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N Y E LV T Ö RT É N E T I  A D ATO K

Az Érdy-kódex Szent Anna-fejezete
Betűhű közlés jegyzetekkel, olvasattal és értelmezéssel

2. rész*

 439a

  Ha171azeert az wr Isten dÿcheerettre m
  eltonak .182ÿteelte . mÿnewel ÿnkab az zen
  tὀktÔl es zent angÿaloktwl . tÿztὀl
  -tette : kÿrὀl zent pal wgÿ mond Corin 
5  Qui193gloriatur in domino glorietur 
  ha kÿ dÿchekὀdÿk . wr istenben dÿch
  ekὀggÿeek . Mert nem az . akkÿ enn
  enmagat dÿcheerÿ . meg204bÿzonwlta
  tot . De kÿt wr isten dÿcheer . mÿnt 
10  dÿchὀseeges zent Anna azzont . 
  Neegÿed . malaztos newezetesseegh . 
  kÿrὀl wgÿ mond . zent Ieronimus do
  ctor . Meltan wr isten zÿleÿeenek 
  zÿleÿe newezteteek Annanak . . Mert 
15  az Anna magÿaraztatÿk . istenÿ ma
  lazthnak : awagÿ bodog feldnek . 
  mert wr istennek zent malazttÿaw
  al tellÿes vala . . Azert mÿndden tÿz
  tὀssegre melto . Annak felette . mert 
20  ez nemes feldÿ termeezetbὀl . valaz
  tateek kÿ . az nemes erekseeg . kÿbὀl 
  az ÿgassagh . awagÿ bÿzonsaag kÿ 
  tamada : Ez zent gÿὀkerbὀl alkotta
  teek az dauid kwcchÿa . kÿwel para

* Az első részt l. Magyar Nyelv 117: 118–126. DOI: https://doi.org/10.18349/Magyar-
Nyelv.2021.1.118

171A felső margón, középen az ívfüzet száma rubrummal: 31.
182A nak betűkapcsolat és a tagolójel jelölt marginális betoldás.
193A scriptor a sor elején üres helyet hagyott, minden bizonnyal a pontos locus (1Kor 1,31) 

későbbi beírása céljából.  
204Az e után megkezdett betű (talán l) nyoma.
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25  dÿchom kapwÿa meg nÿttateek 
  Ez leen az nemes vezzὀ zaal : kÿnek 
  Az zeep vÿraga leen . . es vÿragan
  -ak . eedes mennÿeÿ gÿmὀlche Cristus 
  Numerÿ xvij . Et Isaÿe xj : : = 
30  Wgÿ olwastatÿk ez zent Azzonrol h
  ogÿ hwz eztendeeg volt nemtelen 
  kÿben es mÿndden nemzetseeghÿ 
  kethseegben estenek : vala215. hogy Isten pa
  rancholattÿa mÿat atkozot vona 
35  Mÿeert soha ^ermeke nem lenne 
  De kÿ twdhattÿa wr istennek tÿt
  kos tanacchaat . . Wgÿ talallÿon zẽt 
  ÿrasban hogÿ . Neegÿ azzonÿallatok 
  voltanak eellÿen nemtelenek sok 
40  ÿdeÿglen / kÿktÔl wr isten akara
  ttÿa zerent nagÿ chodalatus es zent
  seeges magzatok zarmaztanak 
  Elsew mondatÿk Samuel proffetan
  ak Annÿa : kÿ olÿ zent eelet vala 
45  hogÿ ÿmachaganak mÿatta nÿeree . az226 
  zent237magzatot . Masodÿk . kÿs thobia 
  snak annÿa . thobie x . harmadÿk 

Ha azért az Úristen dicséretre méltónak ítélte, minével/minyével inkább az szentöktűl és 
szent angyaloktúl tisztöltette, kiről Szent Pál úgy mond Corin (5) Qui gloriatur in domino 
glorietur. Ha ki dicseködik, Úristenben dicseköggyék, mert nem az, akki ennenmagát di-
cséri, megbizonultatott, de kit Úristen dicsér, mint (10) dicsőséges Szent Anna asszont. 
Negyed malasztos nevezetesség, kiről úgy mond Szent Jeronimus doktor: Méltán Úristen 
szilejének szileje nevezteték Annának, mert (15) az Anna magyaráztatik isteni malaszt-
nak, avagy bódog feldnek, mert Úristennek szent malasztyával tellyes vala. Azért minden 
tisztösségre méltó annak felette, mert (20) ez nemes feldi természetből választaték ki az 
nemes erekség, kiből az igasság avagy bizonság kitámada. Ez szent gyökérből/gyökerből 
alkottaték az Dávid kúcsja/kucsja, kivel para(25)dicsom kapuja megnyittaték. Ez lén az 
nemes vesszőszál, kinek az szép  virága lén, és virágának édes mennyei gyimölcse Kristus 
Numeri xvij. Et Isaie xj. (30) Úgy olvastatik ez szent asszonról, hogy húsz esztendég volt 
nemtelen, kiben is minden nemzetségi kétségben estenek vala, hogy Isten parancsolattya 
miatt átkozott vóna, (35) miért soha gyermeke nem lenne. De ki tudhattya Úristennek 
titkos tanáccsát? Úgy talállyon [találjok ’találjuk’] Szentírásban, hogy négy asszonyálla-
tok voltanak ellyen nemtelenek sok (40) ideiglen, kiktűl Úristen akarattya szerént/szerënt 
nagy csodálatus és szentséges magzatok származtanak. Első mondatik Sámuel prófétának 

215A szó jelölt marginális betoldás.
226Az a e-ből javított betű, de a javítás fordított irányú is lehet.
237A sor előtt a margón locus: . 1 . R j .
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annya, ki oly szent életű vala, (45) hogy imáccságának miatta nyeré az szent magzatot. 
Második kis Tóbiásnak annya Thobie X. Harmadik 

  439b

 Raguelnek feleseege . Es sara azzonnak 
 Annÿa . thobÿe vij . Neegÿed vala . ffa
 nűelnek leanÿa . Az nagy ÿdeÿw veen 
 kÿ Cristus Iesusth eerdemlee lathnÿ . m

5  ÿkoron az templomban ffel vÿweek . luc ij 
 zent ÿrasnak byzonsaga zerent . ezek m
 ÿnd zenthseeges Azzonÿallatok voltan
 ak . es malaztosok : De mÿnd ezeketh n
 aggÿal felewl mwlaa . Dÿchὀseeges 

10  zent Anna . azzon<na> Ioachÿm nak felesee
 ge kÿtÔl nem / chak . nagÿ dragalatus 
 zentὀk tamadanak248: De meeg Az aldot 
 zentὀknek zente . kÿtÔl . es . kÿ mÿat m
 ÿnden zenthseeg vagÿon : tamada ez vÿ

15  lagra . . azeert meltossagus leen ew newe
 zetÿ zerent : = 
 Ewtὀd . meltossagus nemzetesseeg . kÿrὀl 
 wgy monda Idwezeÿtenk Luc vj . M
 ÿndden ffa az ew gÿmelcheen ÿsmerte

20  tÿk meg . . Et Math vij . Mÿndden ÿo 
 ffa ÿo gÿmelchὀket teremt : Azert ÿteelte
 tÿk ÿgazan . hogÿ az felette zeep es ÿo 
 gÿmelchnek . felette dragalatus faÿa 
 leegÿen : De kezdettewl foghwa . soha nem 

25  volt Sem leezen olÿ ember . kÿnek eell
 ÿen zenthseeges magzatÿ leenneenek : thwd
 nÿa ÿllÿk . Cristus Iesus . ew zent zÿle 
 az harom Mariaak . . es . nÿolcz az zent 
 apostolok kὀzzὀl . kÿk olÿ nagÿok eerdem

30  mel . olÿ hatalmasok zemeellÿel . olÿ 
 bewseegὀsὀk dÿchὀseeggel . hogÿ hozÿaÿok 
 hasonlatos259meennÿen felden nem leele
 ttetÿk : kÿbὀl ÿgaz ÿteelet adatÿk ho^ 
 Anÿak kὀzὀt sem leelettetÿk . azzonwnk

35  twl meg valwan . ew hozÿaa feldὀn2610 

248A harmadik a n-ből alakított betű.
259A h javított betű.
2610Az ὀ e-ből javított betű.
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 meennyen hasolatus : 
 Hatod . kÿwalthkeppen valo nemesseeg . 
 kÿnek bÿzonsagara lattÿok hogÿ ez vÿla
 ghÿ neepek : Anneewal nagÿobban dÿche

40  kὀdnek . es tÿztὀltethnek . mÿg Nagÿob ne
 messeegbὀl tamattanak : ha mÿkoron ze
 gheenseegre ÿwt . meeg sem haggÿa az 
 nagsaghnak newezetÿt : Azonkeppen . mÿ
 nemew nemes gÿὀkerezetbὀl tamada zent 

45  Anna . azzon . Doctorok reea felelnek mond
 wan . . hogÿ kezdettewl foghwa . zÿletetÿk2711 

Ráguelnek felesége és Sára asszonnak annya. Thobie vij. Negyed vala Fánuelnek leánya, 
az nagy idejű vén, ki Kristus Jézsust érdemlé látni, m(5)ikoron az templomban felvivék. 
Luk. ij. Szentírásnak bizonsága szerént/szerënt ezek mind szentséges asszonyállatok vol-
tanak és malasztosok. De mindezeket naggyal felől múlá dicsőséges (10) Szent Anna asz-
szon, Joachimnak felesége, kitűl nemcsak nagy drágalátus szentök támadának, de még az 
áldott szentöknek szente, kitűl és ki miatt minden szentség vagyon, támada ez vi(15)lágra, 
azért méltósságus lén ő nevezeti szerént/szerënt. Ötöd méltósságus nemzetesség, kiről úgy 
monda Idvezejténk Luc vj. Minden fa az ő gyimelcsén ismerte(20)tik meg. Et Math vij  
Minden jó fa jó gyimelcsöket teremt. Azért itéltetik/ítéltetik igazán, hogy az felette szép 
és jó gyimelcsnek felette drágalátus fája legyen/légyen. De kezdettől fogva soha nem (25) 
volt, sem leszen/lészen oly ember, kinek ellyen szentséges magzati lennének, tudnia illik 
Kristus Jézsus, ő szent szile, az három Máriák és nyolc az szent apostolok közzől/közzöl, 
kik oly nagyok érdem(30)mel, oly hatalmasok személlyel, oly bőségösök dicsőséggel, hogy 
hozjájok hasonlatos mennyen, felden nem lelettetik. Kiből igaz itélet/ítélet adatik, hogy 
anyák között sem lelettetik asszonunk(35)túl megválván őhozjá feldön, mennyen haso(n)
latus/hasollatus. Hatod: kiváltképpen való nemesség, kinek bizonságára láttyok, hogy ez 
világi népek annéval/annyéval nagyobban dicse(40)ködnek és tisztöltetnek, míg nagyobb 
nemességből támattanak, ha mikoron szegénségre jut, mégsem haggya az nagyságnak ne-
vezetit. Azonképpen, minemő nemes gyökerezetből támada Szent (45) Anna asszon? Dok-
torok reá felelnek mondván, hogy kezdettől fogva szilettetik,

 440a

 Nem volt olÿ nemesseeg . oly bodogh ne
 -mzetsseeg kÿben reeze nem volna : kÿrὀl 
 nÿlwan emlekὀzÿk zenth Mathe ewange
 lista kenÿweenek elssew reezeeben . ffel 

5  zamlalwan : Cristustwl / es az zÿz maria
 twl . foghwa mÿnd Adam atÿankÿgh 

2711Idegen kéz a k-t fekete tintával gh-ra javította.
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 zent2812lucach kedeeg le zalwan . Adamrol 
 mÿnd az zÿz mariaÿgh . Semÿ meltosa
 got hattra nem hagÿwan . testh zerenth . 

10  Ha azert dÿchekὀdnÿ akar . zent Anna 
 azzon . ew nemzetssegheebὀl . ÿgazan tehe
 tÿ . es bÿnneel2913kÿl : Ha kÿ ezeketh be 
 nem veennee : Nagÿobat leelÔnk . tekee
 nche meg . Atÿa mÿnden hato wr istenn

15  ek ÿoghÿara ÿlew . Arannÿaat . es mÿ
 nden meg alhat raÿtta . mert hozÿaa h
 asonlatus nemzetÔ nem leelettetÿk / 
 Heted : tÿztὀsseeggel valo zolgaltataas . 
 az az hogÿ Anÿa zent egÿhaz mÿnd ez 

20  zeles vylagon nagy tÿztὀsseeggel zolgallia 
 az ew neweenek emlekὀzetÿt es ÿnnep-
 eet . kÿnek3014ereÿt vehettÿek : mert ha 
 bÿneÿbὀl  kÿ tertt zentὀknek ÿnnepeeth 
 ÿllÿk tÿztὀlnÿ es ÿllenÿ . Meneewel 

25  ÿnkaab howa semÿ bÿn nem feerkὀzὀt 
 pelda nekewnk Azzonÿwnk zÿz maria
 nak bÿnneel kÿl valo foganattÿa es 
 zÿleteese . zent Anna azzonnak . zenthsee
 ges meheeben : 

30  Nÿolczad . gymὀlchὀzeesnek zaporasaga . 
 thwdnÿa ÿllÿk . Senkÿ nem volt sem 
 leezen kÿ ollÿan zeep ÿllatw . es dragala
 tus aÿandekokat kÿldὀt vona . Menÿben 
 atÿa mÿndenhato wr istennek . mÿnt zẽt 

35  Anna azzon . kÿre semÿ . bÿzonsagot nem 
 ÿllÿk keresnewnk . kÿt zemeÿnkkel latw
 nk . es hÿzÔnk 
 Kÿlenczed . lelkÿ vÿgaztalas . Ozerelmes 
 atÿamffÿaÿ3115ha aÿo”tatussaggal3216meg gon

40  dollÿok : meneezer hanzor olwadot el 
 zÿwe lelke ez zent Azzonnak : lathwan 
 hogÿ ennÿ zenthseeges malaztossaggal zer
 ette vona . Az meenybelÿ wr isten ewteth 
 Oh mÿnemew lelkÿ eedesseege volt akkoron 

2812A z esetleg javított betű.
2913Az első e után megkezdett betű – valószínűleg l – nyoma.
3014Az első k javított betű.
3115Az első a javított.
3216Az o” grafémakapcsolattal egy az o betű fölött megjelenő szokatlanul hosszú kettős ékeze-

tet jelöljük (l. később is, főleg az ájojtatusság szóban). 
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45  lathwan testÿ zemeÿwel az ew eedes zeep 
 zÿz leanÿaat . Istennek annÿawa valaztot
 nak lennÿ . lathwan . az3317ew zÿz meehenek
 mennÿeÿ ekes gÿmelccheet . istennek fÿan
 ak lennÿ . Oh mÿnemew vÿgaztalasa volt 

nem volt oly nemesség, oly bódog nemzetség, kiben része nem volna. Kiről nyilván 
emléközik Szent Máté evangelista kenyvének első részében, fel(5)számlálván Kristustúl 
és az Szíz Máriátúl fogva mind Ádám atyánkig. Szent Lukács kedég leszállván, Ádám-
ról mind az Szíz Máriáig semmi méltóságot hátra nem hagyván test szerént/szerënt. (10) 
Ha azért dicseködni akar Szent Anna asszon ő nemzetségéből, igazán teheti, és bínnél 
kíl [’bűn nélkül’]. Ha ki ezeket be nem venné, nagyobbat lelünk: tekéncse/tekëncse meg 
Atya mindenható Úristenn(15)ek jogjára ilő [’ülő’] arannyát, és minden megállhat rajta, 
mert hozjá hasonlatus nemzetű nem lelettetik. Heted: tisztösséggel való szolgáltatás, 
azaz hogy Anyaszentegyház mind ez (20) széles világon nagy tisztösséggel szolgállya 
az ő nevének emléközetit és innepét, kinek erejit vehettyek [’vehetjük’], mert ha bíneiből 
kitért szentöknek innepét illik tisztölni és illeni, mennyével/mennével (25) inkább, hová 
semmi bín nem férkőzött. Példa nekönk Asszonyunk Szíz Máriának bínnél kíl [’bín nékül’] 
való foganattya és sziletése Szent Anna asszonnak szentséges méhében. (30) Nyolcad: 
gyimölcsözésnek szaporasága, tudnia/tudnya illik, senki nem volt, sem lëszen/lészen, ki 
ollyan szép illatú és drágalátus ajándékokat kildött vóna mennyben Atya mindenható Úr-
istennek, mint Szent (35) Anna asszon. Kire semmi bizonságot nem illik keresnönk, kit 
szemeinkkel látunk és hiszünk. Kilenced: lelki vigasztalás. Ó, szerelmes atyámfiai! Ha 
ájojtatussággal3418meggon(40)dollyok, menészer/menyészer, hánszor olvadott el szíve, 
lelke ez szent asszonnak, látván, hogy ennyi szentséges malasztossággal szerette vóna az 
mennybeli Úristen őtet! Oh, minemő lelki édessége volt akkoron, (45) látván testi sze-
meivel az ő édes, szép szíz leányát Istennek annyává választottnak lenni, látván az ő szíz 
méhének mennyei ékes gyimelcsét Istennek fiának lenni. Oh, minemő vigasztalása volt

 440b
 
 Wr istennek zent ffÿaat . zÿz leanÿawal 
 eegÿetembe ÿllethnÿ . ὀlelgethnÿ es apol
 gathnÿ : kÿhὀz hasonlatus dolgokat sok 
 leelhet aÿo”tatus zÿÔ ember . 

5  Tÿzed . tekeelletes <nyassaa> nÿaÿassaag 
 kÿnek bÿzonsagara wgÿ olwastatÿk 
 hogÿ : Ioachÿm es Anna . mÿnd ketten 
 ÿgazak valanak es isten felὀk . meg 

3317A szó interlineáris betoldás a megfelelő hely fölé.
3418Az egyik lektor véleménye szerint az aÿo”tatussaggal szóban, az o után látható dupla éke-

zet j hagértékű, de ennek rendszeres és alapos körüljárása még további vizsgálatot kíván. (Nem 
zárható ki ugyanis, hogy az o” grafémakapcsolat hosszú ó-ra utal.) 
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 zeghetetlen ÿarwan es elween wr 
10  istennek parancholatÿban / Es mynd

 den ÿozagokat harom reezre ozthwan 
 eggÿket3519az templom eppewletÿre . es egÿ
 hazÿ neepeknek . Masÿkat . zeghenÿek
 nek . harmadÿkat . ewnen eeletekre 

15  tarttÿaak vala . . ÿme meelÿ bodogh 
 eeletben foglaltaak vala ennen mago
 kath . Oh aldot wr isten vallÿon ta
 lalhatnÿ ee mastanÿ ÿdὀben eellÿen 
 rend belÿ morhas neepeket .?. Nem tw

20  dom . De vÿzon ellen meeg . az deezmaat 
 sem fÿzetÿk ÿgazan meg : kerdees 
 tamadhat honnan . Es mÿnemew ÿe
 les teetemeenÿekbὀl eerdemlὀtte ezeket 
 zent Anna azzon hogÿ ennÿ zamta

25  lan istenÿ malazttal . es tÿztὀsseegekkel 
 zeretesseek3620wr istentewl . Rea felel
 nek zent doctorok es Neegÿ ÿeles oko
 kath talalnak hozÿaa . Elssew . monda
 tÿk wr isten parancholatÿnek3721zeghe

30  tetlen bel tellyeseyteese . Masod wr 
 Cristus Iesushoz valo . bwzgosagos aÿo”
 tatussaga . harmad : Azegenÿekhez 
 valo . nagÿ kegÿesseeges ÿrgalmassaga 
 Neegÿed . Az ew eeleteenek thwdnÿa 

35  ÿllÿk . zÿzesseegenek . hazassaganak es 
 ὀzwegÿseegeenek . ÿdὀzerent valo tÿzta
 ssaag tartasa . Vn wersus . 
 Sunt tria grata deo . Necnon homini to mdo 
 Seruus fidius . vxor casta . verus amicus . 

40  Tÿzen eeggÿed . parancholat zerent valo 
 kenÿerghees . Az az . Mÿkoron / ÿgazan 
 hÿzÿὀk hogÿ az teb zentὀk nagÿ alaz
 atus kenÿergheessel nÿerÿk megh 
 wr istentewl Amÿt akarnak keernÿ 

45  De zent Anna azzon . mÿnt Cristusnak 
 zerelmes tetaÿa . wgÿan erὀss paran-
 cholattal . mÿnt az ew eedes zÿleÿe 
 ees . mondwan : EEgÿebet nem akarok 
 hogÿ leegÿen . awagÿ el mwllÿeek 

3519Az et betűkapcsolat utólagos betoldás sötétebb tintával a szóközbe.
3620A k g-ből javított betű.
3721A -nek rag e-je feltehetően tollhiba.
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Úristennek szent fiát szíz leányával egyetembe illetni, ölelgetni és apolgatni [’csókol-
gatni’], kihöz hasonlatus dolgokat sok [’sokat’] lelhet ájojtatus szíű/sziű [’szívű’] ember. 
(5) Tized: tekélletes nyájasság, kinek bizonságára úgy olvastatik, hogy Joachim és Anna 
mindketten igazak valának és istenfélők, megszeghetetlen járván és élvén Úr(10)isten-
nek parancsolatiban. És minden jószágokat három részre osztván, eggyiket az templom 
épöletire és egyházi népeknek, másikat szegényeknek, harmadikat önnen életekre (15) 
tartyák vala. Íme, mely bódog életben foglalták vala ennenmagokat! Oh, áldott Úristen, 
vallyon találhatni-e mastani időben ellyen rendbeli morhás [’gazdag’] népeket? Nem 
tu(20)dom. De viszonellen még az dézsmát sem fizetik igazán meg. Kérdés támadhat, 
honnan és minemő jeles téteményekből érdemlötte ezeket Szent Anna asszon, hogy eny-
nyi számta(25)lan isteni malaszttal és tisztösségekkel szerettessék Úristentől. Reá felelnek 
szent doktorok, és négy jeles okokat találnak hozjá. Első mondatik: Úristen parancso-
latinak szeghe(30)tetlen beltellyesejtése. Másod: Úr Kristus Jézsushoz való buzgóságos 
ájojtatussága. Harmad: a szegényekhez való nagy kegyességes irgalmassága. Negyed: 
az ő életének, tudnia(35)illik szizességének, házasságának és özvegységének idő szerént/
szerënt való tisztasság tartása. Vn wersus sunt tria grata deo. Necnon homini to mdo 
seruus fidius vxor casta verus amicus. (40) Tizeneggyed: parancsolat szerént/szerënt való 
kenyergés, azaz mikoron igazán hiszjök, hogy az tebb szentök nagy alázatus kenyergéssel 
nyerik meg Úristentől, amit akarnak kérni. (45) De Szent Anna asszon mint Kristusnak 
szerelmes tetája [’nagymamája’], ugyan erős parancsolattal, mint az ő édes szileje es, 
mondván: Egyebet nem akarok, hogy legyen, avagy [? ’minthogy’] elmúllyék.

 441a

 Es az ew kegÿes Aranyok nem tehetÿ 
 hogÿ ewket meg ne halgathnaa . 
 Tÿzen kettὀdÿk . meennÿeÿ es dÿchὀ
 seeges tÿztὀletesseeg . kÿt pelda zerent 

5  meg bÿzonoÿthatwnk : Ez vÿlagÿ 
 kÿralnak . mÿkoron . Iambor azzon fe
 leseege vagÿon . Es annÿa . ees va^on 
 Nem chak az kÿralne azzonnak tee
 znek Az orzaagbelÿ wrak tÿztὀssee

10  gὀt De meeg az ew azzon annÿaat 
 ees felette tÿztὀlÿk es parancholatt
 ÿaat halgattÿaak mÿnd felseeges 
 azzonnak . Azonkeppen . meennÿek
 nek orzagaban : mÿnd az zentek . zẽt 

15  angÿalok nagÿ tÿztὀsseegὀt teeznek 
 mÿnt ollÿan felsseeges zent azzon-
 nak . nÿlwan lathwan es ÿsmerw
 een hogÿ ew3822ollÿan nagÿ erdemes 

3822Az e o-ból javított betű.
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 O azeert zerelmes atÿamffÿaÿ . en ta
20  nachommal valazÿatok . mÿnd nÿa

 ÿan Azzonÿwl . Anÿaÿwl es otal
 mwl : Dÿchὀseeges zent Anna azzo
 -nt . es kÿwalt keppen valo zolgalatt
 al dÿcheeryeetek eeÿel es nappal . . kÿ

25  nek mÿatta nem chak ewnekÿ leez
 tek kedweeben . De mÿnd az ew ara
 nnÿanak wr Iesus Cristusnak . mÿnd 
 az ew zerelmes leanÿanak Azzonÿ
 wnk zÿz marianak . nagÿ kedweth 

30  teeztek . KeerÔnk azeert ma es ho
 ranak mÿndenkoran . O Bodogssagos 
 o zenthsseeges . o mÿndden3923tÿztὀsseegre 
 melto zent Azzonÿwnk . veegÿ zar
 nÿad alaa . veegÿ otalmad alaa . 

35  mÿnket zegheen bÿnes wnokaÿnak 
 ffÿaÿdat leanÿdat : es gÿarlo bÿnes 
 zolgaÿdat . ma es halalwnknak ÿde
 ÿn . kÿ vagÿ aldot mÿnd erekkee . A . 

És az ő kegyes aranyok nem teheti, hogy őket meg ne hallgatná. Tizenkettödik: meny-
nyei és dicsőséges tisztöletesség, kit példa szerént/szerënt (5) megbizonojtatunk ez világi 
királnak, mikoron jámbor asszon felesége vagyon és annya es vagyon. Nemcsak az királné 
asszonnak tesznek az országbeli urak tisztössé(10)göt, de még az ő asszonannyát es felette 
tisztölik és parancsolattyát hallgattyák mind [’mint’] felséges asszonnak. Azonképpen 
mennyeknek országában, mind az szentek, szent (15) angyalok nagy tisztösségöt tesznek 
mint ollyan felséges szent asszonnak, nyilván látván és ismervén, hogy ő ollyan nagy ér-
demes. Ó, azért szerelmes atyámfiai! Én ta(20)nácsommal válaszjátok mindnyájan asszo-
nyul, anyájul és ótalmul dicsőséges Szent Anna asszont, és kiváltképpen való szolgálattal 
dicsérjétek éjjel és nappal, ki(25)nek miatta nemcsak őneki lesztek kedvében, de mind az ő 
arannyának, Úr Jézsus Kristusnak, mind az ő szerelmes leányának, asszonyunk Szíz Mári-
ának nagy kedvet (30) tesztek. Kérünk azért ma és hórának mindenkorán, ó, boldogságos, 
ó, szentséges, ó, minden tisztösségre méltó szent asszonyunk, végy szárnyad alá, végy 
ótalmad alá (35) minket, szegén bínes unokáinak fiaidat, leányidat/leánidat és gyarló, 
bínes szolgáidat ma és halálunknak idejin, ki vagy áldott minderekké! Ámen. 
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