtelen besce-

-dekert kykwel az ke-

-getlen zydo nepekh 
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wakmerpseggel' illetek : 

Oh maria kyk az the 

zent fyadnak eleyben 

wettetwen valanak : 

5 ees^ mend az keserpseges 

weresegekert : es az zét 

keresthfanak terhe ky 

witeleseyrth : kyt az 

te édes fyadnak Q boz-

10 -zwsagara : ees karom-^ 

-lasara zentseges val

tára kptpztetnek vala : 

es az karomlasokerth 

mellyek pneky valanak 

' Ulána egy keltösponlot álhúzoU a másoló. 
- Az 5 alsó ivében a linta összefoljl. 
•" Az r fölöu összeragadás nyoma lálhaló. 
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elteben ees holtában : 

ees az kereslhfan : ees 

mend az keserp ytala-

-erth kywel az kerest-

5 -fan ytatek : epewel es 

ecetwel elegeytwen : 

ees kpríprpletes syral-

-maerth : kyt harom-

-zor' hwUata : ees az 

10 aytatws ywQlteseyrt : 

ky az zent keresthfan : 

nehezen tpn mykoron 

halálának wtolso 

orayan : az 9 zenth 

Az r alatt összeragaiiás nyoma látszik. 
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athyahoz ywplte mo-
-ndwan : en istenem : 
en istenem : myre 
hagyal el engemeth : 

5 ees az zentseges fahaz-
-kodasokerth mykoron 
zent lelkeeth' attyanak^ 
ayanla : ees az wegez-
-hetetlen yrgalmassa-

10 -gaerth : kyt az toluay-
-nak ygere^ : awag ada 
mykoron pneky azt 
monda : maa welem 
lees paradychomban 

144 
72v 

A harmadik e felső ívében a tinta megfolyt. 
^ A második i sor fölölti jelölt betoldás. 

Agjavitotlbetü, ezért úgy látszik, mintha két ékezel lenne fölölte. 
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145 
73r 

es az emberi kynokert : 

kyteth the zenthseges 

maria • az the zeplp-

-telen : ees anyay zwe-

5 -dben wallal : ees kyket 

zenth yanus az the 

wycarywsod teueled 

wallaa ziz maria : es 

az három waassege-

10 -kerth kyk labayt által 

yarak : ees az lancyairt 

ky az the aldoth fyad-

-nak zweben pklelte-

-tek : es az mondhatat-

-lan 
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syralmakerth : kyket 
the zyzeseges maria * 
hol mykoron te zent-
-seges fyadnak testé 

5 ez keppen sebesplwen 
az te zyzeseges ^ledben 
wala feketwen : ez 
keppen forgatwan : 
ees zomorwsaggal 

10 syratwan : az zentse-
-ges testéét nézed vala : 
ees zentseges hayat 
zadwal meg chokolod 
wala : es mend' az 

Az e felső ivében a tinta összefolyt. 

146 
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Qth mely zebeyth : 

es ez keppen Qteth 

mynth kegelmes aría : 

arwa keppen syratod 

5 wala : Oh maria 

tégedet kérlek zeplp-

-telen zyz : es kegelmes 

anya az te zent fyad-

-nak lymbosra zalla-

10 -saerth ees pokolnak 

aytayath meg tprese-

-yrth : p ysteny hatal-

-mawal : ees 9 onnat 

ky hozwan mend az 

147 
74r 
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9 baratyt : kyk az Q 
akaratyat béé telíe-
-seytertek : es' pkgt nag 
wygasaggal para-

5 -dychomba vywe 
Másod keresth : 

kérlek tégedet 
fel magaztalt 

zyz maria : az zenth-
10 -seges prpmederth • 

kywel az te anyay zét 
zywed meg wydam-
-wla : mykoron az te 
zent íyad halálának 

148 
74v 

' A kettőspont és a szó valószínűleg a scriptor későbbi betoldása. 
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wtanna ezenképpen 
dychpsegesen : es cho-
-da keppen mel tama-
-da : ees teneked men-

5 -deneknek elptte meg 
yelenek mykeppen 
alkolmas wala : ees 
az 9 teste choda keppen 
dychppluen : kyt the 

10 kegelmes zyz maria 
annak elptte nem sok 
ydpwel nag syralma-
-son : es halalws keppen 
az' the zenthseges pled-

-ben 

A z felső ivében a tinta összefolyt. 

149 
75r 
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150 
75v 

tártad : es the nagh 

syralmas zowal gtet 

az koporsóhoz segeited 

wynny : ees annak 

5 wtanna teneked dych-

-Qsegesen meg yelenek : 

az p halálának vtan-

-na : ees nag édes zoual 

neked monda : édes 

10 anya maria lasadh 

az te íyadoth : ky ha-

-lottaybol fel támadót 

menden yosaggal : 

es menden tyztesseg-

-gel 
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: ees zepseggel : ees 
menden grQmmel : 
ees halhatatlansag-
-gal : ees mykeppen : 

5 most engemet lach 
choda keppen : Qrpkke 
meg marach : Oh 
maria mynemew 
Qrpm az the zenth 

10 lelkedet meg kpríykéze' 
ees az the zent zwedet 
mykoron gabrieP ar-
-changyal neked meg 
monda ; hog az the 

151 
76r 

A második k talpa fölött a tinta összefolyt, az é ékezetétől balra egy pont van. 
^ Az a fölött egy vonás látszik. 

351 





152 
76v 

zenth fyadoth' ilTen 
édességgel téged meg 
wygaztalna : kérlek 
téged az prímedért : 

5 es wygasagoderth : 
mellyeth akkoron 
wallal édességes zyz 
maria : hog engemet^ 
meg halgaas : meg 

10 wygaztal' : es kerese-
-meth meg adyadh 
ez nyolch napokban^ : 
ees fordeychad mend-
-den testy ees lelky zerel-

-memet 

Az oih betűknél foltos a papir. 
" Az első e felső ivében a linla összefolyt. 

A k írásakor megfolyt a tinta. 
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153 
77r 

tellyes prQraekre : me-
-nd az Qrpmekert : mel-
-íeketh' yth ez fpldQn es 
mostan wallas : atya-

5 -nak ees íywnak^ es zent 
leieknek dychQsegeben 
amen^ 
Harmad kerees : 

tégedet kérlek es 
10 onsollak o zep-

-Iptelen zyz maria :** az 
tellyesseges prpmedert 
kyt wallal : es kywel 
az the zenth lelkedh 

' A í javitás más betűből, talán c-böl. 
^ Az y fölött a kél pont olyan közel kerüli, hogy összefolyt. 
' A szó után sorkitöltö disz van. 

A kettőspontot valószínűleg utólag irta be a scriptor. 
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meg prwende : my-
koron az the zenth 
fyadot nag prpmmel 
ees dychpsseggel me-

5 -norsagba mennye' 
latad : ees tégedet oda 
menendpnek maga-
-doth twdad : es kérlek 
kegelmes édes anya 

10 maria •} hog té mend 
az en^ zomorwsago-
-moth : ees zwemnek 
banathyat fordeychad 
tellyes prpmekre : ez 

' A második e fölött kis tollvonás látható. 
A keltőspontol valószínűleg ulólag irta be a scriptor. 
Az e felső ívében összefolyt a tinta. 
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nyolch napopban 

wr ystennek 9 zent 

neweben 

Aaz negyed keres 

5 kérlek tégedet 

zenthseghes 

maria az tellyes p-

-rQmederth : kywel 

az the zentseghes 

10 lelked meg wygaz-

-taltatek : es oly nag 

dychpseges wala : 

mykoron az gabriel 

archangyal neked 

155 
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meg monda : hogh 

meriorsagba mennyi 

az the zent fyadhoz : 

my wronk iesushoz : 

5 ees az wr isten mend 

meririey zent seregek-

-kel : ariríe wygasagok-

-kal tégedet meltosa-

-gus anyát' nagh 

10 melto dycheretekkel : 

az 9 orzagaba^ wpn : 

ees te^ zerelmes zyz 

maria : en nyauolias 

méltatlan intlek : az 

A második o-t rosszul indílolla a másoló. 
' Az r sor fölölti jelöletlen betoldás. 
" Az e fölött egy vonás van. 
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157 
79r 

fel magaztalt prpme-
-derth : es meg mo-
-ndhatatlan dyche-
-retekerth kyk teneked 

5 adatának mend az 
meriríey seregektől' : 
ees oly nag^ tyztesseg-
-gel fogattatai mend^ 
az meriríey kar ange-

10 -loktwl : ees meg <^mo-̂  
gondolhatatlan prp-
-medrpl : ky'' wallal 
té nemes azzoríríom^ 
maria : mykoron 

' A k talpa fölött a tinta összefolyl, 
^ A betű fölé előbb kitelte, majd törölte a jelet a scriptor. 
^ Az e felső Ivében a tinta összefolyt. 
* Ak talpa fölött a tinta összefolyt. 

A zz alsó ivében a tinta összefolyt. 
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érdemiéi meg coro-
-nazny : ees walasta-
-ny mennek ees fold-
-nek keraíneazzoria-

5 -wa : ees oly dychpse-
-gesen érdemiéi hel-
-heztetny' : az té zent 
fyadnak zeky melle : 
hog wl az p yogya 

10 felpl Qrpkke : kerlekh 
tégedet dychpseges" 
zyz maria ez^ prpmek-" 
-ert : intlek es kérlek hog 
engemet meltol meg 

Az y fölött három ékezet van. 

158 
79v 

^ A következő lap színes kezdöbclüjének rubnjma ragadt rá ennek a kél sornak a végére, 
A z alsó ivén a tinta összefolyt. 
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halgatnod : es mend 

en nyomorwsagomot : 

ees zwemnek banath-

-yat : ees lelkemnek ke-

5 -nnyat fordeychad ez 

nyolch napokban teí-

-íyes prpmekre : wr 

ystennek newenekh 

dycheretyre Ámen 

10 Eez az Qtpdykh 

keres : oh mel-

-tosago es dychp-

-seges zyz maria : tege-

-det alázatoson kérlek 

159 
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ees intlet : az meí 

magaztalt Qrpme-

-dert : kyt wallal 

mykoron mendh 

5 mennek ees földnek 

keralya : meltoltata 

tégedet zwleypl va-

-laztany : az zwlesnek 

wtanna : zwzen 

10 meg marasta ézert 

kérlek ysten fya zwlp 

edees zyz maria : hog 

en érettem az the 

zenth fyadot ymad-

160 
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-yad hog el wege en 

rólam menden ríyo-

-morwsagomoth 

Hhatodh keres 

5 kérlek tégedet 

édességes ees 

dychpseges zyz ma-

-ria : kérlek es intlek 

az meg mondhatat-

10 -lan prpmederth : 

mellyeth teneked 

az prpk yghe hagya : 

mykoron' tégedet 

menden teremtet 

161 
81r 

A A-ban középütt egy vízszintes vonás látható. 
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allatok kpzzpl Q ari-
-ríyaya walazta : es 
pmagat teneked fy-' 
-wa ada : wg hogh 

5 az zent háromság-'^ 
-gal : ees prpkke való 
dychpseggel maga-
-doth eggesseytened 
azért keryed az the 

10 zenth fyadoth : hog 
ytheletnek wtolso 
orayan : az en lelke-
-mmel Qrpk bekese-
-geth tegen az p ne-

162 
81v 

' A váiaszlójet a következő lap színes kezdöbelüjétöl festékfollos. 
' A választójel piszokfoUos. 
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-wenek dycheretyre 

Eez az hetedyk 

keres : oh zent-

-seges ees tyztele-

5 -ndp' zyz maria : tege-

-det kérlek es intlet : 

az meg mondhatat-

-lan prpmederth : 

meU'yeth az wygaz-

10 -talo zent lelek hagia : 

mykoron menden 

mennek ees fpldy 

teremtet allatoknak 

felette : prpk vigasagra 

A választójel piszokfoltos. 

163 
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wg hog wolnal az 
zent háromságnak' 
scemeíenel megh 
wylagosoluan ez kep-

5 -pen tégedet kérlek : 
hog the zyz maria : 
az en lelkemeth meg 
wilagoseychad hwt-
-nek wylagossagaual : 

10 ees az the zentseges 
fyadnak scerelmeuel 
mend prpkkQn prpkke 
athyanak ees fywnak : 
ees zent leieknek dy-

Az n első szára alalt egy pont van. 

164 
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-cheretyre : Ámen 

Az nyolchadykh 

keres : zentseges 

zyz maria : kérlek 

5 tégedet az te kérésedért : 

kywel az te zent fyadot 

ymadad : az the zenth 

halálodnak wtolso or-

-ayan : kérlek hog enge-

10 -meth meg wygaztal : 

ees kérésemet megh 

aggyad : ez nyolch na-

-pokban mend ez kere-

-sekerth : kyketh az the 

165 
83r 
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166 
83v 

zent íyad teneked me-
-nden ydpben adót es 
tégedet meg halgatot 
ees meg halgaas mend 

5 ^rpkkpn' prpkkee : Amé 
Pf nf : Aue maria 
Mmagaztalya en 

lelkem^ wr-
ath Ees vigad 

10 en lelkem : en ydwez-
-eythQ ystenemben 
Mmerth meg tekente 
p zolgalo leányának 
alazatussagat íme 

' A 83v és 84r összeragadása miatt az n második lába elhalványodott. 
" Az első / talán e-böl javított betű. 
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167 
84r 

merth ebbpl engemet 

bodognak mondanak 

menden nemzethek 

Merth tpt énnekem 

5 nagyokok : ky' hatal-

-mas : ees zenth 9 ne-

-we Ees p yrgalmass-

-aga nemzethrol ne-

-mzethre ptet felpk-

10 -nek Tpth hatalmat 

9 karyaban : el hyn-

-theth kewel'eketh 9 

zwenek elmeyeb9l 

Lé wetet hatalmaso-

-kath 

A 83v és 84r összeragadása miatt a A és az egy-egy része elhalványodott. 
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ascekbpl : ees fel ma-
-gaztala alázatosokat 
Uehezipket' béé tpltpt 
yokkal ees kazdagokat 

5 bochata hywon Ue-
-we israel Q germeket : 
meg emlekezekh 9 
yrgalmassagarwl 
Mykeppen zolt my 

10 athyanknak abra-
-hamnak : ees 9 mag-
-zatynak prpkke Dychp-
-seg atyának ees fyw-
-nak '? es zent leieknek 

168 
84v 

Valószínűleg felesleges az iniciálé, vagy E helyett U-\ irt tévedésből a scriptor. 
^ A kettőspontot valószínűleg utólag tette ki a scriptor. 
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Mykeppen wala kez-
-detben ees' mostan 
ees mendenkor ees 
prpkkpn prpkke : amé 

5 Idwez legh édessé
ges zyz maria 
zent haromsa-

-gnak zolgalo learia : 
Idwez leg zent lelek-

10 -nek yegyesé : Idwez 
leg az my wronk 
iesusnak eristusnak 
zentseges zwleye : 
Idwez legh angelok-

-nak 

A második e fölső ívében összefol>l a tinta. 
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hwga' : Idwez legh 
prófétáknak igerethé 
Idwez legh patriarch-
-akaknak keralne azz-

5 -onnya : Idwez legh 
apostoloknak mestere : 
Idwez legh martyromok-
-nak gQzedelme : Idwez 
legh confessoroknak 

10 thwkpre ees zepseghe : 
Idwez legh zyzeknekh 
ekesseghe : Idwez leg 
eleweneknek ees meg 
holtaknak meg wygaz-

Az a javítás más betűből. 

170 
85v 
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171 
86r 

-taloya : en welem leg 
menden habwnvsa-
-gymban : es menden' 
kesertetymben ees 

5 menden nyawolyam-
-ban : Azerth kérlek 
tégedet^ bodogsagws 
zyz maria az the eg-
-etlen^ egh íyaderth : 

10 ky teneked^ illyen'' nag 
tyztessegeth^ adh : hog 
té engemeth el né hagy : 
deh zegeí meg enge-
-meth mendem swk-

-segemben 

Az első e fÖlsö ívében a tinta összefolyt. 
A második e felső ívében a tinta összefolyt. 
Halvány tintafolt látható több betűn és soron keresztül. 
Az e fölső ívében a tinta összefolyt. 
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mykoron az en lelkem 

ky menendh az en te-

-stembpl : hog en bato-

-ron yarolyak parady-

5 -chomnak kapwyara : 

ystennek zynenekh 

eleyben ees erdemlyem 

látnom az té zenth 

fyadoth : ees az prpk 

10 prpmet wescedelem-

-nel kwl wallanom 

Ámen : Enhye bolcha' 

wagyon : ez ide ala 

walo ymadsagnak : 

Azonibrumfollos. 
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hwzon ncegh ezer 

estendeye : walaky 

megh olwassa 

0 wram iesus 

5 eristus : edes-

-seges athya : 

kérlek tegedeth az Qrp-

-mnek zeretetyerth' 

mel prpme az zerel-

10 -mes anyádnak vala : 

mykoron tégedet lata : 

ees pneky meg yelenel 

az dychpseges eyel hws-

-wethnapyara^ virra-

-dolan 

173 
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A második r tintafoltos, mert a túloldali tinta átüt a papíron. 
A u' tintafoltos, mert a túloldali tinta átut a papíron. 
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ees az Qrgmeierth 
meí prpme pneky 
wala : mykoron tege-
-deth lata megh 

5 dichpQlwen az isteni 
nag fenessegben : es 
kérlek' tégedet hogh 
<^w.y wilagoseych 
meg engemet zent 

10 leieknek heeth ayan-
-dekawal : hog az te 
akaratodot : béé tel-
-léseythessem^ mend-
-en en eléthémnek'' 

174 
87v 

A második k alsó részén a tinta mcgfol>l. 
Két betűt löröll a scriptor, a másodikat tintával a felismerhetetlenségig lefedte. 
A h tintafoltos javítás más betűből. 
A k tintafoltos, javítás más betűből. 
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