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BEVEZETÉS 

1. A Simor-kódex XVI. század eleji - elől-hátul csonka - magyar nyelvű kéz
irat, mely a Szent Ferenc-legenda részleteit tartalmazza. Az Országos Széchényi 
Könyvtár (OSzK) Kézirattárában őrzik. Jelzete: M. Nyelvemlék 14. (Régi jelzete: 
Duód. Hang. 15.). - Mikrofilm másolata: OSzK, Kézirattár FMl/446. -Kéziratos 
másolata: (Gyurikovics István, 1853.) MTA Könyvtára, Kézirattár Ms 855. — Szö
vegkiadása: VOLF GYÖRGY, Simor Codex: Nytár. VII, Bp., 1878. 81-8. Elnevezé
sét adományozójáról, Simor János (1813—1891) esztergomi érsekről a Nemzeti 
Múzeum könyvtárában (ma OSzK) kapta (VARGHA DÁMJÁN, Szent Ferenc és 
fiai... 22). 

2. A kódex kötése: múlt századi, sötétbarna egészbőr-kötés. A kötéstáblák mére
te 162x122 mm. A gerincen aranybetűs — a kézirat származására utaló — fölirat 
áU: „EPPELI KÉZIRAT XV. SZ SIMOR" (bővebben 1. a kódex történeténél). 
A töredék 1850-ben - amikor MÁTRAY GÁBOR a június '24-i akadémiai „kis gyű
lésen" ismertette (AkÉrt. X (1850.), 8-11) - még nem volt újrakötve, jelenlegi kö
tését nem sokkal ezután kaphatta. Az időpontra abból következtethetünk, hogy a 
Krisztina-legenda (OSzK, M. Nyelvemlék 15.) kötése a Simor-kódexével azonos 
anyagból és nagyon hasonló módon készült 1852-ben. 

A kézirat anyaga pergamen, lapjainak mérete 159x 120 mm. Az újrakötésnél a 
könyvet körülvágták, mindhárom oldalon legalább 5 mm széles csík hiányzik; erre 
utalnak a pecsétek, a lapszéü bejegyzések, a lapszámozás és az elhúzott betűszárak 
csonkufósai; 1., 2., 4., 5., 9., 13., 14. lap. 

A Simor-kódexben mindössze 7 (egy füzetbe tartozó) beírt levél található. A he
tedik levél párjából megmaradt egy kis darab, az tehát bizonyos, hogy a könyv, 
amelyből kódexünk kiszakadt, legalább 8 leveles füzetekből állt. A múlt századi 
könyvkötő is ilyen terjedelmű papír füzetekkel egészítette ki a kéziratot (elöl ket
tővel, hátul öttel), hogy megfelelő vastagságú gerincet tudjon kialakítani. Két-két 
levél a kötéstáblákra van ragasztva, ezeket nem számolva a kötet összesen 14 + 7 + 
38, azaz 59 levélből áll. 



A kéziratot háromszor számozták végig: egyszer ceruzával és egyszer géppel a fó-
liókat (1—7), egyszer pedig ceruzával a lapokat (1—14). Az 1. lap fölső margójára 
7-es számot nyomtak, ezzel a terjedelmet jelezték. Mindhárom számozás XIX-XX. 
századi. Az utólag bekötött fóUók számozatlanok. 

A 8-12. lapon jól megfigyelhető a tintával húzott keret és a 10 mm-enkénti vo-
nalazás. Ez a töredék első és utolsó lapján alig látszik, itt az írás is megkopott, és 
ezek a lapok piszkosabbak a többinél. Mindebből arra következtethetünk, hogy a 
Simor-kódex hosszabb ideig lehetett bekötetlenül, eredeti helyéről kiszakadva. 

Az írástükör nagysága kb. 130x95 mm, laponként 5—8 mm eltéréssel. A sorok 
száma 20 és 22 között változik. (Az írástükröt a négyvonalas íráson a fölső sor má
sodik vonalától az alsó sor harmadik vonaláig mértük.) 

A kódexet végig egy kéz írta, a szakirodalom szerint ugyanaz, amelyik a Nádor-
(1508 k.) és a Nagyszombati Kódexet (1512—1513) másolta, s a Debreceni Kó
dexbe (1519 k.) ötödikként írt (KNIEZSA, HírTört. 158). Az írás típusa gothica 
cursiva textualis, a tinta színe sötétbarna. A szöveget rubrumozták (nagybetűk és 
írásjelek kiemelése piros tintával, iniciálék, díszítések), s a piros címek írása alapján 
föltételezhető, hogy a rubrikátor maga a másoló volt. Érdekes azonban, hogy a kó
dexben van három U iniciálé is, pedig a barna tintás írásban sohasem fordul elő szó 
elején u betű. A rubrumozás többször módosította az írást, például pirossal pótolt 
ékezetek (1/3: a pacificus második /-je, 3/1: iobban, 7llS:fizpt) és központozási je
lek esetében. A piros kettőspontok alatt helyenként még látható a vessző. (Ezt — 
ahol bizonyosan látszik - átiratunk jegyzeteiben megemlítettük: 9., 13. lap.) Egy 
iniciálé piros (6/15: í/), kettő zöld (3/21:/, 8/14: í/), kettő pedig zöld és pirossal 
van díszítve (2/12: T, 14/12: U). A piros és a zöld í/iniciálék azonos alakúak, tehát 
valószínű, hogy a zöld festékkel is a rubrikátor dolgozott. 

A színes betűket, írásjeleket átiratunk félkövér nyomdai jelekkel tünteti föl. 

3. A Simor-kódex hangjelölése és helyesírása egységes, KNIEZSA ISTVÁN 
rendszerében a mellékjeles helyesírás harmadik csoportjába tartozik (II. C típus) 
— ezt a típust ferences helyesírásnak is nevezik (HírTört. 115—6, 169). FARKAS 
VILMOS meghatározása szerint az egyjegyes (mellékjeles) helyesírás legtisztább 
típusa (NytudÉrt. 74. sz. 67). 

A maitól eltérő jelölések a kódexben: 
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A másoló következetesen használta az « és v betűket: szó elején u helyett v-t, 
míg szó közben v helyett mindig M-t írt. A hosszú magánhangzókat csak néha jelöli 
betűkettőzés. Néma h szóvégi és szóbelseji helyzetben is előfordul, például 6/5-6: 
meg veth/nec, 8/5: alh. 

Átiratunk s betűben egységesítette a kódex kétféle s jelét (/, s), z-nek írtuk át a 
j-ket. Nyomdatechnikai okokból pontban egységesítettük sa y ési betűk különbö
ző mellékjeleit; az i-re ott is pont került, ahol az eredetiben hiányzik a mellékjel 
(1/16: lo). 

A nagybetűket a kisbetűktől - mint a legtöbb egykorú kéziratban ~ néha a 
Simor-kódexben sem könnyű megkülönböztetni, különösen a k és v betűknél. 
A kérdést itt nehezíti a rubrumozás is. Hogy bizonyos szavakat egybe- vagy külön
írt a másoló, az szintén gyakran vitatható. Általános ez a probléma az ige kötős 
igék és az összetett igealakok esetében, ahol talán maga a scriptor is bizonytalan
kodott. Mi — az esetek többségéből kiindulva — a vitás helyeken a különírást vá
lasztottuk. Nehezen különböztethető meg a kódexben a pont és a vessző, így ezeket 
egységesen vesszőnek írtuk át. Mindezen kérdések vizsgálatához tehát a hasonmás, 
illetve az eredeti szöveg használata szükséges. 

A másoló a sorvégeken s gyakran a sor elején is használ elválasztójelet (egy kis 
ferde vonást), ezt mi a mai elválasztójellel helyettesítettük. A javításokat és a be
toldásokat lapalji jegyzetekben tárgyaljuk. A törléseket < >-lel jelöltük, a lapalji 
jegyzetekben szereplő olvashatatlan betűket kipontoztuk. 

" 4. A kézirat keletkezésére utaló adatot a kódexben, illetve a szövegben nem ta
láltunk, írása azonban rendi hovatartozására és datálására nézve meghatározó. (Erre 
egyébként az utolsó papírív 6. levelén olvasható, föltehetőleg múlt századi bejegyzés 
is utal: „V. ö. Nádor cod. [ . . . ]" és „Nagyszombati cod. írásával".) 

Már említettük, hogy a Simor-kódexet ugyanaz a kéz másolta, amelyik a Nádor-
és a Nagyszombati Kódexet is, valamint a Debreceni Kódex egy részét. E három 
utóbbi ferences eredetű, s kétségtelenül klarisszák számára készült könyv, így 
valószínűleg az a kézirat is klarissza eredetű volt, amelyből kódexünk kiszakadt 
(TÍMÁR KÁLMÁN: ItK. XXXVII (1927.), 63). Másolásának idejét a Nádor-kódex
ben (658. lap) található évszám alapján tesszük az 1508 körüli évekre. 

A kódex gerincén és múlt századi címlapján (15.1.) található bejegyzés szerint a 
kézirat a XV. századból való. Ez MÁTRAY GÁBOR — már említett — ismertetésé
nek téves adataiból eredhet, bár azokat TOLDY FERENC még ugyanazon az akadé
miai ülésen kiigazította (AkÉrt. X (1850.), 9,11). Mátray az első könyvtáblán lévő 
bejegyzésében is XV. századot írt. 

A Simor-kódex ferences eredetét nemcsak másolójának személye, hanem a kó
dex tartalma is igazolja. A szakirodalom állásfoglalása ebben a kérdésben csaknem 
egységes (TÍMÁR i. m. 64-5). Keletkezési helye - mint a legtöbb klarissza kódex
nek - az óbudai kolostor lehetett. Bizonyítja ezt az is, hogy a domonkos eredetű 



Virginia-kódex (Nytár. III, 258—352) egy részével azonos szöveget tartalmaz, s a 
két rend 1526 előtt csak az óbudai és a Nyulak-szigeti kolostorban érintkezett hu
zamosabb ideig egymással (TÍMÁR i. m. 66, 216); itt másolhatták a Simor-kódex 
akkoriban még teljes példányáról a Virginia-kódexet (TÍMÁR i. m. 215). Egy másik 
föltevés szerint a két kódex egy közös alapszöveg két egymástól független másolata 
(TÍMÁR: ItK. XXXVI (1926.), 267; vö. KATONA: AkÉrt. XIV (1903.), 580; 
VARGHA, Szent Ferenc és fiai... 22). 

A kódex további történetéhez adalékként járulhat a 2. lap bal margójára írt 
bejegyzés: posonika. Bár a szó toldalékolása különös, s hogy mire utal, nem tudjuk, 
mégis fölmerül a kérdés, lehetett-e kódexünk valamilyen kapcsolatban Pozsonnyal? 
A magyar kódexek vándorlásának egyik fontos állomása a pozsonyi klarissza kolos
tor volt. A XVI. század első felében Óbudáról menekülni kényszerülő Klára-szüzek 
könyveket is vittek magukkal. így került a pozsonyi testvérkolostorba például a 
Nádor- és a Weszprémi-kódex; erről XVII. századi bejegyzéseik is tanúskodnak. (Vö. 
LÁZS SÁNDOR: ItK. LXXXV(1981.), 677.) A Simor-kódex tehát elvüeg eljutha
tott Pozsonyba, de e föltevés igazolásához további kutatás szükséges. Támpontot 
jelentene ehhez a kéziraton látható két másik bejegyzés is (4. és 14. lap), ezekből 
azonban csak néhány betű olvasható. 

Arról, hogy a Simor-kódex hogyan került jelenlegi helyére, így tájékoztat Mátray 
Gábor — akkori könyvtárőr (értsd igazgató) - bejegyzése az első könyvtábla belső 
oldalán: „E' hártyára Íratott XV"' századi magyar kézirat Eppelen (Esztergom 
vármegyében találtatott. A Széchényi országos könyvtárnak szentelé t. Simor János 
ur, esztergomi érsekmegyei kormánytitoknok, 1848. November 30. Alólirtt által 
bemutattatott 's magyaráztatott a' magyar tudós társaság ülésében 1850. Jun. 24. 
(Lássd: „magyar academiai Értesítő 1850/1. I*° füzet. S'"* lap. Mátray Gábor". 
Az említett értesítőből kiderül, hogy Simor János egy Epöly (Eppöl, Éppel, ma 
Epöl — Komárom megye) nevű faluból való parasztembertől kapta a kéziratot „hi
hetőleg akkor, midőn Bajnán, meUynek Epöly fiókja, lelkész volt" (AkÉrt. X 
(1850.), 8). TÍMÁR egy rövid közleményben (MNy. XXX (1934.), 307) leírja, hogy 
Simor János 1842—1846-ig volt bajnai plébános, de többet ő sem tud arról, hogy 
akitől Simor a kéziratot kapta, ki volt, és hogyan jutott a kódexhez. 

5. A kódex tartalmáról a — már említett - múlt századi címlapon a következő 
olvasható: „Lelki gyakorlatok a szent alázatosságról és tökéletes engedelmességről." 
Ez a cím MÁTRAY GÁBORtól eredhet (vö. AkÉrt. X (1850.), 9), aki nem ismer
hette a Simor-kódexnek a Virginia- és a Jókai-kódexszel való összefüggéseit. VOLF 
GYÖRGY már tudta, hogy a kézirat a Szent Ferenc-legenda részleteit tartalmazza 
(Nytár. VII. Előszó, XXXV. lap): három Szent Ferenc mondotta példázatot az alá
zatosságról, egy történetet magáról a szentről és két töredékes fejezetet a kódex ele
jén és végén. 

-«, 



A szöveg - néhány szó eltéréssel - azonos a Virginia-kódex 64/7-72/l-ig terje
dő részével (Nytár. III, 295—300), s ez a 68. laptól kezdve párhuzamos a Jókai
kódex szövegével is (JókK. 56-60, vö.P. BALÁZS JÁNOS, Jókai-kódex, 132^0). 
Közös latin forrásaik: Spec. Vitae = Speculum vitae beati Francisci et sociorum eius. 
Venetia, 1504. — Spec. Perf. = Speculum perfectionis seu S. Francisci Assisiensis Le
genda antiquissima, auctore fratre Leone. Paul Sabatier. Paris, 1898.: Collection de 
documents pour l'histoire religieuse et littéraire du Moyen age. Tome I. — Actus = 
Actus beati Francisci et sociorum eius. Paul Sabatier. Paris, 1902.: Collection 
d'études et documents sur l'histoire religieuse et littéraire du Moyen Sge. Tome IV. 

A latin források és az egykorú magyar kódexekben található párhuzamos szöveg
helyek táblázata: 
Simor-kódex 
1/1-2/7 

2/7-3/18 
3/18-6/12 

6/12-8/11 

8/11-14/8 

14/8-14/22 

(vö.: KATONA. 
és fiai... 21). 

Virginia-kódex 
64/22-65/14 

65/14-66/10 
66/10-67/22 

67/22-68/23 

68/23-72/4 

72/4-72/14 

AkÉrt. XIV (1903.), 

Jókai-kódex 
— 

— 
— 

— 

56/4-59/18 

59/19-60/4 

Források 
Spec. Perf. 59 
Spec. Vitae 41b 
ismeretlen 
Spec. Perf. 64 
Spec. Vitae 43b 
Spec. Perf. 48 
Spec. Vitae 29b 
Actus 32 
Spec. Vitae 112a 
Actus 33 
Spec. Vitae 112b 

582-3; VARGHA DÁMJÁN, Szent Ferenc 





IRODALOMJEGYZÉK 

(Jegyzékünk teljesebbé akkor válik, ha az alábbi művekben közölt irodalmat is figyelembe 
veszi az olvasó.) 

P. BALÁZS JÁNOS, Jókai-kódex. XIV-XV. század. Bp., 1981.:CodHung. VIII. 
BERLÁSZ JENŐ, Az Országos Széchényi Könyvtár története 1802-1867. Bp., 1981. 
BÖRÖCZ MARCELL, Ferencesek a középkori magyar irodalomban. Pécs, 1911.: Ciszterci 

Doktori Értekezések 31. sz. 
FARKAS VILMOS, Helyesírásunk hangjelölés-rendszerének története, Bp., 1971.: NytudÉrt. 

74. sz. 
HORVÁTH CYRILL, A magyar irodalom története I. A régi magyar irodalom története. 

Bp., 1899. 
HORVÁTH JÁNOS, A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Bp., 1944. 
KARÁCSONYI JÁNOS, Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. l - I I . 

Bp., 1923-1924. 
KATONA LAJOS, Ojabb adalékok codexeink forrásaihoz: ItK. XVI (1906.), 105-20, 1 9 1 -

201, 332-47. Klny.:Bp., 1906. 
KATONA LAJOS, A Virginia-kódex Ferencz-legendái: AkErt. XIV (1903.), 569-81 . Klny.: 

Bp., 1903. 
KLANICZAY TIBOR szerk., A magyar irodalom története 1600-ig. Bp., 1964. 
KASTNER JENŐ, A Jókai-kódex és az obszerváns kódexirodalom: EPhK. LVI (1932.), 2 0 3 -

11: LVIl (1933.), 58-66. Klny.: Bp., 1933. 
KNIEZSA ISTVÁN, Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig. Bp., 1952. 
KOMÁROMI LAJOS - KIRÁLY PÁL, Virginia Codex: Nytár. III, Bp., 1874. 258-352. 
(Könyvkiállítási kalauz.) Kalauz az Orsz. Magy. Iparművészeti Múzeum részéről rendezett 

könyvkiállításhoz. Bp., 1882. 
LÁZS SÁNDOR, A Cornidcs-kódcx körül: UK. LXXXV (1981.), 671-83 . 
LOSONCZl ZOLTÁN, Az ö-zés története: NyK. XLIV (1915-1917.), 373-406: XLV (1917-

1920.), 45-116, 195-266. Klny.: Bp., 1918. 
MÁTRAY GÁBOR:AkÉrt.X (1850.), 8 -11 . 
MEZEY LÁSZLÓ, Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei. Bp., 1955. 
PINTÉR JENŐ, Magyar irodalomtörténet. Bp., 1930.1. k. 
PUSZTAI ISTVÁN, Bod-kódcx. Sándor-kódex. Bp., 1987.:RMKód. 2 - 3 . sz. 
PUSZTAI ISTVÁN, Könyvecse az szent apostoloknak méltóságokról. Bp., 1985.: RMKód. 1. sz. 
TÍMÁR KÁLMÁN, Adalékok kódexeink forrásaihoz: ItK. XXXVI (1926.), 264-70. 
TÍMÁR KÁLMÁN, Magyar kódex-családok: ItK. XXXVII (1927.), 6 0 - 7 , 210-24; XXXVUI 

(1928.), 57-72; XXXIX (1929.), 16-28, 146-54. 
TÍMÁR KÁLMÁN, A Simor- és a Kriza-kódex fölfedezése: MNy. XXX (1934.), 307. 
TOLDY FERENC, A magyar nemzeti irodalom története. Pest, 1864-1865. 

11 



VARGHA DÁMJÁN, Szent Ferenc és fiai a magyar kódexirodalomban: Szent Ferenc nyomdo
kain. Bp., 1926. 79-126. Klny.: Bp., 1927. 

VOLF GYÖRGY, A Simor Codex: Nytár. VII, Bp., 1878. XXXIV-XXXVI. lap 
ZOLNAI GYULA, Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. Bp., 1894. 
ZOLNAI GYULA, Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. A legrégibb magyar nyelvemlé

kek ismertetése. Bp., 1905. 

''!*.:.5 •• r 

12 



A KÓDEX HASONMÁSA ÉS BETÜHÜ ÁTIRATA 



' \W' 



^ / 

a 

f/>V/// (r /íTj ^/t^Af/ra^ye^ 

'ff /c^Át (C / 1 .< 

e //o" f r/r////c/fe r/^'e^/. 

•̂ - • ; i ' 



\ 

, _, _, ^ e c i c W T m T i t 

— cn vrcfp n étin \\cAcc pep^^ wf 

cíótír I Vl<ílc todotr aétnc ^esnionM' 

r.V«!*-!4,-<iS*»®* 

file:////cAcc


halandó testbe elpnec, de vg mint 1 
immár meiíorzagba orzaglonac Ír 
Miért kedeg ez fráter pacificus nem 
akara zertelen bodog at'anknac 

5 meg ieipnteni ez zentsegps titkot, kez-
de vele zolni tauol'való ideg9n' zocat 
Es egeb zo bezed kpzbe monda neki 
De en zeretp at'am kerlec tegpdet hog 
mongad meg ennek9m hog mit 

10 aleytaz tenmagadrol, es minec hiz9d 
magad lenni istennec, es embprnec 
elptte: Felele bodog at'anc, es monda 
neki, Vg teccic ennekpm zeretp at-
-iamfia, hog ez zelps velagba ninuen 

15 nagob bynps^ emb9r en nálamnál 
mert ha volt volna, az io kegelmes 
isten azt V9tte volna el9ue, es annac 
miatta zerz9tte volna ez három zent 
zerzet9ket, kib9l incab meg iel9nt9tte 

20 volna 9 nag irgalmasságát, kiuel 
vagon az zegerí byn9S9kh9z, Es legottan 

'A g-t valamilyen betűből javították. 
^Azp-te-bdíl javította a scriptor. 
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hog ezt hallá fráter pacificus isten ottan 2 
meg ada esmérni hog az latas i<it lata Ív 
bizonsag volna, es hog az volna a 
nag felseg9S zek kit lucifer keuelseg-

5 nec miatta el vezte, es bodog atyanc 
9 melseg^s alazatossaganac miatta 
maganac líere halgas immár ez 
melle peldacat, kit vete bodog at'anc 
V fiaynac, leahinac eleigbe ez zent 

10 alazatossagrol, es az tpkelletps en-
gedelmessegrpl, monduan 

TEkentetpc az zpld fara, es vegetpc 
peldat V tple Mert az zpld fa ki ze-
-p9n veragozic, es beupn gympRpt' 

15 terpmt, ez v neki vagon az v g9kere-
-b9l, kit ala boLatot az fpldre, es ez v 
neki lelke, es mynd9n Z9ldsege, verago-
-zasa, es v gym9lL terpmtese ebb9l vag-
-ion neki:^ Es meneuel incab az f9ld-

20 -be magát ala boLatta, es meneuel 
incab sáros ganeual felil be fedeztet9t 
anneual incab zpldseget veragat 

A bal lapszélen bejegyzés: posonika (?). 
Â piros kettőspont alatt egy barna vessző is látszik. 
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es gymplLet zebben, iobban, es beupb- 3 

-ben aggá *íAz zpld fan er Led az io 2r 

zerzetps emb9rt, Az fanac gpkeren 

e r i e d az 9 tpkel letps ' akaratyat , az 

5 f9ld9n kibe az fanac gpkere t a r t a t i c 

e r i e d az zent alázatosságot, es az saa-

-ros ganeen erLed magadnac meg vta-

-lasat , es bin9cnec meg esmeret i t , es 

meneuel incab az t9kellet9s aka-

10 ratnac g9keret az zent alazatossagba 

mel ebben ala boiatandod, anneual 

incab tenek9d io miuelk9des9knec 

t9b gym9lLet ter9mti , Es meneuel in-

-cab magad meg vtalandod byneidet 

15 meg esmerueen anneual incab is-

-teni iozagoknac veragaual dÍLek9-

-d9l, es fen9sk9d9l mynd f9ld9n merí-^ 

-n9n Mas példa ez tpkelletps zent 

alazatossagrol, kit mi zent afanc 

20 vete vnpn magarol, ekképpen mond-^ 

IMe zere t9 at'amfiai el k9zelget uan 

az capitolomnac ideié, Nem teccic enne-

'n k 2-ből javított betú. 
A 14-17. sor margóján az előző lap szélén lévő bejegyzés tükörlenyomata 
látszik. (Vö. 2. lap 1. jegyzet.) 
A szó folytatása a következő sor végén van. 
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-kpm hog en legec kisseb atafiu, hanem ' tt 

ol'an nem leiendpc, kit im meg mon- 2v 

-doc nectpc, Mert azt iol tuggatoc hog — 

engpmet mynd az at'afiac nag tiztps-

5 -seggel tartnac, es hozzam mynd aye-

-tatossaggal vannac, es engpmet vk 

be hynac az capitolomba, es en 9 aie-

-tatossagoknac eleget teuen be megpc 

Es vk engpmet azon kérnek hog 

10 en nekic istennec igeiét hirdessem 

es 9 k9Z9ttec predicalac, es en v 

akaratyoknac engeduen fel alloc 

es predicalloc, vg miképpen eng9-

-met zent lel9c taneytot, Es lenne 

15 vg immár hog a predicacio el ve-^ 

-gezuen mynd az en at'amfiai meií-

líen a capitolomba voltanac mynd 

en ellenpm feltamadnanac, es 

mynd egz9r azt caialtanac, möd-

20 -uan, Nem akaryoc azt hog te mi-

A bal oidali margón nehezen olvasható bejegyzés: .a.ai (?). 
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-raytonc vralcoggal, es mynket te 5 
bir, mert te nem vag b9lLen zolo :-... -«- 3r 
miképpen illenec elén zentsegps gi- ^ J,, 
-lekpzetnec feiedelmehpz, mert te vag 

5 eg igű, es ig9n tudatlan, es mi ezt 
igpn zegpnl'pc hog el'en vtalatos, es 
tudatlan feiedelm9nc vagon: Es 
mondanac azt ennekpm hog ez 
naptolfogva soha tpbbe ne merezkpg- '•; 

10 -gel mondani azt hog mi feledéi- ; 
-mpnc vag, Es ezpnkeppen engpmet 
il'en nag buzzusaggal, es zegpnseg-
-gei kpzzúlpc ki vetnenec. Nem teccic 
es ennekpm nem lattatic hog en 

15 volnec fráter minor, az az kisseb atya
fiú, es blzon alázatos, es bizon enge
delmes, ha vig orLaual zent alaza-
-tossagos bekeseggel el nem zenvednem 
Mert ha prplec vigadoc, es geiíerkp-

20 -dpm abba micoron engpmet fel ma-
-gaztalnac, es tiztplnec, kibe kezdetié 
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a lelpknec vezedelme, Naggal incab kel 
en nekqm 9rijln9m' en lelk9mnec haz- • 

-nalatyaba vigadoznom, es generkpd-

-npm idupssegebe, micoron engpmet 

5 zidalmaznac, meg vtalnac, es meg veth-

-nec, kibe vagoc^ a lelcpknec nag felse-

-g9S, es bizonsagos ríeresege, Mert azt 

tugyatoc hog az feiedemsegbe tpr tenic 

az esees, es a diueredbe lezen niha ala 

10 vetees, de az zent alazatossagba t á r t a - • 

- t ic myndpncoron allelpknec nag nere- '•-
-sege Harmad peldat vete bodog at-
-ianc az zent alazatossagrol, es a tpkel-
-let9s engedelmessegrpl az holt testrpl 

15 Ug oluassoc hog nemicoron ez zent-

segps embpr vl uala <? társi kpzpt 

es gondolcodic vaia zerzetpssegnec t^kel-

-letpssegerpl, igpn nagon fohazcodeec, es 

monda, l a c aleg vagon ez velagba 

20 ol' zerzetps embpr ki iol, es tpkelletps-

6 
3v 

• ^ ; S 

A második g-t e-ből j av í to t t a a scr ip tor . 
Elírás vagon helyet t . 
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-seggel engedelmes volna v fe iedel - 7 

-menec, es hog hallac^ ezt az at 'af iac * r 

mondanac nek i , Zeretp at'am kerpnc 

azon tegpdet, hog t a n i i meg mynket • ' - , - f -> • 

5 arra hog milegpn az tpkel letps en- '''^' 

-gedelmesseg, es a bizotí alázatosság > -^ ; • ? 

Es felele nekic, es monda En az • .-^ . , 

bizotí engedelmes, es alázatos zerzetpst , , >v 

hasonlom a meg holt testhpz, Vegec fe l ' r - . . -.. 

10 a meg holt tes tp t , es valahoua aka-

- rod téged oda p te t , azt latod hog • / 

semmit ellenpd nem zool az fe l ve té l - . ,. ••,:'':^i.. 

- r p l , es semmit nem morgodic azon . 'i , 

hog houa v izpd, es nem panazol ';^, v 

15 semmit arrolees hog houa v te t t e - ./ * > '. ;ÍS 

-zpd , Ha v te t f e l tezpd az zegbe v on- • ' 

-net ala neez, es ha v te t p l tpztetpd .̂  Í'̂ " 

bársomba, es gpngel f i zp t ruhába, ;' ''• 

azt la tod hog 9 incab meg heruad •'"''' 

20 Ezpnkeppen a bizorí engedelmes, es í-

1 * 
A c fölötti pont szandektalannak tűnik. 
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alázatos zerzetps ak i t micoron eg • ^ ' . g 

helb9l másba viznec ezt meg i te le m i - ' •:: . * v 

-e r t tez ic , es holot haggac awal semmit - ' -. -

-nem' gondol, es hol el va l toz ta tyac, ez e l -

5 -len semmit nem alh, Es ha t iztpssegre 

viz ic feiedelme tez ic , Azon meg zokot 

alazatossagba meg marad, es mene- ^ , 

-ve i incab t i z t p l t e t i c , anneual incab 

magát meltat lannac aleyt 'a, es i t e l i ; •. 

10 Azer t^ ez babbizon^ alázatos, es bizorí 

engedelmes, ki ezpnkeppen tezyn Ha l -

-gassoc immar bodog at'ancnac 9 

alazatossagat, es 9 fiaynac enge-"* 
Ug olvassoc, hog fráter delmessegpket 

15 Rufinus, ki uala assisbelieknec np 
-mpsi kpzzi l való, es az isteni gondolat-

-ba zpntelen való edpskpdeseiert o l ' igpn 

el merült vala istembe, hog o l ' m e l ' 

k iu i l valo erzekpnkpsseg^, es ez velaghoz 

20 valo igekpzet igpn keues vala v ben- ; 

-ne, es predical lasra, es zolasra , -.. _ 

Tévedésből k i te t t elválasztójel. 
Az A-t másféle pirossal színezték. 
A szót a scriptor javítani próbálta. Az a betű eredetileg i vo l t , a b 
mintha át lenne húzva. 
A szo folytatása a következő sor vegén van. 
Elírás erzekípnseg helyett. 
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» 

malaztya es bátorsága nem vala 9 

Miér t immár az zolasnac tehetse- 5r 

-get el vez tp t te vala:^ Bódog at'anc ke-

-deeg nemicoron paranLola neki ' . i-_ 

5 heg menne be assisba, es oth an- ;•'. '^-^ 

-nepnec predical lana, es istennec •• 

igeiét h i rdetneie, Vg miképpen az 

vr isten neki zaiaba vetnee: Mon- • ,.v 

-da f rá ter Rufinus Tizt9lend9 at'am 

10 boLas ennekpn^, es ne k i ig engpmet . . . . . 

ez elén dologra, mert miképpen iol 

tudod hog ennekpm n in i en malaz-

- t o m , es tehetsegpm zolasra, es vagoc 

tudat lan, es eg igú Azér t kerlec zeretp 

15 at'am hog ne banL eng9met ez el'en 

dologgal, mert nem vagoc alcolmas ' ^ / 

es elég reaia Bódog at'anc kedeeg 

monda neki Miér t te ennekpm elp . ' •• • • 

mondasomra nem engedeel, Pa ran io - t '. ; 

' 20 - loc azért nekpd zent engedelmességre • í •, , 

hog mezeytelen^ Lak a kisseb ruhádba .^, •; . , . 

A piros kettőspont a l a t t egy barna vessző i s lá tsz ik . 
El í rás . Helyesen: ennekgm. 
A második e - t i-bó' l j a v í t o t t a a sc r i p to r . 
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maraduan men be az varosba, es vala- 10 

-mel ' eghazban a nepnec mezeytelen predi- 5v 

-cal ' vg miképpen meg montam nekpd, . . " ' 

Íme lash alázatos engedelmessegqt, leg-

5 ottan le vetk9zeek, es el mene mynt bizoií 

engedelmes, es hog be ment volna a va- - • ^ 

-rosba, latuan vte t a nepec, es a gempkpc 

es az yfiac, kezdek vtet mQuetnie^ es ray-

- ta Lodalcodnac vala, monduan, íme ezpc « . 

10 a nag kemerí penitenciaba meg bolon-

-dultac, es eztelenne Ipttec Ez9nk9zbe bo- , ^ 

-dog at'anc meg gondolván ez zent at'afiu-

-nac V nag engedelmességéét, es vn maga 

-nac nag kemerí páran Lolatyat, kezde 

15 magát nag kemeríseggel fegelmezni 

monduan, Honnat vagon tenekpd 

ez el en nag bátorságod bernard fi peter- .• ^ ', 

-nec fia, hog te^ ez zent embprnec elén ' -'.• ^ '• 

nag kemenseggel páran LOI', ki assisbe-

20 -lieknec n9m9ssi k9zzil eg hog te v te t / . ,i--:J^ ;̂̂  

mezítelen kild9d be az varosba, kit , - . -v 

tennie tizt9ssege nem aggá vala, iel9n-
, , • • ' - • - - " ' " ' • ^ • 

^Az utolsó e-t a-ból javította a scriptor. 
^A t e-bó'l javított betű. 
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nen azért miér t onnat támadót , es oth 11 

v te t meg esmeric, Azér t istenre mondom 6r 

azt hog tennpm magadon bizonoytom ,̂. 

meg azt m i t te masnac páranLOIZ • 

5 Ezt meg monduan lelkenec nag buzgó- ; , 

-sagaval, legottan ruhaiat levete ma-

-gat meg mez i t e l en i t t e ' , es ez9nkeppen . 

mene be assisba, vele viuen f rá te r leoth 

k i az 9 capaiat , es f rá te r Rufinus capa-

10 - iac^ vtannoc viuee, k i t latuan mezey-

telen a városbeliek, m9uetic vala v te t ' 

miképpen bolondot, aleytvan v te t " - , • / ' 

es f rá ter Ruphinost hog ez9c el vez9th 

-volna az kemenseg9s penitencianac • • 

15 m ia t ta : Bódog at'anc kedeg lele f rá te r 

ruf f inost predicalvan, es^ nag buzgó- •: f í'-

-sagos ayetatossaggal ez9ket mondua 

nag fe l zoual 0"* zeret9 at 'amf ia i tauoz-

-tassatoc el ez velagot, haggatoc el ab- . . . . . , ' 

20 -b in t , aggatoc meg az mastol el V9tte lo • . : ^ 

-zagot lia nem akartoc 9r9c túzre men- ^' 

'AZ utolsó e javí to t t betű. '^ \ 
A szóvégi t helyett c- t í r t a scriptor. 
Az e mintha utólag (más t intával) beírt betú lenne. 

'*A később beírt nagy 0 miatt érnek össze a szavak. 
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-netpc, Ta r i a toc istennec parantola tyat , 12 

zeressetpc az vr istent, es at 'atoc fiat hiupn 6v 

t iztan, es igazan ha be ai<artoc menni az 

prpc iiazban, t a r t a t o c penitenciat, mert - ,, , 

5 el kpzelget menríecnec' orzaga, Ezpnkpzbe 

hog mynd ezpket caialtanaia ez fráter 

Ruffinus, íme bodog at'ankees vgan me-

-zeytelén ves az eghazban mas zegeletibe 

fel álla, es kezde predicallani ol' nag 

10 buzgósággal, es isteni edpsseggel ez velagnac 

meg vtalasarol, es az zent penitenciarol 

es az akarat zerent való zent zegetíseg-

-rpl, es az mentiéi hazanac zent keuan-

-sagarol, es a buzzusagnac bekeuel való • 

15 zenvedeserpl, es a megfezilt cristusnac ke- , ' i • 

-serúsegps keríiíarol, vghog, mynd a kemeií ~ ' 

zyuú ferfiac, es azzoniallatoc, kik oda gil te-

-nec vala nag socassaggal, igpn nagon ,,, , 

el amulcodanac, es el uodalcodanac, kez-

20 -denec nag keserúsegps sirast tennipc . , , • i 

es hihetetlen ayetatossaggal, es tpredel- . - * s -,' 

Az első c a scriptor szó fölötti betoldása. 
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messeggel istennec nag irgalmasságát 13 

caialtanioc, es kernipc, vghog o l 'mint 7r 

elmeipknec vyonnan való el amulcodasa-

-ra fordulanac, es terenec mynd: Es l9n 

5 az napon assisba a nag varosba ol' nag ' . . , 

ohaytas, es ol' igpn nag siras az predica-

-cion való nep kpzpt, hog soha a varosba 

cristúsnac ' keríiíarol, es haláláról ol' 

-ian nem volt:^ Es ezpnkeppen a varos-

10 -nac népet, es a cristusnac iohait mico-

-ron meg epeytpttek volna, es isteni ma-

-laztnac iozagaual meg vigaztal tac-

volna, nag diueretps zoual mi vronc " , , 

eristus iesusnac neuet diLerűen, es 

15 meg aldvan bodog at 'ankcat, es fráter 

Ruffinost fel p l tpzte teec 9 ruhaiokba^ 

Es hog fel pltpztec volna d i i e rec fel ma- ' 

-gaztalac, es meg aldac az felsegps vr 

istent, Azért hog vm magocat el'en nag • , ; 

20 vitézséggel meg g9Z<n>ec'*, es hog az cr i -

-stusnac iohait ekképpen meg eppytek :, •/ 

'AZ U fö lö t t i vesszőt megpróbálták kivakarni. 
A kettőspont a l a t t egy barna vessző i s l á t sz ik . 
A szó után sorki töl tő piros dísz á l l . 

""AZ n betút kivakarták, a mellette á l ló betűket összekötötték. (A l a t in 
coniunctivus magyarosítása.) 
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Es hog ez velagot az 9 mezitelensegpk- ' 1* 

-nec miat ta igpn meg vtalandonac 7v 

mutatac lennie, Es mynd ezpk meg 

leuen, a népet meg alduan, es 9 t9Í9c 

5 bulLot veuen be terenec porcioncula 

-ba^, Es bodognac aieytya vala ma-

-gat az , ki Lak az 9 kapaioknac pere-

-inet illethetiuaia Az zent alázatosság 

-gal való engedelmessegnec iozagat 

10 es zentseget mel' igpn feli az 9rd9g 

halgassad, es tanolyad meg 

Ug oluastatic, hog ez fráter Ruffinus 

V ziuenec nag tiztasagval, es 9 iel-

-kenec angali kiessegeuei mynd9nco-

15 -ron istenh9z igek9Z9t, es 9 benne ed9s-

-kpd9t, es ha valaki valamicoron ne-

-ki zolt, auag vtet h i t ta , nag ert erk9l-

-Lel, es ed9sseg9s keg9sseggel felel vala 

neki, es la t ta t ic vala, hog a mas velag-

20 -rol térne meg T9rtenec kedeg hog 

nemicoron kildec vtet a varosba ky-

líeret koldulnia, v kedeg miképpen 

A bal margón nehezen olvasható bejegyzés: . .ep p. ..a (?). 
A Nyelvemléktál 
VII. 87. lap). 
A Nyelvemléktár szövegközlésében hibásan szerepel: porciunculaba (Nytár. 
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BEVEZETÉS 

1. A Krisztina-legenda a XVI. század elejéről származó magyar nyelvű kódex, 
amely Szent Krisztina élettörténetét tartalmazza. Az Országos Széchényi Könyvtár 
(OSzK) Kézirattárának nyelvemlék-gyűjteményében található. Jelzete: M. Nyelvem
lék 15. (Régi jelzete: Quart. Hung. 403.). - Mikrofilm másolata: OSzK, Kézirattár 
FMl/447. - Kéziratos másolatai: (Révai Miklós, 1803 e.) OSzK, Kézirattár Quart. 
Hung. 462.; (Gyurikovics István, 1853.) MTA Könyvtára, Kézirattár Ms 861. - Szö
vegkiadások: TOLDY FERENC, A debreceni Legendás Könyv a Krisztina legendá
val együtt. Pest, 1858.: Régi Magyar Legendák Tára V. k.; VOLF GYÖRGY, Szent 
Krisztina élete: Nytár. VII, Bp., 1878. 271-86. 

2. A kódex kötése: sötétbarna egészbőr-kötés. A kötéstáblák mérete 230x 147 
mm. A gerincre arany betűkkel fölírták: „S. CHRISTINAE LEGENDA XVI. SZ. 
KÉZIRAT". Ezt a kötést a könyv 1852-ben kapta, amint erről Mátray Gábor 
könyvtárőr (értsd igazgató) bejegyzése (1. később) tanúskodik. A kódexnek termé
szetesen volt eredeti kötése is; Révai Miklós — aki a kódexet 1803 előtt lemásolta — 
még látta az eredeti fűzőszálakat (TÍMÁR KÁLMÁN: UK. XL (1930.), 398). 

A múlt századi könyvkötő nemcsak újrakötötte, de a fűzésnél papírcsíkokkal 
meg is erősítette a lapokat, a kézirathoz elöl és hátul új papíríveket fűzött, s a régi 
ívek elé ragasztotta a Jankovich Miklós könyvtárából származó címlapot (57.1.). 
A kötet körül van vágva; betűk és díszek csonkultak meg az 1., 9., 27., 28., 31—3., 
35., 40. és42. lapon. A fóliók mérete 206x145 mm. 

Kiadványunk adott (A5) mérete miatt a hasonmást kicsinyítenünk kellett. 
Kódexünkben 46 beírt lap található. Eredetileg két 10 leveles és egy 4 leveles fü

zetből állhatott. Az utolsó fólió elveszett, az újrakötéskor egy üres levéllel pótolták. 
Az ugyanekkor hozzákötött új fascikulusokkal együtt (a kötéstáblákra ragasztott 
leveleket nem számolva) a könyv teljes terjedelme 10 + 24 + 13, azaz 47 fólió. 

A beírt lapokat háromszor számozták végig: egyszer ceruzával és egyszer géppel a 
fóliókat(l-23), és egyszer ceruzával a lapokat (1—46). Az első lap fölső margóján 
(a gépi fóliószámozással egyidejű) 23-as szám a terjedelmet jelzi. (Lejjebb ceruzás 
bejegyzés áll: „fol. 23.".) 
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A Krisztina-legendának eredeti címlapja is van (60.1.), az egykorú könyvekben 
ez ritkaság. A címlevél verzója üres, ezért kiadásunk lapszámozása itt 1-ről 3-ra 
„ugrik". 

A kódex anyaga papír, a lapokon ötféle vízjegy található: 
1. egymás mellett álló pésd minuscula az 1-10.,14-17. és a l5 -16 . levélpáro

kon; 2. p minuscula (nagyon halvány, lehet, hogy azonos a fönti p-vel) a 4-7. 
13-18. levélpárokon; 3. kalap a 2-9., 3-8., 5-6., 11-20. és a 12-19. levélpáro
kon; 4. ötlevelű lóhere (vagy virág) az egyedül álló 21. levélen; 5. horgony csillaggal 
a 22—23-as levélpáron; (itt jegyezzük meg, hogy ez a vízjegy nem azonos a Virginia
kódex vízjegyével, vö. TÍMÁR i. m. 401). 

BRIQUET és PICCARD katalógusai (Les filigranes. Geneve, 1907.; Wasserzei-
chen VI. Anker. Stuttgart, 1978.) alapján a vízjegyek nem azonosíthatók. Hasonló 
rajzú vízjegyek a 3. forma (vö. BRIQUET i. m. 3401—3408) esetében itáUai, az 5. 
forma (vö. BRIQUET i. m. 587-588 és PICCARD i. m. V/l 18) esetében németor
szági eredetre utalnak. Mindezek alapján föltételezhető, hogy a kézirat papíranyaga 
nem egy szállítmányból való. (Ehelyt köszönjük meg Nagy Lászlónak (OSzK) a ko-
dikológiai vizsgálatokban nyújtott segítségét.) 

A kódex leveleit a rektókon (ónnal?) megvonalazták, az oldalmargót belül egy, 
kívül két vonallal jelölték. A verzókon a vízszintes vonalazás nem látszik, itt a túlol
dali írás nyomán írhatták a sorokat. 

Az írástükör mérete a 4. laptól kezdve kb. 160x 110 mm.(laponként 2—3 mm-es 
eltéréssel), itt a sorok száma 17. A harmadik lapon eggyel kevesebb sor van, így az 
írástükör magassága 10 mm-rel kisebb, mint a többi lapon. (Az írástükör nagyságát 
a négyvonalas íráson a fölső sor 2. vonalától az alsó sor 3. vonaláig mértük.) 

A Krisztina-legenda írása egy kéztől való egyenletes, szép gothica textualis; kur
zív elemeket nem tartalmaz. A tinta színe sötétbarna, más — feketébb árnyalatú — 
tintát csak egy sorkezdő M-nál (10/7) használt egy föltehetőleg idegen kéz. A kódex
ben színes festés vagy rubrumozás nincs, és hiányoznak az iniciálék is, bár a másoló 
többször nagy helyet hagyott erre a célra: 3/1 és 6; 10/7, 25/15. Díszítésül elnyúj
tott, kacskaringós betűszárak, cifra nagybetűk szolgálnak. 

3. A Krisztina-legenda hangjelölése (a palatalizáció jelölésétől eltekintve) egysé
ges. Helyesírását KNIEZSA ISTVÁN (HírTört. 130) a 111. B típusba sorolja, amely
ben a mellékjeles és a mellékjel nélküli helyesírás elemei keverednek. FARKAS 
VILMOS rendszerében (NytudÉrt. 74. sz. 64) ez a csoport a többjegyes (mellékjelte
len) helyesírás C típusa. A hosszú magánhangzók és a palatális mássalhangzók jelölé
se a Krisztina-legendában igen sajátos, különös figyelmet érdemel. 
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A maitól eltérő jelölések a kódexben: 
Betű 
eh 
ez 
i 
g,l' 
tí,t' 
^, /' 
«', ti 

Hang 
= cs 

c 
= í'vagy; 
= gy. ly 
= ny, ty 
= gy.ly 
= ny, ty 

Betű 
Q 
u 
V 

w 
y,y 
z 

Hang 
ö, ő 
u vagy V 
u vagy V 
ü, ü 

= /'vagy; 
sz vagy z 

A hosszú magánhangzókon általában kis i'-alakú mellékjel van: a, e, Q, stb. Ez a je-
lecske gyakorta nem közvetlenül a betű fölött, hanem tőle kicsit jobbra látható, 
csúcsa két betű közé mutat. Elképzelhető, hogy a második magánhangzó hiányára 
utal, hiszen a hosszú magánhangzókat számos kódexünk betűkettözéssel jelöli, és 
aa, ee a Krisztina-legendában is előfordul. A palatális mássalhangzók jelölésére leg
többször a betű fölé „indexbe tett" kis / szolgál («', ^, í' stb.); átiratunkban — 
nyomdatechnikai okokból - az z-k a mássalhangzók után, a sorba kerültek. Lágyí-
tást jelöl néha a kódexben azy (pl. ty), a 18. laptól pedig a betűhöz illesztett vonás 
is (f ' /stb.). A 20l2:geriez/tenf, 20/16: legottan, a 25/2: végezte ésa33l&:ygyvel 
szavakban a mellékjel szerepe kérdéses. Néma h-t szóvégi és szóbelseji helyzetben is 
használt a másoló, főképp t után. 

Átiratunkban s betűben egységesítettük a kódex kétféle s jelét (/, Í ) , z-nek írtuk 
át a j-ket. Egységesen pontokkal jelöltük zz i és y betűk különböző mellékjeleit. 

A Krisztina-legendában — a korabeli kéziratoktól eltérően — általában könnyen 
meg lehet különböztetni egymástól a kis- és nagybetűket, az Vrban név első betűje 
azonban gyakran okozott gondot az átírásnál. Mi a betűk formája (v illetve w) alap
ján írtuk át ezeket kicsinek vagy nagynak. A különböző /-ket és /-szerű betűket át
iratunkban mindenütt /-vei jelöltük. A w többféle mellékjelét kis jelben egységesí
tettük. A vessző vagy virgula formájú írásjeleket - mivel szerepük általában mon
dattagolás — egységesen vesszőnek írtuk át; ha szétválasztást jelölnek, erre lapalji 
jegyzet utal. A szavak egybe- vagy különírása a kódexben nem következetes, a vitás 
esetekben mi a különírás mellett döntöttünk. Mindezen kérdések vizsgálata csak a 
hasonmás, illetve az eredeti szöveg segítségével lehetséges. 

A másoló a szavak elválasztását két kis ferde vonással jelölte, átiratunkban ezeket 
mai elválasztójel helyettesíti. A javításokat, a betoldásokat és az íráshibákat lapalji 
jegyzetekben tárgyaljuk. (Ahol csak az p „farka" maradt le, ott mi is o-t írtunk, 
jegyzetben külön nem magyaráztuk.) A rövidítéseket latin szövegkörnyezetben kur
zív betűkkel föloldottuk, a magyar szövegben lévőket átiratunk lehetőség szerint 
híven tükrözi. 

Rövidítések a kódexben: Xpina = Christina-Jhus'Iesus (Jézus);Xpus = Christus; 
-a, -e, -0"= -am, -em, -om, -an, -en, -on. 

Az átiratban használt jelek: < > = törlés 
[a] = a szövegközlő kiegészítései. 



4. A kódex történetével kapcsolatban a Krisztina-legenda első kötéstáblájának 
belső oldalán egy (föntebb már említett) bejegyzés olvasható: „E kézirat Jankowich 
Miklós első gyűjteményéből köttetlenül jutott a' magyar nemzeti Múzeum birtoká
ba. Beköttetett 1852-ki Januariusban. Mátray Gábor". Jankovich Miklós (1773— 
1846) a XIX. század legjelentősebb polihisztor régiséggyűjtője volt. Ügynevezett 
első gyűjteményét 1836-ban vette meg az akkor még a Nemzeti Múzeum részeként 
működő „Széchényi országos könyvtár" (BERLÁSZ JENŐ, Az Országos Széchényi 
Könyvtár... 219,353). 

A kódexben egyéb bejegyzés vagy adat nincs, amelyről történetére következtet
hetnénk. 

A Krisztina-legendát TÍMÁR KÁLMÁN a valószínűleg domonkos eredetű kó
dexek csoportjába sorolja (ItK. XXXVIl (1927.), 217), annak alapján, hogy „ez a 
kódex eredetileg a Ráskai Lea másolásában ránkmaradt Horváth-k.-nek volt egyik 
része s a Horv.-k.-ből vált ki" (ItK. XL (1930.), 397). 

A Horvát-kódex (OSzK, M. Nyelvemlék 7.) táblájának belső lapjára egy XVII. 
századi kéz tartalomjegyzéket írt. (Valószínűleg ugyanettől a kéztől származnak a 
Nádor-, a Weszprémi- és a Virginia-kódexnek, valamint a Cornides-kolligátum kötés
táblájának hasonló jellegű bejegyzései is (LÁZS SÁNDOR: ItK. LXXXV (1981.), 
677; PUSZTAI ISTVÁN, Könyvecse... Bev. 11). TÍMÁR kiindulópontja a tarta
lomjegyzék első tétele volt: Szent Christinay [?] E [?] (a szöveg itt csonka). 
Ügy gondolta, hogy az elöl töredékes Horvát-kódexből a mi Krisztina-legendánk 
hiányzik. (A fönt idézett bejegyzést tartalmazó lap - valószínűleg a Horvát-kódex 
1966-os restaurálásakor — nem került vissza a helyére, így csak mikrofilm másolatát 
láthattuk; FMl/439.) 

A Krisztina-legenda és a Horvát-kódex alakjának, vízjegyeinek és díszítésének 
összehasonlítása után TÍMÁR bizonyítottnak látta föltevését, mert a két kódex 
papíranyagát és méretét azonosnak, díszítésüket hasonlónak találta (ItK. XL 
(1930.), 398-9). A Horvát-kódexet megvizsgálva úgy látjuk, hogy a két kódexnek 
csak az alakja (mérete) egyező, a sorszám, a vonalazás, az írás, a vízjegyek és a 
könyvdíszítés azonban különböznek, ezek tehát összetartozásukat nem igazolják. 
Azt, hogy a Krisztina-legenda domonkos kódex-e, további kutatások dönthetik 
majd el. 

Kódexünk másolásának idejére TÍMÁR szintén a legendának a Horvát-kódexszel 
való kapcsolata alapján következtetett: „Az 1510. évet tüntetik fel a Ráskai Lea 
másolta első kódexek (Marg.-l., Péld.-k.), az 1522. évet a Horv.-k. Ugyanerre az idő
re, 1510 és 1522 közé tehetjük a Virg.-k. s az imént tárgyalt Kriszt.-l. másolásának 
korát is." (i. m. 401). A kérdés alapos vizsgálata tehát a datálás szempontjából is 
fontos lenne. 

A föntiek alapján mégsem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy kódexünk vala
ha a Horvát-kódexszel egy kötetben volt. Ennek vizsgálatához a Horvát-kódex köté-
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se restaurálás előtt több támpontot adhatott volna: a gerinc eredeti vastagsága, a fű
zőszalagok hossza, a fűzés stb. A Krisztina-legenda eredetével kapcsolatban azonban 
egyelőre meg kell elégednünk HORVÁTH JÁNOS megállapításával: „a keltezetlen, 
s talán a Horvát-kódexből kiszakadt Sz. Krisztina-legenda" (IrMűvKezd. 146). 

5. Kódexünk Szent Krisztina életéről szól. A történetben keverednek a csodás és 
a naturális elemek. Ez utóbbiak - HORVÁTH CYRILL szerint - lehetnek egyko
rú, többé-kevésbé hiteles följegyzések, „akták" nyomai, de a túlsúlyban levő ember
fölötti teljesítmények arra utalnak, hogy a legenda „nem »akta«, hanem csodatörté
net, egy azok közül, amelyek a VI. és VII. században tömegesen lepik el a nyugati 
egyházi irodalmat." (A bp-i VIII. ker. Vörösmarty M. főreálisk. ért. 1928-1929. 
15,19-20.) 

HORVÁTH CYRILL dolgozataiból kiderül, hogy „a Krisztina-kérdés fölötte ho
mályos pontja a tudománynak" (ItK. XXXIII (1923.), 3-4). A szent mártíromságá-
nak helye (Tyrus) és ideje (287) is vitatott. Kódexünk utolsó mondata éppen az 
időpont megjelölése előtt szakad meg; 46/17: ŰZ édes xpüs [...], a befejezés az el
veszett levélen volt. A könyv újrakötésekor a mondatot kiegészítették://ÍMS ziletese 
vtSn ket zaz niolczuan heet ezt. (150.1.). Az évszám kérdéséhez fontos adalék, hogy 
az Érdy-kódexben (Nytár. V, 129-32) található Krisztina-legendában a szent halá
lának éve 297. Máig eldöntetlen kérdés, hogy a legendabéli Tyrus város Föníciában 
vagy Etrúriában volt-e; a keleti és a nyugati egyház egyaránt tisztel Krisztina nevű 
szentet (HORVÁTH CYRILL: ItK. XXXIII (1923.), 3-10). Kódexünkben a város 
neve alatt (46/17) egy alig észrevehető apróbetűs bejegyzés áll: [Vul] sinium (rész
ben a könyvtári pecsét takarja). Aki írta — föltehetőleg a másoló — a maga részéről 
döntött a Tyrus kérdésben, Vulsinium ugyanis egy etrúriai város, Bolsena régi neve 
(GRAESSE-BENEDICT-PLECHL, Orbis latinus. Bánd III, 653). 

„A Krisztina-legenda forrásszövege" címmel V. KOVÁCS SÁNDOR egy latin 
szövegváltozatot közölt a firenzei Bibliotheca Laurenziana ,,Aedil. Flór. Eccles. No. 
CXXXVI." jelzetű kódexéből, BÁNFI FLORIO kézirata alapján (ItK. LXXIV 
(1970.), 222-8). Ez - BÁNFI szerint - „a magyarnak közvetlen forrása" (ItK. 
LXXII (1968.), 270), hozzáfűzött kritikai jegyzeteit eddig nem sikerült megtalál
nunk. (Vö. V. KOVÁCS SÁNDOR jegyzete: ItK. LXXIV (1970.), 222.) A közölt 
forrásszöveg egybevetése a firenzei kódexszel szmtén a további kutatás feladata. 

Szent Krisztina legendájának — kódexünkön kívül — egy (már említett) másik 
magyar változata is van az Érdy-kódex 428-9. lapján (Nytár. V, 129-32). 
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Legenda sancte 1 
ChrJstine uirginis Ír 
et martiris^ ' : 

'Szent Krisztina szűz és mártír legendája". 



8» 

jRtmna m(ntdad âtiK olp miná} hs 

krifniaitíil koKtttctnck:Ma4> luU 

nfai2tkod:i(ahAn io illatnak balfamofiaxö 

J^iben pau ^Uato/Ia^nakolaiaiesiftct^ 

malaHti^ vildafa « 

nemf ti5t4|̂ 5:e8^<^tl7lean$o 

Tnue new9 V.^rjSbol: kp n<itcjtc<b4<̂  

Itala d^iníKnanak:i^Qtíck ncw ĉrcníí̂  6p 

letidcuö níttHj) nan^ctfeglypl: fe nemed^^$ 

meg ti$enég cjttnáeienclt clptttt^ctgalmat/ 

tod <;«i$et{)cn î t̂ta â  ̂ míegc«7:toáLrkc" 

cieglen $̂ ĉ  ^tfvi na^ nemlt^.meltofagwal 

vtte^ekneít nicR<^e:̂ gv«an a$cm Ican^onak 

Awag îr l̂̂ ctcflcnctncji ncm^etfejctcí: (£$ 

y^onüt. MIA cgctíen egex|5ína nciiK? leanp^: 



[Ch] Ristina mondathatik oly minth ha -*> 3 > Í " : ' 3 

krismaual kenetetetnek: Merth uala 2r 

nyaiaskodasaban io illatnak balsamoma: es 

zyuiben vala aitatossagnak olaia: es isteny '. •' "̂  O 

5 malaztnak aldasa ,' f̂ 

[V] Ala nemy t iz ta zyz: es zenth leanzo 

Tyrus newp varasból: ky neueztetheth^ ; ' 

uala Christinanak: Vezetek newzerenth Sp- , 

lendeus new9 nemzetsegbgl: Ez nemes zyz ^ 

10 meeg^ tizenegi eztendeienek e lpt te : zorgalmat-

tos prizetben válla az zyzesegeth: Vala ke-

deglen az 9 Atya nagi nembpl: meltosagwal 

vitézeknek mestpre: Vgyan azon leanzonak - ' 

anniaes^ pogan vala. Anicius vezetek newp:"* 

15 awagi gypzhetetleneknek nemzetsegebpl: Ez 

Azzonak vala egietlen egiee^ xpina newp leánya: 

A szó három utolsó betűje a scrlptor utólagos betoldásának tűnik. 
A második e a scriptor szó fölötti betoldása. 
Az a-t és az e-t a scriptor utólag összekötötte. , - , . ; . - "•,•.; 

''Elválasztójelből javított kettőspont. 
Â szó végi e a scriptor szó fölötti (kis ponttal jelölt) betoldása. 
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(Ö Icwjonak aty4 ncuá y^útAn: vskatsí ma 

gae toJtiFotl?: cs^k t̂ uie c^^^ctlp 0$ tmom 

})A föcntcát? ̂ o\Áo ItAnyolJiial: (£s ĉ ttctl̂ c 

Aiam iflcncífcfif): c6 W^cjttít 9W? ajtcno 

jÍLul!?:l̂ og a5oliaá?;?'mAcínii)t;ígI;̂ og fô a 

d̂  toiorxwol cl ne tauo^nattak: CB cmWtck 

tpl ne ncict<,tn<íf,:niath cx^na ndg^ep 

fe0(;> vala; (£s rok.tn ikahai "ala otcrf? fjp. 

t^ltif €d ícgc^np: löcmaga aj 9/4trá otcA fm 

)ltntk nem abaría uala <fiatif: tog mmíkn 

><« f̂̂ êfcgim meg matatna: SL% étaotnak 

tijttlc/rcltncV otacrá? :|cnt)? xpí"^ fccclcglcn 

a$ uir ifí-cmiclî ttílniCDcn uíila uctteteth: cd 

Xftutííi eg md* tMoth a^laluanojtnaliolta' 

tan ualo aldo^afra: e ö t ^ u^k 45 ̂ lU^ra: 

es aiuiwn .n alíakW: mmoijjaJjM nĉ j ua/a 

t4icntwm .1$ fcí tjmKkld cbpÖamra; cí meg ieg , 

Í L . . . •- • - * - -



Ez leanzonak: atya neuel Vrban:' rakata ma- * 
gas tornyoth: es be viue ez zyzeth az torom- 2v 
ba tizenketh zolgalo leányokkal: Es 9ttethe 
Arani isteneketh: es heliheztete pketh az torö 

5 alath^: hogi azokath ymadnak: es hogi soha 
az toromból el ne tauoznanak: es emberek-
tpl ne nézetetnek: merth e xpina nagi zep-
segp vala: Es sokan akarlak uala oteth hy-
tplny es iegiezny: Demaga az 9 Atya oteth sen-

10 kinek nem akaria uala adny: hogi minden
kor zyzesegben meg maradna: az Sidoknak 
tiztelesseknek okaerth: Zenth xplna kedeglen 
az ur istennek zerelmeben uala uetteteth: es 
veueen egi mell tagoth az baluanioknak olta-

15 ran ualo áldozatra: es tezy uala az ablakra: 
es aluaan az ablakban: meniorzagba^ neez uala 
tekentveen az fel tamado"* chyllagra: es meg iegi-

• / 

A kettőspont fölött szándéktalan vonás látszik. 
Az első a mintha javított betű lenne. 
A g betű i-ből van javítva. 

""A második a-t o-ból javította a scriptor. 
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3 
<Sr íiais peruit cn: <3 oclTen foh^^bodvkualaies fmtdlil 

es htí^ nAporcn nem dlxlo^a eg(̂  tcmútit^ a$ bal 

pcV tnultatidk á:mrÉ<jífo0tt>iV A^ i/?ctd[ek 
^iű$átod} ntm vettettek: fcmtcmcná^ilim 
ÍIJAIÍI^ iUoj^íotb ntm tpttccl: IfletAlatn 

lan xpitu. m<mcJii io lgüo Icatt/nik: Tlíií-
|oltolv nekem j tolgokaáj tp fcrtííttítík 
cd IcIe]mc]i;'I uslo n/̂ attalík/blc: iHem c(et 
^ tftcnái ífkcttK edimtokrkj^k f<m|olnJlc: 
fctti ct^ckxn fcgcfc f t f n d ^ :lt)dgíni imij.ilt 
IkccíegUn ^ctoí ttA|)i4.: k^K^ en áldozatot 
ulentck:i^eel^'<d tg4| iSemiclvibf mincá^ 
Cd foU<^ie^ctd|;'e0 tmn<lcne]teti[':k^k1>cn 
tid{̂  ttiuítu]^ ta^tnty tu:^(mdimdka | 

, •..-iW'í'i'-':*^'-»i-iiií''.-'" • • » •*-.•• i - . ^ s a s ^ j ! 



ezy uala 9 zyueben: es erossen fohazkodyk uala: es 5 

syr u a l a ' : 3r 

es heth napokon nem aldoza egp temienth^ az ba l -

uanyoknak: Mondának neky az zolgalo leaniok: 

t iz te lend9 azzonyvnk: yme immár heth na-

5 pok multának e l : mytp l fogwa az isten<n>ek^ 

aldozatoth nem vpttenek: sem t e m i e n t h : sem 

azaleky aldozatoth nem t(?tteel: Netalam 

reánk haragoznak: es el vezpnk: Ez á r ta t 

lan xpina, monda zolgalo leánynak: Mit 

10 zoltok nekem i l dolgokath ty f e r tez te t t ek : 

es leleknekyl ualo nyaualiasok: Nem dee 

ez"* istenek syketek, es uakok: kyk sem zolnac: 

sem erzekensegek nynchen: Vagion annak 

kedeglen heted napia: kyken en áldozatot 

15 ielentek: az éelp, es igaz istennek: ky menieth 

es fpldeth,:^ téger th , es mindeneketh: kyk ben-

nek uadnak tercpmtptte: Mondanak az 

'A uala szót utólag — k ics i t nagyobb betűkkel — í r ta a margóra a scriptor. 
Az n fölött az e-re vonatkozó ékezet és egy (az előző oldalról átlátszó) 
fo l t van. 
A második n áthúzva; (sdt kivakarni is próbálták). 

"•AZ s-ből javított z-t a scriptor a margóra is kiírta. 
Utólag beírt kettőspont. 
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leanolji tickp: n^^cmyonV my dolog c^})og 

tcucl'g4.:cS idegen iüenth tt^el^.jF)^ ĉ t 

meg h^ViAtidfü difid: ai mv vrunK: mm -

kerf; C6 nem êe<mikeé d vtttff: íílcrtfc ot. 

ttgcdtth^mAdnji At lílcnth í}^ pdstofívl 

iuadíitatúx :c6mcgfejiíettetcH);Jcntf:r 

Xpitia mondA^ol^do Icin^ttat: íHí̂ t |?^ 

tctettciy chhiluánoknak cB<^dogntí mvát^^ 

tar Satölktöfe t̂ cH â  nictinV^<í»tl̂ ^S-íö 

p meg ̂ AbAdfd^ tpípket il̂  wdípgtpl 
0 miWon meeĝ ôlnnnak:i9ue*<l$cj> 

Afr̂  ItDibim bog 4$ plcatiatb meg Latnaa*. 

CB ôg* A^ ifienetedl? frnWíi^: e^ nckyK 

AÍd^Mod) tamc r © a á t u tiJii Ike Jegíen 

A5 9 kíínpjiá?^ il?og|ö1iA6^etcnt elp5er;aj 

-.. ,«>^ 



leaniok neky: Azzonyonk my dolog ez hogi 6 
teueligez': es idegen istenth tiztelz: Ha ezt 3v 
meg hallandya atyád: az my vrunk: min-
keth es nemzetpnketh el vezty: Merth ot-

5 tan azth mongia hogi my tanoytotonk 
tegedeth ymadny az istenth ky pilatostol 
kerdeztettete<k>t^: es meg fezitetteteth: Zenth 
xpina monda zolgalo leánynak: Myt hy-
tetettek el, baluanioknak es prdognek myat-

10 ta: laroliatok tyes az menniey istenhez: es 
az 9 fyahoz my urunk xpus ihesushoz: es 
9 meg zabadyth tyt9ket az 9rd9gt9l 
[E] s mikoron meeg zolnanak: Í9ue az 9 
Atya Vrban hogi az 9 leaniath meg latnaa: 

15 es hogi az isteneketh ymadna: es nekyk 
aldozatoth tenne: Vaaria uala kedeglen 
az 9 leanyath hogi zokas zerent el9zer: az 

^S-ből javított z. 
Az utolsó t-t a scriptor az áthúzott majd kivakart k fölé írta. 
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tftmcnA tmnaiá? iÜűKma: auiig giroita 

li9lt»m a^ttia{oz5^Wnccui2[a:molqa 
' lo Icanök koícglcn d loumck cs mcmcbnak 

Jmc Vylcnc^ti n4pt4 t?4gcm l?og amj'4^ 

íloifiíodb nem t<fth: (£ifí:cí|? ^Itian 45 <f 

^ Icanam: mimodon im^cttcl cl*l[>ög 
A5 iffcnd? nstclntti; íkv <p magat|> /cm ligrí̂  
I7CÍÍC m(^: llem tudodt xmnaii5$<m 5e 
tW IcAnont: bog te otítcj munlcalködö': 
C0 /okHtl? fotmik: cö áWö̂ tonfe aj tílcntc 

nck l̂ og'tcgecí ncli^nk iiJttatiiik: j^rol* 
JciK 45aíl? ;'miig: ed iÜc^^al á metî c;̂  

i ' 



isteneknek' temienth áldozna: auagi gyoita- 7 

na: Zenth xpina kedeglen az ablakon ky^ k(?nÍ9- Ur 

kplwen az meniorzagba neez uala: Az zolga-

lo leaniok kedeglen el ipuenek es mondanak 

5 az 9 Atyának: kpnyyrgwnk vronk te ne-

keth, merth my raitonk hatalmad vagion: 

íme kylenczed napia vagion hogi a my az-

zonyonk, a t t e leaniod az isteneknek semy al-

dozatoth nem tpth: Ezeketh^ haluan az 9 

10 Atya. monda neky: XpTna azzoni. eggietlen 

egi leaniom: mimodon teuehet te l el."* hogi 

az istenth tiztelneed: ky 9 magath sem segyt-

he t te meg: Nem tudode xpIna azzoni, ze -

re t9 leaniom: hogi te ére t ted munkálkodó: 

15 es sokath syrtonk: es aldoztonk az istenec-

nek hogi téged nek9nk adnának: laroli 

eleue azerth ymagi: es áldozzál a menyey 

Az elsó k a scriptor szó fölötti betoldása. 
A ky szócskát a scriptor a jobb margóra í r ta , s helyét a szövegben 
két kis vonással jelölte. 
A második e t-ből javított betű. 

""A pont alatt-fölött halvány kettőspont is látszik. 
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ifWknd: kf |i tegeJctí? lutattanaK Q rdq 
te: tletal,atttim V^^g^-'i!^ ^i^d c6 
ŵ cíTenck d tíg^etíji^md? xpmsi Ite v 
J^len rrumíía 4^ <^ Atrsmaihíle mong 
m^cép é?c IcmWnak: ktncm ^ Ica 

tkjpt^ts meg iga t̂tiifnak aUo3iitr»'í: 
tticeé^ Cíi <;) n3lp tnoniok t>pcbj;zad:\^ 

ltc:A5 
ĉJcfccn tcud^cgucm: monásí: fetct^ Î  

üiumt: nt d̂ ak cg tíícnnck teg aUo^^t: 
liög 4t<?ö?;̂  ieíid nclba«gogganak:jent 
jcpma mcmcía: mtnd fl^altalif loliolal: 
nctnttul\íim ^ igAÍlî otí?: lUtítlj m te 

jéntVlcícknck: íftcm Ja nckr ^3^^^ 

^ 
^ 



isteneknek: kyk tegedeth iutat tanak ez ydp 8 

re: Netalantan haragogianak r e á d ' es itv 

vezessenek el tegedeth: Zenth xplna ke-

deglen monda az 9 Atyának: Ne mongi 

5 engemeth the leaniodnak: hanem a leá

nyának: ky th i l l e th . az igassagnak: byzoni-

sagnak,^ es meg igazításnak aldozatya: 

mer th en 9 neky mondok dychyreteth . 

Teztessegeth ' , es magaztalasth 9r9kk9l 9r9k-

10 ke: Az 9 a t t ya kedeglen 9 leányának be-

zedeben teuelyegueen: monda: Zeret9 l e -

* • aniom: ne chak egi istennek teg i á ldozatot : 

hogi a t9bby reád ne haragoggianak: Zent 

ír; xplna monda: Mind az altalis'* iol zo lá l : 

15 nem tudván az igassagoth: Merth en t e -

zek a ldozatoth: At tyanak: es fyvnak: es 

zenthleleknek: Monda neky az a t t ya 

A fakszimilén látható kettőspont az előző lapról üt át. 
A tagolójel i t t két kis vonás. 
Az első e f ö lö t t i vonás szándéktalannak tűnik. 
Az utolsó betű jav í to t t , így nehezen olvasható. 
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1^4 t7At%mt iltmdM^tV^ac^'.múotl^ t ^ 

í^ cgf í̂ tJíCS nem pm4 Jöá: Xp"a nwmcU 

ííekn cl tittctctik ualn: AUifv4n !l?og^}& / 

^cgeílen emlacfetipl: ü i Wnce ^olgalo Ica.'" 

nbd kctlek tegeJ; ttgalma^ en nekem: tnút 

fökíitf^Wtlcejtcm.ttttktlmt&^ni^áírti^ ^ 

^ ^ • / 



Ha három isteneketh ymacz: mieerth hogi 9 

az egiebythes nem ymadod: Xpina monda 5r 

Haromsaag a zemelyekben: egi istenseeg állat

ban: Az 9 a t tya kedeglen ez leanzonak beze-

5 deben el hi t tetet ik uala: alaitvan hogi 9 Iste-

nyr9l zolna: XpIna e nemes zyz: be zegeze 

magath haló hazában ' : avagi titkos hazába: 

es ymadkozvan: sirassál ezth mondya vala 

Vram Ihus xpus, meniey istennek fya: es 

10 lathathatlan<ak>^: ky az halhatatlan atyatol 

bochatattal ez uilagra: es fel V9wd az embe-

ry tes te th: es el V9wd az 9r9k halalth az 

kegietlen emberektpl: en bynes zolgalo lea-

niod kérlek téged: irgalmaz en nekem: mert 

15 sokath vetkeztem, tudatlansaag myat: t iz-

telveen: avagi ymadvan az 9rd9g9keth: yf-

iwsagomtolfogva: Mosth kedeeglen the 

'A h betűt a-ból javította a scrlptor. 
A latinos szószerkezetet (meniey istennek fija: es lathathatla-
nak) a scriptor megpróbálta magyarosabbá tenni. Az utolsó ragot törölte, 
a szavak helyes sorrendjét a föléjük í r t két vonással, i l l , kis a és b 
betűkkel jelölte. Végül a javítandó részt két kis + közé rekesztette, s a 
megoldást a margóra ír ta: lathatatllan] es menyei iistennek] 
fya. 
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ienckeeb :lty)t non efmtctícK 5ííe ̂ cntb nc' 

tuíWp: cs tttuiícnck ítl̂ ĉcjt: ̂  teítqtot 

- I^nok WcjftmAngMa megtclcnck 

Jitntl) Xpma mtmd^ il̂  ̂ ^giiltt.lK* V̂ í***̂  



benned byzom: ielennen légi ez kenokban: kyk 10 

zereztetveen vadnak nekem: hogi a t te ha- 5v 

talmas iozagodmyath meg gipzzek myn-

deneketh: kyk nem esmeertek a t te zenth ne-

5 uedeth: es mindenek fe lyeek: es ret tegieek 

a t te nagi ' neuedeth 

uRnak^ kedeglen Angiaia meg leiének 

neky monduan: Xplna vrnak f e r t e -

zet len es zepl9telen zolgalo leánya: meg 

10 halgatta az ur isten a t t e onzollassodath 

alhatatosson chelekeggiel: es batoroggyeek 

meg az the zyued: a három byrook el len 

hog l ' az ur istennek hatalma dychyrtesseek: 

Zenth xpína monda az Angialnak: Vram 

15 aggiad en nekem: az en,"* meg halhatat lan a t -

tyamnak: az my iduezitenknek: es urunk 

xpus ihusnak prpk leiének fegiuereeth 

M 

'AZ a javított betűnek látszik. 
^A kis u csak a később beírandó kezddbetű jelzésére szolgált. Sötétebb tin
tával talán nem is a scrlptor írta. 
^A h-t a-ból, az o-t egy félbehagyott z-bó'l javította a scriptor. 
'*A vessző itt egyértelműen virgula szerepét tölti be: az egybeírt két szö 
szétválasztására szolgál. 
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6 
<S Unhyi^ nem felek *. ÍO^«ÍA í̂ eHegfen An 

C8 iuiíui nek^ ̂ entk kíteSCn efe ielecí|? • Ĵ *̂ "^ 
:Xpmii Rccícglínfctáokiötkcjefctec'.Wak 
)>el»i)c$teecdb foe^ fecnactl) p előtte n^ltp 

Hcki .̂ $ /4ngynii eg mortclsi népiukstm €̂  

(?tpt cictctb ; c6' mjmdeTi O^nerninát toAa 

"tóicn Wetctí) nem ^tttm: u>tnii(k ^ ^ 
uttj* jtcácjfeTi \)euccn Ü Wctctfe megflida 



es senkyth nem felek: Vrnak kedeglen A n - 11 

giala meg foga ( j teth: es ymada az 9 feyere 6r 

es adaa neky zenth kereztnek ie leeth: Zenth 

xpina kedeglen fordola. iob keze fe lee: ta la la 

5 hel ihezteteth^ íeier keniereth 9 e l9 t te mykep-

pen a ho: es edesth mykeent^ a meez: Es veueen 

adaa az Angialnak es monda neky: Vram ez 

keniereth uegied e l : ald meg, es agl en nekem 

9r9k e le te th : es mynden byneimnek bocha-

10 natyath: ime merth t izenketh napya vagion 

kyken keniereth nem 9 t t em: Vrnak angia-

la^ kedeglen veueen a keniereth meg alda 

es adaa meg ennye az halhatatlanságnak 

kenyereeth: Es el veueen a zenth zyz: imad-

15 kozeek: es onzolla. A t ya th : es f iath '* : es zenth 

le lketh monduaan: Vram isten: my vrunk 

xpus ihusnak zenth A t t y a : ky mel to lko-

'A második h-t z-ből Javította a scriptor. 
Â t a scriptor szó f ö l ö t t i , két vesszővel j e l ö l t betoldása. 
A szó után egy kivakart betű nyoma látszik. 
A harmadik betű leginkább a-nak olvasható; egy hosszú szárú betűből javí
totta a scriptor. 
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?^.-, 

dsí cn folUm cl vcmir ^^tnixcáy: AíStÁ^ 
Ĵ iliud? íM^ Vnim idtti xpa6 attc nciicantr 

vi^ le tclueoi: Wuccn: 5etitl> xpTna â  ilk 

tmt!?: CB li Vmct Wcm Utrtujícni:̂ ^* 

lat^^cs jcgtnpetneV acUa: c6 ífmcj-tó^eae 
íî  (f ouccn ;tlftp tJik joíToátumcí ú̂ nic â  

(^b^ m<ntdttati:/p(mii avAj rmrc lotttntc 
ajiftetieju: ít ílcntk ^íemtolilaWta moti// 
A^AKnt^*aJ|;^Vl^c^mc6 vttnl^-: mcátf 
ftttt Icanoá 9>eí)5) d t^uccn .15 u^t t ve Í: ^ 
ttt;/\^(;>/4ffa^ti^Wt^en%critnűr . 



dal en tpUem el venny ez meg^ roshadatlansagnak' 12 
lí keniereth: Azerth 6v 

î  halaath adok vram ihus xpus atte neuednec 
k Es veueen az keniereth eueek: Vecherniekor 

yd9 be telueen; veueen: zenth xpina az iste-
5 neketh: louisth: Appoilinosth: es Venus is-

tenth: es le veuee három laytrakon: es . „> 
\ pueeth le oduaan kptee az ablakhoz: es rai-

ta le bochatkozeek: es el ronta az baluanio-
* kath: es zegenyeknek adaa: es esmeg fel tere ;• 
10 az 9 pueen: Nap vilagossoduan: el ipue az 

t 9 Attya Vrbaan: ymadny az baluaniokath: 
l es égibe gyoitveen zolgalo leanyth^: keerde v 
\ 9keth monduan: Houa: avagi mye l9ttenec 
í " • • • • • , 

^ az istenek: le esenek a leaniok lábaira, mon-
15 danák: k9niorg9nk kegielmes vr<u>nk^ merth 

i atte leaniod 9keth el t9rueen, az uczara ve-
6 tee: Az 9 Attya"* Vrban kedeglen igen meg 
i 

A két szó a scriptor sor fölötti, két vonással Jelölt betoldása. 2 Itt az y-ra véletlenül három pont került. 
A harmadik betű a vagy u lehetett, de a tinta összefolyt (vagy a scriptor 
törölt). A fölé írt jel inkább csak hasonlít a v-re, szerepe bizonytalan. 
""A második t a scriptor szó fölötti betoldása. 



7 

•1 

cnncKem: {|;)ol táttttci cl ^ i/}<ti(W< ;̂Xpmi 

Itdeglen nem A)ut» nekí̂  fd^l^tctt^^^ 

(Eftnecj mcndsL netf aj 9 >4ttjvi: íp-aA ît// 

ffíllmiid tíícnckct};̂  meg nem mond$nioa 

<n neiiem:lugeei[en/c6 W ocíl̂ cfcndL adkli 

t£jcdedf7;^W e W /i$cctt^:c8;wagj!ft(í 

amenW t/fenckctf7: ncuej dj[cnio5oí:cö 

ne IpiU^oDDHn <ili teád :§ená? xpni*** W ' 

áj(gíen meg n;̂ ca its; p j,<iút{7 mcmdiami 

JgÂ Â m ^ö/aal l?og jmiagpm A$ mennc^ 

iHentí?: C0 a$ 9 íwatí? xpűö i|juíf^:A?ien' 
UttíigueJv â ; 9 /4«r*i >tl>im; p^tAnc^k 
otetb tníitot >'C559Ífeí üCiiy': es bvi4tta ^ 
^najt. fijenilieíjb cmlet4í^:W^\?c^M«Ií 



haragueek: Veueen zenth xp inath: tenerek- 13 

kel parancholaa 9 orczaiath uerny: Es meg 7r 

kerde pteth monduan: Xpina mongiad meg 

en nekem: hol re i te t ted el az isteneketh: Xpina 

5 kedeglen nem akara neky fe le le te th adny 

Esmeeg monda neky az 9 A t t y a : Ha az i r -

; galmas isteneketh meg nem mondandód 
^ • 

t en nekem: kegiet len, es vad bestyeknek adlak 
I' 
' tegedeth: larol eleue azeer th: es ymaggiad 

10 a meniey isteneketh: ne uez el gonozo l ' : es 

í ne haragoggianak reád: Zenth Xpina ke-

^ deglen meg nyta az 9 zaiath monduan 

i Igazaan zolaal hogi ymaggiam az menniey 

\- is tenth: es az 9 f iaath xpus ihusth: Meg ^ ' 

15 haraguek az 9 A t t ya vrban: parancholá 

i p teth marok vezz9kkel verny: es h iua t ta - , ,'^ 
i • , • • . • ' " * ' . -

; tanak t izenketh emberek: kyk veryk uala 

'A g fö lö t t i pont szándéktalan. 
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el cfnck ü$ísi:j<^ná} Icdcgkn monda â ij) 

w o utalíifo* t>ilím: î nic a lî >. cn̂ fmê  
tJClticlL dfogiraojnaK.'rnctef^njrncten 

gUtldtvhtn nsiUitnj^ít^ l;>og ilin naf 
loj^oDigotatl? ̂ enuoá ̂  9 Icától: es 

-tĵ iltol: d tnetde s^^ tulwAicö W^^ 

Ti'lti l'í M ^ i f 



pteth: annera: hogi el fogiatkoznak uala. es * ' lit 

el esnek uala: Zenth^ kedeglen monda az 9 .. ;; 7v 

attyanak: Te fer tezetes: es tiztessegnekyl 

való utálatos Vrban: yme a kyk engemet 

5 vernek el fogiatkoznak: merth nynchen 

ereiek: Az 9 a t tya kedeglen vrban: nagi 

gettrelmben uala: myerth hogi ilien nagi ' , ' ' 

bozzusagokath zenued az 9 leaniatol: es 

paranchola: az 9 nyakába iaromfakath a-

10 uagi k9teleketh vetny: es kezyth labayth 

bekoba zekeztetny^, es be rekeztete^ 9teth a 

t9ml9czbe: El mene kedeglen az 9 a t tya 

hazahoz**, nem akara semyth enny: Hallá 

kedeglen az 9 felesege: hogi az 9 leania ily . .; 

15 nagi kenokath zenuedeth volna az 9 a t -

tyatol: el metele az 9 ruhayth: es hynte ' ' ' ; / 

hamuth az 9 feiere: es a t9ml9czh9z . 

'A latin szórend miatt (sancta autem Christina dixit = 'Szent Krisztina 
pedig mondta') kimaradt a név. (Vö. 17/13.) - , , .,. 

^íráshiba talán r e^ez t e tny vagy zegeztetn^ helyett. 
A z a scriptor szó fölötti betoldása. 
Az o egy részét piszokfolt takarja. 
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f' 

i 

tljoi cfcek:€8 fittm e$tmcmgaiwkti£ 

Itj?: ̂ pttta trgaltnii^ attt anĵ adtialcincíC 

tncg);>alolt óttH'CS cf;>alítc uagdjeri't 

j|ctkn cjgim;(£jn ccicdlemi;'cmi itgalitia^ 

ntetcni: cd fmc minacn wuaim tibieolifn 

Wnotn xpitiA. cn ̂ emcintnct uibgü: tiido 

dcc tncvtl:} cn Jtvkcltk íEgolctl?: C6 d̂  tn cm 

lútmctb cmtcrí: mi cWbg ev ̂  ̂ V t^MsJí 

t̂ tcntb:)̂ ogma5tcícjgc« iRcntb rm^ck^ 

^cntbjxpnia fecdí^un meg n̂ 'tufln aj 9 $A 

lAtf? iTKmcia ün̂ jiTiAK: f%g kvlbíicj cngcmff 

ttlcatioc/tialt: avag ft̂  netujtetcíb xpitia-

n í t atty ncmjafeyl^pl uiUmiJ^T^Ms 

^ amia^edcglcn mondíi nck :̂ öcnV «On 

numcla^ a^ettt^ enocmeá) tl^tlcatíjCHJ^ 



mene az 9 leaniahoz: es leanianak lába- - • -̂  15 

ihoz eseek: es sirua ezt mongia uala ne- 8r 

ky: Xpina irgalmaz a t te anyádnak: mer t 

meg halok e r ted , ' es chak te uagi az en e-

5 g iet len eggiem: En édes leányom irgalmaz 

nekem: es yme minden iouaim th ieed^: En 

leaniom xpina: en zemeimnek ui laga: tudó- ,- , 

dee. merth en zwl te lek tegedeth: es az en e m -

l9Ímeth emted: mi dolog ez: a my ra i tad 

10 tp r ten th : hogi mas idegen istenth ymadaz 

Zenth xpina kedeglen meg nytuan az 9 za- 1 

iath monda anyának: Hogi hyhacz engemet ' ' 

te leaniodnak: a vagi ky neuezteteth xpina-

nak a t t y nemzetsegtekb9l ualamikor: Az 

1 5 9 annia kedeglen monda neky: Senky nem 

neuezteteth: Zenth xpina monda: Myth 

mondaz azeerth engemeth the leaniodnak 

A tagolójel i t t nagyon halvány, lehet kettőspont i s . 
A h e-bó'l javí tot t betű. 
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f Um tiidodc 1bcg cn .<it, idtu^\t<f xpiiftic -

\jjftejjid!£rt^]bí30n);ft)(6 magütiajL'.cSmcg 

jMj^delmctt): SL^okííii) mmd meg gVŝ f̂̂  

jcf jk tncg nctn cfmeitcelí̂  .15 tit líhnth: c0 

"U 2mit/immi aity jí̂ dalttias' tcud'gclWet 

<o|i cl hmaami :Ai Q Hmik kcdcglen C3C' 

>cá̂ ) Italian: il?a3aí/03 UXi: e8 mmcleTicIzct 

aj 0 uxar\€i^ meg mcmdn: As 9 *̂ ^ k ^ 

1 ^ \>éjín \;>$x^ua\ mdultatcli â cjĴ â 

ti/il Jlen ti l;öltial Icuetn; nrluan ttĵ uctt' 

tCYvle A\ 9 W ; / i cUm: A5 uittjdi W'r 

dcglen d mencncK ^i );(^^^ a % ^íbol 

Xpinad; A^ ajjcm̂ xjK M^^^^ mindlátajL 

I 



Nem tudode hogi en az iduezi tp xpüs ne- 16 

ueeth ual lom: Az aky engemeth a meniey 8v 

vytezkedesre' b izonytoth magának: es meg 

feg iuerket te te th engemeth: es adoth nekem 

5 gypzpdelmeth: azokath mind meg gipznpm 

kyk meg nem esmerteek az ur is tenth: es 

le rontanom a t t y zydalmas teuel igesteket 

es az baluanyokath: kyknek myat ta uat-

tok el h i te tetueen, : Az 9 annla kedeglen eze-

10 keth haluán: hazahoz tere: es mindeneket 

az 9 urának^ meg monda: Az 9 vra kede

glen vrban haragual indultaték az 9 leá

nya el len, es holual leueen: nyluan t9ruen i -

re wle az 9 leánya el len: Az ui tezek ke -

15 deglen el ménének ky hozak a fog hazbol 

xpinath. Az azzonyok kedeglen mind lat iak 

uala zenth xpinath: es mymodon, vonat-

Âz ij talán egy elkezdett e-ből jav í to t t betű. 
A második a betűt talán o-ból javítot ta a scriptor. 
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.A 

9 
tíitíli uala a^ fo^sLitoi: tiaj fcl ̂ oual >uclt 

n i UAIA mcmdumi'. (£î  üttatltnnakiíltnc 

fcjclrccí oÉ^ l̂ V te hc^^ti^tídrAmoth: f ö p 

.xpttiíUl; íáentcrfnir; €6 mcmcia nctĵ rf̂ m^ 

Otn va^: jktolf c0 nndgádí â  tftcnefccá̂  
l)og WátnejjmelL nekd: ciŝ á̂WcíoUnal̂  
incg tc^diih: B.% tiixd'gcfb^\vd? ̂ cnvut 

tel: r^A Wcgícn ^madnr nctn akatocí aj 

ílkneícá);pataná?oío}i fct^enoííultta 
dceb nicj 9lctn>7': föntoualfta]?uiaííJltol 
en leancmtnai-: ĉntf? -ftlelé x ^ í l Uag ki' 
áucííj) ac$ cnneiem ófetttlmcí CdVgíoj? '̂  
len "Vttan: mettí; ^mmat ne Wvj engemet 

^á^gncKlc<inanatfk;mel(L tcf/íiül/lji^o ̂  
txyd^: mettí? nem uW en Í4tíam,:iC)tlaSíi 



tátik uala az fogháztól: nagi fel zoual yuolt- 17 
nek uala monduán: Ez ártatlannak Istene 9r 
segélyed pteth ky te hozzad folyamoth: Es pa-
rancholá az 9 attia vrbán: ytilp zeky elptte 

5 xpinath ielentethny: es monda neky: kpnip-
rwlpk raitad xpina azérth hogi en leani-
om vagi: laroly es imaglad az Isteneketh 
hogi kegielmezzenek neked: es zabadohanak 
meg tegedeth: az teueligésbpl kyth zenuet-

10 tel: Ha kedeglen ymadny nem akarod az 
isteneketh: parancholok sok kenokkal tege
deth meg pletny: sem touabba hiuattatol 
en leaniomnak: Zenth felele xpIna', Nagi ke-
dueth acz en nekem, O, fertelmes es kegieth-

15 len vrbán: merth ymmár ne hyvz^ engemet 
prdpgnek leanianak: kynek tegedeth byzo-
nytlak: merth nem uagi en At'tam,: Vrbán 

'A scriptor észrevette, hogy a Krisztina szó kimaradt, leírta ide, s 
helyét két vonással jelölte a felele szó előtt. 
Â V fölött elkezdett betú'szár vagy szándéktalan tollvonás van. 
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RttU ĉn jpatajoal k ulydStduttn: parim// 

jt*^"^ aemtf€íTi>:biiUn^ltcííegIen fijenWen 

Tpaneni/ cfmcg pamttc^ok \?iol^ fnlut 

bpl 5cnfí) >pmii: Cd haita aj p attanaK 
P (J2c3aiatii: eS mcnJa nc):p. O b íitlií̂ 3<? A> 

^ kefctwfcgt6 WJmi; ncW m(mcl(mi: 

pótol fĵ jcIaTiaiamalL g^ottomatikualiKc 

7mc áttc poncod (hftílcf uadnak Vcttctum 
S c d t ó ÍB cámcgaj t k ot^acínat gy;úa 
^attkt:/45(j) afta teátjUn mondámmá 

i ^ • • . 

iá. 

.^L^ 



kedeglen haragual be telyessedueen: páran- 18 

chola pteth meg foztatny: es sok kenokkal 9v 

giet tretetny 9 ' tagait^: Valanak kedeglen t izenketten 

az emberek zamual kyk 9teth^ kenozzak ua-

5 la: es kenozuán pteth el fogiatkozanak, Az 

9 a t t ia kedeglen^ Vrban nem elegezyk uala 

hanem, esmég paranchola violán, inkab, 

pteth kenzatatny: Es V9n fel"* az 9n9n teste-^ 

bpl zenth xpina: es haita az 9 att 'anak * 

10 orczaiara: es monda neky: Oh atkozoth 

es keserwseges vrban: neked mondom: 

El vezendp uagi a ipuendp világban, az 

pokol tyze langiainak gyoitomaniaual: ke-

uantad ennye a t t e leaniodnak husayth: 

15 Íme a t t e zemeid^ el9tth uadnak vet te tuen 

vedfel es ed meg. az the orczadnak gyala-

zatt 'at : Az 9 att 'a kedeglen monda: Xpina 

'A két — lap szélére í r t — szó helyét a scriptor a szövegben két vonással 
jelölte. 
Az e-t talán t-ből javította a scriptor. 
A -de szotag a scriptor szó fölötti betoldása. 
A szót a scriptor a sor fölé írta. 
A második e melletti pont szándéktalan. 
^Az 2 e-ből javított betű. 93 



numcbm teneked: JMOI cleuc cd ttnad 

ud â  illctiebápiV^ ncmmiacÍ5nclocí:nf 

mcmdkl; téged enlcancmitiali: ed bati<m 

íádoj/itidol a^tíleneWKittaícttcnctcd 

^e^yenlcgcöVnotat: tó nem ̂ abaáoitl;) 

megtegedeífcaj íl̂ l? meg ̂ lettculi a ót 

doltfol :Tddb tl;e ti^tcU:Jcnd? xpína lle 

de^en mcnotjagva tic^uem monda ne 

Kj7: ZTí tnden gonoíTagual mcj tptó; -ftt 

'tomeá ember: lícmtudpdelíoga^ cl^ 

iftcnneli. ^A: tgalTajnaK Pikgoílaga: ĉ Vi 

UgfuiK/diu^ií<;n;e: V mtnbqí^t^súíoá; 

dtauostat}^£í minden g^cno/lkffodatb.es 

meg ^Atadttl? enjcmefl;) :7n<j(H? ed i^eite 

alt^ engemcfcf; ydnt^yá^ ejeW^ t̂nuedé" 

tómeggVj^ aítc üydcíb:/4^9/4tu nem 
twuveti a j^ iKQjímtairáfb :patím^ola 



mondom teneked: laro l i eleue es imad-

iad az isteneketh: ha nem imadandod: ne 

mondlak téged en leaniomnak: es ha nem 

aldozandol az isteneknek: ik ta tok teneked 

5 kegietlenseges kenokat: es nem zabadoith 

meg tegedeth az a ky meg p le t te tek a Si-

doktoi : k i th the t i z te l z : Zenth xpina ke-

deglen meniorzagra nézueen monda ne-

ky: Minden gonossaguai meg tp l t h f e r -

10 telmes ember: Nem tudode: hogi az elp 

istennek fya : igassagnak világossága: ez v i 

lágnak yduezi tp ie: ky menibpl le za l lo th 

el tauoztatya minden gonossagodath. es 

meg zabadith engemeth: Mosth es 9 ér te 

15 a ky engemeth yduezyth ezeketh zenuede 

es meg gi^zpm a t te erpdeth: Az 9 At t 'a nem 

twruen az 9 bozzontassáth: paranchola 

1 

19 

lOr 

\ 
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Fti 

taij)':.cö £aWb ttteítenr a t o : CB olaitb 

ttcck: V:pítiaTieíÍ£gkt) A (iociurkíjrtpjtct:// 

um: ed mitoi ícngiitíUneli a ktek: mm 

den tclktmcg zoIkanS: ^entl^xpiniiliC' 

dcglm menö25agia nee^utn Tncmcla:£n 

eac6 líícncm kp tnctiekkn twg alcÜalL tm 

áiih: báalat üdok icne|iecl'.tn?inn^u6 

xpúé tn^mtb attimi:cj kcCtlkocíAnjim 

nclj?^' cl mgemctb: cíc nröchacl Iif atte 

jen4^ ̂ ejuUtb: cs lÜdTcci íg fwjdb: tó öl 

dbiuí meg (ptĉ K 1700 muAüitnwn. entaí ̂  

^ mcmclumi ̂ tb^cpttta: cltcwíe ícgottmia^ 
tnj;^ a }po^iwíhoi ^le meg cjeul; cd n^Uctit 



egi kereketh hozny: es zenth xpinath rea 20 

kptpzte tny: es az kerek ala langath ger iez- lOv 

tény: es fakath tere i teny ala ia: es o la i th 

a tyzben pt teny: hogi giorsaban el vegeztet -

5 neek: Xpina kedeglen a kerekre k9 t9z te t -

uén: es mikor forgatatnek a kerék: m in 

den testét meg rokkanta^: Zenth xpina ke

deglen meniorzagra neezuen monda: En 

édes istenem ky meniekben uagi áldlak tege-

10 deth: Halakat adok te neked: vram Ihus 

xpüs: en zenth att 'am: ez kesalkodasban 

ne hagi el engemeth: de nyoichad ky a t te 

l zenth kezedeth: es illessed ez twze th : es o l -

I chad meg p te th : hogi ne ualamikor en r a i -

15 tam prplyon ez kegiet len vrbán: Ezeketh 

monduán zenth xpina: el terp le legot tan az 

twz^ : es a poganokbol ple meg ezerth es negiuent 

'A t a scriptor szö f ö l ö t t i betoldása. 
Az az twz szavak és a kettdsponi 
scriptor a sorvégi kettőspontra í r t a , a többi a margökra szorult. 
hz az twz szavak és a kettdspont utólagos betoldás. Az a betűt a 
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11 
t̂ntttl̂  a^ (̂  mtnV ^^'^^^ ^ ^ ^ otalma: 

€6 mnaK >4ngiUĵ  idenncn uaUrmk nekr:!?: 

^)sn\ lieclcglen le WettTj' patancbola a k<«li 

tpl (^ctb.ce mcgWic >̂íe9) mondumiíXpi 

r\£í\y tanitotbtcgjiídeá? cj (̂ tdong l̂lcaclL' 

re: VAÜrncí m<g amdtctn: I70J V m g tífm 

uallanclocl:mcg V^^ ^ ^^^ ^^ ajli^ttm 

Î W t̂V i Ítntl?xpinalt<cltglín wímcla )ot 

bannáli Tlloíkn meg mcndmifatdtncö 

vthAn Cd -Imgtict mcjavofa.maíb aj cn a 

timjcpűs k|̂  cn^cmíA ê  tgâ  naialTagta 
tmntorf?; () a^ötnat vilagolTaga Vk̂  A íttyt 
fcgtliben uacínak: tcucl̂ gpknelt uta: mc%hs 

l»(nottalinál pigaTaga-.tó ^öltnaVk l̂̂ . 9tit 
)p)^\J^ umcf^e: ^ akf engemet tatntoŐ^ 
wftiáen tttdcmtmita: eö a^ cdx? t/fcmiclv 

MairiM 



merth az 9 meniey iegiese uala nagi o ta lma: 21 

es vrnak Angaly ielennen ualanak neky: v r - l l r 

ban kedeglen le vetetny paranchola a kerek-

rp l 9 te th : es meg kerde p te th monduan: Xp l -

5 na ky tan i to th tegedeth ez (jrdpngpssegek-

re : val lyad meg en nekem: hogi ha meg nem 

uallandod: meg halz es nem eelz az kezeim 

k9Z9th: Zenth xpina kedeglen monda Vr-

bannak, Mostan meg mondám: fer te lmes 

10 vrban es féregnek mezarosa. merth az en a-

t'am xpüs ky engemeth ez igaz ' niaiassagra 

tan i to th : Q azoknak világossága kyk a setyt-

segekben^ uadnak: teuelig9knek uta: meg ha-

borottaknak vigasaga: es azoknak' kyk 9 te t 

15 hyiák remesége: Q aky engemet tan i to th 

menden tudomanra: es az eel9 istennek 

zerelmere: azerth tegedeth meg gialazlak 

'A z - t egy halvány vonás szeli keresztül. 
Â harmadik e helyett először talán k- t akart í r n i a scriptor, aztán javí
to t t , 

'A z - t egy hosszú szárú betűből javí tot ta a scriptor. 
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7 

e6 Ai tl;>c]2mtmfcgc8 kcnrtdatfc meg utaltrm 

e9 mínci aíte j^atalmaiáaff^ attt atí̂ cUlal 

poboíbcli ^dpgtid-. /Aj 9 atm>cdcgloi Vp 

3Cteítttcn nem -t^^ uala númocíím d 

1?e^ctnae ^cef?: Wctc 9tctb at^mil^r) • 

jcpítíaie ^L uak ce töemiejt patand!?o 

tlabe í?íirími Angklí^ít^ojanilL ntrkf cte 

<led7:'e6teuiclí.9tca><5cfórf? c0%ortmi 

minden -Ccí!>e meg uigajecji: Jcnt̂ jXpna 

)iecleglen ncjuccti mCnoí̂ ajpb̂  mcmda w 

tam iíltn^mtnytr duof^^^y jcmeĴ ncjL 

[á^tl;) tudkmi. ee efmctcm /mctth ntm 
h^c} á en^em^: de m\is^ nteítb enne 



es az the kemenseges kenaidath ' meg utalom 22 

es mind a t t e hatalmaidath a t t e at taddal l l v 
pokolbeli prdpguel: Az 9 att 'a kedeglen vr-

ban:^ az 9 leányának^ bezidiuel meg gy9-

5 zetetueen, nem tudya uala mimodon el 

vezthetneie 9teth: vi te te 9teth a t9ml9cz-

be: es mikoron be vi teteth uolna zenth 

xplna: le wl uala: es istennek parancho-

latith gondolya uala: l9uenek kedeglen 9 

10 eleibe három Angalok hozanak neky ebe-

deth: es teueek 9 rea kezeketh, es legottan 

minden tes the meg uigazeek: Zenth xpTna 

kedeglen nézueen meniorzagba'* monda, V-

ram isten, menyey oruos: lelky zemeknek 

15 sebeyth^ tudom, es esmérem, merth nem 

hacz^ el engemeth: de inkaab merth emlé

keztél en rollam: es kwld9ttel ebedeth 

'AZ e lső a ( t a l á n i-ből) javított betű. 
Â kettőspontot mintha megpróbálták volna kivakarni. 
Az n fölötti vonás szandektalan lehet. 

""AZ első a fölötti vonás valószínűleg nem ékezet. 
^Medice, vulnerum occultorum helyett a fordító ocuiorum-ot olva
sott, s az így értelmetlenné vált mondatot magyarázni próbálta. (Vulnerum 
occultorum = ' rej tet t sebeknek'; oculorum = 'szemeknek') 
Â különös z talán utólagos betoldás. 
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€nnekem Att€Scnt\7 An^^ilittvl t'^vidoá^wn 

wtte tok K f̂aUíodaftmi u.ngo)i;c6ajcntío 

Tm Ûl̂ tcd cTi nelitm A mcg ualtaínaV eUcíe 

l<«d[?'. (Etel licdcglenVtibAn AJ p>4tt}i ktríde 

^$ 9 ntifeata: cörcttctnr íl tcngctíjc ptctl?: c6 

tm|i(mm Vittetatt^j î olna atcngctncKlí^e 

pttc: IJ( ue(ct> ptc^: cdlíg ottan ípgaáa yftt 

^tigilojínali fctcgc. ee úut uala >4ngaIo)t|{al 

atcnjjcmcKVp^án; ÍUcjuc'n^cnrt>X|Wiíí 

tncncw^agM:^acftö?ccÍL m<mcíuan;X>tí 

0^u6 xpuö' ky vcípnt 1?ag: c6 a tcgcdctp 

ríl^ct ilnttnljnttSLd: mutaílad atte c^ui^-

lOAth: €6 mcmjgad nelcm vctmtm c^tptn 

$tít ^m^ ielecicí^: mctii} tí)c a tengetnek 

Iwjcrniatífll cí meg áldottad pkté.eemo^ 

Rím tnacmcfiJíoUín iflttny patatK^of.ee 



en nekem a t te zenth Anga l i t t o l : Tudod vram 23 

mert sok kesalkodasban uagiok: es azeerth 12r 

kwldpted en nekem a meg ualtásnak elede-

leeth: Eiel kedeglen vrbán az 9 At t 'a kwlde 

5 9th zolgakath: es paranchola kpuet kpthny 

az 9 nyakara: es ve t te tny a tengerbe 9 te th : es 

mikoron v i t t e te te th volna a tengernek k9ze-

pire: be ueteek 9 te th : es leg o t tan fogada 9tet 

Angaloknak serege: es iaar uala Angialokkal 

10 a ' tengernek vyzein: Neezuén zenth xpina 

meniorzagba: ymadkozeek monduan: Vra 

Ihus xpus: ky vel9nk vag: es a tegedeth 

fe l9ket el nem hat tad: mutassad a t t e chuda-

idath: es mongiad nekem vennem ezegben 

15 a t te zenth ie ledeth: mer th the a tengernek 

vizeyn ia r tá l : es meg á ldot tad 9keth: es mo

stan engemet violán zyletny paranchol i : es 

Az a utáni pont szándéktalan lehet. 
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Vtnnan vtolan îJíttfncItiî fuWáí- ^ü^toh 

Ugoff eb meg cngemeíh vcam Jl̂ iÍ6 xpűíb 
jentb Vikgofitaftmi: cd â  tbc ínpK iga^S 
godítiak ímdicgefcm pítp^ecftncg mjemce 
€6 tníjííncm jent xpína ĉ Jtee eiel atcn^tt 
n«1t kpjcpvn m(míiíina:S<^atl^ mcnfcpl 
ntondiwi: )Cpitia mcg Ipalgatta aíít'̂ íJací 

tu menipl /IS p ícicu fcíct ícl(í(c: / áö '̂t 
xpítia i<;mj7 tftcmicji ctr)|>pfcgeá̂ . c0 cg fc^í 
fotí líol^: AngaloW co xíi^n^cáéi' 
acud: C6 oicf drcbttctö^utl tí^yntuim mtn > 
"bt pTnadlwiJCck nwmáuan: íatbatatUn «̂  
jepV^^" ̂  liíetmdi ícntblF^:kr ma Uí^l' 
iöttotí: es attad ncjtcm meg if̂ ^Öĵ íatUnfeg 



vennem violán zi letesnek t i z tu la t t ' a t , es t i z toh 2 * 

meg az zepl9kt9l kyk reám vet tetenek: es v i - ' 12v 

lagosych meg engemeth vram Ihus xpus 

zenth vi lagositasban: es az the prpk igassa-

5 godnak fenessegeben pl tpztes meg engemet 

Es mikoron zent xpína ezeket e ie l a tenger

nek k9zepyn mondana: zozat Ipn menibpl 

monduán: XpTna, meg halgat ta a t te vrad 

istened a t te onzollassodat, es legottan ip -

10 ue menibpl, az 9 fe iere íeier fe lh9^: Lata zet 

xpina^ Í9ny istennek dich9segéth: es eg bar-

soni stó lát : Angalokat 10"* i l latnak edesse-

geuel: es édes dychiretekuel . tekyntueen meni -

be^ ymadkozeek monduán: Lathata t lan es 

15 zepl9telen vr istennek zenth í y a : ky ma le za i -

l o t t a l ^ : es a t tad nekem meg halhatatlan<sag> 

vytasnak dych9segéth ' : zabadoh meg enge-

Az i -n két pont van. 
Â /] (talán s-bó'l) javí to t t betű. 
Az a f ö lö t t i pont szándéktalan. 

""AZ i e-ből Javított betű. 
Az m és a második e f ö l ö t t i pontok szándéktalanok. 

^A harmadik 1 javítás d-b(íl. 
A la t in birtokos szerkezet (glóriám immortalem renovationis = 'a föltáma
dás örök dicsőségét') bizonytalan fordítása. 
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13-

i>ítctttttli: c6 ̂ ölgjaltiakuala ncV cíH??t 

ueen â  ut ilíentl? • Â  p <atta Wcgfcn a^ 

la :Jcnt}y x^ma\cdíflen 1;alu4ti as P aitâ ^ 

naV Ijjalalátí^i.ottjnifclIiele/maclkasctK 

nwmcíuaTi: í?ala]iat ^o): nry atm^ntnaji 

vAoí^aTnTiaWraáknai ee áacoí̂ nakilífne 

Ticji W ôbpl'.lki' dlJC^Unr áiare^ engemet: 
V aldot^ uag <?tp&pí (?t9|jke Amcn ;-̂  
>- (Eniy Wdp tetdtun loiiemas V ^ 
jQttmi tókbc: nnixeL 'í^yon: 9 cs oalua 
noknat alnáMagos t^^tdou: At 9 tijtrnec 

y ^ 

lÜMi 



meth ez kegetlenseges Vrbannak kezeibpl ' : 25 

ky el végezte es feniegeth: holnap hogi enge-^ 13r 

meg plypn: Ezeket monduán zent xpina 

az Angialoktol esmeeg a tengernek partyara^ 

5 vi tet tetek: es zolgalnak uala neky dychyr-

ueen az ur istenth: Az 9 att 'a kedeglen azon 

eiel nagi kenokual es giettrelmekkel meg ha

la: Zenth xpina kedeglen haluan az 9 a t t 'a-

nak halaláth: ot tan fel kelé ymadkozeek 

10 monduan: Halakat adok my att'aynknak 

Ábrahámnak. Isaaknak. es lacobnak istene 

ky meg zabadital engemet ez álnak ember

nek kezeib9l: ky el vezteny akarth engemet: 

ky aldoth uagi 9r9kk9l 9r9kke Ámen: 

15 nEmy"* wd9 be teluén Í9ue mas byro 

Vrbán heliebe: neuel Dyon: 9 es balua-

nioknak alnaksagos tyztel9ie: Az 9 t iztynec 

'A mellékjel — az 1 díszítése miatt -ab fölé csúszott. 
Â szó vége (vagy a nazális rövidítése) a scriptor "tollában maradt". 
Âz első r - e t t - bő l j av í to t ta a scr iptor . A második a -ná l megcsúszott a 
to l l a . 

""A kis n csak a beírandó díszes nagybetűt j e l z i . 
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^cntrxpittiínaK mmákedctrd .̂ oUiafiian 

a^oiwtb^flidf? ̂ cnucdab Y?a!A:c8 bog m ^ 

í l d̂  baltiartölknak ^"ladaÍAta tum töcfca 

ía t̂ öltia magatl[>: tó^tanáíola íiÍ)y(yn hv 

OcU yfium^ ttolna: Zatuán atetb: mitt 

Igen jecptwlná: t̂ oĵ aUl̂ rua píté: cB 

ee V i á r netnl̂ í̂ Jí̂ *' c« amrntí^l'iUot 

tiik nag babtuunigoí-Jmucttcl.'Vtlrcl^o 

áü tmágetó JAUOÍÍ 5;tte(ibc:^pög d W 

níJ 4^irgalmas iflcTické^:l(FÍwülwd_ 

najt í5 fptónclk lic^elifcgcm C6 pVlirH mi 

(kn Idtoi VrallíoánaK-.latöb üou a^ctt|) 



kedeglen elsp wgie i e l en te ' . auagi hozá neky 26 

zent xpinanak miuelkedetyth: oluasuan 13v 

azokath. kyketh zenuedeth vala: es hogi meg 

es ' az baluanioknak ymadasara nem bocha-

5 ta volna magáth: Paranchola ez Dyon by-

ro pteth hozny i t i l p zeky eleibe: es mikoro-^ 

oda v i te te ted uolna: Latuan o t e t h : mert 

igen zeep uolna: hozzaia hyua p te th : es 

hytegetp édes bezedekuel kezdee neky mon-

10 danya: Xpina nagi io l es zepen zy le t tee l 

es kyraly nembpl vagi : es amynth ha l lo t 

tuk nagi haburusagot zenuet te l : Mycho-

da teuelgees zá l lo th zyuedbe^: Hogi e l had

nád az irgalmas isteneketh: kyk vra lkod-

15 nak ez f9ldnek kereksegeen, es (jk: kyk m i 

den lelken vralkodnak: laro l i eleue azer th 

es** ymadyad pketh: es ne akar i e l h y t e t t e t -

Az e fö lö t t i ékezet az eredetin j ó l látható. 
Âz elválasztójel tévedésből kerülhetett ide. 

'A második e f ö lö t t i vonal szándéktalannak tűnik. 
""Az s utáni pont szándéktalan lehet. 
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14 

c^ttcetidca: ait<gcíi<d ĵ̂ rua tdcntlelini 

^ leucUnvboi tmttd ĉ cLeö vuagnflík ê f-

b̂<̂  u«g: c6 ÁOTFimK t£gd[cíf>l5?a5af|̂ í tiag 

nckfcltíftualo nemc%eS fcccícimfiárffíi 

licdíqjlcn nem akawTiáoá 450Íaí{>l(iííitl>€ 

nckccí tn tplkm patancihoItíitnal«,:)iaíl;ftí 

•̂ 3 g9jV^*^^" ^ ifgAÍmad i/ícnefendi miat 

t(?a. ̂ <^nv(^[^t$ gcnioj itiíctcfecí- tulaíc/o 

n^éok teneked C6 nem jaî adj'í- mcgtc^cJe^ 

$tu tílaicd Itytlj pnác^: ^ínthxpmaial 
cĵ cTi tcketítum mmbí^agtim niímcía 

^ $ numáa A fyumú: Attx. íoíclmcfe^ 



ny embereknek prdpngpssegekuel: es ha 27 

ezt teended: en tegeded hy rua ' ie lent lek m- l^Jr 

eg leuelemben mind e zeles világnak e l9 t -

te . hogi te az my baratynknak^ nemzetsege-

5 bpl uagi: es aggyvnk^ tegedeth Jiazasoi"* nagi 

hatalmasnak: dychpsegesnek: es mindenek

nek fe le t te ualo nemesseges feedelmenek^: Ha 

kedéglen nem akarandod azokath kyk the-

neked en tp l lem parancholtatnak: hath en 

10 az gipzhetet len es irgalmas isteneknek mia t -

tha. zprnypseges gonoz i t i le teket tu la ido-

nytok teneket: es nem zabadyt meg tegedeth 

a t te istened kyth ymacz: Zenth xpina ked

églen tekéntuén meniorzágban. monda 

15 Oh édes vram xpüs iFiüs segéli engemet 

Es monda a byronak: A t t e fer te lmes 

bezydiduel nem hytetheczel engemeth 

' ' í r va" . 
A de genere Aniciorum ( 'az Aniciusok nemzetségéből') félreolvasása és 
téves fordítása. 

3 , 
Az a fölött szandéktalan pont van. 
Az o 9-bó'l van javítva. 
A szó fölé írt e betoldásának helye kétséges. A fölötte lévd jel (a tinta 
színéből ítélve) ugyané betű nyújtására, 111. kettőzésére szolgál. 
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en Â  mttitp tUcnth cl ^ajjam: cd â  cn 
^nam 7í,w xpu(H^ ;V lelcnncti vagcm 
en uikm: (?6 meg jábacíf fí? cti|[on€^ 
atte 4. ,5ÍJt%oí» k^cidnclt grcötelm^' 

dioíi (j>tmÍ7 ê$^9feuclKtcttünr:5Ctit 
xptnaWcglcti monda.'Jcmaiáj^nW 
fcgcéc6Vtalah?5 .*UfctiíenrduclpOt<>̂ )w 
dtól' rnv^ cnnécm AaXíá^' Ptĝ ra 

W ^olgnlfaí en ncl̂ ern: nietíh V B ^ "̂ 

meg gF-ítlaiUJi tcgcdah: mvkitúh Wtant 
attt iUFiadfV̂ Â: í^mtda aljw^ptna 
et^cniudem atte W^cnvtaffdiithic l̂î " 
n/dtiíí^k iMRd:)yoy ^lÖentH^c^ 



sem the: sem a t t e kyralyod kyt feelz: hogi 28 

i en az meniey istenth el haggiam: es az en litv 

i' vram Ihus xpusth: ky ielennen vagion 

en uelem: es meg zabadyth engemeth 

5 a t t e alnaksagos kezeidnek gyettrelmy- , , 

b9l: Meg haraguék' Dyon byro: paran-

; chola ptteth^ vezzpkuel ve re t t e tny : Zent .̂í •. — 

xpína kedéglen monda: Zemeliel zprniw-

seges es vtalatos a t t e istenyduel poronko-

10 dol^, merth en nekem chak <chak>'* az^ vigasa-

gyth at tad a kenoknak: Nagyob^ kenő- •. 

kat zolgaltas en nekem: merth hyzek en 

az en yduezitemben vram Lhusban: hogi 

meg gyalázlak tegedeth: mykenth vrbánt , , 

15 a t t e atyadfyath: Monda a byro: Xpina " ; 

el zenuedem a t te bozzontasydath: es kp- • .,:>* 

nyprwlpk raitad: hogi az istenekhez 

'AZ -ag szótag a scriptor szó fölötti betoldása. 
A második t fölött ket vonás van. Lehetne betoldójel i s , de ezen a helyen 
inkább a fölösleges betű törlését jelölheti. 
A fordítás — a tagadószó kihagyása miatt — kissé zavaros. (Lat. Horribilis 
vultu et abominabilis cum diis tuis, non erubescis.) Poronkodol = 'p i -
ronkodol, pirulsz'. , • „ . . . , 

'A SZÓ be van keretezve. 
A szó a scriptor két vonással jelölt sor fölötti betoldása. 
A b fölötti pont szándéktalan. 
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tá:̂ >.c9ttgftUnalBi0ötl̂  nnxpi^tíi^XfpmtSi 
Ktcliglín ídele: itlongad tneg m níkcm 
üttt nmeácö^:^to ícltlc; jD^on ̂ cnn^ 
ttcm :A|jína'm<mcla'. ifla^tt TAg ̂ í̂ on* 
tncu||y uak- e6 (Vfectj? Wufmroknalivaj 
ncuctn: /Uc^Ipataguek K}yyio:}>oiSkm 
^ a!t<̂  toíkcltljj: t8 as alkta ualo tF̂ Wn 

1bocl;attata: CB/ÉtteeK ̂ tcíj? aiiutt^cK €g 

Í9I A W W MfeaK tmla ee tmgc0>í: vala 
Otcri? '.^t^^xpína Wcej;kn>ma£Íto'. 

jí̂ Ffe iMÍla m<mdüán: IcgcHcí̂  djrí̂ jjjrtlck 
tcgcácÉf) i j ^ i á c t trtam i^ud xpué? 
mctA mtttoa t^tttl enjcmcíl? Violán 

tanod aj ünák 3<>ígáeol>cl^cj?ctnr 

j-jtii 



térply. es irgalmassagoth nyery: Zenth xpTna 29 

kedéglen felele: Mongiad meg en nekem 15r 
a t t e neuedeth: Byro felele: Dyon a z ' en ne-

uem: Xpma monda: Igazan vagl Dyon: '.?' 

5 merth uak es syketh baluanyoknak. vagi 

neueen: Meg haraguek a byro: hozata ' 

egi eercz rosteelth: es az állatta^ ualo tyzben •--' 

kemkpueth, es^: faggyuth: zurkoth es olayt 

bochattata: es feketék pteth az uitezek egi 

10 bplchpben: es az vitézek k9ZZ9l négien kp- , g 

rpl aluan rázzak"* uala es rengetyk vala 

9teth: Zenth xpina kedeeglen ymadko- "" f [•• • ' ;;, :;'>^ 

zyk uala monduán: Tegedeth dychyrlek .. • 

tegedeth dychpitlek vram ihus xpus 

15 merth meltoa tp t té l engemeth violán ;'; • >l^íf 

zylethny: es az kychyn zolgalo leaniodat X 
akartad az álnak zolgaktol ydegenetetny^ 

'AZ a javított betűnek látszik. ' • ' , - , . . ? 
Â második t a scriptor szó fölötti betoldásai _ ?»* 
A szó a scriptor sor fölötti betoldása. 

""AZ r z-ból javított betú. Az első z is javítottnak látszik. 
A -ne szótag a scriptor ponttal jelölt szó fölötti betoldása. 
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nhyic kcdegkn monda Jcpniíf ncmü 
letnt> tegcdcécilmoh^c^edk nu 
"Kqpen el^muednct'a^ilímcÍLtcgecke 

T^ Atol* ^ iAenc|i>ê  e$ cm ôtlmd okeí;̂  
V í ^ ^ íal)Ací|̂ í;ana)t tz^dtt attc V 
ncídipl Vift^ clleneKtpttd:jmdbxpin3 
k̂ecl£gkn mcmdii: QtctogncKltegbíen er^ 

fatamcéím.'nemfekm iittc tíiÜeíiáeí-
cs ftríegetcíráeíí; ̂ vhéy nikm mutncj: 

tctfcfchtc itoá;at)aK tejcHctté abol ^t ' 

l m IjJAtagualtclitlTeducn patancboía 
Â  9 íeieaifí meg otíun^ny cs tncjcite j 

/(len gettiettm^: c6 n)íumt mtótöíbtiT 
latuím mmcl ̂  î J(mF(íl̂ • 9 ne|tr cgtt^ 

t. 

: J 
i ^ ^ % ^ ~ >'l!»>w.'<«.*«^ú>ijihiiM 



A byro kedéglen monda XpTna nem il- ',- ^.' ' 30 
létnek tegedeth ez kenők: ved ezedbe mi- 15v 
keppen el zenuednek^ az istenek tégedet > 
laroli az istenekhez es onzollyad pketh • h'' í* 

5 hogi meg zabadyhanak tégedet atte by- í . . ' 
neidbpl kyketh ellenek tpttel: Zent xpTna '• 
kedéglen monda: Qrd9gnek kegietlen es :' .•'; 'l ' 
fertelmes fya: nem félem atte itiletidet 
es feniegetesydeth kyketh nekem mutacz: 

10 merth byzom az my vrunk xpus Ihus- v-5*' 
<ban> nak zenth neueben^. hogi az kwlsp sy-
tétsegekre bochatlak tegedetes ahol az 
en at'am vrbán giettretyk: Az byro kedég
len haragual teliesseduén paranchola 

15 az 9 feieeth meg beretualny. es mezeite- ' 
len giettretetny: es nyluán viseltethny *-, 
Latuan mind az azzonyok 9 neky égtelen 

-ti-

Ifi 

.í!'^; 

A k után nem írásjel, hanem egy tintafolt van. 
Az első n fölötti pont szándéktalan, . , 
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j 
16 

voltíít: cel^oj; dien Wnokat jeniucUt uol 
tia C{(cnlo50LurlmtnclfdtuiclaiiaknKm-
du/m: woT^mríiHaK **ittc ittlctrci'.íö A1II.<Í|I. 

tkgofolk üttt pAtitná^oUírd: iTlict^ ft̂ íd 
ĉ átcS: mcztb meg gKlatioci AJ ír̂ ÔTiy tctmc 

nicti02jAg1»ii nC3iien jmiadíi mtmcíiimiií ̂  
yfmj^t]SL}LydvLCittpic.% kiUiiit Ado)t: mttí-
cstiapcm mcndcnámclk dmcirtybtn^^nnt: 
nickoA tpl engemet: )?og mcndcncli meg' 
cfmcucnck engcmcá>:nttU cn telcanod 
i>agblt: l e veuen pt^í ül vitcjek.iJtuctlt 
at^nnl^c^c: }^űluii[lai£Ti:pataTicl;ölii 

t̂tí- shhc^^o^n;^ at^nüíh\ahsí\chBl' 
Í,sittA pta Â -jcke áctf^.cöniímda ncfey 

â -TiAy i/lmá;.' W vt^AlmAt nyár ^ 



voltat: es hogi ilien kenokat zenuedet uol- 31 

na. egienlp zoual mind fel riadanak mon- ' .̂  . 16r 

duan: Byro hamissak a t t e itiletyd: es alnak-

sagosok a t t e parancholatyd: Mierth tezed ' ^_ 

5 ezekes^: merth meg gialazod az azzony t e rme-

zetnek alappatt 'ath: Zenth xpTna kedeglen 

meniorzagba nezuen ymada monduán: Ez ,0 . , /•, •: 

világnak yduezityie: halakat adok: mert 

ez napon mendeneknek esmeretyben^ lenne: • ' • , 

10 meltoa tpl engemet: hogi mendenek meg ^. 

esmerienek engemeth: mert en te leaniod 

vagiok: Le veuén ptet az vitézek: viueek ' - ^ 

a tpmlpczbe: Holual leuén: paranchola 

9tet abyro ky hozny a tanách házba"*: es al-

13 lat tá ptet az 9^ zeke elpth: es monda neky •/ 

Xpina ipuel a templomba: es ymadyad , 

az nagi istenth: hogi yrgalmat nyery az 

"U 

'itt — talán véletlenül — három kis vonás jelzi az elválasztást. 
íráshiba ezeket helyett. 
A harmadik e-t talán i-ből javította a scriptor. "' ( 

""A z a scriptor szó fölötti betoldása. 
A sor fölé írt betű előtt s után egy-egy pont van: vagy betoldójelek, vagy 
a szavak szétválasztását jelzik. 
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r-
Itenotíböl lif)t neked W|f ítcítmi uadnaK' 

^jentbxprnaíclnrfuaTi il^ 9 ̂ Aúit);) mon 

dí!:*5D|Hm m)̂ á̂  toielje^ f t t nauatráSÍéi -

totilatoS aag c6 ii$ okt^istn aüatofcl̂ oj 
Cgcnlpe t(pífccí ma g a d . ^ illtkcfazsíS 
cngcme£{7 ii)-felfcg€8 lÖetinck^oíg/üo Icii 
tüth; Mat][? nem felem aíte {tntgctűy^ 
deth: 24lji^oni(nida'.Xp&i^ m)^íé)70g 
ckfpen julalmiij engemet: ( t l t w t ^ â  
tt iKiUjatitaíí'cUíí?- á^al̂ ^og neieuelíegr 
Tk latoí* aj xíttní^^: es a^olmáli teieg 
áld()5atot]̂ :1[>og irgalmaíBgof n/eíl?^ 
tn^tí- fokáig' ít 3eniU£ln€KtegeíUil;:>pí" 
na míniíía: jo l mcmdací íftcntyl á ioe ̂  
ipnotíf? 1tu^«den emtet: TTicttl̂ «« aj 
t n e t ^ íKennelittták iUo5iUOt>iX7 

o 



kenőkből kyk neked kezyt tetuen uadnak: 32 

Zenth xpína fel nytuán az 9 zaiath mon- 16v 

da: Dyon myth teuelgez: Te niaualyas fer

telmes es eztelen: az the baluanythoz. ha-

5 sonlatos uagi. es az oktalan allatokhoz 

egienlpe tpt ted magadath: Ne keseerges 

engemeth az felséges istennek zolgalo lea-

niath: merth nem felem a t t e feniegetesy- I 

deth: A byro monda: XpTna: myert hogi 

10 ekeppen zidalmaz engemet: El twrpm az 

te bozzontasydath. chak hogi ne teueliegy 

de ' iaroli az istenekhez: es azoknak teegi 

aldozatoth: hogi irgalmasságot nyerhes 

mert sokáig el zenuednek tegedeth: Xpi-

15 na monda: lol mondád, istentpl el ide-

genplth kegietlen ember: Merth en az 

menyei istennek tézek aldozatoth: ky ' 

'Különös formájú d ; lehet, hogy nagybetűnek szánta vagy egy elkezdett be
tűből javította a scriptor. 

121 



• 17 

tnenncit es-f^Mnckvtalkociína iwctt- Q ̂ i | 

tncf en^cmtt teneked mmdcn gcmoj tnj? 

• flWctt^ípliXWtoTccdcglen \n^^d uala 

^öinA Alí'öílwes ilícnVes c« ymsiin^ 9teA 

^Cnft7Xptria1t<dcgl€?i tncr/ín^afjíiilic^crtf? 

í d cmdiicn rmada mon duan; Tfó Cn̂ <̂  

Vt tflcn ĉntfcgeS Atsttu^ívd xpíie: R/ >ffF 

yá mcnd^nckct f ct^mimftl: V tcnganeK ^ 

\ ^aUptt̂ l vrjcue: meg vUajoíTitotíal enjft 

l̂ illg&s meg rnöíl- ingemé ^ölgalö íearío 
datf?: cö pm:̂ ncl7olráíí'b;' ménre e$t**lluí<-

^ íií? aj lcl|ielierf:'aWfetF edâ Vê edelm 

1)e plietf^^ocf^atrilrKn al u^xprna cs 
nag* Joual e3;t ni(nicla:^iu:imcbotóktt 
nífeecí lelketlenljaluaií djen Ynam xp«^ 

• M i 



mennek es fpldnek vralkodoia: mer t 9 pr iz 33 

meg engemet te neked minden gonoz my- 17r 

elkedet ty tp l : A byro kedéglen vigad uaia 

az 9 bezydiben: mer th a la i tya uala hogi ia -

5 rolna Appollines istenhez es ymadna p te th 

Zenth xpina kedéglen meniorzagra kezeyth 

fe l emeluén ymada monduan: Menyey 

vr isten zentseges at'am Ihus xpüs: ky ygy-

vel mendeneket t e r9mte t t e l : ky tengernek 

10 le za l lo t ta l vyzeire: es' meg v i lagossi tot ta l enge 

met az lelky violán zyletesnek v ize myat 

halgas meg most engemet zolgalo leanio-

dath: es parancholyad ky menye ez baluat 

ky i th az lelkeketh el hy te ty . es az vezedelm-

15 be 9keth bochatya: Fen al uala xpTna es 

nagi zoual ezt monda: Parancholok te 

neked le lket len baluani az en vram xpus 

A szó a scriptor sor f ö l ö t t i betoldása. Betoldójel csak a szó előt t van, a 
betoldás helyén nincs. 
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t̂ ttínak neiiel>enl?og )ff mcn ^icnvpló-

txímottmlty mcnc aicmplomhol: c6 ía 
W negueti liuit TJFínnöf: cö álla ̂ Vi te 
oí^öl jent xpm3 ncjir p/itanc^alt uala 

>Í:Ó ĉ ckctl̂  ncê ttCn ao)^ igtn mcj î ede 
eB at^ol efcct afpldte: cí cttan ftl IcWi 
na^ tcítcgttc ĵ tupíte m(m t̂ian:)̂ lí>í̂ î  
afte <mí(mgo/%pa rnenácneEbm meg[ 
jp^emk: mtu atmni? vnln â̂ >4fpöUi -
ntft tne^ jácnt^d Slttc otcl(;mgol%f <í 

j^ltnaflaga vagcm e«migl;algafot tt 
^ Ifiácíf?; ajctt iata: ca mencTíf a ttmplí 



ihusnak neueben' hogi ky meni ez templö- 3* 
bol: es iari negiuenlaabnyomot: es ahol 17v 
parancholok ot ahelien meg ali: Az bal-
uani ottan ky mene a templomból: es ia-

5 ra negiuen laab nyomot: es álla a helire 
ahol zent xpina neky parancholt uala 
Es ezeketh neezuén a byro. igen meg yede 
es arczol eseek a fpldre: es ottan fel keluén 
nagi rettegue yuplte monduán: XpTna 

10 atte prdpngpssegyd mendenekben^ meg 
gypzenek: mert ammy vrunkat Appolli-
nest meg ydoitad atte prdpngpssegyd-
nek myatta^: de 9 neky te raitad nagi ir
galmassága vagion: es meg halgatot te-

15 gedeth: azért iára: es mene ky ez templö-
bol meg latnya az 9 teremtet allatt'ath 
Zent xpina kedeglen meg zomorodeek 

'AZ utolsó n fölött kis vízszintes vonás látszik. 
^A d-t talán e-ből javította a scriptor. 
Az m fölött tintafolt van. 
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"^ 18 

Itcgetíen dimfegc:p2cíp^ AimfnVr íffőicli 
fádmcf nem címctcdc rl̂ ĵteí-míucljíe 
dat C0 tpt emiet. cEptc o, aiíaglim: cö mo 
ftmvtó tc^m ; f e V^cácn c6 tga/íagnajt 

VtUgo/Iagatöí el idcgemfít A\\poíLmcRl^ 
m<mdodtA<mjiy)3iy cxr\baáf(^l ĉ f̂naíía 
fodf?: cnliccicglen \jy^í]i a^ ínxílcntnuKn 

Jmt xpítia rmmc/uim: íUtlefe \nímiU>tt5 
jcpttí ej otalbiin tjibaltimit porti icmtp 
€ í ottan pöt^al^ te efiuti aí^alumí^nt 
^fní- jent xptnil frrMldotí^p.^v^ aj po 

iovuL fel itac/míík Tn<mátt^:^wJijL 

jtowaiaa^jji:.. - - - - - * - - - " '••»*.'•• J 



az 9 bezidiben: es monda: Igassagnak 35 

kegietlen ellensége: Qrdpg az meniey istenek 18r 

felelmet nem esmeredé: kyket miuelke-

det es t9t ennek ellpte ez uilagban: es mo-

5 stanes tezen: Te hytetlen, es igassagnak 

világosságától el idegenplt Appollinesth 

mondod istennek ky emberektpl chynalta-

toth: en kedeglen hyzek az en istenemben 

az en vram iHüs xpüsnak att 'aban: ky ne-

10 kwnk az világosságnak aggia igassagat- ' 

kyben en hyttem, es hyzek: Es imadkozék 

zent xpTna monduan: kérlek vram iFiüs^ 

xpüs ez oraban ez baluant porrá lenny 

Es ottan porra Ipn le esuen a baluani: mi-

15 kynt zent xpTna ymadoth vala: es az po-

ganok kpzzpl sokan hyuenek: es mind egi 

zoual fel riadanak monduan: Vrunk 

Az elválasztójel i t t tévesztés lehet kettőspont helyett. 
Az I - t kis i-bó'l javította a scriptor. 
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j | ^ jcpuA patdmdioíSM tant i W ^^ 

mctt rrnncl cjnaptgC^ tmclgcftjmK rrW 
ttim A^^aliiatiroW- î frxelt aluncm â  

Afpoílines i(íeneti:í?o0 le cfiim ^tnagíi 

^mi el tcmlót vottia: CÍ ĉ enunulá i)(;<m 
Yd (jt meg billíaticlv^ Alkarjait myncm^ 

(wl̂ olkíyíecneKxprnH (jrtd^ 
míaíía Í15 9 itkm Ajfciíitits- Scn cnjcmcf 
jcmojol el veji-; ejí mcmduan â  br:o Öt: 
tan tneg ttítene C6 mcg^Ala.ü^l*^ 
d<gltn xpfha astymlc^en dvd îtiUn 
n^ Ví i&nfb; Vlemf V»d(j> ct multtátiíúiö 



Ihus xpüs parancholliad reánk ipny a t t e 36 

istenségednek bizonsagat: hogi my es hyg- 18v 

gywnk a t t e igassagodnak világosságában 

mert mind ez napiglan teuelgetpnk ymad- " , ' >, 

5 uán az baluanyokat: Hynek akoron az 

paganok k9ZZ9l ez kereztyen hytben^ iiarö 

ezer fyrfiak: Es meg re t tene Dyon biro 

Appollines istenen: hogi le esuén pmaga-

ban el romlót volna: es ezt monda Dyon 

10 Ha ezt meg hallandya a kyrali, mynemp , , ,̂ . 

dolgok l9ttenek xplna 9rd9ng9ssegynek 

miatta az 9 istene Appollines ellen, engemet x 

gonozol el vezt: ez t monduan az byro ot

tan meg re t tene es meg hala: Vala ke-

15 deglen xpTna az t9mloczben dychiruén 

az vr istenth: Nemy wd9 el muluán: iuta 

mas byro azés az kereztieneknek kegyetlen-

'A h fölött tintafolt van. 

• - • • • . ^ 
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Iqcécíknfcgcincuci yvix^n^i^c^ucn â cte 
1? fii tanAc};)3AÍbim:cö̂ ent xpmanak my.cl 

y^idtíft náíí̂ ^o^umi mífecnottnitgoluar 
tatíanal-volna 9 előtte :^mtxürna^ Mo 
,jibr ckíbel^qafa: íótncnclií|ulian9r):pi 
na )^£á\ottítm}^og fok dolgoWá^dttetíl 
atte ̂ tĉ ngpíIeĝ 'cínchm^Attfl: luon^an. 
ifltol* clcuí c$ t̂ maáfAd A3 t̂̂ lt lílcnekee 
ÍJ6 tee^ aUojatot náir^il^áVcieglen nem 
álíAtAncíocl Â  ̂  pa:tímcbölatmiat tcimed 
ajmiarlnocl â  cn illen '̂mcf-: faljjaí: en ft 
niheí- 55nnlj)ircj[t6"kcnoW solgaítatöfc;e$ 

jtíkt-i^nt xptriaVíUjikn fd n̂ í-uan ai 
0 34íát mand[íi?í)ttnj;ic ̂ okj uiendztí-
Julíanus áioclala:toft tó (;>tc/9̂ nckicjcít 
e& iftcntie); áUnfcflít: ncml̂ î ÉtcímJt el 



seges ellensége: neuel lullan^: Ipuen azér t % ' 37 

az tanach házban: es zent xpinanak myel- 19r 
kedetyt neky hozuan' mikoron meg oluas-

tat tanak volna 9 e lp t te : zent xpínat itilp ., * v-;., 

5 zeky eleibe hozata: es monda luliang: Xpl-

na hallottam hogi sok dolgokat chelekettel 

a t t e 9rd9ng9ssegydnek myatta: Mosthan . ;Í-.-^ •-;_ "' 

iaroli eleue es ymadyad az 9r9k isteneket 

es teegi áldozatot nekyk: Ha kedéglen nem 

10 akarandod az en parancholatimat tenned ' .,, 

es ymadnod az en istenymet: tahat en te 

neket Z9rni9sseges kenokat zolgaltatok: es ' ' - '••} ' 

az xpüs kyt te t iztelz meg nem zabadyt t é 

gedet: Zent xpina kedéglen fel nytuán az 

15 9 zaiat monda: De myre zolaz ilieneket Q '*?'* 

lulianus, chodalatos es 9rd9gnek rezese-^ 

es istennek ellensége: nem hyttetnek el 

'A h javított betűnek látszik. 
Tévedésből kitett elválasztójel. 

in^-
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cngcmcí mchi^idpi: mart cn axpíifnak 
yHf^ leanh tuigoíi: nem íckm a l̂unok / 
Bihí'yk cnticlum acíímdoKtct^UoI'Jtili 
anu« kdiíglen p.*itancl)clíll;íjt<nn napo 

Tiotinktnicncjcí^ gFOttanr cementxpttiat 
^bdi veítctTif: x9alii tofí^ikn ^cntjcpitiíl 
atsTkctncnĉ cttn dvcfjitucrt â xnr Jrcntlb 

vttc^A Ijiilumi ê  ^c^ntot tgcn nicg uífc 
ntnck.C5 cl mincnő- meg iclcntekjttU 
anöfiiíll niímaunn: Sitiim rui^yaolwt 
bíilLatik aj kemcncwcn W mvníctigen 
tncg zettCntc; ^Jjt l̂ üKíjn jttlían^ meg 
x^datsí afkcmenc^ae:cölclcK5cntxpt 
nattnmtVa â  íet^d^bpl ^mc1:F dr / 
cbtriítn â  Vr ilíciit: eöikf^l?c^3^f!^ ^̂  

•Í&jA''tVVi*HÍ>t>3»A.N.i'V •>•«<!- .: •• * « « - •••i'VP^r-



engemet a t te bezidyd: Mert en a xpüsnak 38 

zolgalo leania uagiok: nem fé lem az kenők- , ,... . . i , 19v 

ath kyk en nekem adandók te tp l led : l u l i -

anus kedéglen paranchola három napo- í 

5 kon kemenczéth gyoitany. es zent xpinat 

belé ve t te tny : Vala kedéglen zent xpTna 

az kemenczeben dychlruén az vr istenth . ; ' '. 

es nagi zozat ipue ky az kemenczebpl: Az 

vi tézek haluan ez zozatot igen meg re t t e - * 

10 nenek, es el ménének meg ielenték l u l i - l 

anosnak monduan: Vram nagi yuoltést 

hallank az kemenczeben. ky mynket igen ' 

meg re t ten te : Ezt haluan lu l ian^ meg . , ; 

ny t ta ta az kemenczeet: es lelek zent xp l -

15 nat. mint ha az ferpdpbpl ipne ky: dy- - ' 

chiruén az vr istent: es ky hozzataték az . -. , 

y t i l p zék eleibe: es monda neky lu l ian^ 
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yiVondiiui m€g cö usdlisid mcg cn nekem 

Ttttntlcn tctmc^ctce m cg ^̂ 5 tel, I^il Re 
dUgkntum ákatitndccí. meg uallanod 
énnekem: Jí^ny^íigeőt ketioka^adolk 
^cncktd.',^cni xptia monda )ugm<n 

(j^öS^ti^kitn^ neni-tdcm atfctcnregc 
j tcficict: /l5 ux tften â  en ícgciií^em: ha 
I VAgícn t<?t> c& 3cm(n ctpá aiiog -nagiob 
i ^dtíémyd: mutaCí meg cti ncltcm ĵ uU 
' anuéliedeglen pamncboíalpö^;;' eg üa 

tolót, eö paranáiöla nek̂  keí-Tugrolkatí? 
j ífcntxprnata ooáiatnra: cíö mcmda ne 

\y íiilimtuő: A^ ottdtad meg etinckctn 

Í
3cpnta nenök t n ^ bsaóÜ^Sitodt ^ otta 
mil?t/KeW:pti<jC|mia numda: Uytít 

' f- rl'^TfiililTfti'irki f'>iilflrilriÍ>Bílmiiiini -•• .1 ,.-•-,-.,^..t.'•\ MÍ 



Mondiad meg es ualliad meg en nekem 39 

xpina minden 9rd9ng9ssegidet: kykuel . . . ,^ 20r 

minden termezete t meg gipztel: Ha ke-

deglen nem akarandod meg uallanod . '•..•.! !.'.,: 

5 en nekem: zprnypsegesb kenokat adok 

the neked: Zent xpIna monda. Kegietlen 

Gonoz^ Iu<a>lian9^ nem felem a t t e fenyege-^ 

tesidet: Az ur isten az en segedsegem: fia 

vagion t9b.'* es gonoz erpd auagi nagiob 

10 giettrelmyd: mutasd meg en nekem. luli-• - , .̂v. ,-j, 

anus kedeglen paranciiola hozny. egi ba-

iolot. es paranchola neky ket kegyokatii '- " V Í ?':>!'• 

zent xpinara bochatnya: Es monda ne-

ky lulianus: Mondiad meg énnekem 

15 xpina, nemde meg baiolhatode ez okta- . . ' 

lan bestieket: Zent xpina monda: Hytet-

ien, es eztelen: es ér telmetlen: en hyzem 

A G mintha egy hosszú szárú betűből lenne javítva, s ezért le t t nagybetű. 
Az első a áthúzva. 
A g fölötti vessző elkezdett betűszár lehet. v | 

'*A pont nagyon halvány. ' ^ 
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f*f<S 

bog ai cn \nsmx JpttSxpíi$ cnudun* nutt 

dm flttttcltncmtm ukn viigcm: julianuö 
l i e d ^ n t£a l)ocbaítata a^tóliegbkaí-
'kyV cgie vcmaK tnagoltat: ̂ cnt xpina 
Tatattial cs tiyaliak unla â  ̂  talp^itb 
gtnexpmafeűJcglcn tncitW âgba nĉ um 
nag )t^)vWlata(rob>al ĵ maáikajccK 
mcndukn. HdaW adoli ttttekccí watn 

a3olinaK ligcíífcge Tirl̂  fitlrí̂  attc nciudct 
tticti cngcntct mdtciÖuJttal a^u^majO 
tögctn^ cftnacttfiicKlínncm: JiJian^ 
ttácglenm(mcU a l̂jaiolö crnbctncíi.Uem 
de tbccd ̂ ídxmgoö Vafcr^mWfjad â  

" ' jlen â  ^ baiöíafiual nidcntH uíua 

? 

file:///nsmx


hogi az en vram Ihus xpüs énnekem min- kO 
den giettrelmemben ielen vagion: lulianus 20v 

kedéglen rea bochat ta ta az keth kegiokat 

kyk égibe vonak magokat: zent x ^ n a 

5 lábainál, es nyallak uala^ az 9 talpaith 

Zent xpina kedéglen meniorzagba nezuen 

nagi kpnyphullatassokkal ymadkozeek 

monduán: Halakat adok te neked vram 

Ihus xpus: igassagnak világossága: es 

10 azoknak segédsege kyk felyk a t t e neuedet 

mert engemet meltolkottal az uzo mazo 

férgeknek esmeretesnek lennem: lulian^ 

kedéglen monda az baiolo embernek: Nem

de thees 9rd9ng9S vagie: Indoichad^ az 

15 bestieket hogi gieteriek 9te t : Az baiolo ke- . 

déglen az 9 baiolasiual yndoit'a uala 

az kegyokat: Az kegyok sietenek az ba-

Az u szára elmaszatolódott. 
Az í - t kis i-ből javította a scriptor. 
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iolota <^ míg l̂ect (^Ct: C8 UvJky nctn mc 
U oáa minnyi^ixtt xjntia Wdeglcn yms. 
cl;agot tciiecn ntcmda a RcgyoknaKipa 
tancbobk nmé- \ o majo fc^et aj öi 
VzAttitiAV-.Xptíö jl[?ufniik ncucucl:mcn^c 
tct attr Vclútcktc: lentinek nem Attuan 
(&legottmi aj 9 l̂ dletK mcncnek: (Sí 
tncnle íckcntitcíi ̂ tntXfina rrtiAclKo 
ĉk mcmdiian: Wcnnck eöfpUn^iHc 

nc\\y fcocbWd attt íuiclat^^/;u6xpuíf 
cö -fcl taniajfáá iasaatrf? l^abítailöl:en' 
5cmcí- attt^oígalouanoc/aá; WjaS meg-
e0 attii ^€nt et(;»cltcnxg tdenfcgüitickV^ 

^ tíilmaílagAual̂ tíma^cl -ti a ií;iiIaíl)ol ĉ  
emkcttl;: (£ö meg -fcj^ a^liölt cmlctntk 

Rê tttl? jctirf? xjnna.Tncmc/iian; bvam 
ijlcn fe^dr mcj7 ^MCmef-ZW cttb 

^ Ü 



iolora es meg pleek pte t : es senky nem me- Ul 
re oda menny: Zent xpina kedeglen yma- 21r 

chagot teueen monda a kegyoknak: pa-

rancholok nektek vzo' mazo férgek az en 

5 vramnak. xpus Ihusnak neueuel: menye

tek at ty bélietekre: senkinek nem artuan 

Es leg ot tan az 9 béliekre ménének: Es 

menibe tekentuen zent xpína: ymadko-

zek monduán: Mennek es fpidnek is te-

10 ne: ky bocbatid a t t e fiadatb Ihus xpust 

es fel tamaztád Lazaartb balottaibol: en

gemet a t t e zolgalo leaniodath balgas meg 

es a t t e zent erpdben. es istenségednek ha-

talmassagaual: tamazd fel a balalbol ez 

15 embertb: Es meg foga az bolt embernek 

kezeith zentb xpina. monduán: Vram 

isten segély meg engemet: bogi eztb 

'A V talán javított betű. 
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tníndWtuiti drcl̂ atek ̂ m^cni netudct \ 
ttiíXt it vag â  cn iílcncm: tó minden lo 

tofcn cl?cltkcggil: mat m p̂c vcleci va 
gföí̂ : t6 VAkmrVVtenJc3 cntolkm: mcj 
íuktiji tcnckci: Jent-tpwaTtcde^cn 
wcg ugjt ̂ me kctcjíiicl AjT;il<?̂ tadb tó | 
^UiiUa nKmdttan: Uwniaj* ía ly meg- ! 
Ivottal: my ipítint xp t̂S Ifcüfnak natebc ^ 
^ Icgöttati íd tátnada le cfttcn í̂ t̂ í̂̂  : 

adöK atte LÍlcncclnck-̂  engemet bAUo | 
tAJboUdtama5toí^:'^^lian*('kcc^^ j 
m<mdU r̂ ^ptna ckcg Icgun -tí^cnikca: , 
nug mutattad ytnmav imndcn ^td^' 

tedct: l^el joidxjli aj mj; tlíen^ 



mind latuan dychir iek a t t e zent neuedet ' Ul 

mert te vagi az en istenem: es minden io - 21v 

zagoknak^ mielkpdpie: Ez zozat i9ue meni -

bpl monduán: Xplna^ byzaal. es a lhata-

5 toson chelekeggiel: mer t en the veled va

gyok: es valamyt kerendez en to l lem : meg 

adatik te neked: zent xpina kedéglen 

meg iegize zent kereztuel az ha lo t ta th es 

kaia l ta monduán: Tammagi fe l ky meg 

10 hol ta i : my vrunk xpüs Ihusnak neuebe 

Es legottan fe l tamada: l e " esuen zenth 

xpinanak lábaira, monduán: Halakat 

adok a t te istenednek, ky engemet ha l lo-

ta ibol fe l taünaztoth: Julián^ kedéglen 

15 monda: Xpina eleeg légien the neked: 

meg mutat tad ymmar minden prdpn-

gípssegydet: lerel fordoly az my istenpk-^ 

A t f ö l ö t t i vonás a papíron lévő hasadék nyoma. 
Az elsd a- t o-ból javíthatta a scriptor. 
Az n f ö lö t t i vonás a tú lo ldal i írás nyoma. 
Az 1 e-ből javí tot t betű. 
íráshiba istentpnk helyett. 
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es tíhtmcb'fcltltneneV/1 UAIO cttttkn 
ertict-ncmlatualí. atftjcmcula^i^atal 

ja]báCc%otía rnitiden jcnojcoli/altan*! 
cjctt meg l̂ ittagticcl;: C6 ^Cnt-jcmtianak 
emlcttl; cl tncftefe: ^̂ níV* xy ma mmich 

^Atancí?ölaíicí il̂  cn cml^mcí-elTiictftí-
n>?; iaáíToíí c6 ncê erí te ebeden cmfetr 
meté si% veet V^iée tc/-til>l:>':-^ ^ 
Vmtmn ^cntxpma mcno?íaí)a:Tn<m' 
da: Valúsit adót te n c M \,7am \h^ 

A J 



h9Z ky tegedeth eddigien el zenuedeth ií3 

Zenth xpina kedeglen monda: Te eztelen 22r 

es istennek fe le lmenekyl ualo e r te t len 

ember: nem la t taak ' a t t e zemeid az ha ta l -

5 massagokath. kyket tp th az menyey isten 

es az 9 fya xpüs Ihus: ky az 9 zolgai t meg 

zabadi tot ta minden gonoztol : lu l ian^ 

ezen meg haragueek: es zent xpTnanak 

emle i th el met te té : Zenth xpIna monda 

10 neky: Mynden iozagtol el zakkaztatoth^ 

es k9h9z hassonloth kemeni zyu9 lul iang 

Parancholaad.^ az en eml9 imet el me t te t -

ny: Laassad"* es neezed te eztelen ember 

mert az veer heliebe tey fo ly ky : Es t e -

15 kentuen zent xpIna meniorzaba^: mon

da: Halakat adok te neked vram Ihus 

mynden orzagoknak kyra lya. mer th . 

A harmadik a fö löt t szándéktalan pont van. 
A harmadik betű eredetileg g vol t , késeibb javí tot ta hosszú k-ia a 
scriptor. 
Szándéktalan pont? 

''A második a fö löt t szándéktalan pont van. 
Kimaradt a g. 
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r̂. 

^ 

tneit mtltolk(rtta( cngcrncí-ttwg ̂ átaStifa 

ním a$ tncg íömoll>atatUtifíi0naklu)2ö r 

;$cnt xpína: lö^att? v t í í t ó 

pAtAtiáTöUtíiíVn:(^ aj aajonyöV^kn^Cti' j 

/ ^ ( 



mer t ' meltoJkottal engemet meg zabadita- *4 

ny testemnek minden vezedelmetpl: ^ 22v 

mert tudom hogi keez uagiok ymar el 

végeznem az en kesalkodasomat: es ven-

5 nem^ az meg romolhatatlansagnak koro-

rona ia t ' : Ezeket mikor mondotta uol-

na zent xpTna: vi te te ptet az biro a tpm-

lomczbe"*, Es lataak mind az azzonyok 

az haburusagokat kyket zenuedet uala ; >• 

10 zent xpTna: sokath^ viselnek uala vélek . , 

az 9 iozagokban: hogi xpinanak hyzelked-

nenek, es vigaztalnak pte t : Es leleek p te t 

vezteg wlue: elmelkeduen az ur istennek 

parancholatiban: Es az azzonyok be men-

15 ueen az tpmlpczbe: le esenek zenth xpina 

lábaira: Zent xpina kedéglen uigazta-

lya uala pketh: Azok kedéglen chudal-

A scriptor a mert szót véletlenül megismételte. 
Â V javított betJ. . 
A - ro szótag tévedésből ismétlődik. • . ' 
fráshiba tcpmlgczbe helyett. 
Â távol esd betűket a scriptor később kötötte össze. 

.A-^ 
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Y)oltUllleU€tl \)Ö5Atíl jlilliltlllÖ SClltXpl 

nat Síi fíilol?iuVi: cd^rtia otct íálp $c 
liv cUtle: cí moncta tickj?; JĈ m̂alK tglt 
áttc rcl9cl: ̂ a t iotdul^ â  cn iftcním / 

^<$: Dali^cn nem akarod, cn cl'vĉ cm 
atte elcecdcel?: c6 ĉ e tcncjicd ticm-tw:(;nn 

^mtbxpmalicdíglai mcnbc tcKcntucn 
Ob cn cdcö lílcnem^r tnĝ ctnct cl nctn h$ít 
u l tcVcndi en team te jolgálo Icanödia 
C6 pataniol cngcmce icnem tcl^oa^ad 
^ ^cfalködafban: £0 ^o^atVi mcnlpl 
9 hô âia monduan: ^mc aj mcnvct ntcg 
nrttattanak/ p̂tcl cő ibcgcd â  tlKTjosona 
dat. Hicie â  ^cnt ^n^aloV Wtnak tcgc 
dcíb: c$ aídraj; a^at? i/ícntl? ti ̂ e etetted 

r j 



koznak uala az 9 nagi zenuedesen: Azok <>5 

kpzzpl kedeglen heten hyuenek a xpüsban: 23r 

Holual leuén hozata lulianus zent xpT-

nat az ytilp házba: es hyua cptet itilp ze- ^̂  

5 ky eleibe: es monda neky: Xpina be tplt 

a t t e ydpd: ymar forduli az en istenim

hez: ha kedeglen' nem akarod: en el vezem ' ' ' 

a t t e eletedeth: es ezt te neked nem twrpm 

Zenth xpina kedeglen menibe tekentuen^ 

10 Oh en édes istenem, ky engemet el nem hat

tal, tekench en reám te zolgalo leaniodra 

es paranchol engemet Í9nem te hozzád 

ez^ kesalkodasban: Es zozat Ipn menib9l 

9 hozzaia monduan: yme az menyek meg 

15 nyttat tanak, l9iel es végied az the korona

dat: Mert az zent Angialok varnak tege-

deth: es aldyak az ur istenth the ére t ted 

1 - * í ' - , i ? i í - , : 
A -de szótag a scriptor sor fölötti betoldása. 
Kimaradt a monda szo. 
Â javított betű helyére szánt z-t a scriptor a margóra is kiírta. (Vö. 
5/12.) A betoldójel itt két vonás, csak a betoldás helyén szerepel. 



; — . . . . • • -n 

Tpog te attaíUnkgottol íoguaT^aliglítn 

' mq; tateoí: te^tckt a^ aájatatoíKigban 

licfcííköáafodafl?; ( B m ^ ^ o j a t l ^ W 
Jota moncluan-̂ <j)i«l vcgcd A^^^Vnfti v 
godaltnat.cö attc zcmiol^atíáanlkgoi^ 
ti2l< ĉíĵ actalmatl\'(&fV'Ü4iar̂  , 

Tjocknta nrkW/eó 5cntb)cpttiatm<g 

üO^Síta'!^<ftxz Vcácglcn^cnt^ptna ncm' 

jércgd?öl-.cglLj;Vríl^«ala axpíií/')*^' 
i?an Jent íjcpma my,\t eö meg W e joUf 

ioWvcn:- ̂ e tJj;cfitelu:cl<^n íenti; xpi' 

^ítíTnuön«»9 >wában *. aj cíUöXfuf 

I f iniiaff^ 



hogi te ar ta t lansagot to l ' fogua hal ig lan^ 46 

meg ta r tó t tégedet az alhatatossagban 23v 

Azért az Angialok prplnek latuan a t te 

kesalkodasodath: Es még zozat Ipn hoz-^ 

5 zoia monduán: Ipiel végied az prpk nyu

godalmat; es a t t e romolhatat lansagod-

nak, dyadalmáth: Ezt haluán lulianus 

bochata nylakat, es zenth xpinat meg 

plé: ky az 9 le lket , xpüst dychiruén ky -

10 bochata: Ipue kedeglen zent xpTna nem-

zetsegebpl: egl ky hyth uala a xpüs Ihüs-

ban zent xpina'' myat, es meg kéne zokas 

ze'nth^ az 9 testeeth. es hel iheztete 9 te th nagi 

io helyen: Be te lyesi te kedeglen zenth x p l -

15 na: mart i romsagat: kys azzoni^ houanak 

heted napian. egi chet9r t9kon: olaz orzag-

ban. Tyrus nev9 varasban' : az édes xpüs 

Az s utáni a javí tot t betű. 
Iráshiba. Helyesen halaliglan. 
Az elválasztójelet a kötéskor a lapra ragasztott papírcsík takarja. 
Az X előt t nem í rás je l , hanem egy kis fo l t van. ' 
Az e fö lö t t i vessző a - r e szótag rövidítése. 
Az a fö lö t t i pont szándéktalan. 
Az s-et a scriptor utólag áthúzta. 149 
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Az írás egyes halvány vonalait 
a hasonmáson csak retussal 
tudtuk volna láthatóvá tenni. 
Erről, valamint az áttünések 
lefedéséről a paleográfiai hűség 
érdekében lemondtunk. Átira
tunk természetesen a hason
máson nem látható jeleket is 
tartalmazza. 
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KRISZTINA-LEGENDA 
XVI. SZÁZAD ELEJE 

RÉGI MAGYAR KÓDEXEK 
7. szám 

A kötet második részében az 
Országos Széchényi Könyvtár
ban őrzött, XVI. század elejé
ről származó kódex, a Kriszti
na-legenda teljes hasonmása és 
betűhű átirata található. Az át
irathoz csatlakozó jegyzetek 
tárgyi, nyelvi és kodikológiai 
magyarázatokkal szolgálnak. 
A bevezetés formailag és tar
talmilag mutatja be a kódexet, 
ismerteti történetét, helyesírá
sát, s utal a szöveg forrására is. 
A kiadást az ELTE Magyar 
Nyelvtörténeti és Nyelvjárás
tani Tanszéke készítette elő. 
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