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Magyar Ferences Könyvtár
ban található egy nyomtatott
premontrei
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A kódex leírása

A kódex anyaga papír. Töredékes vízjelek, melyek talán nagy P
betűt mutatnak, a következő levelek bal felső sarkában találhatók: 1.,
4., 10., 12., 17., 20., 25., 33., 39. A lapok mérete 145 x 100 mm. A
kézirat hat ívfüzetből áll. Valószínűleg öt nyolcleveles és egy négyle
veles ívfüzetet kötöttek a nyomtatott breviáriumhoz. Az első három
ívfüzet teljes. A második ívfüzet középső levélpárja, a 12. és 13. levél
ketté szakadhatott, ezt a restauráláskor hozták helyre. A negyedik
ívfüzet ma hatleveles, feltehetően a 27. és 28. levél között a középső
levélpár később kieshetett, ugyanis itt a megkezdett imádságból kö
rülbelül négy lapnyi szöveg hiányzik. Az ötödik ívfüzet első levelét
már a másoláskor kivághatták, a levél csonkja látható, de a szöveg a
30. és 31. levélen folyamatos. A kódexben csak újkori, 1915 utáni
levélszámozást találunk, a jobb felső sarokban 1-42-ig. Az első levél
mindkét oldala üres, a 12. levél versóján csupán egy rajz van, a 38.
levél rectója szintén üres. Az eredetileg a hátsó táblába ragasztott
előzéklap, melyen a kézírás befejeződik, a restaurálás óta külön áll, és
ma ez a 42. levél. A szöveg a második levélen kezdődik, ezért mi a
kódex lapszámozását innen indítottuk 1-8l-ig.
A kódex nyolc kéz írása. Az első és második kéz egy időben, 1520ban és azonos helyen dolgozhatott. Az első három ívfüzetet másolták
azonos méretű írástükörrel (105-110 x 60-65 mm), melynek külső
margóját alul, fölül tűszúrással, felső margóját pedig halvány vakvo
nallal jelölték. A tűszúrás a negyedik ívfüzet végéig látszik.
E l s ő k é z (1-21. lap). E lapokra Mihály deák 1520-ban másolta
Szent Brigitta tizenöt imáját és annak elajánlását (lásd Táblázat 1.

tétel.). A közkedvelt imákat nyolc magyar kódexünkben találjuk meg.
Közülük ötben az imakönyv kezdő részeként. A szövegek egymáshoz
való viszonyát, rokonságát részletesen tárgyalja BÁRDOS GY. JÓZSEF
(1903) és LÁZS SÁNDOR (1991). A Pozsonyi Kódex Brigitta-imái a
ThewrK. és a GyöngyK. szövegével áll legszorosabb rokonságban.
Mihály deák írása gyakorlott kézre valló, szép, egyenletes vonalveze
tésű bastarda. A minden ima kezdetén levő iniciálék számára két sor
méretű helyet hagy ki, s a berajzolandó betűt annak apró változatával
jelöli. Kurzívval csak az imák végén lévő rövidítéseket és a 21. lapon,
a munkáját lezáró sorokat írta. A lapok rendezettek, az előre kijelölt
írástükröt betartja, a sorok száma 19-22 között van, általában 20. A
szöveget központozással tagolja: virgulát, kettőspontot, középső és
alsó pontot használ. Az elválasztást a sorok elején, jobbra dőlt kettős
vonallal jelzi. Az elválasztás többnyire megfelel a mai szótagolás
szabályainak. Tintája sötétbarna.
A 22., beíratlan lap bal felső sarkában fekete tintával, szépen raj
zolt, sárkányfejből indított, körbefutó inda látható, közepén rozettával.
M á s o d i k k é z (23—46. lap). A másoló a második ívfüzet kö
zepén folytatja az előző kéz munkáját, ugyancsak 1520-ban. Ez a rész
magyar és néhány latin imát tartalmaz (lásd Táblázat 2-11. tétel).
írása gondos, szépen írt bastarda. Tollrajzzal díszíti a nagy kezdőbe
tűket, a lapok felső és alsó sorában a betüszárakat felfelé, illetve lefelé
megnyújtja, cifrázza. Virágot rajzol a 26. lapon, madarat a 30.-on.
Szövegének kezdő sora végig nagybetűvel van írva, később a címeket,
imakezdeteket nagyobb méretű betűkkel emeli ki., olykor sorkihagyás
jelzi az új témát. Kurzívval írja a 45. lap alján latin zárószövegét, s a
46. lap alsó harmadának latin és magyar sorait. Az előző kézhez ha
sonlóan betartja ugyanazt a kijelölt írástükröt, sorainak száma 18-22
között van, általában 21, egyszer 28. A szöveget központozással tagol
ja: virgulát, középső pontot, sőt kérdőjelet is (27/17, 28/11, 20, 36/6)
használ. A jobbra dőlt kettős elválasztójelet a sorok végére és elejére
is kiteszi. Az elválasztás szinte kivétel nélkül megfelel a mai szótago
lás szabályainak. Tintája világosabb barna.

H a r m a d i k és n e g y e d i k k é z (47-48/5 és 48/6-49. lap).
Ez a két kéz egy-egy latin imádságot másol (lásd Táblázat 12-13.
tétel). Mindkét kéz írása rendkívül gyakorlatlan, kezdetleges bastarda.
A már tüszúrással kijelölt írástükröt nem veszik figyelembe, sem a
bal, sem a jobb szélen nem hagynak margót. A latin szöveg másolása
kor nagyon sok hibát követnek el. Központozás nincs. Az harmadik
kéz tintája feketébb, a negyediké szürkés.
Ö t ö d i k és h a t o d i k k é z (50/1-3 és 50/4-63. lap). Hat ma
gyar imát másolnak (lásd Táblázat 14-19. tétel). Ezek szövege szó
szerint megegyezik a Thewrewk-kódexben is meglévőkkel, de kóde
xünkben a második ima töredékes, ugyanis feltehetőleg ebből az ívfü
zetből szakadt ki a középső levélpár. Az ötödik kéz kezdi el a máso
lást, az 50. lap első három sorát írja vastagabb tollal, sötét tintával,
írása gyakorlatlan bastarda. A hatodik kéz vékonyabb tollal ír, írása
halványabb tintájú bastarda. A betüszárak egyenetlenül jobbra dőlnek.
Az 53. laptól (a kiszakadt ívpár után) a tinta színe világosabb, a toll
vonás vastagabb. A kiszúrt írástükröt nem tartja be, a lapokat sűrű
sorokkal teleírja, csupán a rectók bal szélén hagy keskeny margót.
Sorainak száma 20-25 között változik. Központozást, elválasztójelet
nem használ. Az elválasztás egyáltalában nem felel meg a szótagolás
szabályainak, csupán arra törekszik, hogy a sort végig írja, s olykor a
szó egyetlen betűje kerül a következő sor elejére. A hatodik kéz a
63. lap alján fejezi be munkáját. Vásárhelyi András énekéből hét
sort írt le.
H e t e d i k k é z (64-72. lap). E lapokon egyetlen magyar nyelvű
ima található (lásd Táblázat 20. tétel). írása bastarda, a betűszárak
fijggőlesebbek, a sorok levegősebbek, csak a rectók bal szélén hagy
szélesebb margót. Sorainak száma 17-23 között változik. Központozás
általában nincs benne, az alsó és középső pontnak tetsző jelekről fel
tehető, hogy csak véletlen tintapöttyök. Az elválasztás is jelöletlen,
olykor a mai szótagolás szabályai szerint történik, de gyakran függet
len attól. A scriptor igen sokat javít, számos tintafoltot ejt, az írás a
lap másik oldalára is átüt. Lehet, hogy a papír minősége gyengébb.

Egy furcsa, lépcsőzetes karcolás már az 59. lapon is látható, ebbe
gyakran a tinta is belefolyt a 65., 67., 68. lapokon.
A 73. lap üres.
N y o l c a d i k k é z (74-81. lap). Ez a kéz csak latin imákat má
sol (lásd Táblázat 21-26. tétel). írása bastarda. Vastag tollal, erős,
fekete tintával ír. A sorok száma 15-19 között változik. A 80. lapon
egy félbemaradt ima van, mely beékelődik az előző és következő lap
folyamatos szövegébe. Ezt a lapot korábban és halványabb tintával
írhatta a másoló, később sötétebbel átírta a kevéssé látszó betűket.
GÁBRIEL ASZTRIK (1940) és LÁZS SÁNDOR (1991) szerint ez az oldal
más kéz munkája, ám e lap legjellegzetesebben írt szóvégi s betűi
előfordulnak az előző lapokon is (pl. 75/1: destitutis). Ezeket a latin
imákat talán írásgyakorlatként másoltatták, másolójuk többször abba
hagyja az írást, nem tud jól latinul, számos hibát vét.

A Pozsonyi Kódex egy nyomtatvánnyal van egybekötve. A nyom
tatvány: BREVIÁRIUM Premonstratense. Paris, Thielman Kerver
1505. (BOHATTA 84p. [981. tétel]). A kötet a Breviárium 248 lapjából
csak az első 112 lapot, a Psalterium és Commune részt tartalmazza.
Az igen szép nyomtatású könyvben díszes iniciálék és vörös sorok
vannak. Két, sok alakos metszetet találunk benne: a címlapon Szent
Norbert is szerepel, a Commune rész előtti versón pedig a keresztre
feszített Jézus.
A k ö t é s eredeti, vaknyomásos, fatáblás barna, restaurált bőrkö
tés, két dupla bordára fűzve, új oromszegéssel. Mérete 157 x 106 x 26
mm. 1974-ben restaurálták az OSZK műhelyében, akkor a háttáblán a
két szíj leszorító fém lapocskát és az egyik kapocs horgas részét újjal
pótolták. A gerinc mentén a bőrkötést sajnos elvágták, de a lapokat
nem vágták körbe. A nyomtatvány és a kódex lapjainak metszése egy
ségesen halvány sárgára festett. Ez arra mutat, hogy eredetileg is
együtt kötötték be a nyomtatványt és a kódexet, de nagyon valószínű,
hogy kívánságra eleve üres lapokat is fűztek a könyvtesthez.
10
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A kötet elő- és háttáblája azonosan van díszítve. Mindössze há
romféle bélyegzőt találunk a kötésen. A táblák szélén vakvonalas
keretek között pálcán áthurkolódó inda-bélyegzők futnak körbe. Ezen
belül üres keret látható, majd a három részre osztott középmező kö
vetkezik. Ebben fölül és alul rácsdíszítmény, a középen egy nagy mé
retű szabad rozetta van. Mintha a nagyon kopott gerinc mezőiben is
rácsdíszítmény látszana. A rozetta még a gótikus kötések formakin
cséhez tartozik, de a magyar (budai) reneszánsz kötések gyakori díszí
tő eleme. A kötés felépítését tekintve reneszánsz. SZ. KOROKNAY
ÉVA (1973) jegyzékének 128. tételeként fölvette ezt a könyvet, de a
tárgyalt húsz csoport egyikébe sem sorolta be. - Mi a kötés legköze
lebbi rokonának az OSZK-ban őrzött „Missale Strigoniense. Venezia
1507" (jelzete: RMK III 148/2) kötését és a sárospataki Református
Kollégium Nagykönyvtárában őrzött „lus canonicum. Paris 1511"
(jelzete: S. S. 150) kötését tartjuk, s a pálcán áthurkolódó indabélyeg
zőt a három kötésen azonosnak véljük. A mi kötetünk bekötési idejét,
az előzőeket is figyelembe véve, 1520 körűire tesszük. A kötésen lát
ható bélyegzők szerszámait 1541 után nem használták, az ilyen típusú
kötések eltűnnek. (A kötés meghatározása Rozsondai Marianne mun
kája.)

A kódex története
Kódexünk k e l e t k e z é s é n e k i d e j é t megtaláljuk a két el
ső kéz záradékában. Mindkettő 1520-ban másolta imádságait, ők az
első három ívfűzetet írták be.
Az első kéz a kódex 21. lapján Szent Brigitta tizenöt imájának és
az elajánló imának másolása után nevezi meg magát és írja le az év
számot:
„ez wegig Irta Az the zegeny Atyád fya Mihal deák
kybewlte zolgalhassad az erewk Istenth ees My erettwnk
ymagy / Ámen / In Anno Eiusdem Incamacionis domini
1520".
Arra is gondolhatunk, hogy Mihály deáknak esetleg rokona volt az
az apáca, aki számára a Brigitta-imákat másolta. A 20. lap 7. sorában
található „zolgalo leányodat • E • " talán az Erzsébet név kezdőbetűje.
A 21. lap közepén, a szöveg után egy kivakart sor nyoma látszik.
12

A második kéz a 2. ívfüzet közepén veszi át a munkát. Ö magyar és
latin imákat másol, ezek egyikét mindkét nyelven leírja (a Táblázat 4.
tételének magyar nyelvű imája a 7. tétel 3., latin nyelvű imájának a
megfelelője). A 45. lap alján latin nyelvű kolofont ír, de ennek másfél
sorát később kikaparták, így ebből csak az 1520-as évszám derül ki:
„ Laus deo • Supra Notate oraciones ad laudem summi architecti
dei Necnon Eius genitricis illibate...
... fínite verő sünt
Anno domini Millesimo Vigesimo et quingentesimo".
GÁBRIEL ASZTRIK (1940) szerint a kivakart sorban lehetett a
scriptor neve, s ő kiolvasni vél ennyit: per me ...de Z... Ugyanezen kéz
a 46. lap alján magyarul a következőket írja:
„Enthyzthelendp azzonym kérlek hogh een yrettemys az megh
fezplth iesus christusth ees az zeep zyz Mariath ymagyathok
páter nosterth ees aue mariath mondwan".
Tehát ő is apácák számára másolt. Sajnos itt is kivakartak egy sort.
Ez a második kéz több helyen tesz személyes megjegyzést a másolt
szöveg közben:
25/19 (a lap alján): „fordeych az leueleth",
' 26/6-7: „ez keppen walo magyarsága wagyon",
42/5-6: „yay hogh faradek Bor ythlan",
;- .',
42/15: „ymachyagh".
A két első kéz gyakorlott, szép írása, kijelölt és betartott írástükre
tudatosan szerkesztett, szép kiállítású magyar nyelvű kódexet indít,
melyet apácák magánájtatosságára szántak. Az első kéz a tervezett
színes iniciáléknak is kihagyja és jelöli a helyét. Feltehetően mindket
ten világi íródeákok lehettek. Talán a kivakart sorok rejthetik a helyet,
esetleg a szerzetesrendet, ahol és akiknek a kódex készült.
A magyar szöveget másoló hatodik és hetedik kéz rendezetlen, ke
vésbé szép írása valószínűleg későbbi évekből származik. A hatodik
kéz által másolt teljes anyag szó szerint egyezik a Thewrewk-kódex
1531-ben készült alapszövegének egyes részeivel. Ezeket az imákat a
ThewrK. különböző helyein találjuk. A Táblázatunk 14. és 15. tétele
alatt szereplőket a ThewrK. ötödik keze, a 16. tételt a ThewrK. har
madik keze, azaz Sövényházi Márta, a 17., 18., 19. tételt pedig a
ThewrK. első keze írta. Ezeket másolta be a Pozsonyi Kódex hatodik
keze kódexünk lapjaira. A szövegek pontos egyezése alapján feltehe13

tö, hogy a két kódex egy közös eredetiből készült, de valószínűbbnek
tartjuk, hogy a Pozsonyi Kódex hatodik keze válogatott a Thewrewkkódex anyagából. Ez a kéz kódexünk negyedik és ötödik ívfüzetébe
írt. A negyedik, feltevésünk szerint eredetileg ugyancsak nyolcleveles
ívfüzetből eshetett ki és veszett el a középső levélpár. Ezért szakad
meg az 52. lapon kezdődő ima, melynek terjedelme a ThewrK.-ben
lévő szöveg szerint éppen négy lapnyi hiányt mutat. E kéz a 63. lap
alján még elkezdi másolni Vásárhelyi András énekét is, de ebből már
csak 7 sor fér el erre az oldalra, s a szöveg itt meg is szakad, nem foly
tatódik. A levél versóján a hetedik kéz kezd el egy kilenc lapnyi gyónási imát, melynek sem latin, sem magyar előfordulásáról nem szól a
szakirodalom. GÁBRIEL ASZTRIK (1940) az igen sok javítás miatt arra
gondol, hogy a scriptor maga lehetett egyben a fordító is. Az ima apá
cák használatára készült, ezt a többször előforduló „zolgalo leányod"
(65/7, 69/13) kifejezés bizonyítja.
A latin nyelvű imákat író harmadik, negyedik és nyolcadik kéz
mindegyike szinte írásgyakorlatnak számít, sok tévesztésük gyenge latin
tudásukat mutatja. Ezek a szövegek bizonyára később kerültek az üresen
maradt lapokra.
Kódexünk r e n d i h o v a t a r t o z á s á t nem határozzák meg a
középkorban általánosan közkedvelt, az apácák magánájtatosságát
szolgáló imák. A szakirodalom szívesen hiszi, hogy a magyar kézira
tot premontrei használatra szánták, mivel egy nyomtatott, csonka
premontrei breviáriummal van egybekötve korabeli kötésben. E könyv
többféleképpen készülhetett. Lehetséges, hogy a premontrei szerzete
sek tudatosan leválasztották egy 1505-ből való breviáriumuk
Psalterium és Commune részét, mivel ezt az apácák latinul is mond
hatták, és üres lapokat kötöttek utána, hogy arra a nőknek szánt ma
gyar nyelvű imák kerüljenek. De az is elképzelhető, hogy egy már
elkezdett magyar kódex, melynek első három ívfüzetét 1520-ban írták,
s még három ívfüzetnyi üres lapot tartalmazott, véletlenszerűen került
össze a csonka nyomtatott premontrei breviáriummal, s a kettőt már
az 1520-as években egybekötötték.
A magyar kódexet is premontreinek tartja KARÁCSONYI (1921),
mert egybe van kötve a breviáriummal. TlMÁR (1924) a valószínűleg
premontrei kódexek csoportjába sorolja. GÁBRIEL (1940) az imák
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premontrei lelkiségét bizonyítja. Mindazok, akik a Pozsonyi Kódexet
premontreinek tartják, sorsát a Lányi-kódexhez kapcsolják, s ezért
keletkezését Somlyóvásárhelyhez kötik.
A v á s á r h e l y i a p á c á k t ö r t é n e t é t illetően a kutatók
véleménye eltérő. Az egyértelműen bizonyított tény, hogy Som
lyóvásárhelyre 1511-ben telepítenek Szegedről premontrei apácákat
az innen elköltöztetett bencés apácák helyére (LUKCSICS 1923). Az
első török támadás 1543-ban éri a kolostort, lehet, hogy már 1544-ben
Bécsbe menekülnek az apácák, de hamar visszatérnek, 1548-ban már
ismét Vásárhelyen vannak (TlMÁR 1924). Minden kutató megegyezik
abban, hogy 1553-ban a mórichidai premontrei apácák is náluk keres
nek menedéket. Az 1560-as évektől kezdve a török zaklatások miatt
már talán kisebb csoportokban többfelé szóródnak szét. LUKCSICS
(1923) szerint helyben maradnak egészen 1593-ig. Az utolsó vásárhe
lyi apátnő, Vásárhelyi Katalin 1594. november 14-i végrendeletét a
pozsonyi klarisszáknál írta, ahol a század végén meg is halt. Okleve
lek igazolják, hogy 1600-ban a vásárhelyi kolostort és birtokait a Po
zsonyba menekült óbudai klarissza apácák kapják, a mórichidait pedig
1601-ben a nagyszombati klarisszák. KARÁCSONYI (1921) azt írja,
hogy a somlyóvásárhelyi apácák
1566-ban
Bécsújhelyen
(Németújhely) húzódnak meg, és onnan mennek később Pozsonyba.
TÍMÁR (1924) szerint már 1544-ben is jártak Bécsben, és 1566-ban
ismét a bécsi Porta Coeli premontrei kolostorban találjuk őket, főként
a mórichidai apácákat. O 1570-re teszi a bécsújhelyi tartózkodást,
szerinte már 1585-ben a pozsonyi klarisszáknál élnek. GÁBRIEL
(1940) egy magyar bejegyzéses latin antifonálé (Szombathelyi Feren
cesek Könyvtára. Jelzete: Cod. Lat. 6264.) vándorlását követi nyo
mon, mely 1516-ban még Szegeden éri meg a várost pusztító nagy
tűzvészt, és azután kerül szerinte Somlyóvásárhelyre, 1543-ban
Mórichidán, utána a bécsi Porta Coeli kolostorban van, s végül a po
zsonyi klarisszáknál köt ki. GÁBRIEL úgy véli, hogy a latin
antifonáléval vándorol a Lányi- és a Pozsonyi Kódex is. Itt Pozsony
ban találkozhatott kódexünk a Thewrewk-kódexszel, mikor a budai
domonkos apácák is ide menekültek vagy a 16. század végén, vagy
csak 1615 után. LÁZS (1991) annak bizonyítását, hogy a Pozsonyi Kó
dex is járt a bécsi Porta Coeli kolostorban, abban látja, hogy a kódex
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nyolcadik keze német elhallású latinsággal másolja a Szent Anna-,
Szent Miklós- és Szent András-szekvenciákat, s ezeknek a szenteknek
oltáruk volt ebben a kolostorban.
Kódexünkben későbbi kéztől származó bejegyzést csak a 80. lap
alján találunk: Kezenetemnek es. Ez levélformula töredéke lehet. A
kötésbe ragasztott előzéklapon pedig a második kéz utolsó sorainak
(46/25) kezdőszavai vannak lemásolva: En tyztelende a[...]. Mindkét
bejegyzés egyszerű írásgyakorlat, kódexünk sorsáról, későbbi tulajdo
nosairól nem árul el semmit.
A k ó d e x f e l f e d e z é s e . - A Magyar Tudós Társaság alap
vető célkitűzése volt a magyar nyelv szolgálata s ennek kapcsán a régi
magyar kéziratok feltárása. A nyelvemlékek kiadását 1833-ban hatá
rozták el. A sorozat szerkesztésével DÖBRENTEI GÁBORt bízták meg,
aki nagy lendülettel fogott hozzá a munka megszervezéséhez, s maga
is heteket töltött gyűjtő utakon. 1836. május 29-30-án Pozsonyban a
Ferencesek könyvtárában járt, ahol megtalálta a Pozsonyi Kódexet
tartalmazó kötetet, melyre Szalay Ágoston udvari kancelláriai fogal
mazó gyakornok hívta fel a figyelmét. DÖBRENTEI 1836. június 3-án
készíti el jelentését az Akadémia számára (MTAKK Ms 10.355/i), s a
június 20-i kisgyűlésen szól először az 1520-ban készült magyar
imádságokról (Társalkodó 53. szám. 1836. július 2. 211-2. lap). Az
1836. szeptember 5-én tartott hetedik nagygyűlésen számol be gyűjtő
útjairól, s pontosan leírja, hogy a magyar kódex egy nyomtatvánnyal
van egybekötve: „A' nyomtatvány' czíme: Breuiariü praemóstraten.
8czad rétben, évszám és sajtóhely nem találtatik." (Evk. III, 128).
DÖBRENTEI a jelentéséhez készített kéziratos tisztázata szerint azt is
észrevette, hogy a nyomtatvány csonka: „... abban a' mennyi belőle
megvan évszám és nyomtatás helye nem találtatik" (MTAKK Ms
10.355/i 13.lap). A kódexről megállapítja, hogy papírra van írva,
meghatározza a terjedelmét, pontosan idézi az első és a második kéz
kezdő- és a leírás dátumát is tartalmazó utolsó sorait, s jelzi a kivakarások helyét is. Ezek után még 11 levélnyi magyar imádságot talál.
A k ó d e x m á s o l t a t á s a . - DÖBRENTEI a Pozsonyban élő
Gyurikovits György levelező tagra bízza a kódex magyar szövegeinek
másoltatását. Gyurikovits 1837. július 12-én kelt levelében arról szá16

mol be, hogy a kódex „másoltatását megrendeltem a káptalani jegyző
Kaszay úrtól" (MTAKK Magy. Nyelvtud. 2-r. 1.1. köt. 28-29. lap). A
munka gyorsan elkészült. Gyurikovits már 1837. július 23-án elküldi
azt DÖBRENTElhez egy levél kíséretében, s egyben 8 forint kifizetését
kéri. (Kaszay József egyéb, Pozsonyban lévő magyar kéziratokat is
másolt az Akadémiának, melyek kifizetését - mint más esetekben is Széchenyi saját kezű aláírásával engedélyezi: „August 18án 1837 Ki
kell fizetni Széchenyi István".) A kódexmásolatot Gyurikovits kísérő
levelével DÖBRENTEl kötteti egy füzetbe, s a következőket írja címla
pul: „Pozsoni Sz. Ferenczesek könyvtárából. Imádságok 1520-ból.
Kaptam 1837." Ma ez a másolat az MTAK Kézirattárában Ms 870
jelzet alatt áll (régi jelzete: MCod. 4-r. 11), későbbi kézírással ráírva:
„Pozsonyi Codex". A másolat 52 lap terjedelmű, folyamatosan írt
szöveg, melyben a kódex lapjai és sorai nincsenek jelölve. A kódex 1.
és 50. lapjáról hártyapapíron hasonmás is készült. Gyurikovits két
helyen, a 36. és az 52. lap alján hitelesíti a másolatot: „Hogy ezen
másolat a valóságos eredeti kézirattal általam egybehasonlittatva,
azzal szóról szóra, 's betűről betűre megegyez, ezennel hitelessen
bizonyítom. Posonban Július 23. napján 1837. Ivanóczi Gyurikovits
György több Vgyék' Táblabírája, Sz. Kir. Poson Városa'
Tanátsbélije, 's magy. tud. társaság' lev. Tagja". (Sajnos, megállapít
ható, hogy Kaszay szövege mégsem egészen pontos.) A másolat elké
szültéről DÖBRENTEl 1837. szeptember 4-én az Akadémia nyolcadik
nagygyűlésén tesz jelentést (Évk. IV. köt. 20-21). Említi azt is, hogy
az imádságokból P. Mindszenty László is küldött az Akadémiának 6
levélnyi másolatot (MTAKK Vegyes 2-r. 7.-ben).
A k ó d e x k i a d á s a . - VOLF GYÖRGY a Nyelvemléktár soro
zatában ki akarta adni a Pozsonyi Kódexet, s 1884-ben az Akadémián
keresztül keresteti azt a pozsonyi ferenceseknél. A ferencesek zárda
főnöke Hampl Cyrill 1884. június 6-án kelt, a főtitkárságnak címzett
levelében azt írja, hogy a kódexet nem találják. VOLF az egész levelet
közli a Nytár. XIII. Bevezetőjében. így a Pozsonyi Kódex az egyetlen,
amelyet az eredeti szöveg ismerete nélkül, csupán az Ajíadémimi ta
lálható másolatból tesz közzé, de maga is feltette, ho^^{«í^5^í5|,
jában hű. Sajnos a másolat folyamatosan írott, így/öw^S^n benfi^keb
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hártyapapírra készített hasonmás, az eredeti kódex terjedelmére, a
sorok, a lapok beosztására nézve találgatásra kényszerült. Bejegyzése
it megtaláljuk a lapszéleken, az 53. lapra pedig az eredeti kódexnek az
általa valószínűsített lapszámozásáról tesz megjegyzést 1885. július
30-án. Pedig könnyen fellelhető lett volna az eredeti kézirat is, ha
VOLF megkeresi DÖBRENTElnek az Évkönyvekben közzétett jelentése
it (1836, 1837), melyekben beszámol arról, hogy a kézirat egy nyom
tatott premontrei breviáriummal van összekötve (Évk. III, 128), s még
a másoló nevét is megtalálhatta volna a következő évi jelentésben
(Évk. IV, 20).
A k ó d e x ú j r a f e l f e d e z é s e . - 1914-ben Mattuska J.
Libor, a pozsonyi ferencrendi hittudományi intézet egykori növendé
ke, magyar irodalomtanár a rendtartomány könyvtárában felfigyel
arra, hogy az egyik nyomtatott breviáriumhoz magyar nyelvű kézira
tos lapok vannak hozzákötve. Beszámol erről GÁBRIEL P.
GOTTFRiEDnek, aki megmutatja a kötetet SZINNYEI JÓzSEFnek. Meg
állapítják, hogy az elveszettnek hitt Pozsonyi Kódex eredetije került
elő. SZINNYEI (1915) örömmel tájékoztatja erről a Nyelvtudományi
Társaságot, annak 1915. október 19-i ülésén (MNy. 11: 416). Felkéri
GÁBRIEL P. GOTTFRIEDet, hogy a kéziratot vesse össze a Nyelvemlék
tárbeli kiadással, és ismertesse. A kódex azért lappangott hosszú éve
kig, azért nem találták meg a szövegkiadás idején, mert a könyv a
pozsonyi ferencesek könyvtárában a latin nyelvű, nyomtatott breviári
umok között szerepek (a katalógus szerint 1574. szám alatt). GÁBRIEL
(1915) alapos munkát végzett, pontos leírását adta a kötetnek. Az év
és kiadó nélküli nyomtatványt ő 1514-ből valónak véli, mert a kötet
elején lévő húsvéti táblában ez az évszám szerepel. ír a kötésről, a
nyomtatott részről megállapítja, hogy premontrei zsolozsmákat és
néhány miseszöveget tartalmaz 112 levélen. Egy üres levél után a
kézírásos szöveg 40, ekkor még számozatlan levélre terjed. Az első és
a második kéz írásmódjának különbözőségét részletesen elemzi, s
helyesen mutatja ki, hogy az első kéz 21 lapot, a második 24 lapnyi
szöveget másolt. Ez után három lapon latin szöveg áll, majd a követ
kező, 23 lapra terjedő magyar nyelvű írást egy harmadik kéznek tulaj
donítja, bár feltűnik neki, hogy e gyakorlatlan írás betűi sokszor vál-
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toznak. Végül 8 lapnyi latin szöveg következik, melynek utolsó lapja
a kötéstáblába van ragasztva. (MNy. 11: 439^43.)
A szakmai köztudatba ezután kerül be az, hogy a Pozsonyi Kódex
egy nyomtatott, premontrei breviáriummal van összekötve. így hivat
kozik rá JAKUBOVICH (1920), aki azt is felderíti, hogy DÖBRENTEI
már 1836-ban a Társalkodóban ezt megírta (MNy. 16:15-16).
KARÁCSONYI (1921), amikor a Lányi-kódexről bebizonyítja, hogy a
somlyóvásárhelyi premontrei apácáknak készült, lábjegyzetben a Po
zsonyi Kódexet is összeköti a LányiK. sorsával (MNy. 17:151). TlMÁR
két nagy dolgozatában ír a Pozsonyi Kódexről. Az elsőben a valószí
nűleg premontrei kódexek közé sorolja, és itt részletesen foglalkozik a
vásárhelyi apácák vándorlásával (TlMÁR 1924). Másik tanulmányában
a VOLF-féle kiadás körülményeit részletezi, kiegészítve DÖBRENTEI
tevékenységével és az 1914-es újrafelfedezéssel (TlMÁR 1936). Ők
valószínűleg magát az előkerült kódexet nem vették kézbe.
GÁBRIEL ASZTRIK 1940-ben külön tanulmányt szentel a Pozsonyi
Kódex eredeti kéziratának (Magyar Könyvszemle 333-344). ír a
könyv reneszánsz kötéséről, a német díszítésű rézkapcsokról, a címlap
fametszetéről, a breviárium töredék voltáról. A kiadás korábban felté
telezett 1514-es évszáma helyett ő már lehetségesnek tartja, hogy a
kötet 1505-ben Párizsban jelent meg. A magyar kézirat felfedezésé
nek, kiadásának és újrafelfedezésének ismertetése után a kódex kéz
írásait különíti el. A magyar nyelvű imák mellett foglalkozik a latin
szövegrészletekkel is. Ő nemcsak azért tartja premontreinek a kóde
xet, mert egy premontrei breviáriummal van egybekötve, hanem az
imák tartalmában is ennek a rendnek a szellemiségét látja. A Pozsonyi
Kódex sorsát egy 1516 előtt Szegeden készült premontrei kéziratos
latin antifonáléval köti össze, mely a Lányi-kódexszel együtt vándo
rolt. GÁBRIEL ASZTRIK egy 1944-ben elhangzott előadásában említi,
hogy a Magyarságtudományi Intézet tervezi a kódex hasonmás kiadá
sát a Codices Hungarici sorozatban dr. Gerinczy Pál jászóvári prépost-prelátus anyagi támogatásával (Új Magyar Múzeum. Kassa,
1944. 144). A kötet azonban nem látott napvilágot.
A kódexet rejtő könyv az 1970-es években Esztergomban a kötés
kutató Sz. KOROKNAY EVA kezébe került, aki a reneszánsz kötés alap
ján jegyzékébe felvette a 128. tétel alatt (Sz. KOROKNAY 1973). A
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kötetet az ő kérésére 1974-ben az OSZK műhelyében restaurálják.
1980-ban az MTAK Mikrofilmtára filmet készít róla (A 5699/11), a
katalóguscédulán a következőt találjuk: „Esztergom, Ferences Könyv
tár 20. Régi jelzete: Muz 32." A könyv első táblájába ragasztott elözéklapon a jobb felső sarokban szerepel a Muz 32 jelzet, középen a
GÁBRIEL P. GOTTFRIED által említett 1574, alatta a 20-as szám. Az
előzéklap bal felsősarkában lévő 1514 és az alatta elmosódottan látszó
számok a nyomtatvány feltételezett kiadási évszámai lehetnek, a lap
közepén lévő 112 I. ugyancsak a nyomtatványra vonatkozik, annak
levélszámát adja. A könyv elejére a restauráláskor bekerült len^ő
előzéklap versóján lévő körpecsét: „FERENCES KÖNYVTAR
ESZTERGOM" feliratú. A nyomtatvány címlapján lévő metszetre
nyomott ovális pecsét szövege: „BIBLIOTHECA O. FF. M. PROV.
S. MARIAE". Ez valószínűleg a pozsonyi ferences könyvtár pecsétje
volt. A kötet az 1980-as években került Budapestre, jelenleg a Magyar
Ferences Könyvtárban van, jelzete: Muz 32. A teljes kötetről 2002ben új mikrofilmfelvétel készült az MTAK Fotólaboratóriumában.

20

4
"3 -^

f Se

K1 05
0 r^
_r "^
in

1 ö ?5 ^' Ő' -í-" ^
5 t V ri =^ ":> 5

'^ ^
S
í2 ^«2 ^0

i4 i^ ; SS -" í^ K/i
= "S s> oa . u. SÍ:

. : "". (N t^
^ ^ í^ S

S «5 S -9 N " •^ U O O J H i^

JD

4>

U

CU J

tS

Ü

H

c

a
Xi

^
<
u
X
'S
»3
a
'«
•o
t - ^o
o .:4
«4H
u
r»

•' • MS'
CQ

&£
R

E

J
1

"«
* *
CQ

-<^
X

CS

.^V^
^
"Xi03

• X)

a

k.

i

u

o

= .1

N

o w

=^

§ ^ '^

ü

2

ü

-ti

i

"^

± o
<s -«

.S <
3

j T VO t-:

E £
.£ .S

^

S 22 oó

3

< <

00 I

^

. >

3

X)

• X

J2

•

i >< ?2 >< S ' ^ "^

u

0

u ^ .E ov a 2
1) 0. ™ ^-* .P

O

i 2:i> ^x
0 .s -? S i S

iJ oa

V3

9i

O

,:aí

«
N

'a

S

L.
O

'Cd

O

t/j

•Ö

>o

•g

3 ^

•s

ö
^

i0 •£u

N
V)
b.

ei
u

>
:o
N

<

il

y

"s «

N

c/j

'öb ^

ü

-S

s1 1

ca

^

0

~3 '2
P
•-

i
ca
u

:
_e

i«
3

"S
u
x:

N ^
-S
u 0 c
2P 5 j ^

« -2 • ! >
0 ca 2

=5
2

S >. :l q t

1
<N

tS í

N_ Ciű >
-03 u
'cd'

tN
1

r<-i

21

uV

c

CJ

>. AJl!
J-: M
s •a

„

<N
(N
00

fS

r^

u
^o

y
E

^
—
í^ N

• *

1

04 E

1

Tt
O

00

B •o

l~0^

J

f

o

u

a

U
N

oo
m

<r>
V~t

t-~

(rt tÁ
Ől E

« a!Ü
u \c

o

00

1^

o

00

íl

"n

E £

3

«
3
C

< -<

^M

<N

fS
(N

Tf
fN
t/l

v\
o -ifl
o
-ca
M
3

J

^

3
-1

a.

X

'i

u
C3

E
3
C

:i

>

^
E

>-.

t/l

3

x;
u
3
J3

60 S
cd

pj Si o

z o

22

I

Sí
o
I

. ^
> Ci

—: o

r^
m
o
t>

S>
X
^/

c

•a

il

>
X

u

E

^ 1

- - rl-

ca

Xo

II

3
C

- '^
00 ü ' ^
00 ' ^

vo"

.

n

. >^
U

>o
•o
N

•j;

V

•G

•^

>o

á

li^

?v

O

P

>,

J3

5i

ü
VI

>

'C J
X
u

X

^
ü

—- ^o
ü
M
V

o

>«
>V
u
E £

"ab

CBH
B
•••

O

:§ ^

:§ ^

J
u
'C ca
o B

J=
3

«
.§

1

•"^

'c

{/5

U

O

00

c

U

c

1o

B

• —•
< <
•«-»

£-*-* 2

-o

< ^

o
c

O <

S-l

u

K!
ca
(X x :
3
U

l

«

•2
'5
o
CD

I

(A
3
wl

o
C/l

3
t/l

••>-.

> H «

sCQ

2: Q

il
> s

> S

23

fi
ií

II

1..
lí

d
X
J

}!

o

C3

E

o
o

•a

JJ

í

< <

5

u
3

í
1

§

.5 .«

—

3

C

c
>=• ' a „
o
o ^ "^.
•'^ rö "^ "C

3
12
•a
£
'ca

P
•o
.te
2
o

•§
2
o
«
5

-S
§
E
u
•(«

'S
-o
a
o
'§

2
o
g
*''
o

D

Cí3 ü

C/3 .E

24

!i

3

x> op - .

a, -^

ca

E =« S 1 Ef
" á •- '^ S
c -^ g- ^ -a

.5
'5

o

3

3

•cd

'P3

c

w

;2 ^ 2
1 .§ ^
•o

c '^

u

<u

O.

3

E

c
ü
p
o
• = « "^
r-

^^

i s :^
s^<

S 00 O

5^
(

1

00

1

X i

TO

u

« SS g
.2 -ií •>.

3

N

1

—• ' S

X s 1X

S

X S

X

s

^V .eV0
>^^
1
• «

o

E

•0

u-t

:s

1

1

k i

i4

u

u

^
Öl

í

o
<» iJ

lg >>
N
•^
•^

"
IS
ü

E
><
3

3
0

es I-

a
-a
a

E <S

U

C3

,e
c
a

i
cr
c
0

•<

0

<

J

s ^¥
Si
s
0
í!j
cd M
s U

t-

>

•5 ^ iá

^ •§ s.

^1

c/l

OJ

s| i
I ci

<

-

E
x:
o

2 -o
O

N

S -a
E T3

^

> ^

25

ÍÍ

1

00
00
1^
u
H

1.
If

: J3
.22 X oó

i!
Is

;

U X '^

00
ts

•S s a
«
•= ^^
« S —.

oó

« íT

o

X

< i S

< <

<

•o

"3

í
1

(0
o
N

1
l!

c c
.5 x)
>o >
-ti ,"
N ""

O

ü
.a

N ° *
3 ií S

:2 ^

.1 '^-^

2 c «

ta

53

OT

s-a

26

U
o
E

o

o

1 <J S

c

i>

f=

w

*

•°-§ £

í

í

c3

c
u
>

p
u
C —
0 V

C

N

ü

«J

0

cn

1

> ?i

X 4

3
e

X
s:
X C:.

R

Ü
S
«l «
>> . 0
•s •:*

-

•

\ -

'

.

'••'

•= S
0 •S

s !§
^3 >-

ll
•«
0.

2
E

(•.

,r.

. »>

•á^'
w ••
1

1

S Si.

^ -r
s «f
V
.:* >o
•a 5
'O

~

« -S2
& 43
^ t

0

•TT

Tt
f^

o<
r~
oó

Eá

.5 .£

» r
< <

00
t3v

•*

1

• *

fS

t-~

r^
1^

TT

rf

• * "

»n

Wl

«o

^

5

^

m

ro
Ti-

• *

ON

"*'

• * ~

w-i

• *

a:
<

^

.
ob

••
!

1
,

j;

t/l

ca

1
vi

a0

3
U
•0

A

u

.3
c
4>

D.
u
0.
u
3

ci

'3
c

<

A

u
00,
/—N

s

<>•

1

£ s.
< «

g vS
N—^

a
•3

c
u

>

ea

^1
>

N 00
C/3

_L

ta

1

6
2 E
00 C

c
cíl c
N

t

C T3 >
3
es
00
U-I
C c
1> 0 N

U

<,

a
"0

c

>
u

N

1^
*-•

cn

^

l-l

d)

>

t/l
t/l

i:i«

•a
c
(L)

N

^^

0 S

H írí.

C/l

1

1

X

s:
a

•d

ON

fi
r0

.52

0

c

0

u

N

•*

11

I

u

E

g

'•
4^

> E 2

1

lg

'u

'öb
>

^

>< p:
t-~

X

oT

>'

1
1

^ "

^

>

X C^^

X

00

0"
00

>
X

Ti00

27

A kódex hangjelölése
A kódex nyolc kéz munkája. Közülük a harmadik, a negyedik és a
nyolcadik kéz latin szöveget másolt. Ezeket itt nem tárgyaljuk.
Ugyancsak elhagyjuk az ötödik kéz csupán három sorra terjedő ma
gyar szövegének (50/1-3) elemzését. Az írás jellegével, az írástükör
rel, a sorok számával, valamint a tagoló jelekkel A kódex leírása
című fejezetünknek a kezeket jellemző részében foglalkoztunk.
Az első kéz az 1-21. lapokat írta. A maitól eltérő hangjelölései a kö
vetkezők:
Hang:

Betű:

Hang:

Betű:

á
c
cs
é
gy
i, 1

a, aa
eh, chy
chy, eh
e, ee
gy, gh, g
y, i
y, i
ly

ó
ö, ő
sz
ty
u, ú
ü, ű

o, oo [kivételes]
ew
z, s [kivételes]
ty

j

ly
ny

ny

W, U, V

w

V

W, V, U

zs
XX

s
b

Henye h-\ a th, gh esetében találunk. Átírásunkban az ihűs rövidí
tést iejus-ként, a xpüs rövidítést cr/ínas-ként oldottuk fel.
A második kéz a 23-46. lapokat másolta. A maitól eltérő hangjelö
lései a következők:
. ;;
V.
Hang:
á
c
cs
é
28

Betű:
•
.

Hang:

a, aa
gy
eh, c [kivételes]/, /
eh, ehy
j
e, ee
k

r Betű:
• gy, gh, ghy, g
y, i
y i
1-szer c (30/1: lacozik)

Hang:

Betű:

ly
ny
ó

W, V, U
u, ú
ly
ny
ü, ti
•^ '•.' w, w, V ew [?]
W, V
V
o
Q, ew [?]
zs
s
z
ty [az atya szóban olykor gy\

Ö,Ő

sz
ty

'

Hang:

Betű:

Henye h-X a th, gh, dh, és zh esetében találunk. Olykor az ee rövid
e hangot jelöl. Többször előfordul a kérdőjel, de két funkcióban: a
mai értelemben vett kérdőjelként pl.: 36/6: myerth hagyal eel
enghemeth?. A mai kettőspont helyett is állhat: 28/11: zenth mark
kenywenek thyzenhatod rezébe vagion megh irwan?. Ez után kö
vetkezik az idézet. Az ihüs,•xpüsrövidítéseket itt is ieíus, cr/jíus-ként
oldottuk fel.
A hatodik kéz az 50/4-től a 63. lap végéig másol. A maitól eltérő
hangjelölései a következők:
Hang:

Betű:

Hang:

Betű:

á
c
cs
é
gy
i, 1

a
ez
eh, ez
e, ee
gy, gh
y i
y
lyyi
ny, yn

6

o
ew, (ev)
z
^
w
w
w
s
h

J
ly
ny

ö, ő
sz
ty
H ú
ü, ű
V

zs
XX

Henye h a th, gh esetében fordul elő. Az / kivételével nagybetűket
nem használ.

29

A hetedik kéz a 64-72. lapokat írta. A maitól eltérő hangjelölései a
következők:
Hang:

Betű:

Hang:

Betű:

a
c
cs
é
gy

a
ez
ez
e, ee

ny
ó
ő, ő
sz

ny
o
ew, ev
z
ty

i, í

J
ly

•••-

gy

-•: '-:<•

ty^

y, j , i
y> i
ly

-

u, ú
ü, ű
V

.
•

••
: ;•:

w, V, u
W, V
W, V

Henye h & th és gh esetében fordul elő. Az / kivételével nagybetű
ket nem használ.
Az átiratban a következő jeleket alkalmaztuk:
<abc> = a scriptor törlése
<...> = a scriptor törlése olvashatatlan betűvel vagy betűkkel.
[...] = olvashatatlan betűk.
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1
2r
Kezdetyk lesusrol walo tyzen ewth
yeles ymadssagh . Elsew ymadsagh
o lesus Tegedeth zeretewnek
édességbe lesus / wygassaagh
5 hogy ky mynden ez velagi erewmeth
es kewansagoth felewl mwl : binesek
„nek ydwessege es zereteie Merth the
neked gyenerwseged Ember fiawal
voltod ez világnak wege fele emberi
10 AUathnak ydwessegeert emberre lewl /
Emlékezzél meg wram iesus te zenth
predicaciodrol ees fáradságos epése
gedrewl kyketh The zenth testedben
erettewnk vállal / yelennen The dy
15 chew kenodnak ydeen : ky wala isteni
elmedben erekké megh zerezwen
Emlékezzél wram iesus The Nagy
keserwseges zumurusagodrol kyth
The zenth zadwal wallal Mykorth

rí»>-'í'^X.''
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S"
Azth mondád zomoro En lelkem
mynd halaligh / holoth Te zenth
lelkedeth emberi yduessegnek wal
chyagara keeznek wallad es The
5 zenth Testedeth kornak Mykoron
az vtolso vachyoran The zenth Tha
nitwanydnak labayt meg mosad
es édességes welek bezelwen The
drágalátos zenth Testedeth es veredeth
10 Nekyk adad The dichew kenodnak
rokon voltath nekyk meg hirdeteed
Emlékezzél wram iesus Az nagy
keserwsegrel kyth the zywedben wy
„selel kerezt fának gondolatyarol
15 Mykoron Az három renden walo
ymadsagodnak ees weres werew
huUatasodnak vtanna Tennen tha
nythwanyod mya el Árultál The
valaztottad sydo néped mya <^wadol^
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MM
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í^-

3r
\

<^tattal^ Meg fogattal • hamis tanok'
mya vádoltattál • három biro mya
hamissan ítéltettél Az teen magad
„nak walaztottad warosodban leru
5 salemben sydoknak nagy yeles Nap
yan nagy pynteken The gyenerw
„seges ees yfíyw wyragos • testedben
Ártatlan halaira kegetlensegwel ytel
„tetei wala meg fogwan ees rettene
10 tessegest huzattatol wala tazygalta
tol wala ekleldeztetel wala Archyol
hagyaptatol wala Teen ruhadottol
megh foztatal ydeghen ruhában
ewlteztetel The dichew zemeydnek
15 wilagossaga ky myndenth laath
edessegw orchyadnak zeepsege kémen
sydoknak katronchayaual fedezwen
be ketheztettek holoth wram kegyes
iesus archol weretettel wala Nyakon

|
í
j
|
t
|
f
$
J
;||

i
' Az o javított betűnek látszik.
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4
3v
werettettel wala khe ozlophoz khe
teztettel wala ostoroztattál wala nad
dal zent feyed werettetik wala . es
kylemb kylemb zemywseghes kenők mya
5 zagattatol wala Mynd my ydwesse
gwnkerth . Azerth keerlek aggyad
en nekem kegyes iesus ky ez napon
The zenth fezewleted elewth fewldre
esthem esedezwen The dicheseges felewl
10 newzeth kenodnak erdemeerth en ha
lalomnak ellewthe bynemnek keserw
„seges meg zanatyath ygaz gyona
toth tellyes elég tetelth ees mynden
byneymnek tellyes bochyanatyath Ámen
15 páter nosta Aue Maria / Másod
o
Iesus ez wilagnak teremtheye
ky kerest fának zemyw kenya
„twl meg nem yedel / Emlékezzél
vram iesus Az the keserwseghes

.,,-,^-/.ií;^>«.v,_.#.>^i-,-;
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5
4r

5

10

15

20

kenődről ees zerelmedrewl kyt the zy
wedtewl wallal Mikoron the dichye
seghes kezeideth elewzer nagy kemense
gw vaszegekwel kerezt fara fezeyteek
Annak vtanna The zenth labaydat kyre
meltok nem valanak illethni ees The
kenydra nagyob kenth / serelmedre serei
meth / Ees The zenth sebeydre vy sebeketh /
helhetenek / mykoron Nagy kemensegwel
The zenth Taghydat az kerest fának al
talsagra ees hozzusagra wgy huzatalak /
hogy The tagidnak mynden nemw yze
meg zakadozna / kegyes ees édes iesus
eristus ez béli nagy keserwseges kenő
dert kérlek Theghedeth Agyad en zywe
mben The zenth felelmedeth ky mya
Theghedeth zepletelen zolgalhassalak
erekkwl Erekké Ame/j
pata Noster qui es etc Aue Maria
Harmad ymadchyagh

^.
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6
4v
o

5

10

15

20

lesus Mennyey orwos emlékezzél
The nagy sérelmes kenődről kyth
zenwedel Mykoron kerezth fának Maga
ssagara feldrewl fel emelteteel Mynd
The tagaydban megh zakadozwan
sem egy the zenth tagydban helyen al„
„wan wgy hogy The nagy kenodhoz
sem egy keen nem hasonlatyk Merth
Talpattwl fogwa teteedyglen : The zenth
Testedben eep sémi Nem wala / yl nagy
kenődről wram iesus nem emlékezzél
merth nagy irgalmadat mutatad hol
oth ellenseghedeerth ymadal Mond
„wan En zenth Athyam Bochyas
Nekyk merth nem Thugyak myt teznek
Ez te nagy yrgalmassagodeert' ees ez
kenodnak emlekezetyerth Agyad nekem
kegyes yesus hogy ez The keserwseged
nek emlekezethy legyen nekem myn
den nemw bwnemnek bochyanatya Ámen
pata noster Aue Maria . Negyed

1 Az m betűfölöttakaratlan kövér tintapötty van.
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•

^

•

^

^

^
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7
5r
0

5

10

15

20

lesus Angyaloknak bizon zabád
sagha ees bewseges genewrwsege
Emlékezzél ez Rettenethes zemywsegrel
kyth zenwedel Mykoron the ellensegyd
Mykenth orozlanok Be kemyekezenek ra
gadanak Rangatanak ees egyéb nemw
halhatattlan kenokwal Theged zomorita
„nak ez the nagy kemény ees bozzusagos
kenodeerth • kywel wram ie^us Mynd the
ellensegyd téged tewkeellenek' keerlek ees
onzonlak Mynd ez kenődéért • Zabadoh
enghemeth : Mynden latatos ees lathat
tattlan ellensegymtwl : ees agy en nekem
zamyadnak Árnyéka alatt ydwessegem
nek ottalmath / Ámen
pates: Noííer / Aue Maria /
Ewthewd
o
lesus erewk fenessegnek tykerew
Emlékezzél Az nagy keserwsegrel
kyth latal felséges istenségednek tyw
kereben hogy The nagy dichewseghes
kenőd ees halálod Nagywb wezedelmere

'ff.'

' Az első / vagy javított, vagy csak eipacázódott betű.
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volna Ártatlanságot mya vagy bewben
kemenseghes lakozasokeerth oh the nagy
melseges yrgalmassagod wram lesus
ky my Raytonk vezedelmes bwneseken
kenyerwiel keerlek Theged Az Nagy ye
les yrgalmassagoderth kyth kerezth fan
fygwe maga wadolo tolwaynak mw
tatai ees te mondwan neky • Ez nap we
lem leez paradichyomba kérlek teghe
deth kegyes lesus hogy en halalom
„nak ydeen tégy en welem Azon yr
galmassagoth ky mya the dichyesegews
orchadat lássam nagy vvigassagwal
Menyey paradichyomban erekkwl erekké Ame/7
pata 'Nosta Aue Maria /
Hatod
o
lesus zerelmes kyraly kewanatos
barath Emlékezzél az keserw
segrel kyt zenwedel mykoron mezytelen
Az kerest fan figgel Mynd the Bara
tid ees esmereyd The ellened Tama
danák senkyt ew kezzwlek wigaztalooth
edesseghes lesus Nem lelz wala
•
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hanem chyak the zerelmes zyledeth zyz
mariat : ew nagy keserwseges epesegedben
hywsegeth The kerezth fad alath Alwan
kyth Thanythwanyodnak Ayanlal mond
wan / Azzonember yme fiw neked / Azthe
Thanytwanyodnak kedeegh mondai yme
'''
Anya the neked • kérlek téged kegyes iesus
Az nagy Epeseghedeerth ky the zyleednek
zyweth teer keppen megh folya . hogy
kenyerwl en Raytam / keerlek ees kegyes
Iesus hogy Mynden zomorwsagos Nya
walyamban mynd test zerent lelech
zerenth walokban leg en nekem wiga
saghos hyedelmem / Ámen
pata Noííer Aue Maria / Heted /
o
Iesus fogyatkozattlan feyezeth
ees kymeerhettetlen kegelmesseg
ky mynd the zywednek kewanatos
zerelmewel Az kerezth fan figwen
Mondád Az zoth zomehozom Az az
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Emberi állatnak ydwessegeeth kérlek the
ged kegyes yesus hogy my zywnknek
kewansaghat tewkelyed mynd mywel
kedetre testi kewansagwnknak geriedese
nek zomesagat / ees ez wilagnak zerel
„meth The zenth malaztodnak hyw
seghewel megh olchyad / Ámen /
pata Tíosta Aue Maria / Nyolchad
0
lesus ky wagy zyweknek édessége
ees elmeknek nagh gyenerwse
„ghe Az echetnek ees méregnek ew nagy
keserwseghes kenyaerth kyth my erettwnk
halálodnak ydeen zenwedel el nyel
wen keerlek teghed kegyes lesus Az
béli kenoderth hogy en halálomnak
ydeen agyad nekem the dicheseges
Testednek' ees vérednek meltan walo
hozzam weteleeth hogy ky legyen
en lelkemnek wigassagara ees yd
wessegemnek wallatira Ámen /
pata No5/'a- Aue Maria kylenched /

lii'

' Az /7 javított betű.
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lesus Menyey kyral ky wagy Elme
nek wigassaga ees yozaga • Emle
kézzel az nagy keserwes zomorusagrol /
kyt zenwedel the zenth halálodnak y
deen : Mykoron sydo népek téged kerezth
fan figetted bozzusaghos káromló beze
dekwel illetnek wala : The wrá iesas
Nagy keserwsegew kewnw hullatassal
kayaltas wala hogy The zenth atyád
teghed el hagyoth wala : Mondwan
''
Az zoth . En istenem En istenem Myr'
hagyal el Enghemeth Merth lol lehet
wram iesus the zenth atyád • kywel
egy istenségbe wagy : téged soha el nem
hagyot wolna De maga ez nagy kenyd
nak latatyaert ez wilagy Népnek wgy
ysmertetik wala • keerlek Theghed ke
gyes yesus ez béli nagy zomorosa
gos kenoderth hogy en halalomnak
ydeen Engem el ne hagy en vrá istenem Ame/7
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Az utolsó betű valószínűleg re hangértékű rövidítés
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pata 'Noster Aue Maria / Tized
0
iesus kezdeth es weghezeth myn
den nemw wrwossagnak yozag
nak kenchye / Emlékezze! wram iesus
Mykeent the zent emberséged talpadtol
fogwa teteyglen nagy kemenseghw
kenra bochyatad zewnettlen teghedeth
kérlek kegyes yesus az soksagw sebyd
„nek zelesegeerth hogy en byzonsagos
zerelmeel The nagy leles paranchyo
latydat Ewrizhessem Telyes zywel
Mynden Eremmel ydwessegemnek wal
latyra / Ámen /
Paíer Noííer Aue Maria / Tizen egyed
o
Iesus ky wagy yrgalmassagnak
nyereye kérlek theghed • Az nagy
The dichewseges sebydnek melsegheerth
kyknek melseghe ol nagy wala hogy
zenth zywedeth chontodath welewdet
mynd megh oltotta wala . En nagy
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bwneymnek melseghebewl zabadoh ke
gyes lesus ees the dichew sebydnek
melseghebe el Reych mygh the zenth
orchadnak haragossaga el mwlyk hogy
en wigassagos ereméi the zerth or
chyadath lathassam Ame/7 / pata nosta
Aue Maria / Tizen ketted
0
lesus ydwesseges egyességnek ye
gye zerelemnek kethewle . Emlékez
zel wram iesus az the zantalan nagy
kenydrol ky oly igen sok wala hogy
tetettewl fogwa talpadigh the thestedbe
kegetlen sydok mya zaggattatot wala
The drágalátos zenth weredbe kewered
wen / Ez the dicheseges zantalan kenő
derth kyth mynd the zeppletelen testedbe
my Ertewnk zenwedel es nagy mond
hatatlan zerelmeerth • kegyes lesus
myt kellet wolna Thowabba my ertwnk
tenned ees nem Thetted volna Byzon

ÍV
p
>-?
.-^^
';??,•
áf

61

r
Ui (mif({ kfwí ^'

mjin9 ^ di

é$}<e >wim imi/ 4^ tMUjjf tóewflw

62

14
8v

5

10

15

20

Myndenben • The nagy bewseges ze
relmedet Nekwnk mutatad Azért ker
lek kegyes iesus hogy mynd the di
chewseges kenaydat the zeep es dra
^alatos vérednek tentayaual en zy
uembe megy yryad hogy the zent
kenydath ees zerelmedeth en zywem
ben mykeppen kewnbe oluassam ees
zwntelen halalomnak ydeygh mynd
erewke theneked halat adhassak erek
kwl Erekké / Ámen / páter No5íer /
Aue Maria /
Tizen harmad
0
Iesus Erews orozlan halhattatlan
es gyezhettetlen kyral / Emle
kézzel wram iesus az nagy keserwseg
rewl kyth The halálodnak ydeen val
„lal mykoron te zenth kenydnak sok
sagw nagy keserwsege teghed megy
Tekelle . holoth mynd testednek mynd
lelkednek ereye the Nagy kenős /
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kórságodért : meg fogyatkozoth wala
Azerth the kegyes feyedeth halálos
keserwsegben el íyggezted az zoth
mondwan meg Tekellek Az Az em
5 béri állatnak ydwessege • Ez bely kese
„rw zerelmedeerth kérlek Theged zerel
mes iesus hogy en halalomnak y
deen ees vegezetym mykoron en lelkem
ees elmem halainak gyarlosagos zomo
10 rusagban leyend yrgalmassagath we
lem tegyed / Hogy ellenségnek zer
nywseghes Rettenetességet ne lássam
Remenseghem The benned vessem
hogy erewkke the veled ees the zen
15 tydwel lakhassam / Ame/7 páter noster
Aue Maria /
Tizen Negyed
o Iesus felseeges Atyának abraza
ees ew mywoltanak fenessege
Emlékezzél az Ayanlassrol merth
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Merth the zenth lelkedeth atyádnak a
.
yanlad mondwan Atyám en lelke
meth the mákodban Ayanlom Ees
zakadozoth the zenth tested nylwan . •
walo the nagy mely sebydnek kese
rwsegewei my walchyagwnkerth : the
''
yrgalmassagod nagy kayaltassal : the
zenth lelked ky bochyatad ky kayaltas
vram iesus the zenth istensegy hatal
mádnak wala yege • Ez the dichew
es drágalátos halaloderth • kérlek zen
theknek kegyes kyralya Batoroh En
ghemeth eresseych Angyaloknak myat
ta hogy en ellensegymnek erdegnek
ez wilagnak ees testnek ellene alhassak
Ez wilaghy' bwnnek megh halyak : the
nekewd elyek en halalomnak ydeen
En lelkemeth ez zamkywetteth ees za
randok helrwl fogyad the zenth
lakodalmadnak byzonsagos Erew
mer^ holoth mwnkalathnak terhe /

' Az /• javított betű.
^ Az utolsó betű valószínűleg re hangértékű rövidítés.
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wegzyk Ees the dichewsegednek zeep
r
sege faradatlan kewansagba tewkelle
tyk Ámen : páter 'Noster et
Aue Maria .
Tizen ewtewd
o
lesus byzon ees gymelches zelew
gewkeer . Emlékezzél the zenth
werednek hullásáról kyt nagy bew
'í
segest my erethewnk ewttel Mykoron
kerezt fának saytoyaban ten Magad
ydwessegwnknek borth the draghalatos
weredeth ky fachyaraad ees az sido wi
teznek ew chwchaya the zenth oldala
don nagy melseghes sebet nyta . hon
nat ez wilagnak geryedetes bynenek
hyedelmer' nagy bwlseggel Mynd the
., ,
zenth zywed ees derekadbeli dichew
weredet vizzel elegy My ydwessegwn
nek zerelmednek yegyere Nekewnk adad
vgy hogy the zenth weredbe egy chyep
„ peneth sem Marada the derekadba:
."
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Az utolsó betű valószínűleg re hangértékű rövidítés.
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kyth my ydwessegewnkeerth Nekewnk
ky nem ewttettel wolna Az ydeben w
ram lesus the dichyesegw gyenge tes
ted megh herwada ees the derekadnak
zeep were mynden eerben el Apada the
zenth chyontodbely welew megh ezthe
weredeek mynd the zenth emberséged
magas kerezt fan fygwen zomorossa
gos gyazba eltezeek holot kegyes yesus
olyannak yelenel Mynth mirra fának
ew nylawal ez the nagy kegyesseges
kenoderth ees drágalátos wered hulla
eerth kérlek édes iesus sebeseychyed
megh en zywemeth the zenth zerel
mednek kewanyattyaual : hogy the zent
kenődön ees halálodon walo syralmam
eyel napwal legyen nekem elew ken
yer fordoh Engem myndenestwl the
hozzad hogy en zywem the neked le
gyen kellemethews lakodalom Nyaya,,
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ssagom legén lozagnak tewkellte
eletemnek hogy erekkwl erekké dychi
redbe Lássalak ez mynd ez the sok yo
tetelewdrewl Myndenkoron syralmas
halat adhassak the hozzad fohazkodwá
Ennye nagy zerelemnek yegyet erekké
zywembe tarthassam : hogy en halalom
nak ydeen the kegyes irgalmassago
„dwal nekem segél édes lesus . hol
oth emberi segethsegh megh fogyat
kozyk ky zenth Atyaual es kegyes
zenth lelekwel elz ees orzaglas
erekkwl Erekké Ámen / pata nosta
Aue maria / Ez ymachyagok
„nak Ayanlasarol walo ymadchyag
Ezen keppen Mondatyk /
V
Ram iesus eristus elew isten
nek zenth fya the Rettenetes
khenidnak dichew sebidnek es dra
galatos halálodnak ew tiztelendew

I

73

mmmmm

^.^...jfjoMyemteí
, m^g yem '^mfícijc^

i
74

ii^TTTTíSiscan

et gW

llv

5

10

15

20

dichewsegere ayanlom kegyes lesus
ez tyzen ewth páter nostert es azan
„ne aue mariat ez felywl mondoth
ymadchyagwal kykert kérlek Myn
denhato Atya istennek fya : hogy
engemeth the méltatlan ees bynes
zolgalo leányodat • E • meltolni
megh oldoznod ees zabadeytanod . en
byneymnek kewtelebewl kykwel en
gyermeksegwmtwl fogwa ez oraygh
vetkezthem volna the zenth páran
chyolatid ellen : ez napy Napon tarch
ees erewsich engem wram iesus the
zenth zolgalatodba hogy téged fe
lelmes zerelmel zolgalyalak ees
Tekelletessegbe Maradyak weg Napo
„math yobba wegezzed ees ez gyár
losagos Nyawalyas welagbol : ha ky
múlom lelkemeth Erewk dichyese
ges wigassagra wiged holoth ze
netlen the weled wigadyak ky
Atyaual ees kegyes zenth lelekwel
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121- ^
elz ees orzaglaz egy dichewsegbe •
erekkewl erekké kyth agyon My Ne
kwnk Atya fyw zenth lelewk Ame/7
paíer Noííer Aue Maria / ez wegig Irta
Az the zegeny Atyád fya Mihal deák
kybewlte zolgalhassad az erewk Istenth
ees My erettwnk ymagy / Ámen /
In Anno Eiusde/n Incamacio/ns domini 1520
«-í.
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Itt egy kivakart sor nyoma látszik.
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VALAKI EZ KEVETKEZENDEW'
ymachagokath az yesusnak fezewletinek
elptte megh mongya heth páter nosteral ees
annye Aue mariawal térden alwan / ez em„
„ber wal harmync keth ezer eztendeyg walo
bwchwth / Mel ymachyagoth negyed In„
„nocencius Papa megh confirmalth az vag
.^^
megh erpssytheth Mely ymachagok ez kepén
-^
kezdethnek
O Vram ie5us chrisíüs ymadlak theghedeth
az kerezthfan fygghessederth / es az the„
„wyskoronath feyedbe wyselesederth / ker„
„lek thegedh hogh az the zenth kerezth
fad zabadychon megh engemeth az we„
„rp angelthwl / Ámen • páter nosta I Aue mar/a •
O Vram ieíus eristus ymadlak the„
„ghedath az kerezth fan megh sebessplesse,,
„derth epewel ees echethtel walo ytoderth ker„
„lek thegedh / hogh az the sebeyd legének en
lelkemnek vrwossaghy / Ame/j • pa/er nosta I Aue maria •
O Vram ie5us chr;5/üs ymadlak thegedh az
koporsóba helheztetessederth kenetekkel /

A második szótag £ betűje a K szárai közé van írva.
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megh kenettetederth kérlek theghedeth /
hogh az the halálod / legyen een eletem /
Ámen / páter nosta Aue maria •
O Vram ie5us eristus ymadlak
theged yo przp / tarch megh az ygaz^//
„kath / thed ygazakka az bynesseketh /
mynden hyweknek yrgalmazy / ees en„
„neken binesnek legh • kegelmes / Ámen / pa/ter' /
O Vram ie5us chi/stüs az keserewseghederth
melyeth en érettem gyarló bineserth az
kerezthfaan zenwedel / yelesben az horaba /
mikoron az the nemesseges lelked el wa„
„lek the testedtewl • kérlek téged yrgalmaz
az een lelkemnek / az 9 ky menése koron •
Ámen / páter noster / Aue maria /
O Vram iesus eristus ymadlak tegedeth /
pokolba zallatoderth / ees foglyokath za„
„ badetassoderth / kérlek téged hogh nee^ bo„
„chas engemeth hoda bee mennen / '
Ámen / / Páter noster / Aue maria •
O Vram iesus chr/is/lis ymadlak thegedeth

«
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§
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' A rövidítés feletti hurokforma jel bizonyára a noster helyett áll.
^ Az első betűfölött,illetve előtt funkció nélküli vonás van.
' A sor végén vagy eíc, vagy sorkitöltő rajz van.
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halottaybol fel thamadassoderth / men„
yorzaghba fel mentederth / ees attya isten,,
„nek yoghyara ilthederth / yewende byro,,
„sagoderth ees mendenek megh ytilesederth' /
5 kérlek teged^ hogh az the zenth yewete,,
„lednek ydeyn : ne bochas bee mennem en„
„gemeth az bynessekkel az ytelettre Dee
eleztheb az een bineymeth megh bochyas,,
„sad hogh nem mynth engemeth megh
10 ytilnel / ees yrgalmaz een nekem' / Ámen /
Pater noter / Aue maria grácia • etc •
Egh aytatos ymachyagh kezdetyk
;
Vram / myndehatho isten kérlek tegedeth / '
^
ma / ees mynden ydeben hogh az the se„
15 „beyd legének en nekem halalomnak yde„
„ y n olthalmazoy pokolbeli ewdeghtewl • ame/2 •
Nagh buchus ymachagh eez
merth wagyon három ezer ezthendeygh
való / Buchuya / fordeych az leueleth
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Az /' talán e-ből van javítva.
Az utolsó betű javítva van.
A k javított betű.
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O Megytelen embersegh / O Nagh mar,,
>
„tirwmsagh / O mely sebek / O wemek
yozaga / O halainak kemenseghe / O /
ysteny edessegh • Seghely mynketh az
ewrek elethre Ámen /
,•
:
Kys karachyony Ewangelyomnak ez
keppen walo magyarsága wagyon •
Az ideben / ninek wtanna bee telyesse,,
denek nyolch napok / hogh kemyewl
• -'
metelthethneyek az germek / hywatatek
•
az ew newe yesusnak / mely hywattatek
az angyalthwl minek elethe az v me„
„hebe fogattathneyek
Vyzkerezthy Ewangelium / Melyeth
-.
megh yrth zenth Iwkach ewangelista
ewangelyomrol zerzeth kenywe<^ben)>nek
másod rezeben / Ez keppen •
Mykoron leth wolna iesüs tyzenketh
-•'•••• ezthendey ember / 9kh fel menuen ye„
„rusalembe' / az innep napnak zokassa ze„
renth / ees az napok bee tellyesedwen /
' 7
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Az utolsó betű talán a-ból van javítva.
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mikoron megh temenekh / marada az
gyermek iesus ierusalembe / ees megh
nem esmérek az 9 zyley / De maga /
alitwan ewtheth lenny az gelekezeth,,
„be / iewenek egh napy vtath / ees keresyk,,
„vala ptheth az rokonsagh ees esmerpkh
kezeth / Ees megh nem lelwen / megh
therenek ierusalembe / kereswen ewteth /
Ees lewn harmad nap vtan / megh
lelek ptheth az templomba : ylwen az
doctoroknak kezette halgathwan ewketh
ees kerdwen / Chwdalkoznakwala mind
azok kyk ewtheth halyak wala / az 9
Bplcheseghen / ees felelethyn / ees latwan
el chwdalkozanak / Ees monda annya
neky • Fyam mith tettel / nekewnkh ez
keppen? yme az the agyad ees en ban„
„kodwan keres9nk wala téged / Ees monda
nekik / michoda hogh enghem kerestek
wolth // Nem thwgyatok wolthe merth
azokba kel nekem lennem melyek
fii
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az en agyamé / Ees pkh megh nem
erthek ez bezedeth / melyeth zola nekyk /
Ees ala zalla vélek / ees yewe nazare,,
„thba / es vala alayvk vettethwe nekik /
Ees az <? annya tarthya wala mind .
ez bezedeketii / hordozwan az p zywebe /
Ees ie5us newekedik wala bplchesegh
el ees ydewel ees malazthwal istenei /
ees emberek nel / Hwsweti ewan,,
„gelium zenth mark kenywenek
thyzenhatod rezébe vagion megh irwan?
Az ydeben Maria magdalena / Ees zenth
lacab annya <(maria^ Ees zebedeusnak
annya wenek keneteketh / hogh el ye„
„wen megh kenneyek yesusth / Ees'
yghen reghel egh innep napon ienek
az koporsóhoz / ymmar az nap fel tha„
„madwan / Ees mondnak wala egh mas„
„nak ky fordythya el mynekpnk az
keweth az koporsónak aythayarol? Ees
thekynthwen / lath<^akakh^ lathak lee

^

' Az j javított betű.
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forditattat az keueth . Byronnal wala
yghen nagh / Ees be menwen az koporsó,,
„ba / latanak yffyath ilwen iob kez felel
Be fedezthetheth feyer ruhawal / ees
megh remplenek : ky monda nekyk /
Ne akaryathok felny / Az nazareth
Béli megh fezewlth lesusth kereslteké?
Fel thamadoth : nynchen yth / yme O^az
heley hol helyheztettek ewteth / De men„
„nyetek eel • mongyatok az / ew thanyth,,
„wanynak / ees petemek / merth elewl
wezen tytheketh Galileaban / Oth meg /
megh latyatok mikippen megh mondót,,
„ta nekthek / Az Vmapy ewangemoth'
zenth lanus irtamegh kenywenek hatod
rezébe • Ees yg<(h)>en magyaraztathik •
Az ydebe monda ie5us az v thanyth,,
„wanynak / ees az sido seregeknek / az
en testem Byzon ethek / Ees az en verem
bizon ytal / az ky ezy en thestemeth /
Ees yzya en veremeth / En Bennem
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A moth rész a sor vége fölé van beszúrva.
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lacozik / Ees een v benne Miképpen
Bochatoth engemeth az Een elp agyam
Ennes elek agyamerth / Ees az ky ezen
engemeth / w eel en érettem / Eez az
kenyér' ky menybpl ala zalloth / Nem
azonképpen mykeppen ewthek az thy
agyatok az mannath / ees megh hol,,
„thanak / Az ky ezy ez kenyereth eel
ewrewke / ^
El kezdetik az ziz Mariának
epesegherpl walo aytatos imachagh
O Een Nemes azzonyom prpk zenth
seghes ziz maria / felseghes dy„
„chesegnek / ees irgalmasságnak annya /
az themek fayadalmayrth ky az thee
zenth lelkedeth által yara / mykoron
az the eggethlen egh fyad / az my v„
„rwnk iesüs eristus az keserew ha„
„lalth az kerezthfaan zenvede / Ees
kérlek thegedeth az the zylettednek v
kewansagaerth kywel az the zenth

' A másoló eredetileg w-et írt, majd amiak az utolsó szárát lehúzta.
^ A szót szakaszzáró díszítés követi.
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Annyasagodon keserwesen kenyerewle /
theghed zerethe / ew apostolának ees
ewangelistayanak yanosnak kywalth,,
„kepén walo zeretheyenek ayanla / ze„
„relmes keserwetes kenyerewletes zen,,
„wedetes leegy minden een búmon /
Bánatomon / minden en ellenem
walo / ees akar my nemew en nagh
nyawalamon / O kegelmes ziz maria
nyawalyassa<^k^gnak edesseghes wy„
„gassagh / nyomorwlthaknak irgal,,
„massagos annya / Ees minden nagh
nyawalya helyeknek keez seghethsegh /
halgassad megh en syralmas ymacha,,
„gomath merth wagywk kylemb,,
„kylemb nyawalyaban megh foglal,,
„thathwan / een byneymerth / De nem
thwdok kyhez fwthnom / hanem
chyak the hozzyad zyleye en vram,,
„ nak

I
^
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lesus eristusnak / Megh theritheye em„
„bery nemzethnek / kérlek theghedeth
az edessegherth / mely edessegheth az
the zerethp fyadnak az my vronk
5 iesüs chr;5Aisnak haath wala / mikoron
emberi nemzetheth hozzaya' plele
hogh ptheth zabadytanaya / Atyának
ees zenth leieknek <^Z9ze^ zerzesebpl /
az gyarló testeth rea werme my
10 ydwesseghewnkerth / Angeli keweth,,
„seghel / zenth leieknek megh kpmy,,
„kezeseuel the theled kegyes zyz
C ^ maria thestedh^ fogada / thelyes
kylench holnappá the zenthseghes
15 mehedbe isten ees ember viseltetekh /
az kylench / holnap Be telyessedwen /
zenth leieknek chelekedessenek my„
„atta / az the zyzeseghes es dycheseges /
méhednek theremebpl ky yewe myl„
20 „tho Ipn zylethnye / Nem vtala ez
velagoth megh latogathni / Ees

' Az első z javított betű.
^ A í/vagy javított, vagy csak tintafoltos betű.
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kérlek thegedeth' monthathathlan nagh
Banathyderth / mwnka<(d^yderth / kyketh
the wallal bodogsagoz zyz mikoron /
nem vala az the zylessednek ydeyn /
5 az the zenth feyedeth howa fognodh /
ees az the megh gondolhattathlan nagh
eremedeth ky theneked akoron len /
mikoron az the eggethlen egh fyadath
az my vrunk yesusth mynden sere,,
10 „lem nekil ziled / kyth mynden em„
„béri magh nekil fogadal / Ees mynth
istennek bizon fyath myndeneknek
elethe ymadath / ew kpmywlmetele,,
seyerth az barom zenth kyraloknak
15 megh ayandokozasokerth / az the édes
fyadnak az templomba be witeleyerth /
ygh az symeonnak varassaerth vy„
„gasagaerth / ees ayanlasaerth ees az
monthhatathlan nagh banathokerth

^
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Az cí/i jelölt betoldás a sor fölött.
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Mwnkakerth nyawalakerth ky„
„keth the wallal zyz maria mikoron
az the edesseghes fyaddal az my vrun,,
„k iesüs chr/íAisual egypthomba fu„
„thai oth 9 wele thelyes heth ez„
„thendeygh nagh zeghenseghel es
nagh enghedelmeseghel lakozal /
ees kérlek theghedeth az megh gon„
„ dolhattathlan nagh keserewseghederth /
kyth az the zerethp fyad az my vrvnk
iesüs eristus haath válla mikoron /
Oliuetim hegyen p zenth atya ymada /
hogha lehethseghes volna mwlneyek
el w zenth seghes kynya / Ew kerezth,,
„segheyerth / zenth bpythyerth / kesyrtety,,
„erth myndenemew ew zenth kynnya,,
„erth / Ees mwnkayaerth / fohazkodasyerth /
ees faradsaghyerth / <(bvaerth^ bwaerth /
syralmaerth harmad ymachagaerth /
werps werytek <(ese^ ezeseyerth / fpldre
lee hwllassaerth / feel emeleseyerth / megh
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lelensegheyerth Ees ew halálán walo
megh bwsulasaerth / megh fogasaerth /
megh kethezeseyerth / megh ostoroztata,,
„saerth / archol ees nyakon vereseyerth
hamissan bee vadoltatasaerth pkyraly
zenth feyeth naadal bee vereseyerth /
Ees bee tpreseyerth / 9 tpwysk koronaya,,
„yaerth / Enghedelmesegheyerth / Ees
wezteghsegheyerth / faradsagaerth /
megh fogyathkozasaerth / kyketh ew
zenwede / az bynesekerth / az keserew,,
„seghes kpnywel walo ky keserespderth /
az zpmyew halainak eetz az <(le^ kennak
helyere / az nagh zerelemerth kyth
az the zerethp fyad az my vrvnk iesüs
eristus haath walla mikoron the ele,,
„thed zyz maria ees myndh az népek
elpth mezytelen az kerezthfaan fighe /
Ees az yrgalmassagherth kyth az tol,,
„vayal thpn / p zomehsagaerth / eche,,
<thez>'

' Ez a néhány (bizonytalan olvasatú) betű ki van kaparva.
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theth es epeth pzwe eleghythwe megh
ywasayerth / 9 ayanlasaerth' kywel ew
zenth lelketh agyának^ ayanla / 9 zenth,,
„seghes lelkeyerth / 9 nagh kayaltasaerth /
mondwan En istennem istenem / myerth
hagyal eel enghemeth? Ees ew feyeth
lee fyghezthwen / monda / Megh wagion
tpkelwe / Ees 9 zenth lelketh ky bochatha /
Ew rwhaya hasarthon weteseyerth / Ees
9 chwchayaerth ky az 9 oldalába bee
9klelenek • Az wererth ees az wyzerth / ky
az 9 zenthseghes oldalából ky yewe / yr„
galmassagoth ees malazthoth myreyank^
bewen 9the / Q halalaerth ees themeteseyerth
Az k9 ziklaknak megh repedezysewk,,
„erth / Az templomnak swporlatha ke„
„the zakadasaerth / Napnak wylaga eel
wezeseyerth / F9ldnek megh yndwlasa,,
„erth / Pokolra zallasaerth / Ees mynd
az zenth lelkekerth / kyketh 9 y9we„
thelywel'' megh wigaztala / 9 dyche,,

m
' Az /javított betű.
^ A k javított betű.
' A második y talán a-ból van javítva.
•* Az 9 betű e-ből van javítva.
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seghes / ees győzedelmes fel thamadasaerth /
ees az monthatathlan nagh prpmerth /
kywel theneked edeseghes anya myn„
„deneknek elette prpk zenth dicheseg,,
5 „hel megh yelenek / Ees wygasaghalh /
Ees azon 9 dicheseghes zenth yelenyseyerth
kywel the neked walaztoth zyz / Ees mind
egeb walazthoth / apostolinak az neg,,
„wen napigh yelenek / 9 dicheseghes me„
10 „nybe menethyerth / kywel the eletedh
zyz Maria / Ees mynd egebek lathwan /
menyorzagba fel mene / Az zent lylek
malazthyaerth / kyth az thanythwa,,
nyoknak 9 zywekbe / tyzes nyelwnek
15 kepébe bee 9tte / ees 9 myaywk mynd
ez wylaghra mezzé ees zelessen ky the,,
„rythe / Az rezketend9 ytyleth napya,,
„erth • kyre y9wend9 ythylni eleveneketh'

#

' Az utolsó e javítva van, s mivel így kevésbé olvasható, a másoló a szó fölé
is beírt egy kis e betűt.
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Ees holtakath / Ez Vylagoth tyztyta,,
„nia / Myndennemew zenth kynnyaert /
Ees mwnkayaerth kykbe theweled ryze,,
zedek ez wilaghba 9 edesseghes' zenth
5 bezydeyerth / Predicalassaerth / ees chw„
„da thytheleyerth / Ees az megh gon,,
„ dolhatathlan nagh prpmederth / kyvel
the dychesyghes zyz azzony the edesse,,
„ghes fyadnak eleybe fel menyi / hol
10 orewlzh ees wygadzh wighezethnekpl /
Vigazthaly megh enghemeth dyche,,
„seghes zyz Maria ez een kerelmessem,,
„be kyerth een the zenth newedeth ede„
„sdeden kérem / Ees erpssen remyniem /
15 Ees nyeryedh megh eennekem az the
édes fyadtul az my vronk iesüs eristus,,
„thul ez een kpnyprghessemeth zepplete,,
„len zyz / Olwas pth páter nosterth /
Ees pth Aue mariath / es kezdel az kerezthen /

' Az első betű talán (>-ből van javítva.
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Teghedeth azerth kegelmeesseges
azzony kegyes zyz felseghes kyralnak le„
„yanya / menyorzagnak keralne azzo,,
„nya / Eez megh nyomorolth wylagnak
5 kegelmes olthalmazoya / elethnek
zyleye / Bynes népnek remenseghe /
Romlothaknak wygassaga / kérlek
hogh en nekem nyawalas bynesnek /
mynden nemew keserew byneymrpl
10 penitenciath ees prpk bochanatoth
nyery' / Ees thowaba enghemeth the /
kegyesseges olthalmad ala myndenne,,
„mew halalosbynthpl megh pryz / ma„
„lazthyaba / ees p zerelmybe az the ides
15 fyadnak enghem megh erpsych / Ees
mykeppen abba een byzonyos wagyok /
hogh az the ydesseghes fyad az my w„
„rönk ie5us chr/síüs theghedeth semmy

I

^
i
Az első)' javított betű.
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thagadwa megh halgath / Een azon,,
„keppen erpzyen kwnyeben / thelyesben /
Ees thpkeletesben az the zenthseghes segh,,
„ edelmedeth / ees megh erpsewltessem
5 az kegyesseghes ziwed zerenth / Ees ko„
„nyp<^./r9gh az the zenth fiadnak' / hogh
thegye akarathyokath az ptheth felpk,,
„nek / Ees 9 benne gypnyorkedpknek
kerelmessyth meg ha^gas^lya / Annak oka,,
10 „erth een nagh remenseghem zyz Maria /
halgasdh megh een zywemnek kére,,
„meseth^ / Ez een nyawalamba kyerth een
the zenth newedeth édesdeden keerem Ees
erpssen remenlem / Ees nyeryed megh
15 een nekem az the édes fyadthul az my
vronk iesüs chr/íAisthul ez en keremyse,,
„meth / ez mayath / ees egyebhayath /
kerezthyen hythbe erps remensegheth / the,,
„kelletes zeretheteth / ygaz hytheth / zy

:4

mA ^ javított betű.
^ A í javított betű, olvasata bizonytalan.
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„wemnek thyztha theredelmessegheth kp,,
„nyew <^hullatassokal^ hullatassoknak kuth
feyeth / Thyzthasagos gyowonasth / meltho,,
„sagos eleegh tythelth / ees mynden een
5 erpm zerenth walo bynthwl megh ol„
„ thalmazazth / Eez' welagnak megh vta„
„lassath / Istennek ees agyamfyanak
zerelmeth / Az the zerethp fyadnak ha„
„lalanak zywembe walo wiselesseeth /
10 Fogadassymnak bee telyesytheseth / Myn,,
„den nemew yo mywelkedethembe walo
megh maradasth Ees benne walo gya„
„rapodasth / the weledh kellemethes való
kpzpswlesemeth^ / Bodaghsagos halath /
15 Thelyes ees byzony penitenciath / Een
agyamnak Ees Anyámnak Ees agyam
fyaynak / yo barathymnak Enne,,
„kem yothewpknek' • Ees mynden yo
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' A z javított betű.
^ Az első s betű z-bői van javítva.
^ Az első e betű o-ból van javítva.
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hyweknek lelkyeknek' nywgodal
„math / nyery elpknek ydwesseghes
yo zerenchath ez wylagon / ha ky
mwlnak ez wylagbol / nyery azok,,
„nak prpk dichesegheth / Ámen / yay
hogh faradek Bor ythlan
Valaky / ez ymachyagokath
aytatossagal azzonywnk maria kepe
eleth megh monghya térden alwa /
Innocencius nyolczad papa enghedeth
kenthwl ees bynthpl walo thelyes
Bochwth / Annezor menyzer megh
mongya / De wgh hogh megh gy„
„owonth ees thoredelmes legyen
Sequitur oracio ymachyagh
IDw9<^g^zlegh^ dycheseghes Napnál
fenpsb chyllagh / Istennek keg,,
„yelmes annya / mynden mezneel
edesb / Rosanal pyrosb / liliumnal
feyerbh / mynden yozaagh / theghedeth

iü

' A szóban többszörös javítás van. Javított betű az y. Utána egy kihúzott
betű fölé van írva az e. A második / felső szára mellett pedig (talán a javítást
jelző) e betű található. Eredetileg lelkeyknek volt írva.
^ A z a kihúzott g-re van írva.
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Ekesyth Mynden zenth / theghedeth
thyzthol / menyorzaghban fplseghosb / Ame/? /
Páter noster Aue Maria /
O Dychpsignek azzonya / O wigasagh,,
„nak keralne azzonya / O kegelmes
seghnek Ees irgalmasaghnak kwth
feye / O menyorzagnak fenpsseghe / pára,,
dychomnak edpsseghe / zenth embereknek
preme / zyzeknek gypngye / Thenekedh
dicheseghes azzonyom zyz Maria ayan,,
„lom ez may napon ees mynden pdebe een /
lelkpmeth / Ees thestemeth / Ees mynden
een ylethpmeth / Aldoth chr/5/üsnak annya /
zyz maria / preke megh maradal az the
aldoth fyaddal / my vronk ie5us chr;!s/üsal /
ky aldoth prpkwl prpke ámen
O nuda humanitás O magnum
martíríum / O profünda wlnera /
O virtus sanguinis • O mortis a„
„cerbítas / O diuim dulcedo / adiuua'
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Az / a sor fölé van beszúrva.
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nos adetema/72 felícítatem / Ámen /
Nyolchad Bonifacius Papa
ez ymachagoth megh mondónak ay„
„tatossaghal Enghedeth / thelyesseghel walo
Buchuth / Sequitur oracio /
O Vram lesüs chry5Ais halaath adok the
neked / ky ezwylagnak yduessegheyerth
Chwda keppen akaral megh thestpswlni
ala walo helypn zylethni • Az yazolba
helhpzthethny / kpmywl metheltethny •
Az templomba bee wytethny / Ees az sy„
„dokthwl megh wtaltathny / az arvlo
Iwdasthwl ápolásnak myatta eel árul,,
„thathny / kpthelekkel megh kpthpztheth,,
„ny / Ees mykeppen az artathlan Baran /
az aldozathra withethny / Ees annasnak
kayphasnak Pylathwsnak / Ees Hero,,
„desnek / ^eleybe^ eleywkbe ektelenseghel
withethny • Az hamysthanwkthwl bee
wadolthathny / Haborusaghokkal illettethny
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Ees ostorokkal Werethny . Hagyapa,,
„sokkal / ppgdpstethny . Thpwyskeel ko„
„ ronazthathny . az kprpzth' fara fel
emelthethny / az tholwayok kpzybee
zamlalthathny / Epewel ees echetthel
ytathny . Lanchyawal megh sebhetteth,,
„ny . The azerth Vram iesas chr/í/üs •
Ez the zenthseghes kynayderth • Ees az
the zenth kprpzthpderth melyekhrpl en
melthathlan bynes emlekpzetheth tpzek /
zabady<^.)>ch megh enghem^ pokolnak
kennyathwl • Ees meltholtassal enghe,,
„meth nyawalyas Bynpsth oda bee vyn„
„ned . howa the weledh egyethembe bee,,
wyd / az megh fezythetheth tolwayth *
ky eelzh ees orzaglaz mynd prpkkwl
prpkke / Ámen / Laus deo '
Supra Notate oracktnes ad laudem sum/rri architecti
dei Necno/7 Eius genitricis illibate^
fínite
verő sünt Anno do/77Íii Millesimo Vigesimo et
quingentesimo

' Lehetséges, hogy a két Q betű e betűből van javítva.
^ A szó után kaparás nyoma van.
^ A sor vége és a következő csaknem teljes sor ki van kaparva.
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Sequítur vna oracio de quinque gau„
„diis Beaté marié Virginis / et est Beati Bemar,,
„dini abbatis clarenalia ut áicitix
oracio
Est tibi pyssima quasi osculum imprimAijm hunc
5
audire versiculum / Aue Maria grácia plena do„
„minus tecum • Tocies eni/77 oscularis : quocies per aue
salutaris • Ergo adeius ymagine/72 accedite oscula
Imprimite • Aue maria dicite / Gaude virgo gra„
„ciosa verbum virgo concepisti • Gaude tellus fruc,,
10 „tuosa fructum uite protulisti / Gaude rosa speciosa
Vemans chr/5/b resurgente • Gaude raatec glo/iosa chryis/b
célos ascendente • Gaude fruens delicys Nunc rosa
iuncta lilys ' Munda nos a Vicio et tuo iu/Tge
filio / Ámen /
Versus
15 O dulcis amica dei Rosa vemans atqwe decora
memor esto mei dum mortis venerit hóra •
Bonifacius Papa dedit o/nnibus sequentem
Ovacíonem. deuote dicentibus Centum dies In„
„dulgenciamm / Sequitur oracio /
20 Aue marya alta stirps lily Castitat75 / Aue pyofunda
viola vallis humilitat/5 . Aue lata rosa
campi diui/Te charitat/is • Aue abyssalis fons om/ris
%rack, et misaicordk
celi ros fructifer om/ris diui/?e sua„
„uittatis et deuocionis Ámen /
25 Enthyzthelendp azzonym kérlek hogh een
yrettemys az megh fezplth \esüs chr/is/üsth
ees az zeep zyz Mariath ymagyathok
paíer nosterth ees aue mariath mondwan /'
A lap alján egy kikapart sor nyoma látszik.
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regyna cely letare alleluia'
quia quem eruisti^ portare
alleluia célos ascendit sicut
dixit alleluia ora pro nobis de
5 um alle/wa domyne nate Deus
alme nobis confer presta<(ss^
que uiuere qoniam te de
cet laus honor o doini/?e qui
célos ascendisti e^ et pie fac
10 nos ipsum scandere allé
luia Regyna celi letare allé
luia quia qem eruisti'* portare
aleluia spiritum misit [...]
ut promisit aleluia ora [...]
15 pro nobis deum / alle/wa do
mine nate deus al[...]
me nobis confer presta'

' Az ia a szó végefölévan írva.
^ Helyesen: meruisti.
' Az eí meg van duplázva, az első csak a kötőszó jele, a második ki van írva.
* Helyesen: quia quem meruisti.
' A lap alján tollpróbák láthatók.
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que uiuere quoniam te
[.] decet laus honor o domi
ne qui <(de tuo^ spiritum
misisti etcet pie fac nos
5 ipsum cemere
hec' nobis dat^ solacia^
Assunt anne solempnia"*
nobis eius filia indita'
túlit gaudia Anne ^na.^
<(..]> aluus conducludittur*
10 diuinnitus sic soluitur
maria hinc egreditur <^de^
salus mundi^ porrigitur A
nne nate' eligitur hanc an
gelus alloquitur diuina sic'
15 infunditur iesus eristus hinc
nascitur

A hec szó előtti betoldójel a szöveget a következő sor végére utalja.
^ Helyesen: dánt.
^ A hec nobis dat solacia sor fölötti jelölt betoldás.
* Az o a szó fölé van beszúrva.
' Helyesen: inclita.
<
* Helyesen: concluditur.
' Az « a szófölévan írva.
* Helyesen: nata.
' Helyesen: vis.
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An/je laudes persoluere
dulce melos depromere
bro' tanto decet munere
quia meruit hec^ signe
5 re^ Anne omnis appalu
dite'' et vos fratre<(e)>s con
cinite voces in altum
toUite grates in altum'
rependite Anne sánc
10 tam fac fíliam tuam no
bis propiciam vt ipsius
per gráciám reducamur*
ad pátriám ámen anty
fona weny in ortom^ responsum
15 weni electa

' Helyesen: pro.
^Helyesen: hanc.
' Helyesen: gignere.
* Helyesen: omnes applaudite.
^ Másolási hiba: in
in altum megismételve Deo helyett.
* A második uMaaszó
S2fölévan írva.
^ Helyesen: ortum.
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wrwnknak zenth thestenek •
'"•
hozzánk walo wetelerwl yg
en zep ymachag ezen kepe
0 en édes es zerelmes therem
tem es meg waltho wramye
sws crisstws kyth en mastan na
gy lelky ahythatossagal kywa
nok hozyam wennem the la
i -: .
tod es thwdod myndewn zyk
seges woltomath es gyarlosago
math kykew<^k^th' zenv<^d)>edewk me
ne bewnewkben es gonossa^
gokban wagyok wetetwen
kyknek myatta fewlewttev meg
haborodam^ meg nehezewth
em meg fewrtewzthetem es ke
serthetben esstem mynd ez yllen
zyksegemnek <^.)> okaerth ees'' orwossa
gaerth <(ya.eT)> yewewk es folyamom
the

'.

'•

' A kihúzott k helyetti th&w betűfölévan írva.
^Az 77 betűn tintafoU van.
' A d olvasata bizonytalan, a betű pacás, vagy javítva van.
•* Az ej az e betű fölé írt betoldás.
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hozyad kewnyewsegewmerth es
lewlky wygaztalasomerth téged
kérlek téged onzollak oh menn
yey dyczew kyrayl ky myndewnth
twcz kynek elewthew myndew
newk nylwan wannak tehecz
engewmewth tekelletewsse te
twdod wram mynemew' lewl
ky yozagok nekewl wagyog^ zykse
ges yme ez nap^ es ez oraban te
elewted állok mynth'' nyomorew
es mezyhtelen zenth malaztot
es yrgalmassagoth kerwen tele
seycz be te zegen ehewze'(z)>w zom
mehoz zolgalo leanyodath gyo
had fel en zywemnek lewl
kewmnek hydegssegeth te zenth
zerelmednek twzewel wy
lagossohadmeg en waksagomath
te dyczewseges zemeleydnek ye
len wolthawal fordohad mynd^
en

' Az y talán /-böl van javítva.
^ Az o és a g között a sorfölöttegy tintapötty van.
' A p fölött tintapötty van.
'' Az y talán /-bői van javítva.
^ Az utolsó két szót a másoló egy lendülettel először egybeírta, majd talán
áthúzta az összekötő vonalat.
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ez wylagyakath énnekem kelle<(d^th
lensegre mynden elenzew nehese
gewth bekewsegews zenwedesre
mynden theremthewth allathoth
wthalathra es el feledésre emmeld
fel en zywemeth lewlkewmeth the
hozyad' meyn<^.)>ben es ne had the tho
wa bwdosny ez fewldnek zynen
de czak thennen magad légy ene
kewm mynden edewssegewm
ewrewke the légy ethelewm es ytha
lom en zerelmem en ewrewme
m en edewsegem es myndewn ky
wantham yo ky wagh es fogyathko
zhathathlan bodogsag es aldoth ysten
ew<^e)>rewkewl ewrewk ámen
oh en edewsegews wram yesws
chrystws meyl nagy az the dedews
segewth az oly aythathos lelewknek
ky the weled akar lakozny es gyw
neyrkewdny az the wendegseged
ben holoth^ ew neky egyéb ethele es
ythala nynczen ha
nem

' A h előtt egy felesleges vonal van.
^ A szó után, a sor felett más telitol eredő, fekete színű tintavonal húzódik.
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oh felséges ysten wr ysten háta
Imas ysten erews ysten foghatat
lan yste bewlczeseges ysten kerle
k mynd az te meg mondhatat<(.)>
5 lan ysteny erwdre' es az te ze
relmes zylednek zeplewtelen ty
ztasagara es mynd az menyorzag
hely zentewknek eerdemere ke
rlek hogy légy kewnywrewletes
10 en raytam en edews teremtem
en edews ydwezyttem halgasmeg
ez may napon mert czak tebenned
wagyon mynden byzodalmam azért
en édes meg waltom ne hagy el
15 weznem mert ym az en elensegym
feP tamatanak en elenem es enge
met el akarnak wezteny ew hamys
tanaczokal es meg akarnak emberek
nek elewte engewmet zegewyny
20 teni^ es gyalazny azért ne hagy en édes
ystenem es en édes yeswswm el wezne
m ky engemet semybewl teremtel
es meg semye thehecz de nem ara te

' A szó után kikapart betű nyoma látszik.
^ A harmadik betű olvasata bizonytalan, talán egy >'-ra írta rá a scriptor az /
betűt.
^ A betűk olvasata bizonytalan. Az utolsó betű a sorfölévan írva.
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ara theremthel en édes : ieswsom
Segycz meg engemeth az the edesse
ges malazthodal hogy ellene alhas
sak merth myndenha meg segél
lel engemeth es nem hagyal enge
meth az en ellensegymnek elewthe
le esnem azerth en édes' zerelmes
zylem zwlem zwz marya thamagy
fel melletthem merth az holnapy
napra gywlekewznek en reám az
thanok es leegy en zomzolo az ygaz
byronak elewthe hogy ew nagy yr
galmassaganak es / ysteny hathalma
ssaganak es ereynek myattha kywel
lymbost meg there es Iwcyperth meg
kewthewze es meg foztha mynden
byrodalmathol azonkepen en édes
istenem meg fozthassanak mynden ez
wylagy yothwl az en ellensegym es ne
eerdewmlyenek az ew kerelmesse
gben meg halgatthatny^ mynd adyg
lan es the zenth ystensegewdnek el
lewthe myg az ew alnokssagokath

' Az első betű a sorfölévan írva.
^ A szóvég betűi javítva vannak.
143

f

144

55
29r

5

10

15

20

meg <jsa)> ysmeryk es meg ys
menvén meg zegyewnewle
nek te edessegews zenth zyne<^d)>
<(ciek)>' dnek es mynd az az meny
orzag bely zentewknek elewth
ewk merth en edews ydwezytt
em yeswswm meg segelel enge
meth az en erdememnekwl az
erth kérlek en édes teremtem
wram yesws hogy ne hagy el
engewmeth az the arthatatlan^
zemth halaloderth es az te zenth
werewdnek hwllasaerth es az
edews zyz maryanak zenth ze
retyerth hogy légy Irgalmas en
hozyam zegeyn byneshes es wed
del az te ystensegew nagy hara
godat en rólam es boczasaden
hozzam az mennyey zenth ángya
lokath hogy meg oltalmazanak
mynden látandó es lathathatlan
ellensegymthewl ewrewkewl
ewewke ámen

' A szóban többszörös, bizonytalan olvasatú javítás van.
^ A ha betűkön tintafolt van.
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wagyon mondasom az te dédes
zywedhez oh marya angyaly fe
nessegnek tykewre wagyon zola
som az te tyzta zywedhez ez wy
lagnak nemes azzonya es ymadom
az te zentseges haylokodnak temp
lomath mynden en lelkemnek er
ressege zerenth Idwezlewm en zy
wemnek belsew erzekensege zerent
te zepletelen zywed<(eth^nek melto
sagath ky elezer napnak alatta myn
dennel meltob len ew bele fogadny
atya wr ystennek mehebewl kyzar
mazoth magzatoth Idwezlegy kywa
Ith keppen walo megzentelthetheth
sanctwarywm kyth megzentelth es
[..] walaztoth wrysten ennen maga
nak zenth lelek myath Idwezlegy
zentsegnek <(s)>zensege' kyth megzen
telth az mennyey feyedelem az ew
chodalathos es ky yelenthetetlen be
yewetelywel Idwzlegy zentsegnek
edénye kyben helhezteteth ystenn
ek wyawal yrth zenth yras Idwez
légy aranyas láda ky tellyes wagy

A kihúzott s betűfölévan írva a z.
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mennyey mennawal angyaly gye
neyerewsegnek édes lakodalmaw
al nemes yllatw confectnek ma
laztyawal Idwez legyen te zyzesse
ges zywed zenth háromságnak tyzta
sagos lakodalma es dragalathos zal
lasa kyben az ystensegh az emberség
hez eggyessewle zeretetnek ewlelese
myath telleyel be azerth mynden ew
rewke walo eremmel te oh marya
smaragdosbol' zerzewth nemes éden
kynek zyne sohameg nem herwad
ky az felséges mennyey kyralnak az
my ydwssegewnketh zomehozwan
ygaz hytnek wenereketh beyelen
ted azon aldoth horaban mykoro
n zenth gabryel archagyalnak yd
wezletyre yllen ydwsseges yo ygeth
felelel mondwan yme wmak
zolgalo leánya legyen énnekem
az te bezedeth zerenth magázta
lyon fel azerth^ eth tegewdeth myn
den lelek oh édességes zyzmary
a mynd az te bodogh zenth zywe
dnek' ystenhez'' walo engedelmes

A g talán d betűből van javítva.
^ A szó után a lap aljáig tartí
tartó széles tintafolt húzódik.
' Az n előtt egy betűkezdö \vonal át van húzva.
"* Az n sor fölötti betoldás.
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segewel honnan eredeth zerenth a
my ydwessegewnk zarmazek dy
cheryen azerth mynden nyelw' te
gedeth oh marya mynd erekkewl
erekké Idwezlegyetek oh zyzesseges
zemewk mynden zemeknel bodog
bak kykh atya myndenhato wr ysten
nek erek fenessegeth isty^ homályosság
ban érdemietek latny es nezny nagy
mondhatatlan eremmel az zepsegev
kysdeth gyermeknek zemelyeben Id
wezlegyetewk zyzessegews fylek kyk er
demletek halgatny az zenth angyalok
nak ew dycheretyewketh tyztewl
wen az te kysded zylettedeth ky
menyeth es feldeth byrya es atya wr
ystermek édességes teste lewth yge
yeth kewwekewlwen^ az zoros ya
zolban es syrankozwan erwlte
len kywel mynden syralmakath el
tewrle az ew zeretew zentynek
zemekrewl Idwezlegyetewk zyz

' A szó előtt egy felesleges vonás van.
^ Az első betű olvasata bizonytalan. A ThewrK.-ben itt tesíy van.
^ A középső k olvasata bizonytalan. Az utána levő e fölé más kéz húzott
vékony vonallal egy függőleges szárat.
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ómnak' lykay kyk y ysteny zelnek édes
ylatyath érzettek az zep kys leswsnak
ysteny zayabol kywe zarmazwan
az len zentseges ysteny tyznek fystel
gew tyzhele honnan zenetlen fel
gywladnak es geryednek az zenth
serafyn nemes angyalok oh kywan
sagos paradychombely gyenyerwseg
oh ysteny zerelmes melynek <(kymy)>
kynyesege mene hány ytessel <^retteth^
rettenth meg az te zywed mykoron
az wr ystennek eltetew zenth lel
kew tegewd az által fwo del zel
keppen Idwezlegy zyzesseges zay ky
meltho leél atya wr ystennek zenth
íyath apolgath<3'^ny es ydwezleny hezel
kewdwen mynden édességgel az
ysteny magzatnak eltethwen yleth
wen es taplanwan te zenth ewled
ben es nagy tyztessegel ymadwan
mynth zenth angyaloknak kyral
yath es myndeneknek teremteyet
es te zenth méhednek byzony zyle
teth Idwez legyetek zyzessegews

Az első nfölé- azt javítandó - egy r betű van írva. Az olvasat tehát; ornak.
153

r

154

iiiiii

..mmummmKmmmm

60
31v

5

10

15

20

25

kezek kyk érdemietek tapogat
ny es karotokon hordozny az ha
talmas wr ystenth<^a^kyth' meg az
mennyek sem foghatanak be ew
felséges ystenseghe zerenth az zenth
angyaloknak es hyweknek eelw
kenyerewketh Idwez legyete<^.^k zy
zesegews emlewk kyketh az mennyey
zenth kyrayl zoppa ew eletére ky
mynden teremteth allatokath el
theth oh zepsegew zwz marya Idwez^
Idwez legyetewk zysesseges lábak
tekelletessegwel kewetwen az al
doth ystennek lába nyomath el wal
hatathlan zenth zeretettel ky my
ath sem eleth sem keen sem halai
el nem walaztha Idwez legyetek
zyzesseges thestenek mynden ta
gay ysteny chelekewdethnek ez
kewze ky wagy ysteny bewlcheseg
nek nemes kezewel ky yegyezteth
wen zenth haramsagnak mester
segewel egybe <^.^ raggatwan myn
den tyzteletesseggel oh azereth^ myn
deneknek felete bodogsagos zenth

' A szó középső betűi javítva vannak, olvasatuk bizonytalan.
^ Az e betű a sorfölévan beszorítva.
^ Az első e a szófölévan írva.
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zyz /' mynden dycheretre F melto
sagos wr yesws crystwsnak zerel
mes zenth zyleye mynden kep
pen nagyob dolgoth zerzeth az dy
chewseges zenth háromság mynden
dolgaynal az te tagaydba mynd
ez ylleyn nagy ysteny dokokerth
es az nagy ky yelenthetethlen ere
mekerth kyketh az te édes zenth fyad
nak foganatyan<(.)>ak es zyletese
nek ydeyen érzel az te lewlkedben
zywedben es tagaydban enghegy
ennekewm myndenrewl malaz
thoth es edessegewth bewsegel kyk
rewl mastan meg emlekewzem
hogy azoknak myata mynden te
stem lewlkem es mynden taga
ym megzentessenek hogy towaba
soha ne yndwltassanak semmy go
nossagra de mynden wygassag
gal zolgalyanak chak az te zerel
messegewdnek meyl zenth zere
thetenek myata meg es elegyenek

' Ez talán inkább téves betűkezdet, nem tagolójel.
^ Ez talán inkább téves betűkezdet, nem tagolójel.
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byratassanak erewssewleessenek myn
den yzey zerenth erewkkewl erekké
ámen
Idvezlegy te oh zep tewysknekewl'
walo rosa kyth atya wr ysten fel
magaztatha es mynden yaythwl
meg tyztyhtha oh marya ky newez
tethek tengery chylagnak te zenth
fyadtewl meg <^wylagossaggaiy ky
ben fenllel tenekewd adoth ayande
kkal zenth malaztt<(nak^al tegewdeth
be telleysseythe mykoron zenth lelek
myath tegewdeth teremthe mynth
ysteny yozagnak es kegyességnek
walaztoth edenyeth wr len tewe
led choda keppen mykoron az er
ewk yghe teste leen zenth háromság
nak zerzese myath holoth leen ede
nye aldoth leen the azzony álla
thoknak kezette kyrewl byzonsagoth
wylagossyhthathal

Az n javított betű.
^ A kihúzott szó helyett a lap alján a szövegtől félköríves vonallal elválasztva
szerepel a wylagossyhthathal szó.
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thezen mynden ez wylagy nem
zeth bodog azzony anyának kyalth
wan az mennyek es bodognak wal
nak mynden teremtteth alathnak
. felewthe es aldoth te mehewdnek
gywmewlche meeyl ayandekkal ko
ronkend elewnk myg ez zamkywe
tesnek welghyeben lezewnk es holth
onk wthan mynd erekkewl erekké
ámen kynek ydwesseges erthelmeth
dycherethel es hálaadással wezzewk
kynek erey te kegyes zywedben
helheztetwth oh kegyelmes oh édes
segews zwz anya marya ámen
Aangyaloknak nagyságos azzonya
wr yeswsnak bodogsagos zenth anya
menyorzagnak zepsegews aytoya
paradychomnak nagy zelews kapw
ya nekwd' zolok zyzeknek wyraga <^myn^
mynd zentewknek ew nagy wyga
saga angyaloknak ew nagy tyztassa
ga

'^

' A A a szófölévan beszúrva.
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oh mennek es fevldnek
terewmteye wram le
svs eristus kyralyoknak
kyralya es wraknak
5 wra • ky engemeth' semy
bevl teremteel ky enge
meth az • the zenth zemely
edre es hasonlatosságodra
teremteel ky engemeth dr
10 agalatos zenth weeredel
megh walthal ky en ze
geny bynes nem wagyok
meltho neweznem kyth en
bynes nem wagyok mel
15 to az en fevrtezetes aya
kymra wennem sem zy
wembe^ gondolnom de az'

' A harmadik e betű a sorfölévan beszúrva.
^ A d-nek is olvasható b betű fölé, talán javításként, b-t írhatott a scriptor,
de ez teljesen elpacázódott.
' A lapon sok tintafoh van, több közülük a következő lapról ütődött át. Ezeket
a továbbiakban sem jegyzeteljük külön.
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eerth téged kenyervlete
sen kérlek tegedeth aláz
zatassaggal imádlak te
nekevd kény hvlatassal
5 kenyergek hogy tekencz en
reám gyarlosagos bynes
zolgalo leányodra es kény
erewl en raytam ky meg
kenyerevlel az kananeabelj
10 azzonyalton es marya ma
gdalenan az yeles bynessen
ees az' tolwayon az kerezth
fan the meleted fygwen
azerth kérlek tegedeth hogy
15 kenye<^rl)>rewl en raytam
meg gyónom theneked ke
gyesseges • zenth attyam az en
byneymeth • mellyeketh haygaz^

' A szó előtt egy, talán m betű látszik, de lehet, hogy csak átütödött a tinta a
lap másik oldaláról.
^ A lapon sok tintafolt vagy az előző, illetve következő lapok javításainak
áttűnő nyoma látszik. Nehezen dönthető el, melyek valóban tagolójelek,
melyek csak véletlen tinatpöttyök.
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el akamek reytenem sem tehet
nem merth czak the elened
wetkezthem' es the ellened sok
sok gonozth tetem engyen en
nekewm en édes wram
enghegy énnekem kegyes chryis/üs
merth en gyar<^bo^losagos bynes
sokzer wetetem te zenth fel
segédnek ellene kewelsegem
mel fevswenssegemmel tor
kossagommal buyassagomm
am dyhesegemmel haragossá
gomal haburwssag<(omal^
teteiben gywlewsegben par
aznasagban gonoz gondolat'(.^
<(ombam)>thomnak myata es
<^wrrewsasban)> wrewsasban
ragadozasomban hazwgsagom
ban hamys mondasomdban
karomlassomban wygassagom
ban mewetsegemben es^

'Átjavított betű.
^ A lapon sok tintafolt van.
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állasomban es alomlatomban he
wolkodo bezedembe latasommanba'
hallásomban yzlessemben ylletessem
be ^yllatozassomban gondola^ta^tom
ban zolasa' zolasomban mywel
kevdetemben es mynden kepén
walo byneymbe . kykben az en gyár
lo emberségem <^ze^ zerenth zoktham
wetkeznye es <(weke^ wetkeztem ha
gyom bynesse teneked magamath''
azerth kérem az te nagy kegyel
messegedeth kywel menyorzagbol
az my walczagewnkerth ala zal
lal ky az te ellensegyderth yma
dal ky dawydnak byneth megy
boczathad engyeg énnekem vr
ram engyeg énnekem eristus
es wegyed el az en byneymeth
en tevlem engyeg énnekem
vram ky zenth petemek ky
1
.•,^>

' Az utolsó a betű a sorfölévan beszúrva.
^ A lapon innen induló, lépcsőzetesen lefelé haladó mély karcolás van.
Olykor tinta vagy szó is van rajta.
' A szó a mély karcolásba került, ezért újra leírta a másoló.
4 Az utolsó a a szófölévan betoldva.
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téged meg tagada meg bo
czatal merth yol leheth hogy
en téged ygewn sok byne
kel meg bantotalak de
maga meges téged' meg
nem tagatalak merth te
wagy^ en teremtem te
wagy en ábrázatom te <^w^
wagy en zabadsagom en
byrodalmam te wagy
en attyam te wagy en
wram te wagy en ysten
em es en kyralyom en
wezerem es en remén
segem byzodalmam es
en wygassagom es erem
em en erewssegem en <(vt)>
otalmam es zabád ele
tem es ydwessegem^ fel
támadásom es en wacza
gom te wagy erewssegé

A í javított betű.
Az afölötts a lap számos más részén tintafolt van.
Az első e betű a sorfölévan beszúrva.
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segedelmem es oltalmam en ky
wansagom es en vygasagom es
koronám kenyergek / teneked es
kérlek tegedeth hogy segycz en
5 gemeth byry es oltalmaz en
gemeth batorycz es wygazthal
engemeth . erewsycz es gyenyer
kewttes engemeth . wylagosycz es
éltes es latogas engemeth
10 merth te teremtettdeth allath
wagyok te teremtettel engemt
wram ne wtaly meg en
gemeth te zolgalo leányod
wagyok . yol leheth gon<(o^noz le
15 gyek meltathlan es bynes de
gah akar my legeyk tyed wa
gyök . en oh azereth ky-^z^hez fwssak'
en kyhez . menyek hanem czak
te hozzyad • ky teremttetel ha te

'A ifc jelölt betoldás az / betű fölött.
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el wecz engemeth te tev
led ky fogad hozzya enge
meth ha te engewm <(m/
meg wtalz ky segyth meg
5 egemeth' oh azeerth^ <(kyhevz
fwssak en)> wram ysten es
meryed meg az te te
teremtetted allatodath
te hozyad ffordolwan es
10 ffolyamvan tekencz en
reám yol leheth bynesre
iol leheth méltatlanra
iol leheth ffertezetesre de
ha en ffertezetes wagyok
15 meg tyztythacz engemeth
ha en homályos wagyok
meg wylagoycz' engemeth
ha en kor wagyok meg
wygaz engemeth ha meg

Az utolsó e a sorfólévan betoldva.
^ Az első e javított betű.
^Az o sorfölöttibetoldás.
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holtham meg elewenycz enge
meth ha el temetetem ffel tamaz
engemeth merth nagyob az te yr
galmassagod hogy nem az en ke
gyetlensegem nagyob az te ke
gyesseged hogy nem az en byne
ym nagyobath tehecz meg boczath
ny hogy nem en wetkezny ne
wtaly meg engemeth az en by
neymerth es kegyetlensegymnek
sokasagaer de az te nagy yrgal
massagod'Certh^nak sokasaga<^erth)>
zerenth yrgalmaz énnekem es
légy kegyelmes bynesnek es mo
ngyad az en lelkemnek en
wagyok az te ydwesseged ky'
mondothath nem akarom az by
nesnek halalath azerth ffordycz
engem te hozzyad <Cei} es zabadycz
meg engemeth werekthvl.^
mennél nagyoban ez egy ayan
dokoth kérem te tevled kegyel
mes attyam

1 Az 7 javított betű.
^ Az első betű olvasata bizonytalan.
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az te nagy<^bewsseges^ yrgalm
assagoderth es az te nagy <(be)>
bewseges malaztodnak es
zerelmednek ayandokabol
5 engyegyed ^ho^ hogy <(weze)>
wezery engemeth io we
gezetre es az byzony peny
cyara ygaz <^gyonasra)> es
tyztha gyonasra mynden
10 byneym<^nek)>revl mel
to elég tételre es <^wyg)>
wygy engemeth az yd
wessegnek partyara
ky elz es orzaglaz mynd
15 erekel ereké ámen

l
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Dies leta <^celebretvr^ celebretur in
qua pie recensetur marié concepcio
Quius' laudes prosequamur nos qu
i tanto gloriamur dei beneficio Fe
5 lix quidem est conceptus per quem
mundus est adeptus salutis reme
dia Quem profethe predixerunt
páá-iarche p/iesensemth^ in spirante
grácia Wirga florem conceptura
10 Stella solem paritura hodie con
cipitur Flos de wirga proces sw
rus sol de stella nasiturus^ chr75/üs
intelligitur O qam'' <^felx^ felix
qam^ preclara mundo grata deo
15 chara fűit hec concepcio qua sa

' Helyesen: cuius.
^ Helyesen: presemerunt.
^ Helyesen: nasciturus.
•* Helyesen: quam.
' Helyesen: quam.
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lute destitutis redit iure spes
salutis luctus cedit gaudio Wi
rga yesse floruit virgo chrlstum ge
nuith virgo mundi domina No
5 no' quidem ordine apsque^ viri
semine virum parith femina No
ua mater <^no^ nouam prolem noua
stelle' <^noua^ nouum solem noua
proferth gaudia Noua prorsus ge
10 nitura creatorem creatura pa
trem parith filia qam'' miranda/77
nouitatem nouam quoque digni
tatem dicat' matris castitatem fi
lii concepcio gaude mater graci
15 sa* virga flore speciosa mater

' Helyesen: novo.
^ Helyesen: absque.
' Helyesen: stella.
* Helyesen: quam.
^ Helyesen: ditat.
^ Helyesen: graciosa.
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p/de generosa plena pleno gaudio
tu spes certa miserorum vera
mater orphanorum tu leuamen
oppressorum medicamen in firmo
5 rum omniu/J7 es dominica' te lau
damus voce pari laude digna sin
gulari vt errantes in hoc mari
nos in portu salutari sistat tua gra
cia ámen
10 Sancte anne deuotus decantet cho
rus alleluia quius^ partus salute/73
produxit mondó' res myranda de
eius prde casta etema lux est or
ta sol de Stella arma'* ex prosapia^
15 aaron est genita semper clara
que ut sidus aureu/72 decorauit
seculum* pari forma Amas^

' Helyesen: domina.
^ Helyesen: cuius.
^ Helyesen: mundo.
* Tintafolt után nna, a javított változat a sorközbe be van szúrva.
' A szófölötttintafolt van.
* A seculum szó javítva van. Fölé beszúrva: secolum áll.
' Helyesen: amans.
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deu/77 totó corde nulla letali sor
de fit corrupta dignes' salutis
fructu/n abstuUit oirmem luctum
valle nostra^ ex prole quam ge
5 nuit sol veni^ emicuit carae
sumta Sol chry^fe iradia'' corda no
stra gracá / ne sinas labe ^nox^ noxia
esse ceca quem iudea' natum
credit nec ymolatum cum sit* per
10 scripta vatum hec predicta hu
ne' mater ut pia ora et fília suc
currath tibi gens misera et te
post* tristia ducat ad gaudia hic
quem genuit puerpera' maria'°
15 Ave maria" gacia'^ plena domi
nus tecum virgo serena benedic
tam in muliebus'^ que peperisti

' Helyesen: gignens.
^ Az r betű a szófölévan írva.
' Helyesen: verus.
* Helyesen: sumpta Sol christe irradia.
' Helyesen: nec ludea.
* Helyesen: immolatum cum sint.
' Helyesen: nunc.
' A szó végén tintafolt vagy lehúzott betű van.
' Kpuer szón tintafolt van, ezért a szóföléújra le van írva.
'" Az /• a szófölévan írva.
" Az /a szófölévan írva.
'^ Helyesen: grácia.
'•' Helyesen: benedicta in mulieribus.
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pacem hominibus et angelis
glóriám tu' benedictus fructus
uentris tui qui coheres des ut essemos^
sui nos fecit per grácia' per hoc autem
5 me aue mondó'* tam suaue contra car
nis mira tenuisti prdem noum' Stella
solem noua gegnitura tu partim* et
magni leonis et agni <^sal...^ saluato
ris christ] templu/n ex titisti sed wirgo in
10 tacta tu floris et roris pannis' et pa
storis uirginum regina rosa sine spina
genuit^ es facta tuciuitas regis iusticie
tu mater es miserJcordh de lacu fecis et miserie
theofilum reformans glo/ie tu' celestis
15 collaudat curia tibi nosíra fauent obse
<(qia)>quia que es dei mater et filia pro
terreas'" donatur venia Ergo maris

' Helyesen: et.
. .v .
Helyesen: coheredes ut essemus.
^ Helyesen: gráciám.
* A sorkezdő me felesleges szó. A mondó helyesen: mundo.
' Helyesen: iura genuisti prolem nóvum.
Helyesen: genitura tuparvi.
' Helyesen: panis.
' Az / a sorfölévan írva. A szó helyesen: genetrix.
' Helyesen: íe.
'" Helyesen: pro te reis.
191

ÜHpiiqinpPüniaiiiui J iijii^fi.i Jimi

—•

l»

1

j

ÉMteM^ÜlÉttl
192

79
41r

5

Stella verbi dei cella et solis aurora
paradisi porta per quam lux Qst orta na
tum tuum ora vt nos soluat apec
catis et in regnoclaritatem' quo lux
lucet sedula coUocet per secula ámen

Sacrosa/jcta hodierae festiuitatis pre
coni^ digna laude uniuersa catego
rizet eclesia^ mitissimi sanctorum
10 sanctorum sanctisima'' extoUendo
merita apoí/oli andere amiranda reful
gentis^ gracj'a Hic accepto a iohane baptista
quod uenissed qui tollered* peccata mox
eius in tus^ habitacula audiebat eloqui
15 a in ventoque fraíre suo bariona in veni
mus ait ouans messiam et duxit eum
ad dulcifluam saluatoris presenciam
hunc perscrutantem maria Christí vocauit

' Helyesen: regno claritatis.
^ Helyesen: preconia.
^ Helyesen: ecclesia.
* Helyesen: sanctissima.
^ Helyesen: andree admirandaprefulgentis.
* Helyesen: venisset qui tolleret.
'Helyesen: intrans.
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Congaudet' angelorum chori iesu
cristi auie que mundi dominam
^donii)> domini matrem genuit fi
lias trés sancta anna precla
5 ras habuit iam anna letatur in
celis iam conspicatur nepotem In
terris wiuens anna omnibus ex
emplar^ sancta prebuit Quam ce
lebris angelis auia iesu christj ere
10 ditur Laudanth beatam annam
singiái <^ecce)> ecclesie filii Qua glori
a incelis santa^ anna colitur
que dominam mundi <^geg)> genuit et
aluit dulci lacte sui pectoris Quam
15 spel/xiida'' sedes sancte anne rutilat
rex omiÁuni chr/stas auiam octe^ suam

' Helyesen: congaudent.
^ Helyesen: exempla.
^ Helyesen: in celis sancta.
"* Helyesen: splendida.
Helyesen: ecce.
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tanto patre arcaya' illustrata eius
salutari doctrina honorata mul
timoda sicnorum^ fre^...)>quencia et
tu gemens plora trux camifex egea
5 te luens etema^ et mors tenet eteraa et
andrea felicia per crucem maneth''
gaudia yam regem tuu/27 spectas
iam adoras iam in eius co/Tspectu an
drea stas hodorem' suauitatis iam
10 aspiras quem diuini amoris aro
madas* vis' ergo nobis inclita dulce
do spiráns in tima celestis uite balsa
ma
Congaudentes exultemus uocali con
15 dia* ad beati nicolai festiua solemnia
qui incunis adhuc iacens suando' ie
iunia ad papilas cecit soma'" prome
reri gaudia adolesens amplexati" lite
rarum studia alienus et inmunis

' Helyesen: Achaia.
^ Helyesen: signorum.
^ Helyesen: lues inferna.
•* Helyesen: manent.
' Helyesen: odorem.
* Helyesen: aroma dat.
' Helyesen: sis.
' Helyesen: concordia.
' Helyesen: seruando.
'" Helyesen: adpapillas cepit summa.
" Helyesen: adolescens amplexatur.
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