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BEVEZETÉS 

A Döbrcntei-kódcx 1508-ban Halábori Dobos Bertalan kézírásával 
készült magyar nyelvű, vegyes tartalmú könyv. A 150 zsoltáron és az 
egész egyházi évre szóló perikoparendszeren kívül a teljes Énekek éne
két, Jób könyvének első hat és utolsó fejezetét, két egyházi beszédet, 
canticumokat és himnuszokat s egy passiólöredéket tartalmaz. 

A kódex leírása 

A kódex a gyulafehérvári Batthyány Könyvtár tulajdona. Jelenlegi 
jelzete: 111-76., melyet ceruzával írtak az első lap aljára és a kötéstábla 
belső borítólapjának bal felső sarkába, ahol előbb 176 szerepelt, melyet 
áthúztak. Ugyanitt alul, középen egy másik leltári szám is van: Inv. 
391. A múlt században a könyvtári jelzete: L-,. VI. 6. volt, amit a 
kódex első lapjára alul piros ceruzával jegyeztek be. A harmadik lapon 
szintén újkori kéz a szöveg fölé kék ceruzával a következő számot írta: 
1839/503, valószínűleg ez is leltári szám lehet. S/.F.NTIVÁNYI RÓBERT 
nyomtatott katalógusában a 383. tételszám alatt írja le a kódexei. A 
Batthyaneum pecsétje kétféle formában, téglalap és félkör alakban 
többször is fellelhető pl. az 1., 2., 3., 410., 523., 524. lapokon. 

A kódex anyaga papír, 262 nyolcadról hajtott levélből, azaz 524 
lapból áll, a levelek mérete 158 x 105 mm. Tizenhét ívfüzetből áll. 
Az első ívfüzet 8 leveles lehetett, melynek első levele hiányzik, itt 
a szöveg is csonkult, a jelenlegi első lapon félmondattal kezdődik a 
passió. Ez a rész talán külön állhatott, és csak a kötéskor került a 
kódex elejére. Tartalmilag is önálló egység, papírjának vízjele sem 
egyezik a többivel, a csonka szövegű első lap és az utolsó is, mely 
a kódex egyetlen beíratlan oldala szennyezettebb, mint a következő 
ívfüzet eleje. A 2-17. ívfüzet mindegyike 16 leveles, melyből csak az 
utolsó csonka, a legutolsó levél hiányzik, ez valószínűleg üres lehetett. 
A 345. lap aljából is hiányzik egy ék alakú darabka, de szerencsére az 
írástükör alatti részből. 
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Az első ívfüzetben a vízjel formája azonosíthatatlan. Az utána 
következőkben kétféle vízjel váltogatja egymást. A 2., 6., 7., valamint 
11-16. ívfüzetben horgony csillaggal; a 3-5., 8-10. és a 17. ívfüzetben 
pedig kalap monogrammal fedezhető fel. A két vízjel nem mérethű, 
hozzávetőleges rajzát közöljük. (Vesd össze: BRIQUET 479., 494. 
valamint 3496. tételével.) 

(Ábra) 

A kötés, melyről VOLF a Nyelvemléktár 12. kötetének bevezetőjében 
ír, ma már nincs meg. A kódexet restaurálták, ennek nyomai különösen 
az első ívfüzeten láthatók, első lapja igencsak megrongálódott, sarkai, 
szélei lekoptak, piszkosabb is a többinél, sőt a lap közepén néhány 
lyukacska nyoma is felfedezhető, melyek az írásban is kárt okoztak. 
Az 1870-1880-as években a kódex kétszer is megtette a Gyulafehérvár 
— Budapest közötti utat. Az 1882-es könyvkiállításon is bemutatták. 
(A Könyvkiállítási emlék 68. tételeként szerepel.) Bizonyosan ekkor 
kötötték újra, a tábla belső borítólapjára beragasztott könyvkötői 
címke tanúsága szerint: Szalatnai és Weichner utóda Weichner Géza 



könyvkötészete Budapest IV Aranykéz-utcza 4. Ma is ez a kódex 
kötése, barna bőr, egyszerű sarokdíszítéssel, mérete: 165 x 112 x 42 
mm. A kötet első felében több helyen pergamen lapozó fülecske 
maradványa vagy annak nyoma látható (pl. a 46., 76., 129., 216. 
lapokon). VOLF többet említ ugyan, de ezek valószínűleg az újrakötés 
alkalmával tűntek el. 

Kódexünket Halábori Bertalan bastarda írással készítette. Az írás
tükröt gondosan kijelölte, az átszúrás szinte minden sor szélén látszik, 
de legtöbb lapon megmaradt a vízszintes és függőleges vonalazás nyo
ma is. Az írástükör mérete a sorok számától függ, általában 120 x 
86 mm, a sorok száma pedig 19-23 között változik. A leveleket nem 
számozza. A minden páratlan lap jobb felső sarkába ceruzával írt szám 
a Nyelvemléktár kiadásakor került a kódexbe. A scriptor az ívfüzetek 
végén piros keretbe tett őrszót használ. Kivétel ez alól az első — 
melyről már írtuk, hogy külön állhatott — és a 14., valamint a 16. 
ívfüzet: itt az őrszók hiánya azzal magyarázható, hogy teljesen új részt 
indít, nem az előző lapon írt szöveget folytatja. 

Az alapszöveg fekete tintáján kívül csak pirosat használ. Az első 
ívfüzetben egyáltalán nincs piros, a kódex utolsó lapjain pedig egyre 
ritkább, talán sietett befejezni másolását, mert az utolsó, 524. lap 
írása már erősen kurziválódik. A piros tintát nagyon következetesen 
használja. Egyrészt a tartalmi kiemelést, másrészt a fordítás javítá
sait, értelmezését szolgálja. Pirossal írja a címeket, a szövegrészek 
kezdőbetűit, a gyakran 2-3 sor nagyságú iniciálékat. A szövegben a 
nagybetűket a 15-256. lapig vagy pirossal írja, vagy a fekete betűt 
átírja pirossal is. Minden második betűt vagy minden második szót ír 
pirossal a 316., 346-7. lapokon, vagy csak a neveket, mint a 430. lapon. 
Bekeretezi az ívfüzetek végén írt őrszókat, a 276. lapon a betoldott 
hosszabb szöveget. Piros kerettel is kiemeli a 346-7. lap egy mondatát. 
Pirossal húz alá hosszabb részeket a 470-1., 499-500. lapokon és a 
483. lapra írt mesét. Három helyen egész szövegrészt ír pirossal: a 
zsoltárok végén és a perikopák végén lévő azonos szövegű doxológiát 
(230., 494. lap) és a perikoparendszer előtti argumentumos versikét 
(256. lap). A 230. lapon levő doxológiát kiegészíti a saját nevének 
és a kódex írásának évszámával. A tudatosan használt színezésre jó 
példa, hogy a magyar nyelvű piros címekben a latin kezdő szavakat 
feketével írja. Például a négy evangéliumi passiónál (431., 443., 454., 
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464. I.) vagy az Énekek énekénél Cantica Canticorvm (473. 1.). Ezzel 
az írásképi következetességgel magyarázható a 419. lapon kezdődő 
szentbeszéd címében Ágoston neve előtt szereplő feketével írt Odecos, 
ami az első lectio utáni responsorium kezdő szava: „O decus virgini-
tatis...". A kódex bibliafordításának értékelésekor nagyon fontosak a 
pcrikoparendszer szövegében több mint félszáz helyen található, a szó 
fölé pirossal írt értelmezések, fordítási javítások, szinonimák (pl. 350., 
368., 379., 399, 403., 433, 435, 438. stb. lapokon). A kódex egyetlen 
rajza a 67. lap alján a g betű lelógó szárából pirossal alakított, talán 
sípot fújó emberi fejforma. 

A kódex története 

A kódex 230. lapján, a zsoltárok végén szereplő doxológia után a 
scriptor megírja nevét és munkájának évét: 

Bertalan pap beregvannegei Halaboti falvbol nemzett: ez zoltart irta: 
ziletes vtan ezer ot zaz noíc eztendqben 

A krakkói magyar tanulók jegyzékében 1495-ben így szerepel: 
„Bartholomeus Gregory de Halabor" (SCHRAUF, 3. köt. 59). Egy 
a Dessewffy-család levéltárában lévő oklevelet 1512-ben mint egri egy
házmegyei pap és császári közjegyző állít ki: „Et ego Bartholomeus 
presbyter, natus Gregorij Dubus de Halabor, Agriensis dioecesis, sacra 
imperiali auctoritate nótárius publicus tabellioque manifestus..." (HU
BERT: MKSz. 1898: 207-8). A családdal kapcsolatban a szakirodalom 
még néhány adatot tárt fel. Egyrészt, hogy testvéröccse, György Wer-
bőczi Ferenc apródja volt (TÍMÁR, Premontrei...33), másrészt, hogy 
talán rokona lehetett egy 1435 előtt élt Harabori Péter Pozsony me
gyei nemes, aki huszita volt (HORVÁTH KÁROLY: Melich-Eml. 175). 
SfŐRÖS] PfoNGRÁc] közlése szerint (MKSz. 1899: 317-8) egy Halá-
bori Mátyás nevű deákot és feleségét 1494-ben II. Ulászló megerősít a 
Hencz-Halábor Bereg megyei község birtokában. 

A kódexben tulajdonosi bejegyzések nincsenek. Mint azt VOLF írja 
a Nyelvemléktár kiadásának bevezetőjében az előzéklapokat már a 
régi kötésből is kitépték. A néhol előforduló lapszéli, ceruzával írt 
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szavak mind újkori bejegyzések. (Ilyen pl. a 131. lapon alul a Kóser, 
a 262.-en a fal vagy a 343. lapon alul V'arány.) A 433-440. lapokon 
löbb helyen is a lapszélre magyarázatot írt ugyanaz a kéz ceruzával, 
és ezeknek a helyét nyilakkal ki is jelölte a szövegben. Közülük ma 
már kevés olvasható. Megmaradt pl. a 433. lapon a lator szó vagy 
a 435.-en a sok szolga és ugyanitt a főpap, amely a szövegbeli papok 
pvspokenek szókapcsolatot értelmezi. A kódex lapszámozása és az 524. 
lap alján szereplő: 271 fol. Anno 1508. ugyanazon kéztől származik, 
aki a múlt századi kiadáskor a másolatot is végigszámozta. 

A kódex sorsáról, vándorlásáról, a Batthyaneumba kerülésének 
módjáról semmit sem tudunk. De talán érdemes megjegyezni a követ
kezőket: Gr. Batthyány Ignác püspök a könyvtárának nagy részét a 
XVIII. század végén vásárolta. (Halála előtt (1798) nyilvános könyvtár 
gyanánt az Erdélyi Római Katolikus Püspökségnek ajándékozta.) Gr. 
Batthyány Franciska, a püspök rokona a pozsonyi klarissza kolostor 
apátnője volt a rend feloszlatásakor, 1782-ben (TÍMÁR, Premontrei ... 
30). — A kódexről először KAZINCZY FERENC ír 1817-ben a Tudomá
nyos Gyűjteményben (KAZINCZY: TudGyűjt. 1817. 4. köt. 32-5), majd 
uiiyanitt 1819-ben CSERESNYÉS ANDRÁS kanonok ismerteti bővebben 
(CSERESNYÉS: TudGyűjt. 1819. 3. köt. 75-81). 1833-ban Keserű Mózes 
teológiai professzor, ki akkor a könyvtár őre is, Döbrentei felkérésének 
eleget téve az Akadémia számára lemásoltatta Elekes János papnöven
dékkel a kódexet. Ez a másolat lapbeosztásban, a sorok tördelésében 
és a színezésben pontos, a betűformában is igyekszik követni az ere
detit. Az MTA Könyvtárának Kézirattárában van, elékötve Keserű 
Mózes 1833. szept. 19-én kelt levele Döbrentei Gáborhoz. A kötet 
régi jelzete: M. Cod. 8-r. 2., jelenlegi jelzete: Ms 889. 

A kódex névadója Toldy Ferenc, illetve az Akadémia. Nevét Döb
rentei Gáborról, nyelvemlékeink lelkes kutatójáról kapta, hogy ezzel 
is munkájának méltó emléket állítsanak. Az eredeti kódex először 
1875-ben volt Pesten Toldynál, majd újból az 1882-es könyvkiállításon. 
VOLF GYÖRGY ekkor írta meg bevezetőjét, összevetette az akadémiai 
másolattal és ennek javításából készült az 1884-ben megjelenő kiadás, 
a Nyelvemléklár 12. kötetében. 

A kódexben semmi utalást nem találunk arra nézve, hogy Halá-
bori Bertalan kiknek írta. Sokkal fontosabb kérdés az, hogy eredeti 
fordítással vagy másolattal állunk-e szemben. A szakirodalom egyértel-
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műén másolatnak tartja, kivéve a kódex első ismertetőjét, CSERESNYÉS 
ANDRÁSÍ. VARGHA DÁMJÁN szerint Bertalan pap gondatlan másoló, 
aki ezt a liturgikus könyvet laikus hívek számára készítette. A kódex 
346-7. lapján szereplő I. János 4,16. versének pirossal kiemelt sza
vai és keretezése alapján ferencesnek tartja (VARGHA, A Döbrentei 
kódex...). Ezt a gondolatot viszi tovább SZENTIVÁNYI katalógusában, 
ahol a kódex leírásakor azt feltételezi, hogy a másolat a sárospataki 
klarisszáknak íródott. Mindezt azonban semmivel bizonyítani nem 
tudjuk. 

A többi, a kódexszel foglalkozó kutató egyetért abban, hogy Halá-
bori Bertalan olyan másoló, aki javít, értelmez, több fordítást használ 
és olykor a Vulgátával is egybeveti az előtte álló szöveget. TOLDY FE-
RENCtől (Az ó- és középkori... 1862.) HADROVICS LÁsZLÓig (A magyar 
huszita biblia...1994.) szinte mindenki megtalálja a Bécsi, Müncheni 
és Apor-kódexekkel való rokonságot. A Tamás és Bálint-féle bibliafor
dítás hatása nyilvánvaló. Az úgynevezett huszita vagy ferences biblia 
vitáját összefoglalja KNIEZSA (HírTört. 172-9), legfontosabb szakiro
dalmát megtaláljuk „A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig" 
kötet 154-6. lapjain. 

A Döbrentei-kódex szoros kapcsolatát legősibb bibliafordítás-töre
dékeinkkel MÉSZÖLY GEDEON négy tanulmányában (1. az Irodalom
jegyzékben) a törlések, javítások és a szavak fölé írt szinonimák össze
hasonlító nyelvi elemzésével bizonyította. Végkövetkeztetése röviden 
összefoglalva az, hogy Halábori Bertalan nem egy bibliafordításból, 
hanem egy Tamás és Bálint féle ős psalterium másolatából dolgozott, 
melyet a Vulgátából javított. Ugyanennek egyik csonka és hiányos 
másolati példányát az Apor-kódex első keze tartotta fönn. Ugyan
így feltételez egy ős lectionáriumot is, ennek a Döbrentei-kódex egy 
későbbi másolata, melyet Bertalan pap a Müncheni-kódex-féle fordí
tásból javított. Ezért lehetséges, hogy a Lukács 1,46-55. rész más 
fordításban szerepel a perikoparendben (DöbrK. 402-3), mint can-
ticumként (DöbrK. 234-5), amely az Apor-kódex második kezének 
szövegéhez áll közelebb. 

Mivel a Döbrentei-kódexben megvan mind a 150 zsoltár és az egész 
egyházi évi perikoparend, azt lenne jó kideríteni, hogy e két nagy 
egységet vajon milyen eredetiből másolhatta Halábori Bertalan. A 
psalterium a breviáriumi rendet követi, tehát szerzetesi használatra 
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készült (HORVÁTH G, Hussita emlékeink. 7). A kódex zsoltárbe
osztása nem monasztikus jellegű, tehát nem bencés, ciszterci vagy 
karthauzi (TÍMÁR, Premontrei... 29; SZABÓ FLÓRIS: ItK. 1966: 147). 
BOROS ALÁN azt bizonyítja, hogy a Döbrentei-kódex zsoltárfordítása 
ugyanaz, mint a Keszthelyi Kódexé, csak annak egy korábbi változa
ta, legközelebb a Festetics-kódex zsoltárainak szövegéhez áll, nem az 
Apor-kódexben lévőkhöz (BOROS, Zsoltárfordítás... 79-174, 62). 

A Döbrentei-kódex perikoparendszere a frank-római gyakorlatot 
követi, tehát a mintapéldány nem lehet ferences. TÍMÁR KÁLMÁN 
szerint a kódex valószínűleg premontrei. Ő a Lányi-kódexen kívül 
a Bécsi, Müncheni, Apor-kódexet is premontreinek tartja és ezekkel 
való szoros kapcsolata alapján a Döbrentei-kódexet is (TÍMÁR, Pre
montrei... 29-31). Kódexünk perikoparendszere a szentek ünnepeivel 
nagyon takarékosan bánik, ezért mindenképpen szembetűnő, hogy 
szerepel benne a Spinea corona ünnepe (május 4.). Az ünnepet, mely 
Franciaországban született, Magyarországon következetesen a domon
kosok és tőlük átvéve a pálosok tartották. (Meg kell jegyeznünk, hogy 
az ünnep a Müncheni Kódex naptárában is szerepel.) A Döbrentei-
kódex perikoparendszere nem egyezik teljesen sem az egyházmegyei, 
sem a rendi rítusokkal, legközelebb a pálosokéhoz áll, ettől csak két 
esetben tér el: Vízkereszt nyolcada utáni 4. és a Pünkösd utáni 24. 
vasárnapon. 

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

I. rész. 1-13. lap. K r i s z t u s kínszenvedése. ...palástodba 
es festődbe... A kódex első ívfüzetének első levele hiányzik, így a passió 
töredékben maradt fenn. Latin forrása ismeretlen. Az elmélkedés 
közvetlen hangon szólítja meg a szenvedő Krisztust. A kódexeinkben 
előforduló passió-elmélkedésekkel nem egyezik, (lásd PUSCH 37). 
Párhuzamos helyek: AporK. 157-86, WinklK. 137-234, NádK. 143-
307, WeszprK 1-113, LobkK. 153-74, DebrK. 305-26, 607-24, VitkK. 
73-103, MiskTör. 1-12, ÉrsK. 77-102. 
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II. rész. 15-230. lap. Z s o l t á r o k . Psalterium 
zenlh dauid zidosagnak kiral'a zerzctte zoltar 

15^3. I. Matutinum 
1/1. Vasárnapi matutinum 

43-50. 

50-1. 
51-3. 
53-4. 
54-6. 
56-9. 
59-63. 

63-7. 

67-71. 

71-91. 

91-110. 

110-29. 

129-52. 

152-75. 

175-98. 

198-202. 

príma hóra 

príma 
prímára 
prímára való diúret 
prímara 
konstantinapolbeli... 
Tercia 

sexta 

Noná hóra 

Imar zoltamak másod 
reze • el kezdetik 

harmad noctumos keddi 
vetcmere 

kedre való 

pénteki noctumos 

zombat yelre való vetemehez 

Ve\_ernere való noctumos 

1-20. 
II. Kishórák 

21-25. 
53, 3-9. 
117. 
118, 1-16. 
118, 17-32. 

Athanasius hitvallása 
118, 33-48, 
118, 49-64, 
118, 65-80. 
118, 81-96, 
118, 97-112, 
118, 113-128. 
118, 129-144, 
118, 145-176. 

1/2. Hétfői matutinum 
26-37. 

1/3. Keddi matutinum 
38-51. : 

1/4. Szerdai matutinum 
52., 54-^7. 

1/5. Csütörtöki matutinum 
68-79. 

1/6. Pénteki matutinum 
80-96. 

1/7. Szombati matutinum 
97-108. 

III. Vesperás 
III/l. Vasárnapi vesperás 

109-113. 
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202-5. II1/2. Hétfői vespcrás 
114-116., 119-120. 

205-7. II1/3. Keddi vcsperás 
121-125. 

207-10. III/4. Szerdai vesperás 
126-130. 

210-5. 1II/5. Csütörtöki vesperás 
131-136. 

215-22. 1II/6. Pénteki vesperás 
137-142. 

222-7. Zombaíon vasárnapi veLeme 111/7. Szombati vesperás 
143-147. 

228-30. Laudes 
148-150. 

230. Lcgcn atfanak dÍLqseg... doxológia 

A Döbrenlei-kódexen kívül mind a 150 zsoltár esak a Keszthelvi 
Kódexben (1-48., 58-409. lapokon) és a Kulcsár-kódexben (1-50., 
58-279., 287-364. lapokon) van meg. Az Apor-kódex első 122 lapján a 
zsoltárokból 77 darabot, a Festetics-kódexben 32-t, a Czech-kódexben 
ötöt és a Batthyány-kódexben 55 darabot találunk. (Lásd BOROS 
ALÁN: Zsoltárfordítás a kódexek korában.) 

A 230. lapon a 150 zsoltár végén piros tintával írt doxológia van, ez 
azonos szöveggel a 494. lap alján, a perikoparend végén is szerepel. 
Ezeket NÉGYESY (Irtört. 1915: 177-8.) és HORVÁTH CYRILL is 
versnek tartja. HORVÁTH CYRILL szerint Halábori néhány szóval 
kiegészítette és így verssé formálta a hivatalos kis doxológiát, amely a 
kódex 15. lapján az első zsoltár végén olvasható (RMKT I2, 119-20). 
Ugyanitt, a 230. lapon írja le Halábori Bertalan a nevét és a kódex 
készítésének az évszámát is. 

Az 56-9. lapon konstantinapóibéli Atanasius pispek irta kalixtus pa
pának Symbolum Athanasium „Quicumque vult salvus esse..." Atha-
nasius hitvallása a psalterium megszabott helyén szerepel. Párhuzamos 
helyei: az Apor-kódexben a hitvallás eleje hiányzik (123-4. lapon), a 
Kulcsár-kódex szövege teljes (53-7. lapokon). 
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III. rész. 230-56. lap. C a n t i c u m o k és h i m n u s z o k . 

230-1. Dániel profeta 
Ananias azarias 
missael aldasa 

Canticum trium 
puerorum 
Dániel 3, 57-88 
Benedicite omnia 
opera Domini 
Dominó 

AporK. 138-9 
FestK 32-6, 

255-9 

232. Benedictus dominus 
deus israel 

233-4. Te deum 

234. Nunc dimitíis 

234-5. Magiiificaí 

Canticum Zachariae 
Lukács 1, 68-79 
Benedictus Dominus 
Deus Israel 

Hymnus 
Ambrosianus 
Te Deum 

AporK. 127-8, 
135-6 

FestK. 44-7, 
269-71 

BatthyK. 285-6 

AporK. 125-6, 
136-8 

FestK. 21^1, 
241-5 

GömK 51-3 
PeerK 291-307 
KeszthK 48-50 
KulcsK. 50-2 
BatthyK. 95-101 

Canticum Simeonis DöbrK 392 
Lukács 2, 29-32 
Nunc dimittis 
servum tuum 
Domine 

Canticum B. M. V 
Lukács 1, 46-55 
Magnificat 

AporK. 128, 138 
FestK 135, 

212-3 
NagyszK 372 
ÉrdyK. 209-10 
ÉrsK 111 
TihK 194 

DöbrK. 402-3 
AporK. 126-7, 

135 
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235-6. 

236. 

236-7. 

237-8. 

238-9. 

239^10. 

240. 

240-1. 

adventba vev.emei 
hymnus Conditor 

conpleta verbum 

Veni redemptor 
KaraLon esti 
veLernere való 
hymnos 

KaraLon napian 
veLernere A solis 
Ortos 

De patre verbum 
zent ianos apostol 
es evangélistáról 
való himnos 

Ex more docti 
mistico Bqiti veceme 

Criste qui lux es et 
dies: conpleta 

Siket vasárnapi isten 
haláláról: Vexilla 

Conditor alme 
siderum 

Verbum supernum 
prodiens 

Veni Redemptor 
gentium 

A solis ortus 
cardine 

De Patre Verbum 

Ex more docti 
mistico 

Christe qui lux es et 
dies 

Vexilla regis 

FestK. 119-21, 
197-200 

CzechK. 153-5 
CornK 102 
GömK 54-5 
PeerK 166-8 
TihK 125-7, 
BatthyK. 287-8 

AporK 128-9 
KeszthK 50-2 

KeszthK 52 

AporK 129-30 
KeszthK 53^1 

AporK 130-1 
FestK 352^1 
KeszthK 54-6 

KeszthK 56-7 

LobkK 259-60 
ThewrK 133-4 

AporK 131-2 
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241-3. Nag heti veternere Pange lingua gloriosi 
Pange lingva gloriosi praelium 

243-4. Isayas profeta 
ineklese hetfqi 
veternen Confitebor 
Tibi domine 

244-5. Ezekias kiral' 
Ego dixi 

245-7. Anna prófétálása 
Exvltauit cor. 

247-9. Moises hvga maria 
ineklese isméinek 
Cantemus dominó 

249-51. Abakvk profeta 
Pénteki veternere 
Domine audivi 

251-6. moises profeta 
ineklese dagalos 
zidokra Audite 
celi que 

256. Haromzor qtven 
psalmost... 
Testben elmeben 
halaira kilétre... 

Canticum I Isaiae 
Izaiás 12, 1-6 
Confitebor tibi 
Domine 

Canticum Ezechiae 
Izaias 38, 10-20 
Ego dixi: In dimidio 
dierum meorum 

Canticum Annae 
I. Sámuel 2, 1-10 
Exultavit cor meum 
in Dominó 

Canticum I Moysis 
II. Mózes 15, 1-19 
Cantemus dominó, 
gloriose enim 
magnificatus est 

Canticum Habacuc 
Habakuk 3, 2-19 
Domine, audivi 
auditionem tuam 

Canticum II Moysis 
V. Mózes 32, 1-43 
Audite coeli, quae 
loquor 

argumentum 

AporK. 139-40 

AporK. 140-1 

AporK. 141-2 

AporK. 142-4 

AporK 144-6 

KulcsK 279-86 
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A kódex hymniáriuma meglehetősen szegényes, csak a legközkedvel
tebb darabok szerepelnek benne. A három ifjú énekének végén, a 231. 
lapon lévő glorifikáció braviáriumi latinját és párhuzamos helyeit is 
közli FRICK (A középkori magyar himnuszköltészet 34). A rész utolsó 
lapjának (256.) aljára piros tintával írta Halábori Bertalan a zsoltárok 
összefoglalását és a következő lapon kezdődő perikoparend ádven
ti evangéliumainak argumentumát, melyet NÉGYESY (Irtört. 1915: 
178-9) és HORVÁTH CYRILL (RMKT I2, 118-9) is versnek minősít. 

IV. rész. 257^119, 425-72, 484-94. lap. L e c k é k és e v a n g é 
l i u m i p e r i k o p á k a t e l j e s e g y h á z i é v r e 

257-389. lap. De tempore 

257-8. Adventi epistola 
elq vasárnap 

258-60. inasod vasárnap 

260-2. /// vasárnapi 

262-3. 

263-4. 

265-7. 

neged 

karaLon: vigiliaian 

Advent 1. vasárnap 
Ep. Róm. 13,11-14 
Ev. Máté 21,1-9 

Advent 2. vasárnap 
Ep. Róm. 15,4-13 
Ev. Lukács 21,25-33 

Advent 3. vasárnap 
Ep. I. Kor. 4,1-5 
Ev. Máté 11,2-10 

Advent 4. vasárnap 
Ep. Fii. 4,4-7 
Ev. János 1,19-28 

Karácsony vigiliáján 
Ep. Izaiás 62,1-4 
Ev. Máté 1,18-21 

karaLon napian eel Karácsony éjféli mise 
Efeli Ep. Izaiás 9,2 és 6-7 
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267-9. Hainalba 

Ep. Titusz 2,11-15 
Ev. Lukács 2,1-14 

Karácsony hajnali mise 
Ep. Izaiás 61,1-3 és 62,11-12 
Ep. Titusz 3,4-7 
Ev. Lukács 2,15-20 

269-72. Nag misere Karácsony ünnepi mise 
Ep. Izaiás 52,6-10 
Ep. Zsid. 1,1-12 
Ev. János 1,1-14 

272-3. Zent estvan napian 

273-4. Zenth Ianos napian 

István első vértanú (dec. 26.) 
Ev. Máté 23,34-39 

János apostol (dec. 27.) 
Ev. János 21,19-24 

274-5. Aprozentek napian Aprószentek (dec. 28.) 
Ev. Máté 2,13-18 

275-7. Karajon kqzt való 
vasárnapi 

Karácsony nyolcadában vasárnap 
Ep. Gal. 4,1-7 
Ev. Lukács 2,33^0 

211-8. Kiskara^on napian 

278-80. Viz kerezt napian 

Kiskarácsony 
Ep. Gal. 3,23-29 és 4,1-2 
Ev. Lukács 2,21 

Vízkereszt 
Ep. Izaiás 60,1-6 
Ev. Máté 2,1-12 

280-2. Octavakqzt való 
vasárnapi 

Vízkereszt nyolcadában vasárnap 
Ep. Róm. 12,1-5 
Ev. Lukács 2,42-52 
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282-3. Vizkerezt octavaian 

284-5. Octava vtan való 
vasárnap 

285-7. Másod vasárnap 

287-8. Harmad vasárnap 

288-90. Neged vasárnap 

290-2. Kilencbe hago elq 
vasárnapi 

292-6. masvasamap 

296-9. Harmad vasárnapon 

299-301. bqit fq zeredan 

Vízkereszt nyolcada 
Ep. Izaiás 25,1; 28,5; 35,1-2 
és 10; 41,18; 52,13; 12,3-5 
Ev. Máté 3,13-17 

Vízkereszt nyolcada utáni 1. vasárnap 
Ep. Róm. 12,6-16 
Ev. János 2,1-11 

Vízkereszt nyolcada utáni 2. vasárnap 
Ep. Róm. 12,16 végétől 21 
Ev. Máté 8,1-13 

Vízkereszt nyolcada utáni 3. vasárnap 
Ep. Róm. 13,8-10 
Ev. Máté 8,23-27 

Vízkereszt nyolcada utáni 4. vasárnap 
Ep. Kol. 3,12-17 
Ev. Máté 13,24-30 

Hetvened vasárnap 
Ep. I. Kor. 9,24-27 és 10,1^ 
Ev. Máté 20,1-16 

Hatvanad vasárnap 
Ep. II. Kor. 11,19-33 és 12,1-9 
Ev. Lukács 8,4-15 

Ötvened vasárnap 
Ep. I. Kor. 13,1-13 
Ev. Lukács 18,31-43 

Hamvazószerda 
Ep. Joél 2,12-19 
Ev. Máté 6,16-21 
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301-3. Bqit elq vasárnapi 

303-5. Másod vasárnapi 

305-7. harmad vasárnap 

307-10. letare: Neged gvsal 
vtq vasárnap: 

Nagyböjt 1. vasárnap 
Ep. II. Kor. 6,1-10 
Ev. Máté 4,1-11 

Nagyböjt 2. vasárnap 
Ep. I. Thessz. 4,1-7 
Ev. Máté 15,21-28 

Nagyböjt 3. vasárnap 
Ep. Ef. 5,1-9 
Ev. Lukács 11,14-28 

Nagyböjt 4. vasárnap 
Ep. Gal. 4,22-31 
Ev. János 6,1-14 

310-2. Siket qtqd vasárnap Nagyböjt 5. vasárnap 
Ep. Zsid. 9,11-15 
Ev. János 8,46-59 

312-3. virág vasárnapi Virágvasárnap 
Ep. Fii. 2,5-11 

Evangélium elq vasárnap adventban leled meg 

313-6. nag Letérteken 

316-7. Hvsvet napian 

Nagycsütörtök 
Ep. I. Kor. 11,20-32 
Ev. János 13,1-15 

Húsvétvasárnap 
Ep. I. Kor. 5,7-8 
Ev. Márk 16,1-7 

317-20. Hetfqn Húsvéthétfő 
Ep. ApCsel. 10,37-43 
Ev. Lukács 24,13-35 
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320-2. Kedden 

322-5. Elq húsvéti vasárnapi 

325-6. Másod vasárnap 

326-8. harmad vasárnap 

328-30. Neged vasárnap 

330-1. Qtod vasárnap 

331-3. Kerezt iaroba 

333-5. Aldozo vigiliaian 

335-7. Aldozo napian 

Húsvétkedd 
Ep. ApCsel. 13,16 és 26-33 
Ev. Lukács 24,36-47 

Húsvét utáni 1. vasárnap 
Ep. I. János 5,4-10 
Ev. János 20,19-31 

Húsvét utáni 2. vasárnap 
' Ep. I. Péter 2,21-25 

Ev. János 10,11-16 

Húsvét utáni 3. vasárnap 
Ep. I. Péter 2,11-19 
Ev. János 16,16-22 

Húsvét utáni 4. vasárnap 
Ep. Jakab 1,17-21 
Ev. János 16,5-15 

Húsvét utáni 5. vasárnap 
Ep. Jakab 1,22-27 
Ev. János 16,23-30 

Keresztjáró napok 
Ep. Jakab 5,16-20 
Ev. Lukács 11,5-13 

Áldozócsütörtök vigiliája 
Ep. ApCsel. 4,32-35 
Ev. János 17,1-11 

Áldozócsütörtök 
Ep. ApCsel. 1,1-11 
Ev. Márk 16,14-20 
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337-8. octavaban vasárnap Áldozócsütörtök utáni vasárnap 
Ep. I. Péter 4,7-11 
Ev. János 15,26-27 és 16,M 

338-40. pinkest vigiliaian Pünkösd vigiliája 
Ep. ApCsel. 19,1-8 
Ev. János 14,15-21 

340-2. Pirospinkqst nap Pünkösdvasárnap 
Ep. ApCsel. 2,1-11 
Ev. János 14,23-31 

342-3. Pinkqst hetfqn Pünkösdhétfő 
Ep. ApCsel. 10,34 és 42-48 
Ev. János 3,16-20 

343-5. Kedden Pünkösd utáni kedd 
Ep. ApCsel. 8,14-17 
Ev. János 10,1-10 

345. Zent háromság 
napion 

Szentháromság vasárnapja 
Ep. Róm. 11,33-36 

Evangeliomot keresd aldozo vtan való vasárnap 

345-6. vrnapba Űrnapja 
Ep. I. Kor. ll,23(-29) 

ezt nag Letérteid epistolaban leled 
Ev. János 6,56-59 

346-9. Narba elqlsq 
vasárnap 

349-50. Másod vasárnap 

Pünkösd utáni 1. vasárnap 
Ep. I. János 4,9-21 
Ev. Lukács 16,19-31 

Pünkösd utáni 2. vasárnap 
Ep. I. János 3,13-18 
Ev. Lukács 14,16-24 
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350-2. harmad vasárnap 

352-4. Neged vasárnap 

354-6. Qtqd vasárnap 

356-8. hatod 

358-9. heted 

359-61. Nolcad 

361-2. Kilenced 

363-4. Tized 

364-6. Tizenegyedik 

Pünkösd utáni 3. vasárnap 
Ep. I. Péter 5,6-11 
Ev. Lukács 15,1-10 

Pünkösd utáni 4. vasárnap 
Ep. Róm. 8,18-23 
Ev. Lukács 6,3^42 

Pünkösd utáni 5. vasárnap 
Ep. I. Péter 3,8-15 eleje 
Ev. Lukács 5,1-11 

Pünkösd utáni 6. vasárnap 
Ep. Róm. 6,3-11 
Ev. Máté 5,20-24 

Pünkösd utáni 7. vasárnap 
Ep. Róm. 6,19-23 
Ev. Márk 8,1-9 

Pünkösd utáni 8. vasárnap 
Ep. Róm. 8,12-17 
Ev. Máté 7,15-21 

Pünkösd utáni 9. vasárnap 
Ep. I. Kor. 10,6-13 
Ev. Lukács 16,1-9 

Pünkösd utáni 10. vasárnap 
Ep. I. Kor. 12,2-11 
Ev. Lukács 19,41^7 

Pünkösd utáni 11. vasárnap 
Ep. I. Kor. 15,1-10 
Ev. Lukács 18,9-14 



366-7. Tizenkettqd 

367-9. Tizenharomad nari 

369-71. Tizennegedik 

371-3 Tizenqtqd 

374-5. Tizenhatod 

375-7. Tizenheted nari 

377-8. Tizennolcad nari 

378-9. TizenkUenc[e]dik 
nari 

379-81. tfvzűd /íűrfcű 
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Pünkösd utáni 12. vasárnap 
Ep. II. Kor. 3,4-9 
Ev. Márk 7,31-37 

Pünkösd utáni 13. vasárnap 
Ep. Gal. 3,16-22 
Ev. Lukács 10,23-37 

Pünkösd utáni 14. vasárnap 
Ep. Gal. 5,16-24 
Ev. Lukács 17,11-19 

Pünkösd utáni 15. vasárnap 
Ep. Gal. 5,25-26 és 6,1-10 
Ev. Máté 6,24-33 

Pünkösd utáni 16. vasárnap 
Ep. Ef. 3,13-21 
Ev. Lukács 7,11-16 

Pünkösd utáni 17. vasárnap 
Ep. Ef. 4,1-6 
Ev. Lukács 14,1-11 

Pünkösd utáni 18. vasárnap 
Ep. I. Kor. 1,4-8 
Ev. Máté 22,35^6 

Pünkösd utáni 19. vasárnap 
Ep. Ef. 4,23-28 
Ev. Máté 9,1-8 

Pünkösd utáni 20. vasárnap 
Ep. Ef. 5,15-21 
Ev. Máté 22,1-14 



381-3. Hvzoneged nari 

383-5. Hvzonkettqd 
vasárnap 

385-6. Hvzonharmad 

386-8. Hvzonneged 

388-9. Vegezetj Zenteghaz 
napion 

Pünkösd utáni 21. vasárnap 
Ep. Ef. 6,10-17 
Ev. János 4,46-53 

Pünkösd utáni 22. vasárnap 
Ep. Fii. 1,6-11 
Ev. Máté 18,23-35 

Pünkösd utáni 23. vasárnap 
Ep. Fii. 3,17-21 
Ev. Máté 22,15-21 

Pünkösd utáni 24. vasárnap 
Ep. Jeremiás 23,5-8 
Ev. Máté 9,18-26 

Egyházszentelőre 
Ep. Jelenések 21,2-5 
Ev. Lukács 19,1-10 

389^14. lap. De sanctis 
Mind eztendqnked zentekrql való 

389-91. Zent andras vigiliaian András apostol vigiliája (nov. 29.) 
Ev. János 1,35-51 

391. 

391-2. 

393. 

Zent Andras napian András apostol (nov. 30.) 
Ev. Máté 4,18-22 

Gert'a zentelq bodog Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ázzon napian (febr. 2.) 

Ev. Lukács 2,22-32 

zent Mathas 
apostol napian 

Mátyás apostol (febr. 24.) 
Ev. Máté 11,25-30 

27 



393-4. Filepiakab napian 

394-6. Zent kerezt meg 
lelese napian 

396. Zent Tqviskoronarol 

396-7. Zent Ianos batízta 
vigiliaian 

397-8. Napian 

398-9. Zent Péter Pal 
apostolok 
vigiliaian 

399-100. Napian 

400. Zent Pal napian 

400-1. Octava 

401-3. Visitacio napian 

403—1. Zent Iakab napian 
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Fülöp és Jakab apostolok (máj. 1.) 
Ev. János 14,1-13 

A szent Kereszt megtalálása 
(máj. 3.) 
Ev. János 3,1-15 

A szent Töviskorona (máj. 4.) 
Ev. János 19,1-5 

Keresztelő szent János vigiliája 
(jún. 23.) 
Ev. Lukács 1,5-17 

Keresztelő szent János (jún. 24.) 
Ev. Lukács 1,57-68 

Péter és Pál apostolok vigiliája 
(jún. 28.) 
Ev. János 21,15-19 

Péter és Pál apostolok (jún. 29.) 
Ev. Máté 16,13-19 

Pál apostol (jún. 30.) 
Ev. Máté 19,27-29 

Péter és Pál apostol nyolcada 
(júl. 6.) 
Ev. Máté 14,22-33 

Sarlós Boldogasszony (júl. 2.) 
Ev. Lukács 1,39-56 
Ep. Énekek 2,8-14 

Jakab apostol (júl. 25.) 
Ev. Máté 20,20-23 



404. 

404-5. 

405-6. 

406-9. 

409. 

409-10. 

410. 

410-1. 

411-2. 

412-4. 

Nag Bódog ázzon nap 

Zent Bertalan 
napian 

Ianos baptizta 
nalca vagasan 

Kisazzon 

Qzi kerezt 

Vigilia zent mat'as 
apastal napiara 

Napian 

Zent MihaV 

Mindzentrol 

GqmqlL oltó 
bodog ázzon nap 

Nagyboldogasszony (aug. 15.) 
Ev. Lukács 10,38-42 

Bertalan apostol (aug. 24.) 
Ev. Lukács 22,24-30 

Keresztelő szent János fejevétele 
(aug. 29.) 
Ev. Márk 6,17-29 

Kisasszony (szept. 8.) 
Ep. Péld. 8,22-36 
Ev. Máté 1,1-16 

A szent Kereszt felmagasztalása 
(szept. 14.) 
Ev. János 12,32-36 

Máté apostol és evangélista vigiliája 
(szept. 20.) 
Ev. Lukács 5,27-32 

Máté apostol és evangélista 
(szept. 21.) 
Ev. Máté 9,9-13 

Mihály arkangyal (szept. 29.) 
Ev. Máté 18,1-10 

Mindenszentek (nov. 1.) 
Ev. Máté 5,1-12 

Gyümölcsoltó Boldogasszony 
(márc. 25.) 
Ev. Lukács 1,26-38 
Ep. Izaiás 11,1-5 
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414-9. lap. Commune sanctorum 

414-5. 

415. 

415-6. 

416-7. 

417-8. 

418-9. 

Kqzqnseges 
Apostoloknak Vigiliaia 

Tqb apostolokról 

Napian 

Mariamagdalnarol 

eg zent mártírról 

Zent confessorrol 

Apostol vigiliáján 
Ev. János 15,17-25 

Több apostol vigiliáján 
Ev. János 15,1-7 

Több apostol napján 
Ev. János 15,12-16 

Mária Magdolna (júl. 22.) 
Ev. Lukács 7,36-50 

Egy vértanú ünnepén 
Ev. János 12,24-26 

Egy hitvalló ünnepén 
Ev. Máté 5,13-19 

425-72. lap. Nagyheti evangéliumok 

425-30. veg vav-orara Zent lanos Nagycsütörtöki lábmosás 
apastal Iesus bezede után Jézus búcsúbeszéde 

János 13,16-38 és 14,1-31 

431-43. Virág vasárnapon Passió Virágvasárnapi passió 
Máté 26. és 27. rész. 

443-54. keddi passió 

454-64. Zeredan passió 

464-72. Nagpentekj Passió 

Nagykeddi passió 
Márk 14. és 15,1-46 

Nagyszerdai passió 
Lukács 22. és 23,1-53 

Nagypénteki passió 
János 18. és 19. rész. 
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472. Nagzombaton Nagyszombat 
Ev. Máté 28,1-7 

484-94. lap. Nagyböjti evangéliumok 
484-7. Bqiti harmathetbe 

pénteken 
Péntek nagyböjt 3. vasárnapja után 

Ev. János 4,5—42 

487-91. Neged bqiti pénteken 

491-2. \-onka heti pénteken 

Péntek nagyböjt 4. vasárnapja után 
Ev. János 11,1-45 

Péntek hamvazószerda után 
Ev. Máté 5,43^8 és 6,1-6 

492-3. Bqiti elq vasárnap 
vtan való pénteken 

493^1. Vr Zyne valtozatt'a 
napian 

494. En mvnkamert legén 
at'anak diLqseg... 

Péntek nagyböjt 1. vasárnapja után 
Ev. János 5,1-15 

Úr színeváltozása (aug. 6.) 
Ev. Máté 17,1-9 

doxológia 

Egyetlen kódexünk, amelynek perikoparendszere a teljes egyházi 
évet átfogja, a nagy ünnepekre és vasárnapokra megadja a leckét és 
evangéliumot is, a szentek ünnepeiben már szegényebb, és itt általában 
csak evangéliumot ad. 

A bibliai szakaszok párhuzamos helyei kódexeinkben több száz
ra tehetők. Ezeket itt nem adjuk meg. Természetesen meg kell 
nézni a Müncheni és Jordánszky-kódex megfelelő helyeit. A többi 
kódexben szereplő előfordulásokat megtaláljuk SZERECZ könyvében 
(Kódexeink...). Perikoparend-töredékeket találhatunk a Székelyudvar
helyi Kódex 357-76. és az Érsekújvári Kódex 1-18. és 122-6. lapjain. 
Az Érdy-kódexben a „De tempore" rész csonka, a „De sanctis" pedig 
teljes. 
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V. rész. 419-24. lap. Ziz Mariának tiztessegere odecos Ágoston 
A breviáriumokban általános szentbeszéd. „Loquamur fratres ali-

quid laudibus" Kiadása: MIGNE, PL 39,2130 lb Sermo CCVIIIa. Az 
első lectio utáni responzórium kezdődik így: „O decus virginitatis...", 
ezt jelzi az Odecos, feketével írva a piros címben. 

VI. rész. 430. lap. pénteket ez okaert boitolik 

VII. rész. 473-83. lap. Salamon Ineklese: Isten anazent eghazzal 
egembe Énekek éneke. Canticum canticorum 1-8. fejezet. 

VIII. rész. 483. lap. Mese Soha távol tqle... A találós mese talán 
a Szentháromságra vonatkozik Először PINTÉR idézi irodalomtörté
netében mint verset, majd NÉGYESY (Irtört. 1915: 177). HORVÁTH 
CYRILL szerint fordítás, bár latin eredetijét nem ismerjük (RMKT P, 
144,500-1). 

IX. rész. 495-510. lap. Zent Ieronimos bezede Nag bod ázzon 
napiara A breviáriumokban általános szentbeszéd. „Cogitis me o Paula 
et Eustochium immo caritas Christi" Kiadása: MIGNE, PL 30,122/126/. 

X. rész. 511-24. lap. Zent lob Jób könyve 1-6. és a 42. fejezet. 

A kódex írása és hangjelölése 

Ha nem fedné fel magát a scriptor, az írás egyenletessége akkor 
is nyilvánvalóvá tenné, hogy egyetlen kéz munkájáról van szó, sőt, 
hogy viszonylag rövid idő alatt írta a művet. Olykor fáradtabban, sok 
hibát és sok tintafröccsöt ejtve a lapokon, máskor kiegyensúlyozottabb, 
olvashatóbb írással rótta a betűket. 

Helyesírása egységes, a teljes egység alól talán csak az első tucatnyi 
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lap képez némi kivételt: itt talán más forrásból merített a scriptor. 
Helyesírása a KNiEZSA-féle rendszerezés szerint mellékjeles (HírTört. 
117), de mellékbetűket is használ. 

A maitól eltérő hangjelölései a következők: c, ez - c \ i_, c = cs | g 
= gy I i> y> j ~ '< / I K c - k | /' = fy | ú = ny\q ($) = ö, ő \ s, sz, zs = 

SZ 11' — ty | V, U = V, U, Ú | Ó, t?, »í> = Ű, Ű | S = ZS. 
A mellékbetűk használatakor olykor sajátosan jár el a másoló: a 

második (a mellék-) betűt kisebb méretben s kevéssel a sor fölé 
írja: cz, sz, zs. Egyes lapokon megjelenik a felül vesszős z is, néha 
világosan külön vesszőként, máskor csak díszesebb betűnek látszik. Ez 
egyaránt jelölhet sz és z hangot is. Gyakran eldönthetetlen az átírás 
helyessége. Figyelmen kívül hagytuk általában a g-nek g hangértékű 
nem mellékjeles, de baloldalt felül kis vonással megnyújtott alakját is, 
mivel több helyen ez is csak díszített betűnek látszik. 

A magánhangzók hosszúságát csak ritkán jelöli, akkor betűket
tőzéssel. Ugyanígy jelzi — gyakran — a mássalhangzók hosszúsá
gát is. 

Meg kell jegeyznünk, hogy igen sok lapon találunk indokolatlan 
pöttyöket, vesszőket a sorok között. Olykor ezek például az e vagy 
a betű fölé esnek. Ilyenkor nehéz eldönteni, vajon szándékos mel
lékjelről van-e szó. Az ékezeteknek tetsző jelek vagy véletlenek, vagy 
esetleg későbbi kés nyomai is lehetnek. 

A nagybetű és kisbetű elkülönítését legtöbbször a betű más formája, 
illetve a nagysága eléggé egyértelműen eldönti. Ám még ugyanazon 
nagybetű alakja sem mindig egyforma. így például a f a 243/7, a 
246/5 stb. stb. sorokban öblös, a 243/14, 244/10, 245/8 stb. sorokban 
a mai T alakú. Természetesen mindkettő T-t jelöl. - Nagyobb gondot 
okoz a nagy V olvasata. A 28/6 sorban a kisbetűként is állandó, 
alul hegyes betűt használ a másoló: ezt természetesen V-vel a 29/4 
sorban alul gömbölyű alakot ir: ezt pedig t/-val írtuk át. A két sornyi 
nagyságú, szakaszkezdő nagy V betűk rendszeresen alul gömbölyűek, 
ezért általában ezeket is t/-val adjuk vissza, akkor is, ha felül nyitottak 
(185/3, 198/13 stb. stb.), akkor is, ha felül visszahajtanak (76/1, 176/15, 
199/5 stb. stb.). 

A nagy piros betűk helyére a scriptor másoláskor olykor pici betűvel 
beírta emlékeztetőül a majdnem díszesen írandó megfelelő betűt (pl. 
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246/15: h, 246/10, 16, 247/19: m stb.), de megesik, hogy ezeket elfelejti 
rubrummal átírni nagybetűre: 244/3: „mekelletek", 252/1: „isten". 

A kódex nyelvjárásával kapcsolatban ZOLNAY GYULA azt írja: 
„e codexben bírjuk a tiszavidéki íző nyelvjárás legrégibb emlékét" 
(Nyerni. 173). PATAKY ERZSÉBET szerint „az északkeleti és palóc 
nyelvjárás keverékét mutatja a Döbrentei-kódex" (PATAKY, AZ ÍZŐ 
kódexek nyelvéről 4). BENKŐ azt állapítja meg, hogy Halábori Dobos 
Bertalan nagymértékben függetlenítette magát az előtte fekvő kézirat 
nyelvállapotától, és saját nyelvi állapota szerint másolt (Nyjtört. 43). 

Átíráskor a következő mellékjeleket használtuk: a g, /, n, t mel
lékjeleit vesszővel adtuk vissza: g, /', n, t'; az i betűre mindig pontot 
tettünk; az elválasztójelet a mai jelre írtuk át; a központozásban kö
zépső pontot használtunk, illetve ahol az volt, megmaradt a kettőspont 
vagy a virgula. A színes vagy színezett betűket félkövérrel szedettük, a 
latin rövidítéseket feloldottuk: a pótolt betűket kurzívval nyomtattuk. 
A rongálódás miatt olvashatatlan részeket szögletes zárójelbe [] tettük, 
a scriptor áthúzással jelölt törléseire pedig a hegyes zárójelet <> 
használtuk. 
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A KÓDEX HASONMÁSA ÉS BETŰHŰ ÁTIRATA 
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Domine Deus 

palástodba es testodbe mindonostól elvirosólven1 

es elsebesólvin monda Ecce homo íme 

lassatoc ez embort miképpen meg verettettem 

es meg gottrottem mindon bozzvtokat meg 

5 állottam elegogetoc meg vele meg fenoge 

tem es el boi_atom 9tet De ók edos vram 

iesus semmit raytad nem koriorólvin ezon 

mégsem elogodven de Lak feiedon es halálodon 

akarnac meg elegodni Azért ellened fel kaialt 

10 van es nag zoval mondanac Ha ezt el boLatan 

dod te Lazarnac baráttá soha nem lezh 

Mert mindon ki magát keral'a tezi ez i_azar 

nac ellensége Es hog ezoket hallá pilatos 

rayta meg iede es leg[.]2ttan vizet hozata meg 

15 mosdec es monda En ez [.pgaznac viretól ártatlan 

vagoc ti lassatoc mit teztoc Es ók nag felzoval 

mondanac Az o vire miraytonc es mind mi fio 

nkon legon Lak hog fezehed es ol'ed meg otet 

Pilatos kedeg latvan edos vram iesus hog sémit 

20 nem haznalhatna az meg zabadeytasba akarattoc 

A második / a sor fölé van írva. 
A papír ezeken a helyeken lyukas. 
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nac engede es az ytilo zegbe yle es tigodet vram 

iesus mint az ártatlan barant eleibe hozata es 

a halalnac kemenseges sentenciaiat feiedre ki 

ada ekképpen mondván Iesus mind atte nem 

5 zetod azt valiac1 es azt bizorioitac hog te a népet 

az igaz torvenrol el fordeitottad • es Lazarnac ado 

iat meg tiltottad • es magadot keralia totted es 

ez orzagot magadnac foglauni akartad ki va 

gon Lazari torvennec ellene • es ki mind ennél 

10 nagob magadot istenné totted ki vagon moises 

torveríenec ellenne Azért en ki vagoc sido or 

zagba Lazarnac vizette akarom es páran 

LOIOC hog ez embor kinec neve Iesus az egeb 

gonozrul tevékkel [...pssagnac helire ki 

15 vitessek es oth amm[...]2erdomlot neki meg ad 

assek Es ezenképpen vram iesus a tolvaiok 

hoz zamlaltatal a barson palástból meg foz 

tatai es az tennon rvhadba oltoztetinec • hog 

mindonoktol meg ismertessél azért hog <enneles> 

20 enneles inkab meg zidalmaztassal es az akazto 

Az i a sor fölé van írva. 
A papír ezeken a helyeken lyukas. 
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fat hátadra fel emelec es a tovisket kit te zent 
feiedbol ki zaggattac vala a barson palástból 
megfoztasert es az tennon rvhadba való ol 
tozesert ezt esmeg te zent feiedbe riomac es 

5 ezonkeppen a tolvaiokal a varosból ki vitettetel 
az akaztofanac helire Es ot vram iesus ez nag 
vtalatos helen meg foztanac es vgan mezeite 
len miképpen az edossegos ziled ez világra zilt 
az keserósegnec agara le fekotinec • SQt inkab 

10 vg mongac edos vram iesus hog atte zent haiad 
nal ragadván le rantanac es a hatalmassagos 
zent kezeidet kikel földet meririet birod kétfelé 
vonac es a kemenseges vas zegekkel erossen 
a fához zegezek ezonkeppen atte zentseges lábai 

15 dat kiknec Lak az homdeka es tiztoltetic es 
imattatic Es ezonkeppen a kereztfanac akaz 
tofaiara fel fezytven a földről fel emeltetel mind 
fástul az égbe vg miképpen az ellenseggel vias 
kodoknac gozodelmes zazloia kitol ellenség 

20 meg yed es igen koririen meg gozettetic Es 
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Ezonkeppen vram iesus az égbe fel <.>emelvén 
zent vjredet2 kíméletlen mindonostol ki ontad 
es miképpen regonte az meriiíeknec ereit meg 
riitad es ez foldnec kutfeieit fel faggatad 

5 es ekeppen ez világra viz ózont hozal es ennec 
miatta az földről a bint el mosad Ezonkeppen 
edosseges vram iesus atte zent kinodnac 
es halalodnac idein te sentseges testednec 
ereit meg riitat es ezon zentsegos foldnec 

10 kutfeieit ki faggatad es a mennei tarhazat 
fel torid a zent patikát fel zeged a meri 
nei kapukat meg nitad es onneton ezvi 
lagra malaztnac ozonet ontad es ig az bin 
nek kötelével meg fvlt lelkoket meg 

15 zabadeitad es ez vilagnac adósságát Ezon 
keppen edos vram iesus meg fizeted Es ennec 
felette zereto vram iesus atte riag <...> ir 
galmassagodnac bőséges keni_et enneles 
inkab nekonc binosoknec meg ielonted 

Olvashatatlan betű, talán a scriptor áthúzta. 
A; valószínűleg e-ből javított betű. 



Vi*w ic/tfc% at^ M> / ^ / ^ " " ^ ^ * * 

fycn Uvtr*r műt**, hfy* **t ** V 1 * * 

( 



Mikoron a tegod meg fezeitokirt es a tegod 
meg ólokért imai_agot tel • es ennec fölötte 
vket te zent attadnac előtte a binbol meg men 
ted ekeppen monduan Attam boi_assad meg nekic 

5 mert nem tudgac mit teznec • es haluan ezt 
vram iesus atte lógod felöl figg9 tolvay hog atte 
ellenségedért illen hivon konorgel • legottan a 
bizon hitnec miatta hozzad tere es a bizon rem 
ensegnec miatta benned bizec magát meg al 

10 azvan es magát binesnec esmérvén el tawl mo 
nda Vram emlekeziel' meg en rvlam mikor 
on ivtandaz a te orzagodba íme vram iesus leg 
ottan erdemle hallania atte zent ergalmassagos 
Igeidet Bizon mondom nekod hoz ez napon en 

15 velem lez paradiLomban Es ennec vtanna ke 
gosseges vram iesus az edossegos es keseruesseggel 
el farradot ziledet hagad testamentomba a 
tégedet zereto Ianosnac es vtet hagad erotted 
neki fiyvivl hog vele bannec gongat viselne es 

20 v neki zolgal'on Es ennec vtanna edos vram 
Iesus atte zent zadot a meroggel egeiolt ecettel 
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Kesergetec mikoron a nag kesero kinnac közötte 

azt mondád • zomehozom Es mindoneket 

el végezvén valami zikseg vala mi idvessegonk 

re nag hozianc való zent zerettel es nag to 

5 kelletesseggel mondád edos vram iesus e zent 

seges igét Consumatum est magarsaga 

ez Elvegeztetec tokelletosseggel ez velagnac 

vauLaga Es ennec vtanna edos vram iesus 

atte zent attadnac tol panazt hog v tegodet 

10 Ilen nag keserosegos kínodban es ilen nag vt 

olso ziksegodben te neked semmi segedelmet 

es koríriebseget nem ten • es a panaz ekeppen 

len En istenem en istenom de mire hagal 

el engomet Es végezetre vram iesus te zent 

15 att'adnac kezeibe ayanlad te zent lelkodet es 

feied le figeztven nag kayaltassal ki boLatad 

Es ezenképpen edos vram iesus zenveded a nag 

keserosegos kint Es a nag zorrio halalt ez 

velagnac vali_agaert es ekeppen ez meg holt 

20 velagot meg eleveneited / mehorzagot meg 
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Nitad es emberi nemzet nec az if vez9t yrpksegyt 
meg keresed • es nekonc meg adad kirql 9r9kke 
való nag hala adás adassec te felsegodnec edos 
seg^s vram iesus mindfyldyn meririen való 

5 emb9r9ktvl es angaloktol Ezt es ved iol ezedbe 
mert az artattlan barannac zent kiririat es 
halalat lattatec hog mind ez zilys1 velag meg 
sirata mind okos állat mind oktalan állat : — 
Mert te raitad ed9s vram iesus mind fĉ ld meri 

10 k9n9rúle A feri9sseg9s nap te raytad k9n9rv 
le mert az v velagossaganac Z9met meg hvria 
es az eg télies három horaig meg setitúle • es 
az kv zikklac2 hasadozván meg reped9zniec • es 
a templomban az suporla f9lcpl mind földig ala 

15 hasada • es a fpld meg indula • es mind velagot 
mia meg zendúle koporsoc riilanac • es halót 
tac tamadanac • es halottac fel támadván a 
zent varosban sokaknac meg Iel9ninec mind 
annac peldazatt'ara • hog ez te zent kinodnac 

20 es halalodnac miatta halottac meg elevempttec3 

Az <p talán e-ből javított betű. 
Az / valószínűleg a-ból javított betű. 

3 Az 9 e-ből javított betű. 
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Es az orok diLOsegre fel tamodanac mind azoc 
kik igaz hidbe es Io remensegbe ez velagbol 
ki mvltanac Azért mind ez folúl mondottac 
bol minemv haznalatossag legon kerlec iriad1 

5 meg zivedbe es tari_ad meg az elmedben Mert 
ha kevanod az istent zeretnod2 es 9 malaztt'at 
bevon vallanod • ennél altalb vtat hoza nem 
lelz Mert mind ezogbe edoskodnie es oluasni 
az lelkodnec hoz aytatassagat3 • az elmenec biz 

10 on velagossagot / malaztoknac es isteni bol Le 
segnec oregbvletit Irdomoknec beuseget • Ilet 
nec zentseget • háborúságot zenvedoknec vigaz 
tálasat es bekeseget Es ki mind ezeknél nagob 
az oroc hazába aggá a zent haromsagnac 

15 mind orokke való latasat Mert az kristusnac 
kihha es v zent halála az leloknec tulaydon 
saiat Iozaga es v ken Le mert semmiért eg 
ebért nem zenvette ha nem Lak az lelokert 
Azért valamel lelök incab gohorkodic ez 

20 sent seges kinhanac kivole egeb allatokban 
ez ületen leloc el Idegenvlt es meg foztatot 

A második í a sor fölé van írva. 
Az<? e-ből javított betű. 
A harmadik és az ötödik a betű javításnak látszik. 
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az vnnon tvlaidon Iozagatvl es v keni_etol Mind 
ezekről ig mond zent pal apastal Ennekom 
nini_en dii_ekodesem egeb allatokba ha nem 
Lak mi vronknac cristusnac iesusnac kinnaba 

5 halálába Ith Immár vessed iol reaia az 
elmedet es hilVan meg esmerod minemv bint 
tenec emboroc eristoson / es eristus mel igon nag 
iot ten • ennec ellene emboroknec Azért vala 
kic kevahriac az istennec ielos malaztt'at es 

10 binnec el tavoztatasat • iol ezekbe vegec az isten 
nec nag Lvdaiat kit toth ez v zent kinnanac 
zenvedesebe Mert mikoron volna Illen nag 
felsegos1 hatalmasság ennere magát ala vete 
es meg alaza • hog emboroc nagob bozzusagot 

15 es nagob zegonseges kint raita nem tehettenec 
annál / amit tonec V kedeg emboroknec 
nagob iot annál nem tehete ammit ton 
Iay iay vram iesus ki hallót2 valamikoron 
ületen nag Lvdalatos dolgot hoz az fogloknac 

20 zabadoitoia meg fogattassec • angaloknac dy 
Losege meg movettessec / mindonoknec istene 
meg ostoroztassec ziznec fia meg verettessek 

Az q e-ből javított betű. 
A h javított betű. 
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Ki hallotta volt valamikoron ezt hog az zentok nec 
coronaia < • > toviskel coronaztassec / ez velagnac 
idvozytoie meg sebosoitessec / zizeknec ekossege 
meg gottrettessec1 / ki hallotta volt ezt hog az tokel 

5 letos zepseg zorno legon / az nag erősség erote 
lenne legon / Az edosseg meg keseroggec es 
az tokelletos2 vigasag meg zomoroggec Ki 
hallotta volt ezt valamikoron hog keraloknac 
kerala nakon verettessec • es <vralkodoknac> vraknak3 vral 

10 kodoia arcél es ala fel verettessec ki lattá volt4 va 
l'on ez nag Lodalatos dolgot hog az zomoc kik 
mindont hil'van latnac ezok be kotoztessenec 
vallon ki hallotta volt hog az mindonhato att'anac 
boli_esege balgatagnac aleytassec es hog az orok 

15 velagossagnac fenossege meg rvtoltassec • ki lattá 
volt valón ezt hog a zeplotelen tikor arcél ppgdos 
tessec a bizonsag meg vtaltassec es az igassag meg 
vettessec Valón ki hallotta volt ezt hog az igaz biro 
meg itiltessec az bintelen bintessec es az artattlan 

20 meg galaztassec es v io hire meg fortoztessec 
Valón ki hallotta volt ezt hog az isten meg karom 
lattassec es a teromto karhoztassec a zent zeretet 

A -tte betoldójellel a szó fölé van írva. 
2 A második <? e-ből javított betű. 
3 Az vraknak a sor fölött, a lapszélre írt, jelölt betoldás. 
4 Az / a szó fölé van írva. 
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gyloltessec es a nag felsegos io ne zerettessec / az 
isten es embor fel akaztassec es igassagnac napia 
meg homal'osoggec a zep hoo meg feketvlon 
es a üllagoc el ozlattassanac / a kristus meg 

5 riomottassec es a zenteknec zente atkoztassec 
es gonoznac mondassec / a mendonhato meg no 
morettassec • es végezetre az halottaknac elevenéi 
toie meg olettessec Azért ez nag Lvdalatos gonos 
sagot mind ember teve cristusnac kiből riilvan 

10 meg teccik hog embor vnnon tvle menibe raita 
álla nagob gonossagot nem tehete eristoson an 
nal a mit ton Kiistus kedeg az v ergalmas 
saganac es mindon ionac beuseges kutfeie nagob 
iot embornec annál nem tehete amit ton kit 

15 meg ielont riilvan való bizonsag ekeppen monduan 
Cristus iesusnac ioueti mihozanc kozelyte 
az ziznec mehebe való zent foganatia minket 
meg tiztoita es meg zentole Az v ziletese meg 
bizorioita zolhatatlansaga minket taneita 

20 erőtlensége erosoite zegensege kazdagoita me 
zeitelensege ruhaza / ehozese itete zomehsaga 
itata • zomorusaga vigaztala • sirasa oromét ada 
fogsága meg zabadeita • farratsaga meg iívgota 
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Kezese meg oldoza vadolasa meg mente / vére 
sege gonorkottete • Sebei meg vigaztanac v 
vire meg feiereite Keserűsége meg edosoite az 
v kirína dii_oseget hoza / v galazt'a tiztosseget 

5 ada Ektelenvlese meg ekosoite / vtet meg no 
moreitas minket fel emele / v zent alázatos 
saga minket fel magaztala Es az v zent ha 
lala minket meg elevenite Es mind ezen kep 
pen a meg homal'osult minket inkab világ 

10 oseita • es a meg alvt tvz inkab melegeite 
Ezont bizorioit'a zent agoston doctor es ekep 
pen monduan Ioue hozianc a meríríei kom 
polar venni maganac zegenkodo bozzusagot es 
<Iove hozianO adnia mi nekonk tiztosseget Iyue 

15 hozianc venni maganac zidalmassagot es ne 
konc adnia diLpseget Ioue hozanc magát halai 
nac alaia vetnie es nekonc adnia orok iletet 
Ezon zent agoston doctor meeg ennél ielosben 
monga menere minket zerete az vr isten 

20 zolvan ekeppen Bizuan mondom miért legon 
az isten mindon tehető emboroknec annál na 
gobbat nem athata ammit ada Miért v legon 
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Nag felsegos boli_eseg • iobbat annál nem tuda 
adnia ammit ada Miért legon mindenbe 
igon kazdag többet annál nem athata a me 
net1 ada Tudnia miért az v zent fiat : — 

5 Hal'ad mit zol zent bemard doctores eristus 
nac kepeben monduan Embort ennél incab 
nem zerethetec ammenere zeretem mert az 
éneimet mind meiíneieket mind foldeieket 
neki adam / az eget madaraual a vizet ha 

10 laual es az tőidet mind v haznaual es gomol 
Lyvel en angalimat neki őrizetre zamla 
lam / es ki mind ennél nagob ennon maga 
mot 9 iduessegeirt halárra adam Azért mel 
igon zerete vr isten az embort vronc vnnon 

15 maga meg ielonte es meg bizohoita ekep 
pen monduan : — lg zerete isten ez velagot 
hog az v eggetlen eg fiat adna erotte hog mi 
időn ki v benne hizon el ne vezon de orok 
iletet vallon Engegge nek(?n att'a fiu 

20 zent lilék ámen maria istennec zileie 

1 A/ talán rf-ből javított betű. 
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zenth dauid zidosagnak ki r a Fa zerzette zoltar 

Bódog1 ember ki nem iart kegotleneknek 

tanai_aba : es ki dögnek zekiben nem vlt 

De v akaratt'a vrnak torveriiben yel es nap 

5 pal : v neki torveriebe gondolkodik Es olan 

lezen mikint : fofo vizek mellet vltetet fa : 

ki v idein : v gomoli_yt aga Es v levele el 

nem hvll : es valamit teiend zereni_eztetik 

Nem ig : kegetlenek : nem ig : de mikint por 

10 kit zel el vet földnek zinirvl Azért itiledben 

kegetlenek fel nem támadnak : binesek sem igazak 

nak tanai_aba Mert vr igazaknak vtat ismerte 

es kegetleneknek iart vtok el vezs : diLOsig [...] 

att'anak es fionak : es zent liléknek : mikint vala 

15 kezdedbe imar : es mindenkor : es mind orokol : 

oroke ámen Quare fremverunt gentes2 

Mire zondolinek a nemzetek : es népek hysagokot 

gondolának Foldikiral'ok elo állanak : es fejedelmek 

égbe gvlinek vrnak ellene : es kristusnak ellene 

Az 1. zsoltár. 
A 2. zsoltár. 
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Zaggassuk meg v köteleket : es v igaiokot hah 
riuk el mi rvlonk Ki ménekben lakozik meg 
mosolgia vket : es azokot vr | meg1 meveti Tehát 
haragiaban nekik zol : es v mérgébe meg haborit'a 

5 vket En kedeg v zen sión hegen • v tvle zerzet 
kiral'a vágok : v páran Lolatt'at hirzeto Vr monda 
en nekem : te en fiam vag : en téged ma zililek : — 
Kövessed tvlem te orokodot : es neked nemzeteket 
adok : es te valalodot : földnek vigit Vezzobe birod 

10 vket : es meg torod vket : miként fazék gartonak 
edinit Es tv kiral'ok er Letek imar • gorombaság2 

kvlvl legetek : kik földet itilitek Felelemben zol-
gall'atok Vrnak : es rezketve orverigetek neki 
Ragadoziatok fegelmet : hog vr valaha • meg ne 

15 haragógik : es igaz vtbol • el vezietek Mikoron v 
haragia röviden ki harsadand : bodogok mind • 
kik vbenne bíznak domine quid multiplicati3 

Wram hog mire sokasoltanak meg kik engem 
riomorgatnak <.> sokak mondnak en 

1 Az r melletti vonás talán a túl szorosan egymás mellé írt szavak elkülönítésére 
szolgál. 

Az r a sor fölé van írva, a második o pedig valószínűleg r-ből javított betű. 
3 A 3. zsoltár. 
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ellenem Sokak mongak en lelkomnek nini_en 
neki iduesseg 9 isteneben Vram te kedeg engem 
fogadó vag : en dii_ ősegem : es en feiemet fel ma-
gaztato En zommal vrra kaialtoc : es onnon 

5 zent hegyről engom meg halgata En el alvm 
es el bagadek : mert vr engom fogada es meg fel 
tamodek Népnek ezerétől sem filek kik engem 
kornol vottek : vram tamag fel • en vram istenem 
idvezeyL engemet Mert te minden oktalan 

10 velem Ingerkedoket verel : meg tored binosoknec 
fogokot domine quid multiplicati sünt zoltar1 

En igassagomnac istene meg halgata • en2 

gomet • mikoron hozaia kaialtanec homorú 
sagban teriegetel en nekem : Irgalmaz énnekem 

15 es en imai_agomot halgassad meg Emborok 
nek fiay mig leztek nehéz zyvel : hog mit 
zerettek hysagot • es hazugságot kerestek Es 
tugatok hog vr 9 zentit Lvdaseyta : vr meg 
halgát engem mikoron rea kaialtandok : — 

A 4. zsoltár. 
2 A12. sor elölt, a lapszélre, piros tintával, egymás alá két szó van írva: 

Cuw invocarem. 
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Haragogatok es ne akariatoc bint tenni : 
es ti zyvetegben mel'eket mondotok / azokot ty 
konoklestekben meg zaririatok Igassagnak 
áldomását aldoziatok / es vrban remenkegetek 

5 sokan mongak ki mvtatot nekonk iokot Vram 
tezinednek világa mi raytonk iegezven vagon 
en zivembe oromét attal • Gabonának gomoli_y 
tol őnekik bor es olay megsokasultanak En 
non <remensegom> bennem <...> bikebe1 el alozom 

10 es el rivgozom Mert <en> vram te engemet re 
mensegbe eggesen zerzettel verba mea dauid2 

URam <ha> te főieddel ved ezedbe en imai_a 
gomat erLed meg en óvoltesemet En kiral'om 
es en istenem ógekeziel en imai_agomnac zoua 

15 hoz Mert vram en te rad imádkozom / reggel 
te meg hallod en zomot Reggel elődbe állok • es 
meg latom mert te nem vag hamisság akaró isten 
Átkozott sem lakik te melletted / es hamossak 
sem maradnak meg te zemeid elot Te mindon 

A második b javított betű. 
2 Az 5. zsoltár. 
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Hamisság mivelkedpket gólpltel / es minden 
hazugság bezillpket el veztez Vr virlengipt es 
Lalard embprt meg vtal / en kedeg te irgalm 
adnac sokassagaba Bel megek te hazadba te 

5 fiielmedbe te zent templomodra imakozom Vram 
vezes engem en ellensigimert / te igassagodba en 
vtamot igazgassad te elődbe Mert 9 zaiokban 
nini_en bizonsag hyw őnekik zivek Vnekik1 

torkok hilt koporsó 9 rielvekkel Lalardul tez 
10 nekuala isten itildmeg 9ket Q gondolatiokbol 

zóririenek meg 9 keg9tlenseg9knek sokassagaent 
ózd ki 9k9t / mert vram téged bozzontanak 
Es kik benned reminkedn[...] mind 9róll'enek 
9r9kke 9rvendenek es 9 bennek lakozol Es vala 

15 kik te nevedet hirzetik te benned di Lékednek 
mert te igazat meg aldaz Vram minket koro 
naztal2 ment kedues payssal domine ne in furore3 

URam ne feg meg engem te mérgedbe 
es te haragvdba meg ne reagass Vram Irgalmaz 

1 Az f'^-ből javított betű. 
2 Az /-bői javított betű. 

A 6. zsoltár. 
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Velem mert en beteg1 vágok vram vigazz meg 
engem mert mindon tetemeim meg haborot 
tak Es en lelkem igen meg haborvlt de2 vram 
es te mig varz Fordul ide vram es ragagad 

5 ki en lelkemet3 tennon irgalmadért iduo 
zoh engomet Mert nyni_en ki rulad4 halai 
ban emlekoziek • pokolban kedeg ki vall neked 
En mvlkalkodom en zopogesomben leplemet 
minden yel meg mosom • en agamot meg har 

10 matozom en koriveimmel Méregtől en zemom 
meg háborúit • meg aggek mindon ellensegim 
kozot El tavoziatok en tólem mind kik ha 
missagot5 mivelkettek • mert vr en sírásomnak 
zovat meg hallá Vr en kohorgesemet meg 

15 hallá • vr fogada en imai_agomat En ellen 
segim mind igen zigélyk / es igen haborul' 
anak nag hamarsággal meg fordul'anac es 
zygenlek domine deus meus in te speraui6 

En vram istenem tebenned remenkettem 

1 Az első e a szó fölé van írva. 
2 A de javított szó. 

A második / n-ből van javítva. 
4 A r egy áthúzott betű fölé írt javítás. 
5 Az i o-ból javított betű. 
6 A 7. zsoltár. 
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Te idvozoh engom mindon haborgatoktul 
es zabadoiL meg engomet Hog valaha 
en lelkemet el ne ragagga ment1 orozlari 
mikoron ninLen ki meg vali_on sem ki 

5 iduozohon En vram istenem es ha en ezt 
tottem ha en kezeimben hamossag vagon : -
Ha en gonozt fizettem énnekem fizetoknec 
en ellensegimtol meltan hevon le essem 
Ellensegom ózze en lelkemet es meg fogia 

10 es en iletemet foldon meg riomoga / es en 
diLOsegom porra tege Vram tamag fel 
tennon haragodba / es en ellensegimnek2 

hatariba magaztassal fel Es en vram 
istenem tamag fel a paranLoladban kit ó 

15 zentel / es nepeknec gólekezese korhol vezen 
téged Es a gólekesert meg fel meií ma 
gassagra népeket vr itil Vram itil' engem 
en igassagoment • es en ram en artatlansago-
ment3 Binoseknek alnoksagoc fogatkoziec 

AI betoldójellel ;i sor fölé van írva. 
A második n javított betű. 
Az utolsó n egy áthúzott betű fölé van írva. 
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meg : es igazgass igazat • isten ziveket es veséket1 

meg tudakozó En igaz segedsegem vrtul 
ki iduozeit egenes zivokot Isten igaz biro 
erős es terelmes / mi nem naprul napra 

5 meg haragozik Ha meg nem fordulandó 
tok • 9 torét meg randoitotta • yyet fel 
vette es meg zerzette ótet Az yybe halai 
nac ediriyt zerzette 9 líilait ig9knec 
ehette tptte íme hamossagot zile bánatot fo 

10 gada es zile iktelenseget Meg nita az 
vermet es meg vaia 9tet • es bele esek a vére 
mbe kit2 tpt vala Q banatt'a 9nn9n feiere for 
dula / es 9 hamossaga 9nn9n feiere zaal 
En vrnac 9nn9n igassagaint valloc / es fel 

15 seg9s isten nevenec dii_9seitec domine domiwis noster3 

URam ki mi nek9nc vronc vag mel' 
Lvdalatos te neued mind világot mia 
Mert te nagsagod mentieknek felette em 
elkedet Te zopo zolhatlanoknak zaiokbol 

Az első e a szó fölé van írva. 
A szó betoldójellel a sor fölé van írva. 

3 A 8. zsoltár. 
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Tpkellettel dii_eretet te ellensegidert • hog 
ellensegedt es bozzu allot meg tprih 
Mert en meg latom te mentiedet / te vraid 
nac mivelkedetit holdot es Lyllagokot kiket 

5 te állattal Mi állat ember hog 9 rul'a 
emlékezel • avag ember fia hog meg latod 
otet Angaloknal keuesse kissebbe tóted 
otet / dii_oseggel es tiztesseggel koronáztad 
otet • es te kezeidnec mvnkain zerzetted 

10 ptet Mindent 9 lábai ala engezteltel • 
minden ivhot es tehent • ennec fejtté me 
Z9nec Lordait Mennek madarit es ten 
g9rnec halit • kik meg iariac teng9rnek 
9svenit Vram ki mi nek9nk vronk vag 

15 mel' Lvdalatos te neved mind világot mia1 

VRam en minden tell'es zivemb9l val 
lok te nekod / minden Lvdaidot hirzetem 
Qról9k es 91-vendek te benned 0 felség 
te neuednec dii_9seitek En ellenségemet 

A15. sor előtt, a lapszélre, piros tintával a következő latin szó 
A 9. zsoltár. 
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hatra fordytasodban1 • te zined elot meg bete 
gQlnec es el veznec Mert te en itiletemet es 
en igémet tód itilo zegbe elyl ki igassagot 
itilz Nemzeteket meg feddel / es kegetlen el 

5 veze • 9 neveket le vakarad mind 9Z9nig es <?r 
pkpl pryke Tq>r mia ellenségek fogatlan 
meg foganac • es 9 nekik 9 városit meg t9red 
Hangossággal 9 emleitetek el veze • es vr 9r 
oke meg marad Q itilp zekit • itiledbe zerze 

10 es • 9 f9ldnec zelet egenessegbe itili • népeket 
igassaggal itil Es vr zegennec hiedelme l9n 
zoksegben • es homorusagban segédeim Es mi 
nd kik te neuedet ismertec benned remehke 
genec • mert tiged keres9ket meg nem hagal 

15 kintornal'atoc vrnac ki sionban lakozik 9 
ini_elkedeset hirdessetek nemzetec k9Z9t • Mert 
emlek9zek 9 véreket meg keresni • zegenek 
nec óv9ltiseket nem felede el • Vram irgalmaz 
nekem / lássad en ellensegimt9l való alázatomat 

Az o és a d valószínűleg javított betű. 



h g *íC<ih»rt \\on ktnitutk buif//fm t»flr»#>i If 

Jek /oiíuUntl fcktÜA- rnmitn nfm^et M / 

]Cqtnán*k tynfc ÍCIVA. ti nem VtfV&im tt*m 

curfcí tvMfn6 <dl'cn tUtné-Tu>m\etrl tfU 

wfenA tf e ^ f c wzam^ti, piaifik tyx 
Vfn tnto m(fttot • hfy nemytft t lupk j ; ^ 
ÓH CmflptfA v;tt»»i cummúce M V ^ « ^ A^ik 

lUcrk'-Httnfit • Járni* mfct VfW\ HijUctcti 

ft'ku-cto.i'' jronW'^ftuK fcyomÍNW mitr 

fta*ttulHif\* btjieé fi JJÍ ,rV . h\)*n/atnlxtn 



Ki halalnac kapuiarol fel magaztaczl engem 
hog a kapvn2 • sión leariinak hirdessem minden te 
bezedidet En te iduessegedbe orvendec • népek 
azon vezedelembe zegeztettenek kit tottek volt 

5 Azon halóba kit el rejtettek volt • onnon labok meg 
fogtatek Vr itiletben meg ismertetik • bines on 
non kézinek mvnkaiaba meg fogtatek Bine 
sek fordul'anak pokolba • minden nemzet ki is 
tent el feled Mert zegent soha el nem feled 

10 zegeneknek torise soha el nem vez Vram tam 
ag fel • ember ne all'on ellened • nemzetek itil 
tessenek te előtted Vram zerez 9 raiok tor 
ven tudó mestert • hog nemzetek tugak hog 
ók emberek Vram ammire tavozal el zik 

15 segbe • homorusagba meg vtalz Mikoron 
kegetlen keuelkedik • zegen meg geried • mel' 
tanaLokban gondolkodnak Azomban meg 
fogatnak Mert binos 0 lelkinek kivansagiban 
dii_ertetik • es a hámos aidatik • Bines vrat el 

A czí-je rendszeresen a sor fölé van írva. De ez nem betoldás, hanem mintegy 
mellékjelként használja a c betű mellé írt kisebb z betűt. 

A A: és ap javított betűk. 
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almeita nem kereskedik 9 haragianak sokas 
sagaent Isten nini_en 9 ehette • 9 neki vtai min 
den idén meg zepl9sóltek Q orczaiarul te itile 
tid el vetetnek • minden ellensegin vralkodik 

5 Mert monda 9 ziviben gonoznalkil / nemzet 
D9I nemzetbe nem indulok Kinec zaia atko 
zassal es kesereggel • es alsaggal tell'es 9 nel 
ve alatt mvnka es bánat Titkon kazdagokval1 

alsagban ól / hog ártatlant meg 9ll'9n Q neki 
10 zemei zegenre néznek • titkon vgan ólálkodik 

miként orozlan 9nn9n kvt'aiabol Ólálkodik 
hog zegent meg ragagon / zegent meg ragadnia 
mikoron 9 hozzaia hvzza 9tet Q t9reben meg 
alazia 9tet • le hayt'a magát • es esik mikoron • 

15 zegeneken <vrlik> vralkodandik Mert monda 
9nn9n ziveben • isten el felette • orczaiat el fordei 
totta • hog soha ne lássa Tamag fel vram isten 
es emelkeggek fel te kezed zegineket el ne fel 
eggen Kegetlen mire bozzonta istent • mert • 9 • 

Az o javított betű. 
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ziveben monda • meg nem kereli Latod hog te 
munkát1 es bánatot gondolz • hog okot te 
kezedbe akaztall'ad Zegen neked vagon hag 
van • árvának te lez segédeim Binosnek es at 

5 kozonac zaiat meg törd • o neki kerestetik es 
meg nem leletik Vr ózonig orzagol • es orokol 
oroke • nemzetek el veztek 9 földéből Zegerieknek 
kivanat'at vr meg halgata • 9 ziveknec zerzeset 
te filéd meg hallá • Árváknak alazatosoknac 

10 itil' • hog t9bbe ember Í9ld9n magát ne ma 
gaztall'a In dominó co/ifido dauid kiral zidok2 

En3 vrban4 bizom • hog mondotok en lel 
k9mnek • valtozial el fel a hegre miként5 veréb 
Mert ime a bin9S9k yyet húztak • 9 hilokot 

15 tegezbe zerzettek • hog setitbe • igaz zivók9t 
meg ^ienek Mert meg t9rek kiket te t9 
killettelvala • igaz kedeg mit tpt Vr 9nn9n 
templomában • vr méhben 9 zeki Q zemei zeg 
énre néznek • 9 zemfedeli ember fiait kérdezik 

1 Az u javított betű. 
2 A10. zsoltár. 

A kis e a később beírandó nagy piros betűt jelzi. 
A b a szó fölé van írva, az n pedig m-ből javítva. 
A t a szó fölé van írva. 
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Vr igazat es kegetlent meg kérdez / ki kedeg 
hamossakot zeret pnnpn lelket gólpli Bines 
ékre kyteleket esses2 / tóz kenkp • haboro • 
zellet 9 poharoknac reze Mert vr igaz es ig 

5 assagokot zeret • 9 zine egenessegeket lata dauid' 
VRam iduezeiL engem • mert zent meg foga 
mert bizonsagok emberfiaitul meg kissebb9lenec 
ki mind 9 baratt'anak hywsagokat zola Lala 
rd <.>2 aiakak zibe / es zibe <.>2 zolnac Vr minden 

10 Lalard <...>2 aiakat <...>2 el <.>vezessen2 

es nag zolo rielueket kik mondanak mi 
rielu9nk9t <.>2 nagyt'uk mi aiakonk mi 
tól9nk vadnac ki volna mi vronk Mag 
nalkil valóknak novol'aiokert es zegeneknek 

15 ohaitasokert • vg mond vr Imar fel támadok 
En te idu9sseg9dbe vetek / bizvan <...>2 tezek3 9 benne 
Vrnak zep bezedi • tizta bezedek tózzel kesertett 
ezost <...>2 hetzer4 meg lattatot ere2 • meg 
tizt9lt Vram te tartaz minket es 9riz minket 

1 A11. zsoltár. 
2 A kitörölt betűket és szavakat piros vonallal is áthúzta a seriptor. 
3 A tezek szó a jobb lapszélre van írva, helye betoldójellel jelölve. 

A hetzer a sor fölé van írva. 
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ez nemzettol fogua mind oroke Kegetlenek 

korhol' iámat tenon magassagodent • Sokaséi 

tottad emborok fiait Vsqwe quo dom/ne obliuisceris 

URam mig felecz mindenkor el engem 

5 mig fordytod el te orcadot en tólem Mig 

vessek tanai_okot en lelkembe • bánatot en 

zivembe napestig En ellensegom mig emel 

kedik en raitam • en vram istenem tekenL ram 

es halgas meg engem En zemeimet vilagyi_ad 

10 meg • hog soha holtomba el ne zvrioggak • hog 

soha en ellenségem ne mondhassa meg go 

zem otet Kik engem riomorgatnac orvén 

denec ha meg indulnék • en kedeg te irgalmad 

ban remenkedttem2 En zivem te iduossegodbe 

15 oruend • en vrnak ineklec • ki nekem iot tott 

es felséges isten nevének dii_oseitok dixit insip/e/is3 

Nyth monda ónon zivibe • ninLen isten : — 

Qnon ini_elkedesegben meg rothadanak • es 

vtalatossa lónec • ninLen ki iot tegen • ninLen 

1 A12. zsoltár. 
A tt a szó fölé van írva. 
A 13. zsoltár. 
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Lak egges Vr menbyl tekente ember fiaira 
hog latnaia ha értelmes volna • avag istenth 
kereső Egetembe mind el hajlottak • haznalat 
lanok • nini_en ki <„>1 iot tegen • nini_en Lak eges 

5 Q nekik torkok hilt koporsó <.> ' 9 hel'uekel 
Lalardul teznec vala • parlagi <..>' kigo mérge 
9 aiakoc alath Kiknec zaiok atkozassal es ke 
serosegel tell'es • 9 labok gors vert 9tteni : — 
T9retes es bodogtalansag 9 vtogba • et bikesegnec 

10 vtat meg nem ismertek • istennek 9 fiielme 
ninLen 9 zemek elpt Nem de mind kik ha 
mossagot teznec meg ismerik • akik en népemet 
vgan be helik miként itek keheret Istent 
nem kialtak / felelembe ot rezketenek • hul feleim 

15 nem volt Mert igaz nemzetbe vagon vr • vogot 
lannac tana Lat meg poreitad • mert vr 9 nekj 
remensege Sionbol ki ad israelnek idu9sseget2 

mikoron vr 9 népének fogságát tauoztatanga 
Iakob tehát 9ruend es israel 9^1 dow/'/je quis habitabit 

Olvashatatlan, pacás vagy törölt betűk. 
Az <f talán e-ből javított betű. 
A14. zsoltár. 
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WRam te hailikodba ki lakozandó • auag 
te zent hel'eden1 ki állandó : Ki zeplotelen be migen 
es igassagot mivelkedik Ki 9 ziviben igazat zol 
ki 0 nelvebe Lalardsagot nem tot • es ónon bar 

5 att'anak sem tot • es 9 rokoni ellen való irrengest 
nem fogadót Q el9tte atkozo semmié lón • vr 
filpkpt kedeg dii_9seit Ki rokonának eskezik 
es meg nem Lall'a • ki 9 penzet vsurara nem • atta 
es ártatlanokon aiandekokot nem V9U Ki ezeket 

10 tezi 9r9ke sem haragozik Conserua me domi?ie2 

VRam tari_ meg engem • mert te benned 
remenkettem • en mondám vrnac te en istenem 
vag • mert en iommal zikes nem vag Mel' 
zentek 9 Í9ldeben vadnac • minden akaratimot 

15 Lvdasit'a 9 bennec Q nekik betegsigek meg 
sokasvla • az vtan serenkedenek • En 9 kez3 gó 
lekeseseket vertél meg nem g9item • en aiakim 
által 9 nevekéi sem emlékezem Vr en 9^k 
segemnek reze es en poharomnac te vag ki 

Az /'g-ből javított betű. 
A15. zsoltár. 
Az előtt egy vonás látható, nem dönthető el, hogy betű-e. 
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Nekem en eroksegemet1 • meg adod Az dragagba 
kötelek2 esenec en nekem • isot bizoríaual en 
orokom nekem drága Az vrat áldom ki en 
nekem értelmet adót • annac felette yig feddenec 

5 engem en agikim Mindenkor előttem vrra 
nizek vala • mert nekem iogom felöl vagon hog . 
meg ne indul'ak Azért oróle en zivem es en 
rieluem orvende • es annac felette en testem 
es remensegbe rivgozik Mert en lelkem po 

10 kolba meg nem hagad • es te zentednec rothat 
sagot sem hacz látni Eletnec vtait nekem 
esmerthe tótted • vigasaggal engem te orcáddal 
meg toltez • te iogod felöl mind végig goriorkodes 
vagon domine exaudi iustitiam dauid kiraP 

15 URam halgasd meg en igassagomot • es 
ógekezel en koriorgesenhez Vram filedel 
ved ezedbe en imai_agomot • nem i_alard a-
iakadbol En itiletem te orczattul zarmazik 
te zemeid egenessegeket lassanac En zivemet 

Az első e egy áthúzott betű fölé, a k a szó fölé van írva. 
A szóvégi £ javított betű. 

3 A 16. zsoltár. 
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Meg kisirtid • es yiel meg latad • engem tóz 
zel meg kérdezel • es en bennem hamossag 
nen leletek Hog en zam embprqknec miel 
kedetit ne zol'a • te aiakidnac igiiert en 

5 kemiri vtakoc Qrizig Tpkill'ed meg en 
iarasimot te psueriidbe • hog en riomasimnac 
hel'e ne indul'anac Isten mert en kialtik 
meg hallal engemet • haji_ad nekem filedet 
es haliad meg en igiimet : Lvdassa téged 

10 te irgalmidot • ki benned remenkedokot id-
vozeitez Te iog kezed ellen allok<o>tul őriz 
meg engem • ment zemodnec fiiíit : Te 
zarriadnac1 arhika2 alatt <.> oltalmaz engem • keget 
leneknec orcaiatul kik engem kesereitenec 

15 En lelkemet en ellensegim korhol fogtak • 9 
veloiokot el reitettec • 9 zaiok kevil'siget zola 
Imar engem el vetvén / engem k9rn9l V9ttek 
t9killec hog 9 zemeket földre haii_ak : -
Miként ragadásra kizólt orozlan : vgan 

Az r a szó fölé van írva. 
Az egész szó a sor fölé van írva, szövegbeli helyét a scriptor betoldójellel jelölte. 
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foga engemet / es miként reitegben lakozó 

orozlan kolTc Vram tamag fel ved elöl ótot 

es i_ald meg ótot • az kegetlentól ragad ki 

en lelkemet / te ket elo torodot1 • te kezeidnec ellen 

5 sigitól Vram foldról ez keuesbol oziad 

el okot • 9 iltekbe • te el roitottidbol • o hasoc 

be tolt Fiákba meg elegedenec • es 9 marade 

kokot óztak 9 aprogoknac • En kedeg te el 

9tted igassagban ielenem • meg eligedem 

10 miden te dii_9siged ielenendik diligam te domine2 

URam en er9m zeretlec tigedet • vram 

en er9ssegem • es en hiyedelmem • es engem 

zabadyto En istenem : en segedelmem • es 9 

benne remenkedem En oltalmam es en 

15 idu9ssegemnec zarua • es engem fogadó : -

Diürvin vrra kialtoc • es en ellensegimtól 

zabád lizek Halalnac banati k9rri9l V9 

nec engem • es hamossagnac arya meg habor 

gata engem pokolnac banati k9rri9l v9nec 

A íipnp szótagok betoldójellel a szó fölé vannak írva. 
A 17. zsoltár. 
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engem halalnac kyteli meg foglalanac engem 
En nomorusagomba vrra kialtek • es en istenem 
re óvpltec • es 9 zent templomából en zomat meg 
hallá • es 9 elptte való kiáltásom • be mine 9 

5 fölibe fpld meg rin^le1 • es meg rezkete / hegek 
nec feniki meg haborodanac • es meg indu 
lanac • mert raiok meg haragutt Q harag 
iába fost fel mene • es 9 zemeb9l tóz ki harsana 
tóle zenec meg gulanac Mehheket le haita 

10 es ala zalla2 es 9 lábai alat setét felleg Ez ke 
rubin angalon fel mene es el rep9le zeleknec 
zarhain hamarkodek Es 9 setitte tiue 9 reitekit 
9 hailoka 9n9n k9rh9le • égnek fellegebe setit 
viz Q neki firiesseget9l 9 el9tte fellegec el mennek 

15 k$ ess es tóznec zeni Es vr mehb9l hangosságot 
t9n • es felség 9 zauat ada / Kó ess es tóznec zeni 
Es el boLata 9 hilait es 9k9t meg puztyta3 Menhei 
k9ueket sokasyta • es meg haboryta 9ket Ess viz 
feiek ielenenec • es zeles f9ldnec 9 fenéki ki Ieleninec 

Az i a szó fölé van írva. 
Az//javítva van. 
Azj> e-ből javított betű. 
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Vram te fegelmettpl • te haragod <...> zelletenec 
fuvallasatul Mindpnec felőle kolde • es hozia 
von engem / es sok vizbol fel von engemet • es 
azoktul kik góloltek engem • mert ok meg 

5 batorultak en raitam En getrelmemnek • 
napian elöl vonec engem • es vr énnekem ol 
talmam Ion Es 9 ki von engem tágasra • mert 
9 akara engem / engemet iduezyte Es vr en 
nekem fizet en igassagoment • es en kezeim 

10 nek tiztasagaent fizet en nekem Mert en 
vrnac vtait prizim • es en kegetlenpl sem te
tem en istenemtol Mert 9 minden itileti1 en 
e^ttem • es 9 igassagit en t9lem el nem óztem 
Es en 9 vele zepl9telen lezek • es en hamossago 

15 mtól magamot meg 9rizem Es vr en nekem meg 
fizet en igassagoment • es en kezeimnek 9 el9tte 
való tiztasagaint meg fizet en nekem Te zentel 
zent lez • es ártatlan eml^rrel ártatlan lez Es te 
valaztot emborrel valaztot lez Mert te alázatost 

Az eredeti szövegben az itileti szó a minden előtt áll, a seriptor azonban felcserélő 
jelet tett a két szó fölé. 
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iduezytez • es kevileknek zemeket alázod Mert 
vram en zovidnekemet te meg vilagosytod • en 
istenem vilagosyhad meg en setitemet • Mert 
en te benned kisirtetbol kizabadulok • es en isten 

5 ben kó falon által megek En istenem o vta zeplo 
telén • vrnak zep bezedi tózzel kérdeztetek 9 • 
benne reminkedoknek mindennek oltalm Mert 
vrtol meg válva ki isten ? auag ki isten mi isten 
onktol1 meg válva Isten ki engom erővel ovedzet 

10 es en vtaimot zeplotelenne totte Ki en labaimot 
tokilletesse totte • ment zarvasoket • es o engem 
enon magassimra allato Ki en kezeimet viadarra 
tanit'a • es te en kezeimet ol'anna totted ment 
erczbeli yet Es te iduessigednec oltalmat2 adad 

15 en nekem • es te iog kezed fogada engemet Es te 
fegedelmed3 mind vigig meg fedde engemet 
es te fegedelmed az engem meg tanit El ter 
iezted iarasimot en alám • es en riomasim meg 
nem betegolenek En ózom ellensigimet es 

A k javított betű. 
2 A / talán d-bő\ javított betű. 
3 A £ és a d javított betűnek látszik, eredetileg talán felcserélte őket a 
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meg fogom okot • es meg nem fordulok mignem 
meg fognak En meg torom okot • ellenem sem 
alhatnak • en lábaim ala esnek Es te engem 
erouel viadarra meg ovedzettel • es em ram1 tama 

5 dokot • en alám i_alogatal Es te en ellesigimet 
nekem hatra adad / es engem gólolokot el 
veztel Qvoltenek es nem vala ki okot iduezyte 
neie vrra / es meg sem hallá okot Es en okot 
vgan meg homodam ment port zelnek előtte 

10 es en le vakarom okot ment vcaknak sarait 
Te engem népnek vetekedesektol ki ragacz • ne
mzetüknek foie zerzez Mel' népet en nem ismer 
tem • az zolgalt énnekem fóle hallásába engedet 
énnekem Énnekem idegen fiak hazudanak 

15 idegen fiak meg agganak • es o osvenekbol ki 
santalanak II vr es aldot en vram istennem 
es fel magaztassek en iduessegemnek istene Isten 
ki en nekem diadalmakat adcz • es en alám 
népeket engeztelz • en haragos ellensegimtol engem 

A szó betoldójellel a sor fölé van írva. 
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zabadito Es en ram tamadoktul engem fel mag 
aztac2 • hámos embortol <meg> ki1 mentez engemet Az 
ert vram • en nemzetek kozot neked vallok • es 
en te neuednek dii_oseitest mondok Q kiral'anac 

5 iduesseget nagoit <..> van • es 9 kristusanak dauid 
nak irgalmakot tevén es magzatt'anak es mind orokig 
Diuoseg atanak Celi enarant glóriám dei2 

IStennec dii_9seget mennek ki hirzetik • es 
0 kezeinek munkait • eross állat meg ózeni Nap 

•10 napnak ig[...] tori' • es y ynek tudomant3 mutat 
NynLenek sem zok sem bezedek • kiknek 9 zovi 
ne hallassanak Q nekik hangosságok4 minden 
f9ldre ki teriede • es 9 nekik igiek ziles f9ldnec 
vigire Qn9n haylokat a napba vette • es 9 el iar 

15 ment teremheti ki vep9k v9legeh Q vgan 9r 
vendé hamariat futnia miként orias • 9 ki Í9 
vete mennek magasságából Es 9 meg terise 
mennek magasságáig • nini_en ki 9 hevytól 
magát el reyi_e Vrnak t9rvine zepl9telen 

A ki az áthúzott meg fölé van írva. 
2 A 18. zsoltár. 

Az m egy törölt betű fölé van írva. 
A gk-bó\ javított betű. 
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lelkeket meg fordito / vrnak 9 hagasa hy1 • ifiaknac2 

ezét ado Vrnak igassagi egenesek • ziveket 
vigaztaloc3 • vrnak parani_olatta <yr9kre meg marad>4 

világos • zemeket5 meg világítok Vrnak zent fil-
5 elme 9rykt9l 9r9ke meg marad bizoriok vrnac 

itiletj • 9n9n bennec meg igazoltáé Ararinac es 
drága kónec f9l(ptte kiuanatosbac • es miznel • es 
miz zinnel edesbek De mert te zolgad azokot 
9rizi • azoknak 9rizetibe sok meg fizetés • Ki erth 

10 meg vetkezeteket6 / en titkon valómból tiztoh 
meg engem • es idegenekéi boi_ass te zolgadnak 
Ha en raitam nem vralkodandonac • tehát zep 
ételen lezek • es • ki tiztulok igen nag vetkezetek 
bpl Es en zamnac <...>4 zep 

15 bezidi vg leznec • hog kellessenec • es en zivem 
nec gondolatt'a mind9n te e^tted Vr en sege 
delmem • es engem meg valto Exaudiat te úominus1 

VR téged iíomorusagnac napian meg 
halgasson Jacob istenének neve oltalmazon 

Ahya hagasa fölé van írva. 
2 Az/javított betű. 

A c a szó fölé van írva. 
Pirossal áthúzott kitörölt szavak. 
A második e a szó fölé van írva. 
Az utolsó t talán r-ből javított betű. 

7 A 19. zsoltár. 
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téged Zentói kólgyn neked segytsiget es • sionbol 
oltalmazon téged • minden aldozasodrul emle 
kéziek • es kc-ver legén bónert való áldozásod : 
Fizessen neked te zivedent • es erossohe minden 

5 tanaLodot Mi te iduessegeden orólonk • es mi 
istenonknec nevébe nagólonk Vr be tellesehe 
minden kjrisedet1 • immár meg ismertem • hog 
vr iduezeitotte pn9n kristusat Qnpn zent2 

merinybelol meg halgatt'a ótcpt • 9 iogia id 
10 V9ssegenek hatalmába Ezek zekeregbe ezek 

lovagba • mi kedeg mi vronk isten9nkenek 
nevébe kialtonk • Qk meg k9teleztettenec 
es esenek • mi kedeg fel kelenk • es fel igazu 
lank Vram iduezehed kiralt • es halgas meg 

15 minket mel'napon kialtandonk domine vi virtute3 

URam kiral' • 9ról te 9rómedbe es te idues 
segéden igen 9rvend Q zivinek kivanatt'at 
attad 9 neki • es 9 aiakinak akaratt'atul 
ótpt nem i_altad Mert ótyt idvessegnek 

Ay e-ből javított betű. 
" Az e javított betű. 
3 A 20. zsoltár. 
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aldomasival elq\ vq>tted • 9 feibe drága kqbeli 
koronát tpttel. Tőled iletet kire • napoknak hozzu 
sagat attad neki • mind oroke • es orokol oroke 
Q <iduessege> diLpsege nag te iduessegedbe 

5 diL őseget • es nag ékességet veccz 9 rea Mert gtyt 
9r9k9l áldotta adod • ptpt 9r9lteted vigasagba te 
orcáddal Mert kiral'<i> vrban reminkedik es 
felségnek irgalmába meg nem haragozek • Te 
kezed meg lelessek minden ellenségednek • te 

10 iog kezed meg lelien mindent kik tiged gólpl 
tek OlTatanna tezed 9k9t • mint ig9 ke 
mencze • te orczadnak idein • vr 9n9n haragiaba 
meg haboreit'a 9k9t • es 9k9t tóz be ríelj 
Q g9m9lL9k9t fyldról el vezted • es ember fiai 

15 k9zz9l 9 magzatt'okot Mert te reád gonoz 
okot haitogatanak1 • ol' tanaLokot gondolának 
kiket nem allathatanak2 Mert 9k9t hatra 
veted • te maradekidban 9 orc2aiokot meg zerzed 
Vram ten9n érdben <er9keggel> emelkegel 

Az í a szó fölé van írva. 
Az első / be van szúrva. 
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prima hóra 
fel • mi te erodot • es dii_osegedet inekl'vk deus deus 
En istenem en istenem tekén L ram • mire 
hattal • meg tavól en iduessegemtol • en2 vétke 

5 zetemnek zoua En istenem nap estig kiáltok 
es meg sem hallaz • es yiel • es nem hytsagomra3 

Te kedeg4 israelnek dii_erete • zentben lakozol 
Mi att'aink te benned reminkettek • rem 
enkottek es okot megzabadeitottad • Te rad 

10 kiáltottak es iduozoltek • te benned remén 
kettek es nem zigenoltek • En kedeg fireg va 
gok es nem embor • embereknek vtalt'a • es 
népnek el vette • Engem lato mind meg meve 
te • aiakokal zolanak • es feieket indoitak 

15 Vrban remenkedek • ki ragagga otot idue 
zehe otot • mert akaria otot Mert te vag ki 
engem hasból ki hvztal / en remensegem : 
en ahamnak emleitol En áriamnak hasatol 
fogva • te vag en istenem el ne tavozial en tőlem 

20 Mert riomorvsag közel vagon : es nini_en ki 

1 A 21. zsoltár. 
Az n a sor fölötti jelölt betoldás. 

3 A g javított betű. 
A d g-ből van javítva. 
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segyi_en Sok boriv vot engem1 kornol k9 
ver bikák engem meg zallottak Q zaiokoth 
ram tattak • ment ragadozó ryvo orozlari 
En ki ötletem • ment viz • es el ozlatanak min 

5 den tetemeim OF Ion en zivem ment lag 
viaz • en hasamnak kozepin En erom<.> meg 
azzá ment i_erjp • es en rielvem : en iriem 
hez ragada2 • es te engem halainak poroba 
vezetel Mert sok ebek engem kornol 

10 vőnek / átkozottaknak tanai_a meg zalla 
engem En kezeimet es labaimot meg <.> vaiak 
kólpl zamlalak minden tetememet Qk 
kedeg gondolkodanak • es ram nizinek • en 
oltozetimet • magoknak meg óztak • es en 

15 öltözetemen zereni_et3 vétenek Vram te 
kedeg te segedelmedet • tőlem el ne távoztasd 
njz4 engem menekedesre Isten ved meg 
en lelkemet az ket elv tortól • es ebnek 
kezibelol en egetlenemet MehL meg 

1 Átjavított betű. 
A szó fölött talán kikapart betű látszik. 
Az n a szó fölé van írva. 

4 Az; e-ből javított betű. 
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Engem orozl'an zaiabol : es eg zarvoknak1 zarviok 
tul en alazatossagomot En te nevedet att'amfla 
nak hirdetem • gvlekezes kozott dii_ érlek téged 
Kik vrat filtek • diLerietek vtet : iakobnak minden 

5 magzatt'a dii_osohetek vtet Israelnek minden 
magzatt'a fil'ie vtet : mert zegennek konor 
geset nem vtall'a Kelletlen sem niz[.] • v orcaiat 
rólam el sem fordeita • es mikoron rea kaial 
tanek meg halgata engem Nag golekezesbe 

10 nálad vagon • en dii_eretem • en fogadasimot • meg 
fizetem vtet • fvloknek • előtte Zegenek eznek 
es meg eligednek • es kik vrat keresnek dii_e 
rik vtet • v zivok yl orokol oroke 
földnek minden végi • meg emlékeznek es 

15 vrhoz fordolnak Es minden nemzetnek 
sokassaga v előtte imatkozik Mert2 orzag 
vre • es v nemzeteken vralkodik • földnek 
minden koveri • onek • es imatkozanak v eleibe 

Az o javított betű. 
1 Azrt egy eredeti g fölé van írva. 
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esnek mind kik földre zallanak Es en lelkem 
annak ilendo • es en magzatom v neki zol 
galando lövendő nemzet vrnak kovetkozik 
es v igassagat mennek hirzetik zilendo népnek 

5 kit vr tott dominus regit me et nihil1 

Ur bir engem • semmibe nem fogatkoz 
om ilo földnek hel'en ot vltetet en 

gem • eltette2 vizén fel neveié engem en lelkem 
meg fordeita Igassagnak osveriin el vezete 

10 engem ónon neveirt Mert es ha en halai 
nak arhika kozepin iarnik • gonost sem fi 

lek mert te en velem vag Te vesződ3 

es te istapod • azok vigaztalnak engemet 
Aztalt zerzettel • en elombe • azok ellen 

15 Kik engem <•> homorgatnak Olayba en fe 
met meg kovereityd : es mel' fines engem 
rezegeito pohár Es te irgalmad • en ütemnek 

minden napian 

engem követ 

í A 22. zsoltár. 
2 Az első / a szó fölé van írva. 
3 A12-14. sorok elején a pap 

ugyanis a sorok a folt után kezdődnek. 
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A12-14. sorok elején a papír szennyezett. Ez már a másoláskor ilyen lehetett, 
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Engem kq>vet Es hog napoknak hozzusagaig' 
en vrnak hazában lakozzam <cdi enarant> domini est2 

Fyld es v3 neki tell'essege vre • földnek kerek 
zile • es mind kik o benne lakoznak Mert otot 

5 vr teneriben4 allata / es otot fol'o vizeben5 meg 
zerzette Vrnak 9 hegire ki hag / auag 
ki al 9 zent hel'en / kezeivel ártatlan • es zi 
vivel tizta Ki 9 lelket hyaba nem V9tte / es 9 
rokonának i_alari_agba nem eskott / Ez vrtol 

10 áldomást vezen / es <iduesseget> irgalmat • 9n9n 
iduesseges istenet9l Ez az 9t9t <kese> keres9 • nem 
zet • lakob istennek zinet keres9k Feiedelmek 
riissatok fel ti kapuktokat / es 9r9k kapuk 
emelkeggetek fel / es dii_9segnek kirala be • me-

15 gen Ki az dii_9segnek kiral'a / er9ss es hatal
mas vr / vr hatalmas viadalban Feiedelmek 
riissatok fel ti kapuktokot / es 9r9k kapuk 
emelkeggetek fel • es dii_9signek kiral'a bel 
megen • ki ez dii_9segnek kiral'a iozagoknak vra 

20 9 az dii_9segnek kiral'a ad te domine leuaui suwnsün6 

Mindkét g javított betű. 
A 23. zsoltár. 
Az V a sor fölé van írva. 
Az n a szó fölé van írva talán egy áthúzott ng helyett. 
Az első e a szó fölé van írva. 

6 A 24. zsoltár. 



Cn ItíKon tt í+b Cmeutm gn jtr 
vtm <n H benne *"><"»!. nf V " * ' " ^ ín 0 

\ai*ÍLt&. fx<yr> rt>ti*A tttm ^fftnolnd^X^t 
rutcnek mmb hamc/hp frVflv »̂%f&Ü Vfcam 
ft WB&M- mutn/d mc$ *n rmfam ti ti ah 
Tubit tumu mtPf tnfimiptáfmtfcrtf&ntt 
Uionfaqtbim tf twnt- (rufztn mat Jttrt V**tgr 
frúueptvm. ttnáftfaf h&b tél t**dik 

• Sft&t»n inikkfjitl fcfanpilli/ebi+L.űftriupJínÁ 
y,l fó pzeMfaton vámk ín irfívhpm 
Haji yttitfCtié- >0 (n HibátUn/*frm*h ne (nt 



URam en lelkem te rad emeltem / en iste 
nem en te benned bizom • ne zygenpl'ek En el 
lensegim meg se mevessenek engem / mert bizori 
valakik téged tvrnek nem zigen9lnek Zige 

5 npl'enek mind hamossag tivpk hyaba • Vram 
te vtaidot mutasd meg en nekem • es te ysve 
nidre taniL meg engem Igazgass engem • te 
bizonsagodba • es tanii_ engem / mert isten te vag 
en iduezeitpm / es nap estig tiged <trir> tvrilek 

10 Vram emlekeziel te kpniprvlisedrvl / es te irgalmid 
rvl / kik prpktvl fogvan vadnak / En iffivsagom 
nak vitkezetit1 / es en tudatlansagimot ne em 
lehed / Vram tennen Iozagodert emlékezel 
rulam • te irgalmadent Vr edos es keges • es 

15 egenes2 azért vton vetkezőknek torvent ad zelideket 
itiledbe igazgat • kegeseket 9 vtaira tanyt 
Vrnak minden vtai irgalmas es bizonsag 
9 hagasat es 9 hagasit meg keres9knek Vram 
tempn nevedért kegelmez en bineimnek mert 

20 sok ki az ember ki vrat fyl • az <vtbn> vtban 

Az első e javított betűnek látszik, vonás van fölötte. 
Az egenes szó a lapszélre van írva. 
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Kit valaztot / tprvent zerzet neki / Q lelke • ioza 
gogba vezteg lakozik • es 9 magzatt'a foldyt orokyti 
Vr okok filoknek • erős állat / es 9 hagasa / hog 
nekik meg ielenriik En zemeim mindenkor vrra 

5 mert 9 en labaimot kcptelbcpl ki oldozia Teke 
ni_ en ram / es irgalmaz velem / mert en ege 
dyl • es zegen vágok En zivemnek nomorusagi 
meg sokasultak / veg ki engem en ziksegimb9l 
Lássad en alazatossagomot / es en mvnkamot 

10 es meg boi_assad minden vetkezetimet Nizzed 
en ellensegimet / hog sokasultak meg / es engem 
hámos gv^siggel gvkjjlinek • Qrizd en lelkem 
es ogg meg engem / ne zigenl'em • mert te 
benned reminkedem Ártatlanok es egenesek 

15 hoziam zerkezinek / mert tiged tvrilek Israel 
nek istene • zabadoh meg minden homorgatasok 
bol Iudica me domme quoniam dauid kiral zova 
VRam itil' meg engem • mert en artat 
lansagomba be mgek / es vrban remenkedven 

20 meg nem betegv^k Vram tug meg engem 

1 A 25. zsoltár. 
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es KisirL meg / igesd en vesimet • es en zivemet 
Mert te irgalmad en zemeim elot vagon / es 
en te bizonsagodot keduelem Hysagnak tana La 
val nem vltem1 / es hámos tivokel be nem migek 

5 En atkozoknak gvlekeseseket gvlol^m / es en 
kegetlenekel nem vlok En kezeimet artatla 
nok kozott mosom meg / es korhol vezem vram te 
oltarodot Hog te diLiretidnek zauat hal'am / es 
ki hirdessem2 minden Lvdaidot Vram en te hazaid 

10 nak ikesseget zerzettem / es te dii_osigednek lakozó 
hel'et Isten kegetlenekel ne vezesd en lelkemet 
es en iletemet verlengo3 emborokel Kiknek ke 
zegben hamossagok vannak • o iog kezek meg 
tolt aiandekokal En kedeg en ártatlanságom 

15 ba bel megek vali_ meg engem • es irgalmaz 
velem / En lábam igazan allot / vram en téged gv 
lekezisegben áldlak deus in nomi/ie saluum pnma4 

ISten iduezoh engem te neuedbe • es zabadoh 
engem tenon erődbe Isten en Imai_agomot hal'ad 

20 meg en zomnak igeit főieddel ved ezedbe Mert 

1 Az v javított betű. 

Az r fölött indokolatlan pont van. 
4 Az 53. zsoltár 3-9. verse. 
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idegenek en ellenem fel tamattak • es en lelkemet 

erpssek <k..es.> kerestek / es 9 eleigbe istent nem 

vettek Mert íme isten meg segeit engemet • es 

vr en lelkemet fogadó FordyL gonozokot en 

5 ellensigimre / es tenon bizonsagodba oziad el 

okot / En akaratost áldozok neked • mert io • en 

te nevednek vallok Mert minden nomorusag 

bol ki ragadal engem / es en zemem / en ellensi 

gimet meg vtalvan nyze conütemini prímára1 

10 UalTatok vrnak • mert io • mert 9 irgalmas 

saga mind 9r9kig Mong immár israel mert io 

mert 9 irgalmassága mind 9r9kig Mong im 

mar aaronnak haza • mert io • mert 9 irgal 

mássága mind 9r9kig / Mongak immár kik 

15 vrat filtek • mert io • mert 9 irgalmassága mi 

nd 9r9kig Nomorosagbol vrra kialtek • es 

vr engem zilessigben meg halgata Vr nekem 

segid • nem filek • hog ember nekem • mit tegen • 

Vr nekem segéd • es en meg vtalom en ellesegimet 

20 Io embernek vrban biznia • hog nem emberben biznia 

1 A 117. zsoltár. 
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Io vrban remenkednie • hog nem fejedelmekben 
remenkedni Minden nemzet kcpriíyl v<?n engem 
es vrnak neveben • mert bozzot allék 9 raitok 
Kc^rripkyzven kgrriyl V9nek engem / es vrnak ne 

5 vében • mert bozzot allék 9 raitok Kpnol vőnek 
engem miként mihet • es ki harsaganak mi 
kent tvz tövisben • es vrnak neveben • mert bozót 
allék 9 raitok Vztpkben meg tereitenek1 hog 
es nem • es vr fogada engem En erősségem • es en 

10 dii_eretem vr : es 9 Ion <.> nekem iduessegre 
Qrvendesnek es iduessegnek zoua • igazaknak 
hailokiban2 Vrnak iogia t9n er9t • vrnak 
iogia magaztala engem • vrnak iogia t9n er9t 
Ne hallyak de jll'ek • es ki hizetem vrnak 

15 dolgit G9t9rven g9tre engem • es halainak 
engem nem ada Nissatok meg <.> nekem igás 
sagnak kapvit • es beleiek menvén vrnak val 
lok ez vrnak kapuia • igazak mennek 9bele 
Vram neked vallok • mert meg halgatal en 

20 gem • es en nekem iduessegre I9I Mel' k9vet 

A szókezdő te a sor fölé van írva. 
Az első 1 a szó fölé van írva. 
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rakok : meg gonozlanak • az zegeletnek feire 

Ion / es Lvda mi zemonkben / Ez az nap melTet 

vr isten : ton • orvengonk • es orvl'onk • 9 benne 

O vram iduezeh engem • O vram iol zereni_ez 

5 zel Aldot ki vrnak neveben • iovendo vag : -

Aidánk nektek vrnak hazából • isten vr • es finlek 

mi nekonk Zerezietek vigasagos napot reitek 

ben • oltárnak zegeig Te en istenem vag • es 

neked vallok • en istenem te vag • es fel magáztál 

10 lak téged Neked vallok • mert meg halgatal 

engem • es en nekem iduessegre • lpl Vall'atok 

vrnak mert io • mert 9 irgalmassága mind 

orokig Ixv/ti inmatv/lati : prímára való dii_iret' 

BOdogok kik vrnak t9rvinibe • vton zeplo 

15 telén <iar> iarnak Bódogok kik 9 neki 

hagasin tvdakoznak • 9tet tell'es ziben meg 

keresik • Mert kik hamossagot teznek 9neki 

vtaiban nem iarnak Te páran Lohad te 

paraLolatidot igen 9rizni Oh igazoltassanak 

20 en vtaim • te igazvlasidnak 9rizetire Tehát 

A 118. zsoltár 1-32. verse az 56. lap 3. soráig tart. 
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Mikoron minden parani_olatidba nyzen 
dek / en nem zigenolok En zivemnek egene 
seitesebe vallok neked • abba hog en te igás 
sagodnak itiletit • tanoltam En te igazvlasidot 

5 őrizem • engem sem eg fele • meg ne hagg Iffiv 
legén miben feddi meg 9 vtat • te bezedidnek 
orizetibe En telfes zivembe téged ki kereselek 
engem te paranLolatittul es ne<m> vzz Es 
te zep bezedidet • en zivembe el reitem • hog ne 

10 ked ne vessek • Vram te aldot vag tanéi L 
engem te igazvlasidra En aiakimba ki mo 
ndam • te zadnak minden itiletit Te hagasid 
nak vtaba goriorkodom • miként minden 
kazdagsagba • Te páran Lolatidba toreke 

15 dem • es en te vtaidot gondolom Te igazv 
lasidba gondolkodom • te bezididet el nem 
feledem retribue seruo tuo : prímara 
FIzes meg te zolgadnak / eleveneh meg 

engem • es en te bezididet őrizem Nissad 
20 meg en zemeimet • es en te torvinedbol Lvda 
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latosokot gondolokodom En foldon lakozó vágok 
te paranLolatidot en tolen el ne rehed En lelkem 
kivana te igazvlasidot • kivanria minden idén 
Kevileket meg feddjl1 : átkoztak kik te páran 

5 Lolatidrol el haylonak Szegent • es vtalatos 
sagot • veg el en rvlam • mert en te hagasidot 
ki keresem Mert íme feiedelmek vlinek : 
es en ellenem zolnak vala : te zolgad kedeg to 
rekedik vala • te igazvlasidba Mert en gondola 

10 tim te hagasid • es en tanaLom te igassagid 
En lelkem padimontomhoz ragadot • te igid2 

zerint eleveneh meg engemet En vtaimot 
ki hirzetem • es engem meg hallal • taneh 
engem te igazvlasidra Te igazvlasidnak vtara 

15 taneh meg engem • es en te Lvdalatosidba 
törekedem En lelkem tvriasagert el zvriodoza 
te igidbe erosseh meg engem Hamossagnak 
vtat távoztasd el en tőlem • es te torvinedrol 
irgalmaz en nekem En bizonsagnak vtat val 

20 aztottam • en te itiletidet el nem felettem Vram3 te 

Aj e-ből javított betű. 

55 
28r 

A jobb oldali lapszélre adhesit pauimen/o van írva, helyét a 10. és 11. sor közé húzott 
vonal jelzi. 

Az am a sor fölötti betoldás. 
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hagasidhoz1 ragadek • ne zegeneh engem En 
te paranLolatidnak vtat fol'am mikoron en 
en zivemet goiíorktteted2 konstantinapolbeli 
Atanasius pispek irta kalixtus papának : -

5 UAlaki iduozolni akar mindennel elo 
dolga ez • hog tari_on közönséges hitot : 

kit valaki tell'esen es zegetlen nem tartand 
ketsignel kvl oroke el vezs Ez kedeg az kozon 
seges hit • hog eg istent háromságba • es har 

10 omsagot egsegbe bei_vllonk Sem zemel'e 
ket égbe elvegeitven • sem allatot meg va 
laztvan Mert egeb • att'anak zemil'e / egeb 
fiúnak / egeb zent liléknek De att'anak 
es fiúnak • es zent liléknek • eg istenség eg 

15 enlo diLoseg égbe orok felség Minemo 
att'a / oll'an fiu / oll'an zent lilék Att'a terem 
tétlen : fiv teremtetlen • zent lilék teremtetlen 
Merhetlen att'a • merhetlen fiv / merhetlen 
zent lilék Att'a orok • fiv orok • zent lilék orok 

20 De maga • nem három orok • de eg orok : — 

A h talán javított betű. 
Ali második betűje a szó fölé van írva. 
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Miként nem három terentetlen • sem három mir 
hetién • de eg teremtetlen / es eg mirhetlen : — 
Meg vgan mindent tehető att'a / mindent tehető 
fiv / mindent tehető zent lilék / De maga nem 

5 három mindent tehető / de eg mindent tehető 
Vgan att'a isten • fiv isten • zent lilék isten De maga 
nem három isten / de eg isten vagon Vgan att'a 
vr / fiv vr / zent lilék vr De maga nem három vr 
de eg vr vagon Mert miként kerezt'ensegi 

10 bizonsaggal / mindenik zemel't • kezerytetc^nk 
kvlon kvlon vallanonk / istennek • es vrnak • vgan 
egessegbeli tc-rvinhel • tiltatonk három istent • avag 
három vrat1 mondanonk Att'a senkitol nem lot 
sem teremet / sem ziletet Fiv Lak att'atvl2 ynon 

15 magatvl vagon • nem lot . sem termet de ziletet 
Zent lilék att'atul es fivtvl nem lot . sem teremt 
sem ziletet / de zarmazo • Azért eg atta nem három 
att'a • eg fiv • nem három fiak / eg zent lilék • nem 
három zent lilék Es ez háromságba semmi eloseg 

20 avag vtolsag / semmi nagvb / avag kisseb / de tell'es 

A / a szó fölé van írva a kitörölt betűk helyett. 
A v talán <̂ >-ből javított betű. 
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Három zemel • ónon magoknak égbe orokok • es 
egenlok Vg hog mindenbe miként immár 
felöl mondván vagon Eggesseg háromságba 
es háromság eggessegbe legén bei_oletes Azért 

5 ki iduezolni akar / haromsagrvl igen erzien 
De orok iduessegre ez es zikseg / hog vronk 
nak iesus eristusnak testvliset hiven hige 
Azért igaz hvt ez / hog higgvk / es vall'vk 
hog mi vronk iesus kristus istennek fia / isten es 

10 ember ligen • Isten att'anak allatt'abol / orokok elot 
ziletet / es ember ahanak allatt'abol időben ziletet 
Tokelletes isten / tokelletes ember / Okos lilekol 
es • emberi testből • állapot Istensegint attahoz eg-
enlo / embersegent att'anal kvsseb ki iolehet 

15 isten legén es ember / de maga nem kettő de eg 
kristus vagon Eg kedeg / nem istenségnek tesbe 
fordulasval / de emberséget istembe vitellel Mind 
enestol eg / állatnak nem elvegeytesebel / de ze 
mil'nek egessegevel / Mert miként okos lilék 

20 es test eg ember / vgan isten es ember eg kristus 
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Ki mi iduessegtjnkert gotretek / le zalla pok 
lókra / harmad napon holtából fel kelé Fel mene 
mehriekbe / vl mendenhato att'anak iogg'a felöl 
Innét iovendo itilni eleveneket holtakot es : 

5 kinek el • iovetire / minden embernek fel keleté 
lezen / ónon testekel ozve / es okot adandók o tu 
laydon tottokrvl Es kik iot tottek : mennek 
orok iletre / kik kedeg gonozt / orok tvzbe 
Ez az közönséges hit / kit valaki / hiven es 

10 erossen / nem hijend / nem iduezvlhet Tercia1 

URam te igazvlasidnak vtat nekem tor 
venne vessed / es en azt minden idén ki 

keresem Ag en nekem értelmet / es en te torvi 
neden2 tvdakozom es en3 tell'es zivembol grízem 

15 otet Vezess engem te paranLolatidnak 
osveriin • mert en azt akarom En zivemet 
hayLad te hagasidra • es ne fosvinsigre fordyL 
el en zemimet / hog4 hysagot ne lássanak • te vtad 
ba eleveneh meg • engem Te bezededet állassad 

20 te zolgadnak • te filelmedbe Az zigenemeth 

1 A 118. zsoltár 33-176. verse a 71. lap 6. soráig tart. 
Az n m-bő\ javított betű. 

3 Az en szó a sor fölé van írva. 
4 A hog az áthúzott lg betűk fölé van írva. 
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kit alytek tőlem • mesd el en tvlem merth 
te itiletid kedvesek íme en te parani_olatidot 
kívántam • te egenessegedbe • eleveneh meg en
gem Es vram te irgalmad Iovin en ram • te id 

5 vosseged / te bezidedint Es en igét felelek1 eng
em bozzontoknak : mert en te bezidedbe remi
nkettem • Es bizonsagnak igyet • en zambol sem 
eg félee ki ne viged • mert te itiletedbe igen 
reminkedim Es en mindenkor • te torviriedet 

10 orizim • oroke • es orokkol orokke Es en zilessig 
be iarok válik • mert en te paranLolatidot <követ > 
<tem> ki keresim Es en kiral'ok élőt • te hagas 
idbol bezellek vala • es nem zigeríolok2 vala 
Es en meP paranLolatidot zerettem azokban gon 

15 dolkodom vala Es en kezeimet fel emelem az 
páran Lolatokra kiket zerettem • es en te igaz 
vlasidban törekedem memor esto verbi tui 
ZOlgadnak emlekeziel te bezidedrol • kiben 
nekem reminsiget attal Ez engem en alázatos 

20 sagomba meg vigaztala • mert te édes bezided 

Az utolsó e az áthúzott}" fölé van írva. 
Az első 9 javított betű. 
A mel'szó betoldójellel a lapszélre van írva. 
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engem meg eleveneyte Kevilek ide es tova 
hamossan : teznekva • en kedeg te torviriedról 
el nem < allék > haylek Vram oroktolfogva te 
itiletidrol emlékezem • es meg vigadegk Engem 

5 te torviriedet el hago binesekert / fogatkozas 
tárta Te igazvlasid en nekem Ineklendok va-
lanak • en zarandoksagomnak hel'yn • Vram en 
te nevedről yel emlekezim • es orizim te torvirie 
det Ez arra Ion en nekem • mert en ki keresem 

10 te igazvlasidot Vram mondik en • en ryzem 
te torviriedet oryzni En te < torviriedet > zinedet 
télies zivembol igen kirtem • te zep bezidedint 
irgalmaz nekem Es meg gondolám en vtaimot 
es en labaimot • te hagasidra fordytam En kizs 

15 vágok • es meg nem haborotam • hog te par 
anLolatidot őrizzem Bineseknek koteli 
engem korriol pokazanak • es en te torviri 
edet el nem feledem En y felin neked val 
lanom fel kelek vala • te igazvlasidnak iti 

20 letin En kedek fylokel mindennel rizes 
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Vágok • es te parani_olatidot orizokel Vram 
te irgalmaddal fold télies • taneh engem te 
igazvlasidra bonitatem fecisti cwn seruo tuo 
URam te <igazvlasident> bezidedint te zol-

5 gaddal iozagot tottel Taneh engem 
iozagra • es érkolLre1 es tudomaiíra mert 
te páran Lolatidnak hvttem En mi elot aláz
tatnám • en vetkezem • mert en te zep bezid-
edet orizim : Io vag te • es tenon iozagodba 

10 taneh engem te igazvlasidra Kevileknek 
hamossagok en raytam meg sokasuk • en ke 
deg • en tell'es zivembe • te parani_olatidon 
tudakozom Q zivok meg alvt mint tey : 
en kedeg te torvinidet gondolám • Io en ne 

15 kem • mert meg alazal engem • hog te ig 
azvlasidot tanol'am Te zodnak torvine 
iobbak en nekem • arannak es ezóstnek ezer 
inel • Vram te kezeid tottek • es zerzett 
ek engem ag nekem értelmet2 • hog ta 

20 nol'am te páran Lolatidot Kik tiged 

A L javított betű, s fölé mintha még egy / betűt húzott volna a script 
Az r a szó fölé van írva. 
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Filnek latnak engem • es el lnek • mert te 
bezididbe igen reminkedim Vram ismertem hog 
egenesseg te itiletid • es engem te bizonsagodba 
alazal Legén te irgalmad hog vigaztal'on 

5 engemet • te zolgadnak • tenon bezidedint : -
Ioienek nekem te koriorólisid • es meg ylek 
mert en gondolatom te torviried Kevilek 
porytassanak • mert hamossan ektelenseget 
tőnek en bennem • en kedég te parani_olatid-

10 ban törekedem Fordvl'anak hozam tiged filok 
es kik te hagasidot ismertek En zivem legén 
zeplotelen te igazvlasidba • hog ne porytassam 
En lelkem te <te> idvezeitisedre meg fogat sexta 

kozek • es en te igidbe igen remenket 
15 tem En zemeim meg fogának te bezidbe • 

mondván • mikorra vigaztalz engem Mert en 
olTan lok • miként harmadba tomlo • en 
te igazvlasidot1 el nem felettem Te zolgad
nak hah meg nappia • mikorra < engem > en 

20 rvlam haborytokrvl itiletet tezs Hamossak 

Az j talán rf-ből javított betű. 
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En nekem fol'o bezedeket hirzetenek • de 
mem olTant mel' te torviríed • Minden par 
anLolatod bizonsag i segeh engem / hámos 
sak haborgatanak engem Kevessenne meg 

5 emiztinek engem foldon • en kedeg • te páran LO 
latidot • meg nem hagam • Te irgalmassagodent 
eleveneh meg engem / es • en te zodnak hagasit 
őrizem Vram te yged • minden oroke meribe 
marad Te bizonsagod nemzisrol nemzisre • földet 

10 allatai • es meg marad Te zerzisedbe napok 
meg maradnak • mert mindenek zolgalnak 
neked Lak hog te torviríed en gondolatom 
tahat ken el veztem volna • en alázatosság 
ómba En te igassagidot oroke sem feledem 

15 mert azogba engem meg elevenejtel : -
En tied vágok • idvozoh engemet • mert te 
igazvlasidot ki keresem Binesek vártak en 
gem / hog engem el vezteninek / en te ha 
gasidot meg ertem Minden fogasnak ve 

20 get latam / igen ziles te parani_olatod quomodo dilexi 
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URam hog zerettem te t9rviriedet • telTes 
nap estig • en gondolasom En ellensigimen en 

gem b^Le tvl • te parani_olatodba / mert 9r9ke vagon 
nekem Minden tanytoymnak felette ertek • mert 

5 <te paranLolatidot keresem> en gondolatim te hagasid 
Vinek felett ertek mert te paranLolatjdot1 ker
esem En labaimot minden <gozon> gonoz VU9I meg tylt 
hog en te bezididet 9rizzem Te itiletidrvl el 
nem haylottam • mert te en nekem t9rvent2 vet-

10 tel • Te zep bezidjd3 mel' idesek en inemnek / en 
zamnak meznél edesbek En te parani_olatid 
bol ertim / azirt hamossagnak minden vtat 
gv^ltem Te igyd en lábaimnak Z9vidneke • es 
en 9sveriimnek világa En esk9m es meg t9 

15 killim / te igassagidnak itiletit 9rizem Vram 
en mind ide • es mind tova • meg aláztattam • te 
eleveneh meg engem • te igident En zamnak 
io akaratit vram kedvessé téged / es taneh 
engem te itiletedre • En lelkem mindenkor en 

20 kezeimbe • es en te t9rviriedet el nem felettem 

A; talán o-ból javított betű. 
Az r a szó fölé van írva. 
A; javított betű. 
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Binosok nekem halót vettenek es en te páran 
Lolatidbol nem tivel'gyk En örökségbe keresim 
te hagasidot • mert en zivemnek ok vigasagi En 
le hajtottam en zivemet / te igazvlasidot1 tenni 

5 mind oroke meg fizetisert Iniquos odio habui 
En hamossakot gvloltem I es kedeg2 te parani_olatidot 

zerettem Te en segedelmem • es éngém fogadó 
vag / es en te igidbe igen remehkettem Távoz 
iátok el en tőlem átkoztak / es en istennek 

10 paranLolatin tudakozom Fogag engem te zep 
bezededent / es elek / es en varasomrvl meg ne zi 
geneh engem Segeh engem • es idvozolok • es 
te igazvlasjdba3 gondolkodom mindenkor Te igás 
sagidrvl el menokot • mindent vtaltal • mert nem 

15 igaz o gondolatok4 En földnek minden binoset 
el hágóknak alytek / azirt zeretté te hagasidot 
Te fiielmeddel zegezd meg en testimet • mert en 
filtem te itiletittol Itiletet es igassagot tottem 
ne agg engem hamossoytoknak Fogaggad ioba 

20 te zolgadot • kévilek ne hamossohanak engemet 

1 Az s d-bő\ javított betű. 
A szó betoldójellel a sor fölé van írva. 
A; talán o-ból javított betű. 
Az első o <? -bői van javítva. 
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En Z9meim te idv9sseg9dbe meg fogának • es te 
igassagodnak zep bezedebe / Teg te zolgaddal te irga] 
madent / es te igazvlasidra taneh meg engem 
En te zolgad vágok / agg nekem értelmet / hog 

5 tvgam te hagasidot Vram tevőnek ideié • te 
torviriedet • meg zaggatta Azért ararinak es 
topasiusnak felette zerettem te parani_olatidot 
Azokért minden parani_olatidra igazvlok vala • 
en minden hámos vtat gvloljk mirab/lia Noná hóra 

10 URam Lvdalatosok te hagasid / azért 9 ro 
lok en lelkem tudakozikvala Te bezedidnek 

meg ielentise vilagosyt / es iffiaknak értél 
met ad : En zamot meg taatam • es lelekze 
tet V9k • mert te parani_olatidot kivanom 

15 vala KékenL1 ram es irgalmaz nekem • tiged 
zeret9knek itiliseint En lipisymet igazgasd 
te zep bezidedent • es en raitam minden hámos 
sag ne vralkoggik • Vali_ meg engem em 
bereknek hamosseitasogbol • hog en 9rizem 

20 te paranLolatidot Te orcadot vilagohad te 

AK-í talán egy későbbi kéz T-re javította, s a lapszélen is jelzi ezt. 
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ZoIgadon • es taneh<ad> engem te igazvlasidra En 
zemeim vizeknek ki fol'asit vezetek • mert 
te torvirijdet1 nem őriztek Vram te igaz vag 
es te itileted egenes Te hagasidot2 igassagal 

5 páran Loltad • es igen te bizonsagodot En ked-
velisem engem meg lankaztala • mert en el-
lensigim • te igydet el felettek Te zep bezided 
igen tvzes • es azt zerette te zolgad Iffiv legerí 
vágok • es meg vtalt • te igazvlasidot • el nem fel-

10 ettem Te igassagod orok igassag • es te torviried 
bizonsag Nomorvsag es keservseg lelinek 
engemet / en gondolatim te parani_olatid : 
Te hagasid oroke egenesek • agg énnekem 
értelmet • es ilek Clamaui in totó corde 

15 WRam telTes zivembe vvoltok halgass 
meg engemet • te igazvlasidot meg 

keresem En kialtek te rad • idvozeh engem 
hog őrizem te parani_olatidot En elöl vo 
lek <irlisbe> irlelisbe • es vvoltek • mert 

20 te igidbe igen • remenkettem En zemeim 

Ay e-ből javított betű. 
-* Ahg-bö\ javított betű. 
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téged hóival elöl vőnek • hog te zep bezididet 
gondolnám1 Vram hall'ad meg en zomot • te ir 
galmadent • es te itiletedent eleveneh meg engem 
Emgem haborytok • hamossaghoz2 kozeleitenek • te 

5 torviriedtol kedeg távol <lole> lőnek Vram te közel 
vag • es bizonsag minden te vtaid • Te hagasidrol 
meeg eleb meg ismerjm3 • mert okot oroke ál
lattad Lássad en alazatossagomot • es ragag ki 
engemet • mert te torvinedet el nem felettem 

10 Itild meg en itiletemet • es vali_ meg engem ten 
en zep bezededert eleveneh meg engem Idvosseg 
távol binosoktol • mert te igazvlasidot • meg nem 
keresek Vram sok te irgalmad • tenen itile 
tedent4 eleveneh meg engem Sokak vannak 

15 kik engem háborgatnak • es nomorgatnak 
te hagasidrvl • el nem haylek • Félén iarokot latek 
es en meg lankadok vala • mert te zep bezididet nem 
őriztek Vram lássad • hog te param_olatidot zerettem 
te irgalmadban • eleveneh meg engemet Te igid 

20 nek kezdise • bizonsag • minden igassagidnak itileti oroke 

A második n egy áthúzott betű fölé van írva. 
1 Kg talán javított betű. 
3 A; e-ből javított betű. 
4 Az utolsó e i'-ből javított betű. 
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FEiedelmek ingen haborgatanak engem • es 
en zivem te igyttol meg iyede En te zep be 

zididen orolok • mint ki sok rieresiget lelt En ha-
mossagot gvloltem / es meg vtaltam • te torvi 

5 ríedet • kedeg zerettem En te neked nappal het 
zer mondek diLiretet • te igassagidnak itiletint 
Sok bikeseg • te torviriedet zeretoknek • es ne
kik nini_en tivelgisek Vram en te idvessege 
det varom vala / es te páran Lolatidot zerettem 

10 En lelkem te hagasidot őrizte • azokot igen 
zerette En te parani_olatidot • es hagasidot tartam 
mert minden vtaim te előtted Vram en kori-
orgesem kozelehen • te elődbe • te zep bezidedent 
agg énnekem értelmet En kirelmem meririen 

15 be te elődbe • te zep bezidedent ragag ki engem 
En aiakim zerzett<.> ineket torlanak • miko 
ron engem te igassagidra taiíytandaz En riel 
vem te zep bezididet ki zolTa • mert egenesek 
minden páran Lolatid Legén te <bezeded hog> 

20 kezed hog idvozohon engemet • mert en te par 
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anLolatidot valaztottam Vram en te ich^ssege 
det kívántam • es te torvihed en gondolatom En 
lelkem ilendo • es tiged dii_yr / es te itiletid segei 
tinek engem En tivol'gek • miként ivh ki el 

5 veszet • vram keresd meg zolgadot • mert te torviií 
edet el nem felettem Imar zoltarnak másod 
reze • el kezdetik Dominus illuminacio1 

UR en világosságom • es en idvossegem • 
kit filek Vr en iletemnek oltalma • ki-

10 tol rezketek My időn artandok ram kozeleyte 
nek • hog nekem hvsomot egyk • En ellensigim kik 
engem haborgatanak • azok meg betegolinek • es 
le esenek Ha en ellenem varak2 állanának / en zivem 
sem fii Ha en ellenem viadal támadna • en ebbe 

15 remenkedem Vrtvl eget kertem • azt meg ke 
résem • hog en iletemnek minden nappjan3 • vrnak 
hazában lakoziam4 Hog vrnak akaratt'at lássam 
es meg nyziem o templomát Mert gonozoknak 
napian el rejte engem o folhazaba • ónon fol-

20 hazának reitekebe oltalmaza engemet Erős 

1 A 26. zsoltár. 
Az első a a szó fölé van írva. 
A/javított betű. 
A z javított betű. 
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kpvon fel magaztala engem • es imar en fem
et • minden ellensegim felyt magaztala Zozat1 

nak aiandokat ayanlam / 9 felhazat kprripl2 

iaram • Ineklek • es dii_osytek vrnak Vram hal' 
5 l'ad meg en zomot • kivel rad kaialtek3 • irgal 

maz nekem • es hal' meg engem En zivem neked 
monda • en orczam • ki keresé téged Vram te orcadot 
meg keresem • Te orcadot rvlam el ne fordyi_ad 
haragba zolgadtvl el ne haioll'<on> • En segedelmem 

10 leg • meg ne hagg engem / en idvosseges istenem 
meg se vtal' engem Mert en att'am • es en anam 
el haganak engem • vr kedeg fel fogada engemet 
Vram te vtadba vess nekem torvint4 • es en ellen-
sigimert igazgass engem • egenes osveribe Ne 

15 ag engem • engem haborgatoknak lelkekbe5 • Mert 
en ram iktelen tanok tamattak • es o nekik 
iktelenseg hazvdot Vrnak iovit hizem lakto 
mot • ilpknek fpldibe • Várj vrat • hvsvl mivel' 
batorvlTon meg zived • es tvrj vrat ad te domine clsunabo6 

20 URam te rad • kaialtok • en istenem ne Len 

A / egy áthúzott k betű fölé van írva. 
Az qr áthúzott betűk fölé van írva. 
A/javított betű. 
Az r a szó fölé van írva. 
Az ek a szó fölé van írva. 
A 27. zsoltár. 
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dess^' enrvlam • Mert ha rvlam vezteglez / továbbá 

zallokhoz hassorilom • verembe Vram hal'yad 

meg en koriorgesem<et>nek zovat • mikor 

on rad imádok • mikoron en kezeimet • te 

5 zent templomodra terieztem Egetembe 

binosokel engem el ne ag • es iktelen tivo 

kel engem el ne vezess Kik 9 rokoninal 

biket zolnak • es 9 ziv9kbe kedeg gonozt Ag 

nekik 9n9n mivelkedetekent • es 9n9n leiemé 

10 seknek alnoksagaent Qn9n kezek mvnkaiaent 

fizes nekik : meg fizes 9 nekik 9 fizetisekent Mert 

vrnak mivelkedetit nem ertek • es 9n9n kezek 

mvnkaiba • meg t9r9d 9k9t • es 9k9t nem rakod 

Vr áldott • mert meg hallá en k9n9rgesemnek 

15 zavat Vr nekem segédeim es oltalm • es en zivem 

9 benne remenkedet : es meg segytettem Es en tes 

tem meg viragozek • es en akaratomból 9 neki 

vallok • Vr 9 népének e^ssege • es 9 kristusa id-

<v9sse> v9Z9Ítesenek oltalma Vram idv9Z9hed te 

20 népedet • es algád te 9r9k9det : es biriad 9k9t : es 
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magaztal'ad mind q^kig afferte dominó fili dei1 

IStennek fiai hoziatok be vrnak • hoziatok be 
kosoknak fiait Vrnak hoziatok dii_őseget 

es tiztesseget • hoziatok dii_oseget 9 nevének im-
5 agatok vrat • ónon zent pitvarába : Vrnak zava 

vizeken : felségnek istene : hangosságot ton sok viz
eken Vrnak zava érőbe : vrnak zava nageitasba 
Vrnak zova cédrus fának toroie es vr libannak2 

cedrusfait meg tori Es okot vgan meg tori 
10 ment libannak <.> bikaiat : es zerettetes miként 

eg zarvoknak fia Vrnak zova teznek langiat3 

oztoia • vrnak zova puztak meg tordeloie es vr meg 
indoit'a kadesnek puztaiat Vrnak zova zarvasok 
<nak zerzeye> zerzoie: es égbe zoventet meg 

15 <il.> ielent • es 9 templomába mind dii_9siget mond 
nak Vr árvizet ben lakoztat : es vr kiral' mind 
9r9ke vl • Vr 9 népének er9t ad : vr 9 népének 
bekesegbe ald Exaltabo te domine quoniam4 

VRam fel magaztatlak tégedet : mert fog 
20 adal engem : es en ellenségemet nem • g9 

1 A 28. zsoltár. 
Az utolsó a a szó fölé is fel van írva. 
Az i a szó fölé van írva. 

4 A 29. zsoltár. 
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ri^rkpueted en raitam En vram istenem rad 
kialtek : es meg vigaztalal1 engemet • Vram 
pokolból ki hozad en lelkemet • tóba zalloktvl 
idvozytel engemet Vrnak kintorrialTatok mind 

5 o zenti : es valfatok 9 zentseges emleitetenek 
Mert harag 9 mérgébe : es ilet <9S> 9 akaratt'aba 
Estig siralm lakozik : es holvalra vigasag En 
kedeg mondek • en b9segembe • mind 9r9ke sem 
indvlok Vram te akaratodba : en ékességemnek 

10 er9t adal Orcadot en rvlam el fordytad : es en 
meg haborodam Vram te rad kaialtok : es en is 
tenemre k9íi9rg9k Mi kellemetesség vagon 
en verembe : mikoron le zallok rothadatossagra 
Mi nem por vall neked : a vag por hirdeti te 

15 bizonsagodot2 Vr hallá es k9ií9rvle raitam 
vr en nekem segédeim l9n En siralmamoth 
vigasagra fordytad : en saakomot3 meg zaggatad 
es 9r9mmel k9rh9l vol engemet hog en dy 
i_9sigem inekell'en neked : es ne zigeh9llek 

20 en vram istenem mind9r9ke neked vallok In te domine 
speraui4 

A második / utólagos betoldás. 
Az s javított betű. 
A második a fölött v alakú jel van. 

4 A 30. zsoltár. 
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URam te benned Remenkettem : ne pori 
tassam mind oroke te igazvlasodba za 

badyL meg engemet Fvledet hayLad en 
ram : syiess hog végg1 meg engemet leg 

5 en nekem <iste> oltalmam istentvl : es hiyed-
elm hazol2 : hog idvozoh engemet Mert en 
erősségem : es en hiyedelmem te vag : es te ne
vedért el <vezesd en erossigemet ...> vezecz es 
fel nevelzs engem Ki vézs engem az kötélből 

10 kit nekem el reitettek : mert en oltalmam te 
vag Vram en lelkemet te kezedbe ayanlom 
meg <..> valtai engem bizottságnak vra istene3 

Hysagokot heiaba orizokert : gyvloltel : 
En kedeg4 vrba remenkedem : örvendők es or 

15 vlok te irgalmadba Mert en alazatossagomot 
meg tekented : en lelkemet ziksegekbol idvozi 
ted • Es engem ellenség kezébe sem rekeztel • en 
labaimot tér hel'en heilieted Vram irgal 
maz nekem : mert nomorvltatom en zemem 

20 haragba meg haborodot : en lelkem : es en hasam 

1 Az e javított betű. 
Az javított betű. 
Az vra istene szavakat felcserélő jellel látta el a scriptor. 

4 A g k-ból javított betű. 
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Mert en iletem banadba meg foga : es en ezten 
dom zopogesegbe1 En erőm zeginsegbe meg bete 
gole : es en tetemeim meg haborottak En zom-
zidimnak igen zigembe lőttem : minden ellensi 

5 gim folot : es filelm en ismerőimnek Kik engem 
latnak vala • en tőlem ki fvtanak : en zivemtvl 
el feleytettem miként holt Ol'an lok ment 
veszet éden • mert sok korríolem lakozóknak 
zytkyat haliam Abba mikoron égbe gvlnenek 

10 tanaLot tartanak • en lelkemet vennie • Vram en 
kedeg benned remenkedjm2 : mondám en istenem 
te vag : en zereni_em te kezeidbe Ragag ki engem 
en ellensigimnek kezekből : es engem vzoktol • 
Finlessed te orcadot te zolgadon : es vram idvozoh 

15 engem • te irgalmadba • ne zigeholek • mert téged 
kiáltalak Zigenvll'enek kegetlenek • es vitessenek 
pokolba • nimol'anak meg i_alard hel'vek 
kik igaz ellen3 iktelenseget zolnak kevelsegbe 
es vtalatossagba Vram te idessegednek sok-

20 assaga • mel' nag : kit el reytettel téged filoknek 

Mindkét q e-ből javított betű. 
2 A; e-ből javított betű. 
3 Az n a sor fölé van írva. 
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Meg Tykilletted azoknak kik ember fiai elot ben 
ned : remenkednek Tenon orcádnak reitekebe el 
reited okot : embereknek haboritasatol • Oltal 
mázod okot tenon hailokodba : nelveknek ve-

5 telkedisitol Vr aldot mert v irgalmat ne
kem Lodasyta : erossytott varosba En kedeg en 
elmemnek1 remoltebe mondek : en te zemeidnek2 

zine elöl : el vettettem • Azért en konorgesemnek 
zavat meg haliad mi időn rad kaialtanek : 

10 Zeressetek otot mind 9 zenti : mert vr bizonsa 
got meg keres : es bőven meg fizet • kevil'en 
tivoknek Hvsvl tegetek : es batorvl'on ti 
zivetek : mind kik • vrban remenkettek beati quomm* 
BOdogok kiknek 9 iktelensigek meg 

15 boLatvan vannak : es kiknek bin9k bel 
fedeztettek Bódog • ember kinek vr bint nem 
panazlot • sem i_alardsag 9 elmeyben nini_en 
Mert vezteglek : en tetemeim meg agganak 
holott minden napon p i t ének Mert te kezed 

20 yiel es nappal raytam nehezvlt : meg fordvlek 

en bánatomba 

Átjavított betű. 
Az első e és az /' a szó fölötti betoldás. 

3 A 31. zsoltár. 
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En bánatomba : mikoron az tovisbel<em> gakdostatik 
En vetkezetemet neked ismerte tom : es en hámos 
sagomot el nem reitem Mondám en ellenem 
vrnak en hamossagomot : ki vallom : es te meg bo 

5 Latad en binomnek kegetlenseget • Azért kellő 
időn : minden zent te rad imatkozik Demaga bi-
zori sok viznek aryaba • istenhez nem kozeleitenek 
Te vag en hiedelmem a riomorvsagrvl • ki korhol 
vott engem : en orvendesem : ragag ki engem 

10 engem korhol vottektol Te neked értelmet adok 
es meg tanytolak tjged2 • az vtba : kibe yarzs : es 
en zemeimet raitad erositem Ni legetek miként 
lo : es ozvir : kikben érteim nim_en Hamvtba es 
fékbe törd meg o alokot : kik hoziad nem köze 

15 leitenek Binosnek sok ostora : vrban kedeg remén 
kedet : irgalm korhol vezen Igazak orol'etek : es 
orvengetek vrban : es egenes zivek mind dii_eke 
getek Exultate iusti in dominó rectos3 

IGazak orvengetek vrban : egetembeli tiztelett <..> 
20 egenes<s>eket illet Hegedobe vall'atok vrnak 

Az sz-ből javított betű. 
Aj e-ből javított betű. 

3 A 32. zsoltár. 
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tiz <zizero> zerv kintornaban dii_osehetek neki Vy 
ineket inikel'etek neki / hangos zoba iol dii_ose 
hetek neki Mert egenes vrnak igye : es hvtbe va 
gon minden mivelkedeti Irgalmat es itileteth 

5 zeret • vrnak irgalmával fold télies Vrnak igey-
evel mennek erosvltek : es v nekik minden io-
zagok : v zaianak zelletevel Tengernek vizeit égbe 
goite : mikint tömlőbe : melsigeket keni_ekbe vet
vén Minden fold fil'en vrat : v tvle kedeg : minden 

10 foldon lakozok meg indul'anak Mert v mondaa es 
lőnek : parani_ola es termének Vr nemzetek
nek tanai_it meg zagatt'a : népeknek kedig gon 
dolattokot meg hyia : es meg hyvan feiedelmek 
nek tanaLokot Vrnak kedeg tanai_a mind 9rpke 

15 marad : v zivenek gondolati : nemzetrvl nemzetre 
Bódog nemzet : kinek vr v istene : nep kit magának 
örökségre valaztot Vr meribol tekente : es lata 
minden embernek fiait Qnon • meg zerzet lakó 
helibol nize mindenekre • kik földet lakoziak 

20 Ki v zivokot kvlonkvlon iegzette ki minden 
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mivelkedeteket érti Kiraf sok erővel nem idvozol 
es orias nem idvozvlendo • ónon ereinek sokassagaba 
Lo hazvg idvossegre : es ónon ereinek kedeg bosige 
be nem idvozvl íme vrnak zemei vtot fiiokon 

5 es azokon • kik v irgalmán reminkednek Hog ha 
lalbol o lelkeket ki ragaga : es éhségbe okot iltesse 
Mi lelkonk vrat tvr : mert mi segedelmonk : es mi 
oltalmonk Mert mi zivonk v benne örvend : es v 
zent nevébe remenkettonk • Vram legén mi raitonk 

10 te irgalmad : azonkent miként benned renkettonk 
EN1 minden időn áldok vrat : v tiztessege 

mindenkor en zamba En lelkem vrba tiztes 
kedik : haltak zelidek es őrölnek Velem ozve na 
gohatok vrat: es v nevet minkozottonk magáz 

15 tassvk Vrat meg keresik : es meg hallá engemet 
es minden haborvsagimbol ki ragada engemeth 
Mennetek hozia : es vilagosvliatok meg : es tv 
orcatok nem porytatnak Ez zegen kialta : es vr 
vtet meg hallá : es minden homorvsagabol idvo 

20 zeite vtet Vtet filoknek : korrivle angalit ki 
kvldi : es ki ragaga vket Kostoll'atok : es lássatok 

1 A 33. zsoltár. 
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hog vr idesseges : bodog ember ki v benne remenkedik 
Vrnak ónon zenti mind fittetek vtet : mert vtet 
nőknek nini_en ziksegek Kazdagok zikosok lőnek 
es ehezenek : vrat kedeg meg keresők : semmi iozag 

5 ba meg nem kissebvlnek Fiaim ivetek es engem 
halgassatok : vr filelmire tanytlak tikteket Ky 
az ember • ki iletet akar : io napokot zeret látnia Nel 
vedet tili_ad meg gonozrvl1 : es aiakidit : <es> i_alari_a 
got ne zol'ianak • Térj el a gonozrvl : es tig ioth 

10 keres biket : es kövessed vtet Vrnak zemei igaza 
kon : es v ívli v imai_agokon Gonozvl tivokon 
kedeg • vrnak nehéz tekentise : hog foldrvl v emlei 
téteket el vezesse Igazak kiáltanak : es vr vket 
meg hallá : es minden2 homorvsagokbol ki zabadita 

15 vket Azoknak vr mellettek • kik zivokbe meg 
riomorvltak : es lelki alazatosokot idvozit Igazaknak 
sok nomorvsagok : es vr mind azokból vket ki za 
badyt'a : Vr minden tetemeket őrizi : azoknak 
egyk sem töretik Binosoknek igen gonoz halálok 

20 es kik igazat gvlolnek vjtkeznek3 Vr v zolgainak 
lelkeket meg valt'a : es azokot meg nem haga kik 

Az r a szó fölé van írva. 
•> Az n a szó fölé van írva. 

Aj e-ből javított betű. 
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benne remenkednek Ivdica domine nocentes1 

URam itild engem artokot : wyd meg engem 
wivokot Ragag fegvert : es payst : es tam 

ag fel en nekem segedsegre Qsd ki ken Ledet2 : es 
5 rekezd azok ellen : kik engem vznek : mongad en 

lelkemnek : en vágok te idvosseged Poritassanak 
es zigeriofenek egetembe • kik en lelkem keresik • hog 
vtet el vegik Zigenkegenek : es pironkoganak : 
kik nekem gonozt gondolnak Ligenek mikint por 

10 zel előtt : es vrnak angala vzie vket Legén nekik 
setét sáros sik vtok : es vrnak angala vket kesereito 
Mert v köteleknek vezedelmet • ingen reitek el en ne 
kem Heiaba bozzontak en lelkemet Kotel kit nem 
esmér : az ioion neki : es ragaga otet • az fogság kit 

15 el reiteth : es benne kötélbe essek En lelkem kedeg 
vrban örvend : es ónon idvossegen gonorkodik : -
En <tem> tetemeim mind mongak : vram ki hoziad 
hasonló Vagotlan zegent • nalanal erosbeknek 
kezegbol ki zabadito • novol'ast • es zegent • vtet foztok 

20 tvl Iktelen tanok fel kelven : ol'ion kérdenek kit 
nem tvdok vala Iokert gonozokot fizetnekvala nekem 

1 A 34. zsoltár. 
" A szó fölé -dframeam szó van írva. 
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en lelkemnek 
zsírtalan1 voltat En kedeg mi időn : engem zomorytana 
nak • zor ingbe oltozom2 vala En lelkemet boitbe 
alazomvala : es en imi_agom enon öblömbe fordvl 

5 Miként rokononkot : es attankfiat • vgan engeztelem 
vala : miként siro : es meg zomorvlt : vgan aláztatom 
vala Es orvlnek : es en ellenem égbe gvlinek : osto 
rokot en ram goitottenek : es en nem tudam Meg 
ozlanak : es ingen nem banak : kisirtinek engem • kar 

10 omlással3 karomlanak engem • ónon fogokval en 
ram ükorgatanak Vram mi időn meg nézed 
ad meg en lelkemet • v meg tokillet gonossagokbol 
en egetlenemet • az orozlarioktvl Nag gvleke 
zesbe • neked vallok : nehéz neppbe tiztellek tégedet 

15 Ne vigaganak en raitam • kik iktelen velem ellenked 
nek : kik engem gvloltek : es zemekel intinek 
Mert lehet nekem bikebe zolnak vala : es haragba 
földnek zolvan : t_alari_agokot gondolnakvala Es 
v zaiokot en ram fel taták : mondanak • orvl' or 

20 vf • mi zemeink láttak Vram te láttad : ne vezteg<s>j 
ne tavozial tvlem Tamag fel : es vgekeziel en 
itiletemnek : en istenem • es en vram : en vgembe En 

Az s a z fölé van írva. 
Az / a szó fölé van írva. 
A második/javított betű. 
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vram istenem • itil' engem tenpn igassagodent • es 
ne vigaganak en raitam Ne mongak 9 zivt̂ kbe 
9r(?r 9r<pr mi l e inknek : se mongak be nelvk 
pkpt Szegenkegenek • es pirongianak : kik en go 

5 nozimnak <.> ^rplnek Poreitasba • es zigenbe 9U9Z 
ienek : kik ram átkokat zolnak Qrol'enek • es 
orvengenek te raitad • téged keresők • es mongak 
mindenkor • nageitassek vr • kik 9 zolgainak : 
bekeiet akariak : Es en nelvem napestig gondolia 

10 te igassagodot • es te tiztessegedet dixit invstus1 

HAmos monda 9n9n benne • hog vitkezniek 
istenni filelm 9 zeme el9t ninLen : Mert 

9 el9tte Lalardul ten • hog 9 hamossaga gvl9 
sigre lelessek • Q zaianak bezide • hamossag • es La 

15 lardsag • érteni nem akara • hog iol tenne • Qn9n 
hailokaba hamossagot gondola • nem io vtra min 
denre álla • gonossagot kedeg nem gvl9le Vram 
te irgalmad méhben • es te bizonsagod fellegig Te igás 
sagod miként istennek hege • te itileted • sok mil'seg 

20 Vram embereket es barmokot idv9zytez • isten mi 
kent sokasytottad te irgalmadot Embereknek fiai 

A 35. zsoltár. 
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kedeg te zariíaidnak1 fedezése all'aba remenkednek 
Te hazadnak <..> gohorvsigebol meg rezegolnek 
es te goriorkodesednek ariabol itatod okot Mert 
iletnek kvta nálad vagon • es világot te világodba 

5 iovendore meg latonk Vram téged ismerők 
nek te irgalmadot • meg tervezzed : es te igassago 
dot • azoknak kik egenes zivok kevel'segnek 
lába • nekem ne ioion • es binosnek keze ne indohon 
engem Oth estek • kik kegetlenseget teznek 

10 ki vzetenek • megh sem alhatanak Noli emvlari2 

ATkozokba ne goriorkogel • hamossan tivoket 
se kedvel' Mert hamar <h> vgan hirvadnak 

ment zeena • es miként fiveknek virágai vgan 
le hvllanak Remenkegel vrban es teg iozagot 

15 es lakozial foldon <orokol oroke Goriorkogel 
vrban es teg iozagot > es iltetel v kazdagsagaba 
Goriorkogel vrban es neked te zivednek kirelmet 
aggá Te vtadot ieleni_ed meg vrnak es remenke 
gel v benne • es v tezy Es te vilagodot ki hozia 

20 ment regyelt • es te itiletedet ment deelt • engedel 
mes leg vrnak • es imagad vtot • Ne gohorkogel 

Az r a szó fölé van írva. 
2 A 36. zsoltár. 
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abban ki 911911 vtaba zereni_es • es hamossagokot • 
tevén emberben Szvriel meg haragtvl1 • es mérget 
hag meg • ne g9ri9rk9gel • hog ne atkoztassal Mert 
kik átkozódnak határ kvl9l vettetnek • vrat kedeg2 

5 tvr9k • azok Í9ldet magoknak 9r(?keitik Es im ke 
ves idp • es bin9s nem lezen • helyt3 keresed • meg sem 
leled Szelídek kedeg földet 9r9ke vezik • es bike 
segnek sokassagaban g9ri9rkodnek Bin9S igaz 
ellen ólálkodik • v ria fogaival Likorgat Vr kedeg 

10 meg meveti vtet • mert latt'a hog el Í9V9 v napia 
Bin9S9k t^rt <k> hvveft^l ki hvzanak • v yeket fel 
vetek Hog zegent es novol'ast meg Lall'anak • hog 
zi béli egeneseket • meg nomoganak V nekik • 
t9r9k be mehrien v ziv9kbe : es v yek meg t9r-

15 essek lob igaznak kevés bin9S9knek sok kazdag 
saganal Mert bin9S9knek kariok meg t9retik 
vr kedeg igazakot meg er9syt Ismerte vr zepl9 
teleneknek v napokot • es v 9r9ksegek 9r9ke • lezen 
Gonoz napon • nem zegen9lnek • es éhségnek napian 

20 meg elegednek • mert bin9S9k el veznek Vrnak 
kedeg ellensigi mel' hamar tiztessegben leznek 

A/i talán javított betű. 
" Ad taláng-böl javított betű. 

Azyjavított betű. 
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es fel emelkednek • fogvan megfognak miként fvst 
Binos koli_onlo es meg nem fizeti : igaz kedeg kono 
rvl • es meg fizet Mert vtet áldok • földet orokei 
tenek • vtet kedeg átkozok • el puztvlnak Ember 

5 éknek vta • vrhoz igazvl / es v vtat akaria Mi 
koron esendik • nem töretik • mert vr v kezeit 
alaia veti Ifiab valek • es ime meg <nem> ven 
nőttem • es nem láttam • meg hagot igazat • sem 
v magzatt'at keríyr keresőnek Mind napestig 

10 Irgalmaz • es kolLol' • es v magzattá aldot lezen Tery 
meg gonozrvl • es teg iot • es lakozial orokol oroke 
Mert vr itiletet zeret • es v zentit meg nem hagga 
mind oroke tartatnak Hamossak gotretnek • es 
kegetleneknek mágia el vez Igazak kedeg földet 

15 lakoziak • es orokol oroke raita lakoznak Igaznak 
zaia boli_eseget gondol • es v helve • torvent zol 
Q istenének torverie v neki zivebe • es v lipesej • 
meg nem i_alatnak Binps gondol'a az igazat • es • 
keresi vtet meg ölni Vr kedeg vtet kezébe nem 

20 hagga es nem karhoztatt'a • mi időn neki itiltetik 
Vary vrat • es őrizd v vtat • es fel magaztali téged 
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hog földet orokbe1 veg • meg latod mi idén binosok 
el veznek En latek kegetlent fel magaztaltat • 
es fel emelkettet • miként libannak cédrus fai 
Es el mének • es ime nem vala • keresem vtet • es 

5 v neki hefe sem leletek Qriz ártatlanságot • 
es láss egenesseget • mert ezek bikeseges ember
eknek erekl'ek hamossak kedeg gotretnek2 

es kegetleneknek magzatt'ok el vez Igazaknak 
kedeg idvossegek vrtol • es v nekik oltalmok rio 

10 morvsagnak idein Es vr vket meg segeiti • es 
meg zabadeit'a vket • es binosoktol ki vezi vket 
es idvozeite vket azért hog vbenne remenkettek 
URam3 ne feg engem meg te mérgedbe : es te 

haragodba meg se fegelmezi Mert te • hilaid 
15 belem tvdostik • es te kezedet en raitam meg erős 

seitetted En testembe hini_en egesség • te haragodnak 
orcaiatvl • en bineimnek orcaiatvl nini_en beké 
tetemeimnek Mert en hamossagim4 feiemet felöl 
mvltak • es miként terhek nehéz • en raitam meg 

20 nehezvltek En hytsagomnak orcaiatvl meg bvz 
hvnek • es meg rothadanak • sebimnek hely Meg 

1 A b a szó fölé van írva. 
AI a szó fölé van írva. előbb k-i írt a scriplor, azl javította át. 

3 A 37. zsoltár. 
Az i talán o-ból javított betű. 
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navalblek • es mind végig meg gorbolek mind 
napestig keservsegel <ira> iarok vala Mert en aia 
kim káromlással be tőitek • es en testembe nini_en 
egesség Igen gotrettem / es igen aláztattam • en 

5 zivemnek zepegesetol • vgan rivokvala1 Vram 
minden kivanatom előtted • es en oheitasom tőled 
el nem reitezet En zivem meg haborodek en 
bennem • en erőm meg hagoth engemet • es en 
zemeimnek világa • es az en velem nini_en En 

10 barátim • es en rokonim • en ellenem kozeleitenek 
es állanak • Es kik en2 mellettem valanak • távol al 
lanak • es kik en lelkemet keresik vala • erőt teznek 
vala Es kik énnekem gonozt keresnek vala hy 
sagokot zolnak vala • es mind napestig Lalardsa 

15 gokot gondolnak vala En kedeg nem hallom vala 
ment siket : es miként zaiat meg nem nito néma 
Es oll'an lok miként hallatlan ember • es kinek 
v zaiaba fegedelm nini_en Mert vram te 
benned remenkettem • te en vram istenem • 

20 meg halgass engemet Mert mondám hog 

Az vgan és a rivokvala szavakat felcserélte a scriptor, és a javítást jelölte is. 
" Az en szó betoldójellel a sor fölé van írva. 
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soha en ellensegim raitam ne vigaganak : es 
mikoron en lábaim meg indvlnak • en ram nago 
kot zolanak Mert en ostorokra kyz vágok • es 
en bánatom mindenkor en előttem Mert en ha 

5 mossagomot elo hirzetem • es gondolkodom en bin 
emert Emellensigim • kedeg ilnek • es raitam 
meg erossvltek • es meg sokasvltak • kik engem : 
hamossan gvloltek kik gonozokot iokert fizet 
nek • rágalmaznak vala engem • mert iozagot 

10 követek vala En vram istenem • meg ne hag en 
gem • tőlem el se tavozial Vgekeziel / en segéd 
segemre en idvossegemnek vra dixi custodiam 
harmad nocturnos keddi veternere1 

HOg en helvembe ne vetkeztem • mondani 
15 en vtaimot őrizem Mikoron binos en el 

lenem állana • en zamnak örizetet vetik • Meg 
nimolek • es alazatosolek • es iokrvl vezteglek • es 
en bánatom meg vyola En zivem en bennem meg 
hevole • en en gondolatomba tvz ki harsana Zolek 

20 en helvembe • Vram téged nekem ismeretté en vi 
gezetemet • es napimnak zamat mel' • hog tugam 

1 A 38. zsoltár. 
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mibe vagon nekem fogatkozasom Es ime en na 
pimot / mirhetove tod • es en allatom • ment semmi 
te előtted Demaga bizori • minden ilo ember • mind 
hysag Demaga • bizori ember képben el mvlik 

5 de es heiaba haborodigk Keni_ez es nem tvga 
kinek goiti vtet Es ime imar mel' en varai 
mam • nem de vr e • es en allatom tenálad vagon 
Minden hamossagimbol ki vig engem • hyhtnak 
vtalatossa attal engem Meg nemolek : zamot fel 

10 sem • riitam • mert te tod • veddel en rólam te La 
pasidot Fegelmekbe en meg fogatkozam • te kezed 
nek ereitvl embert hamossagert feddyl Es v lelket 
meg lankaztad • miként pókot • demaga bizori mi 
nden ember • heiaba háborodik Vram hall'ad meg 

15 en imai_agom • es en koriorgesem te fvleiddel ved 
ezedbe • en korivezesemet Mert en idegeri es zar 
andok vágok • miként mind • en att'aim • ne veztegl'j 
BoLass meg nekem hog hyvoiteziem • mi elot el 
megek es többe nem lezek Expectans expectavi1 

20 VArvan vrat meg varek • es énnekem vgekezek 

A 39. zsoltár. 
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Es en imaLagimot meg hallá • es a novol'anak ta
vából ki von engemet : es seprőnek • sarából Es en la-
baimot ko zalra allata • es en minisimet igazgata 
Es vy ineket boi_ata en zamba • mi istenonknek 

5 zerzet ineket Igazak latt'ak sokak • es filelmnek : 
es vrban remenkednek Bódog ember kinek v re-
mensege • vrnak neve • es nem nizet hysagokra 
es hámos hyhtsagokra En vram sok Lvdakot tot 
tel te • es te gondolatidba min Len ki1 hoziad hasonló 

10 legén Zolek es meg hirzetem • zamnak felette sokas 
vlanak Áldozást es aiandekot nem akaral • filé 
met kedeg nekem meg tokelled Es binert való 
áldomást • sem követel • tehát mondek en • ime el 
iovok En rvlan • korionek feiebe vagon • irvan • en 

15 istenem • akaram • hog te akaratodot tennem : es 
te torveriedet • en zivemnek kozepyn Nag gvle 
kezesbe hirdetem : te igassagodot • vram te tvttad 
hog ime en aiakimot • meg nem tiltom Te igás 
sagodot • en zivembe el nem reitem • en te bizorisa 

20 godot : es te idvossegedet mondám Nem reitem el 

A ki szó betoldójellel a sor fölé van írva. 
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sok tanali_tol • te irgalmadot • es te bizohságodot • Vram 
te • kedeg • te konorvlesidet • tvlem távol ne téged • te 
irgalmad • es te bizoiísagod • minden idén be fogattak 
engem Mert engem zamtalan sok gonozsagok vot 

5 tenek korhol • Qnon hamossagim meg foktanak en 
gem • es nem tehetem hog láthatnám En feiemnek 
haiai felot sokasvltak • es en zivem • engem meg ha 
ga Vram kellessek neked hog • zabadoh meg engem 
vram nezy engem segidsegre Poritassanak es zigen 

10 vlenek egetembe • en lelkemet keresők Fordvl'anak 
hatra • es zigenl'enek1 • kik nekem gonozt akarnak Ha
marsággal visellek v zigeneket • kik mondnak ne
kem orol' orol' Qrvengenek es orol'enek • te raytad 
minden téged keresők • es mongak mindenkor • nagoy 

15 tassek vr • kik te idvossegedet zeretik En kedeg kol 
dos vágok • es zegeh • vr en nekem zorgalmas En isten 
em en segedelmem • es oltalmam te vag • ne késsel 
BOdog2 ki vagotlanon es zegenen értekezik • vr 

vtet gonoz • napon • meg • zabadyt'a Vr vtet meg 
20 tartia • es meg elevenyti • es foldon vtet bodogga tezi 

A ne a sor fölé van írva. 
2 A 40. zsoltár. 
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es v ellenseginek lelkibe nem aggá vtet Vr v 
banatt'anak agán • neki segedelmet tezen • v beteg 
segebe • minden agat meg forgatad En mondám 
vram irgalmaz nekem • vigaziad meg en lelkemet 

5 mert vitek te ellened • En ellensegim • nekem go 
nozokot mondanak • ha hal meg • es el vez v neve 
Es ha be iovala látnia • heysagokot zol vala • v zive 
ónon magának hamossagot goite ki megen vala 
es meg azont zol'avala En ellensegim mind en el 

10 lenem zvgnak vala • en ellenem • nekem gonozokot 
gondolnak vala Hámos zot zerzenek en ellenem 
nem de ki alozyk • nem fel akar e kelnj Mert ime 
en bikemnek embere • kibe bizam • ki en keheremet 
eszivala • en raitam Lalardsagot nagoita • Vram 

15 te kedeg • irgalmaz nekem : es tamazi megfel • es meg 
fizetem nekjk1 Ebbe ismerem • hog engem akaral 
mert en ellenségem2 raitam nem vigad Engem 
kedeg ártatlanságért fogadal • es engem te előtted 
mind orokig meg erosejtel Aldot israelnek vra istene 

20 orokol oroke legén legén quem admodum3 

Aj e-ből javított betű. 
Az utolsó e í-ből van javítva. 
A 41. zsoltár. 
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Miként kívánkozik zarvas kvt feiekre : 
vgan kívánkozik en lelkem te hoziad isten 

En lelkem istenre zomehozek <.> eleven kútra 
mikoron ioiek • es ielenhem istennek zine elot 

5 En koriveim napal es yel • kerierek valanak 
énnekem • mikoron naponked mondatik nekem 
hul • vagon te istened Ezekrvl emlékezem es be 
ottem1 en lelkemet en belem • mert el megek • i_vda 
latos sátornak hel'ere • istennek hazáig Qrvendes-

10 nek zovaba : es vallásnak • toltozoknek hangossága 
En lelkem mire vag zomorv • es mire haboritaz 
engem Remenkegel istenben • mert meg es v neki 
vallok • en zinemnek idvossege • es en istenem En 
lelkem enon ram meg haborolt Azokért meg em 

15 lekezem te rvlad • iordan földéről • es hermon földéről2 eg kis 
hegből • Qrveh orvent kiált • te fellegednek zo 
vaban Minden felsegesid • es te habid • en raitam mvltak 
Vr nappal v irgalmasságát paranLolta • es iyel v 
ineket En előttem • istennek imai_ag enon na 

20 lam mondom istennek • te vag engem fogadó Mire 

Az e javított betűnek látszik. 
" Afylderql szó sor fölötti jelölt betoldás. 

231 





felettel el engemet • es mire iarok zomorvan • mi 
koron ellenség engem geter Mikoron en teteme
im meg töretnek bozonto<k>nak engem • en ellen 
segim • kik engem iíomorgatanak Mikoron nap 

5 onked • mongak nekem • hol vagon te istened • en 
lelkem mire vag zomorv • es mire haboritaz engem 
Remenkegel istenben • mert meeg es v neki vallok 
en zinemnek idvossege • es en istenem Iudica me1 

Vr isten itil' engem • es2 valazd el • en vgemet 
10 nem zent nemzettvl • éktelen es álnok em 

bertvl • zabadoh meg engem Mert isten tevag en 
erősségem : mire vztel el engemet • es mire iarok 
zomorvan • mikoron ellenség • engem gotor Boi_ass 
ad ki te vilagodot • es te bizonsagodot • vk engem 

15 el vezetenek • es fel vvnek • te zent hegedre : es te zent 
satoridba Es be megek istennek oltárához • az istenhez 
ki en iffivsagomot vigaztal'a En istenem en istenem 
hegedobe neked vallok • en lelkem mire vag zomoro 
es mire haboritaz engem Remenkegel istenben 

20 mert meeg es v neki vallok • en <.> orcámnak idvossege 

A 42. zsoltár. 
Az sz-ből javított betű. 





es en istenem Deus auribus nostris audiuvnus1 

ISten mi fvlonkel hallottvk • mi att'ank hirdette 
nek9nk dolgot kit : tottel v ideiekbe • es regi időkbe 

Te kezed nemzeteket pvzteita • es vket viteted : 
5 népeket gotrottel • es ki vzted vket Mert nem : 

ónon torokkel birtak földet • es vkot vnon torok 
nem idvozoitette • De te iog kezed • es te karod • es te 
orcádnak vilagoitasa • mert kelletel v bennek 
Te vag az en kiral'om • es en istenem • ki iakob haz 

10 anak idvossegeket2 vzenz • Mi ellensigonkot te ben 
ned kvrtel ozt'vk • es te nevedbe mi ránk tamadokot 
meg vtalonk Mert nem yiembe : <. > remehkedem 
es en torom engem meg nem idvozoit Mert minket 
gotroktvl • minket meg zabadytottal • es minketh 

15 gvloloket meg zigenei tettel Mind nap estig istenbe 
tizteskedonk • es te nevedbe mind oroke neked vallónk 
Imar kedeg minket el vztel • es meg zigeneitettel 
isten es mi erőnkbe ki nem meeg Minket hatra 
vettél mi ellensigonk vtan • es kik minket gvloltek 

20 ónon magoknak • ragadoznak vala Vgan adal minket 

1 A 43. zsoltár. 
2 Az <? talán e-ből javított betű. 
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mint ivhoknak etkeet • es el oztal minket nemzetek
ben Te népedet ivtalmnalkvl arvlad el • es v vali_a-
gokba nem volt sokassag Vtalatossagra vettél 
minket • mizomzidinknak • káromlást es meg mevetes 

5 azoknak kik Korrivlonk vannak Poganoknak képre 
vettél minket • nep kozot fv ingatasra En zigenem : 
mind nap estig előttem vagon • es en orcámnak zem-
erme be fedoze engem Panazlonak es rágalmazónak 
zavatvl • ellenségnek : es vzonek orcaiatvl Ezek mind 

10 ránk ivtanak • téged meeg sem felettonk el • es te hagas 
ódba hamossan nem tvtonk Es mi zivonk1 vizha 
nem ment • es te vtadbol mi osverionkot felre haitottad 
Mert getrelmnek hel'en alazal minket • es minket 
halainak arnika be fedeze Ha mi istenonk nevet 

15 el felettvk • es ha mi kezonket emeltvk idegen istenre 
Nem de isten ezeket meg keresi e • mert v zvnek 
reytokit esmérte Mert mind nap estig te éretted 
oldoktetonk • intiztetonk halni való ivhokhoz Ta 
mag fel mire zvrioc* el 

20 vram tamag fel es ne vzi el mind végig2 Te orcadot mire fordytod 
el : el . 

A szó vége pacás. 
Az esne vzi el mind végig a 19. sorban volt eredetileg, de a scriptor átirányította 

a 20. sorba. 





felede De • mi ziksegonket • es mi líomorosaginkot 
Mert mi lelkonk porba aláztatott • mi hasonk foldon 
égbe ragadot Vram tamag fel • segél' minket • es tenon 
magadért vali_ meg minket Eructauit cor meuw1 

5 EN dolgimot kiral'nak mondom • mert en zivem 
io igyt torla En rielvem hamaran iro mester 

tollával iriad Ember fiainak fölötte termettel di 
zesb • te aiakidba malazt ki otlott • mert isten oroke 
meg aldot tégedet Hatalmasvl tenon farodon 

10 oveczziel2 meg • tenon tőröddel Te dizeddel • es te zep 
segéddel zereni_esvl vgekeziel • tamag elo • es 
orzagol' Bizorisagert es zelidsegert • es igassa 
gert • es te iog kezed Lvdasvl el vezet tégedet 
Elesek te iíilaid • népek te alattad esnek • kdrali 

15 ellenségeknek zivokre Isten te zekéd orokol 
oroke • igazyto vezzo • te orzagodnak vezzeie 
Igassagot zerettel • es hamossagot gvloltel • az 
ert isten • te istened • feleid felott meg kent té
gedet örömnek olaiaval Mirra es gutta es 

20 <k> kassia te oltozetidbol • ebvr hazakból • kikből ki-

A 44. zsoltár. 
A c a sor fölé van beszúrva. 





ral'oknak • leaiíi kedvelenek • te tiztesseg9dbe kiral'ne 
azzori felemassynguel' k9rnik9zven • ararias 9119 
zedbe • te iog feledre allapek Halgas leanom • es 
las • es hayLad le fvled9t • es feledd el te népedet 

5 es att'adnak hazat • Es kiral' kívánna te ekesse 
gedet : mert v te vrad istened • es vtet imagak 
Es tyrvsnak leaiíi aiandekokban • es népnek 
minden kazdagi te orcádnak^ k9ri9rgnek ki 
rar<.> leaiíanak minden^ dÍL9sege'* bel9l vagon ara 

10 lías peremekben • tarka zinben kirali leaiíok 
vtanna hozatnak • v rokoni neked el9 hozatnak 
Qr9mbe es 9rvendesbe <zo> hozatnak el9 • kiral' 
nak templomába vitetnek Att'aidert neked fi 
ak zvlettek • minden f9ld9n • feiedelmekke zerzed 

15 vket Te • nevedrvl <...> emlékeznek • minden nem 
zetrvl nemzettre Mert népek < téged > neked 
9r9ke vallónak • es 9r9kvl 9r9ke Deus refugiu/w^ 
ISten mi hiedelm9nk • es er9nk • nomorvsagokba 
kik minket igen leiének • segédeim Mert mikoron 

20 f9ld meg háborodik • nem fel9nk • es hegek tenger 
zivebe 

Ag a sor fölé van írva. 1 

^ Azn fölött olvashatatlan betű [?] látszik. 
Az n a sor fölé van írva. 
A szó végén mintha n betű lenne betoldva. 
A 45. zsoltár. 
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valtozandnak Q nekik vizek hangosvlanak 
es meg haborodanak 9 neki ereibe • hegek 
égbe haborodanak Fol'o viznek hertelensege 
istennek varosat meg vigaztall'a • felség v hai 

5 lókat meg zentele' Isten 9n9n kyzepin • meg 
nem indul • isten regiéi • hóival meg segeiti vtet 
Nemzetek meg haborvlanak • es orzagok ala hai 
lanak • zovat ada • es f9ld indvla lozagoknak is
tene mi velünk • iakob istene • minket fogadó 

10 Igyetek es lássatok vrnak mivelkedetit • ki LV-
dakot fcpldpn tpn • hadakot fgldnek vegéig • el vvn 
lyet meg tpr • es fegvereket égbe tyr: es paisokot 
tvzbe eget Nvgogatok es lássatok • hog en vá
gok isten • nemzetekbe fel magaztatom • es fel 

15 magaztatom f9ld9n lozagoknak istene vel9nk 
iakobnak istene minket fogadó Omnes gentes^ 
Tapsol'atok kezekkel minden nemzet istennek 

9rvendesnek zovaval vigagatok : Merth 
felséges vr yiedetes nag' <.>kirar minden f9ld9n Nep 

20 eket nek9nk alánk vete • es nemzeteket mi labonk 

Az utolsó e belű i'-ből van javítva. 
^ A 46. zsoltár. 

A nag szó a sor fölé van írva. 
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ala Q yrpket nekynk valazta • iakobnak termetet 
kit zereteth • Isten fel mene • vig inekbe • es vr fel 
mene kvrt zoba Kintornal'atok <kintornaratok> 
mi istenpnknek kintornafatok • Kintornal'atok 

5 mi kiral'onknak kintornaratok Mert minden 
fpldnek kiral'a isten • kintornafatok bplLen • 
isten nemzeteken orzaglando Isten pnpn zent 
<•> zekin' vl • Népeknek feiedelmi • ábrahám iste 
nevel meg gvltek • mert fpldnek erps istenĵ  

10 igen fel emelkettek Magnus dominus : -̂  
UR nag • es igen tizteletes • mi istenpnknek 

varosába • pnpn zent hegen Minden fpld
nek prvendp allatoia sión hege fel zelnek oldala 
nag kirarnak varosa Isten pnpn hazaiba ismer 

15 tetik mi idén fel fogadanga vtet Mert ime 
fpldnek kiral'i gvlekeztek • égbe gvltek Qk ig 
latvan Lvdalkodanak • meg haborvlanak • es meg 
indvlanak • rezketeg lele vket Oth bánatok : 
ment zilpnek : hertelen nag zelbe • társai haio-

20 kot meg tprz Miként hallank vgan latok 

1 Az n a sor fölé van írva. 
^ A szóvégi; e-ből javított betű. 

A 47. zsoltár. 
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lozagok vranak varosába • mi istenpnknek 
varosába isten vtet mind<en> yrpke állatta Isten 
te irgalmadot fogadok • te templomodnak k9ze 
pin Isten tencpn nevedent • vgan te diLereted : 

5 f9ldnek vegéig • te iogod tell'es igassaggal 
Sión hege 9r9ir9n' • Ivdas learii 9rvengenek : 
vram te itiletidert Vegetek k9rri9l siont • 9ler 
etek meg vtet • hirdessetek 9n9n tornába Ti zive 
tekét vessetek v ereibe • es oziatok el v hazait 

10 hog zol'atok mas nemzetbe Mert it vagon isten 
mi isten9nk • mind 9r9ke bir minket auribus-
EZeket mind nemzetek halgassatok fvllel 

eztegbe vegetek • mind kik ez világba lak 
óztok Mind f9ldi nemzet zomzedok • es emberek 

15 nek fiai • gazdag es zegen mind egetembe 
en zam ezt zolando • es en zivemnek gondolatt'a 
b9lLeseget Példa bezedre haitom en fvlemet : dy 
L9seitesbe ki riitom en t9kelletes bezedemet • Gonoz 
napon mire en-̂  felelmem • en sark riomasomnak ha 

20 mossaga k9rn9l vezen engemet Kik 9n9n ere 

Az n fölé mintha c betű lenne betoldva. 

3 
^ A 48. zsoltár. 

Az en szó a sor fölé van írva. 
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iekbe biznak • es v kazdagsagoknak sokassagakba / 
dÍLekednek Att'a fiv meg nem vált • vall meg 
ember • e • es v kgnyrgeset istennek nem aga 
Fs pnQn lelke váltságnak ivtalmat • es prpke 

5 mvlkalkodik • es meeg végig jP Nem lat <vegid> 
vezedelmet mikoron meg haló • ezzeseket latand 
eztelen es hyht egetembe el veznek Es v kaz 
dagsagokot • el hagak idegeneknek • es v kopor-
soiok • V hazok • mind 9r9ke V hajiokok 

10 magzatrvl magzatra • fpldekpn v neveket ne 
vezek Es ember mi idén tiztessegben volna 
nem ertee • hasollatek eztelen barmokhoz V vtok 
v nekik tevelgesek • es az vtan pnpn zaiokba 
kelletének • Pokolba vettettek • miként ivhok 

15 halai emezti meg vket E^ igazak hóival v 
raitok vralkodnak • es v segedsegek pokolba 
meg avpoF v dÍLcpsegektpl Demaga bizoií isten 
en lelkemet meg valtia pokolnak markából • mi 
idpn el veiend engemet Ne felel' miel mi idén 

20 ember kazdagga lezen • es mikoron v hazának 

105 
53r 

' A; javított betű. 
Az o a szó fölé van írva, valószínűleg az ip -t javította, de azt nem húzta ki a másoló. 
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dÍLpsege meg sokasvland Mert mikoron meg 
haland • nem vezen mindent • es v dÍLpsege ala 
sem zal vele Mert v lelke v iltebe aidatik mi 
idpn neki iot tendez • tahat téged ald Be megen 

5 V att'anak nemzetségébe • es mind prpke nem 
lat világot Es ember mi idpn tiztessegbe volna 
nem ertee • hasollatek eztelen barmokhoz • es 
velyk egellp Ipn Deus deorum dominus' 
UR istennek istene zola : es hiva fpldel : Nap 

10 kelettpl fogvan • nap lívgatig • sionbol v 
ékességének dizzee Isten látomást ip • mi isten 
pnk • es nem veztegl Tvz v elptte ki harsag • es 
v kprrivle nag tehetp- veez' Meiíriet felpl es 
fpldet elp hiva • meg valaztania v népet • Gp 

15 hetek meg neki v zentit • kik v hagasat aldo 
zasokon zerzik Es mehiíek elp hirdetik v igás 
sagat • mert istenbiro Halgass en népem • es is 
raelnek zolok' • es im neked tanosagot tezek • isten 
te • istened en vágok The aldozasidba • nem feg 

20 lek téged • te aldomasid minden idpn en elpttem 

A 49. zsoltár. 
A h javított betűnek látszik. 
A második o javított betű. 
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vannak Te hazadból boriokot nem vezek • sem ba 

kokot te Lordaidbol Mert erdpknek vadai mind 

éneim • hegekbe barmok es pkrpk Meririei ma 

darát mindent ismertem • es parlagnak zepsege 

5 velem vagon Ha ehezendem neked nem mondom 

mert fpldnek zele énem • es v neki v tell'essege • Áldoz 

iad istennek • tiztessegnek áldomását • es felségnek 

fizesd meg te fogadasidot Minem bikáknak hv 

sat ezem avag bakoknak veret izom Es hyvy 

10 engem nomorvsagod<.>nak napian • ki zabadytlak 

téged • es tiztels engem BinQsnek kedeg monda 

isten • mire hirdetet ki en igassagimot • te zad 

által vezed <...> en hagasomot Te kedeg erk^lL^t 

gvlpltel • es hatra vetted en bezedimet • Ha orvot 

15 latz vala v vele fvtz vala • es te <ze> rezedet pa 

raznakkal veted vala Te zad álnoksággal bevple 

es te rielved Lalardsagokot ynekel vala Vlven 

te att'adfia ellen zolaz vala • es te áriad germeke 

ellen vezedelmet vetz vala • ezeked tpd • es en 

20 vezteglek Éktelen alytad hog hoziad hasonló 
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lezek • meg fedlek téged • es te orcádnak eleibe ihtatom 

Kik istent el feleditek • erLetek ezeket • valaha el ne 

ragagon es ne legén ki meg zabadohon DiLeret 

nek áldozása tiztel engem • es ott az vth • kin vneki 

5 mvtatom istennek idvpsseget Miserere mei deus' 

ISten irgalmaz nekem • tenĉ n nag irgalmassagodent 

Es tenyn k9n9rvlised<ent>nek sokassagaent • vakard 

el en hamossagomot Továbbá moss meg engem 

en hamossagombol • es en bin^mbcpl tiztoh meg engé 

10 Mert en hamossagomot en meg ismerem • es en 

bingm • minden idén en ellenem vagon uak tenpn 

magadnak veteek • es te el9tted • gonozt tettem • hog 

te bezedidbe igazvl' • es gpzi mikoron ítéltetne! 

Mert im en hamossagogba fogantam • es en áriam 

15 binokbe fogadót engemet Mert ime bizorisagot 

zerettel • es tenpn bplLesegednek ketsegesit • es titkit 

nekem meg ielentetted Vram harmatozi engem 

isoppal • es meg tizlvlok • moss meg engem • es honal 

ionkab feierylyk Vigasagot es yrymet adc^ en 

20 hallásomnak • es alázott tetemek yrvendnek : 

' Az 50. zsoltár. 
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Te orc'adot fordyL el en binymr?! • es vakard el min 
den hamissagimot' • Isten tizta zivet teremu en 
bennem • es en belimbe igaz zelletet meg viyoh 
Te orcád el9l el ne hagoiu engem • es te zent lel-

5 kedet • en tvlem el ne veged Te idvpssegednek prp 
meet agad meg en nekem • es yeles malaztval 
erpssph meg engemet hamossakot te vtaidra ta-
nytok • es kegetlenek te hoziad fordvlnak Isten en 
idvpssegemnek istene • og meg engem veerlengpk 

10 tvl • es en líelvem te igassagidot prvendi Vram 
meg nitod en aiakimot es en zam hirdeti te 
tiztessegpdet • Mert ha akartad volna • bizonaval 
áldomást attam volna aiandekokba nem gp 
nprkedel Istennek való áldozat • tprpdelmes ma 

15 lazt • meg tprpt zivet • es aláztat • isten nem vtalzs 
Te io akaratodba teg kegesvl sionnal • hog iervsal 
emnek kp fali rakattassanak meg Tahat be vezed 
igassagnak áldomását • aiandekokot es aldozatokot 
tehát te oltárodra fel vetnek borivkot 

20 TE^ ki hamossagokba hatalmas vag • mith 

^ Az első 1 fölé o van írva. De nincs kihúzva az ('. 
^ Az 51. zsoltár. 
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dÍLekedel hamossagba Te nel'ved mind nap estig 
hamossagot gondola • Lalardsagot tyl miként 
éles beretva Gonossagot kegesseg fel9tt zeretel 
zolnod ionkab hamossagot • hog nen egenesseget 

5 Minden le eitp bezedet zerettel • Lalard nelvel 
Azokért isten végig el vezt tégedet : ki irt kedeg 
es ki vezt téged te hailokodbol • es ilpknek f̂ l 
debpl tenpn gykeredet Latt'ak igazak • es felem 
nek • es mevetnek v raita • es mongak : ime ember 

10 ki nem vette istent v segedsegere De pnyn kaz 
dagsaganak sokassagaba remenkedek : es pnpn : 
heysagaban hatalmazek En kedeg miken gpm 
9IL9SS ólai fa • vrnak hazába : istennek irgalmába 
remenkettem • mind prpke • es prpkpl prpke Qrpke 

15 neked vallok : mert ezt tpd : es vram te nevedet 
zentid elpt : mert io Dixit insípíens^ kedre való 
Hyt monda pnpn zivebe : ninuen isten 

Qnpn inLelkedesekbe meg rothattak 
es vtalatossa Ipttek : ninLen ki iot tegen 

20 Isten lekente meribpl : ember fiaira^ hog lássa 

ha értelmes 

' Az 52. zsoltár. 
2 

A második / betű a szó fölé van írva. 
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ha értelmes volna • avag istent meg keres9 : Mind 
felen hallottak : egetembe kellettlenne l9ttek • nin 
Len ki<.> iot tegen : ninuen Lak eg es : Nem de 
meg tvgak e : mind kik hamossagot teznek : kik 

5 en népemet vgan be líelik : ment • kerier étket 
Istent nem kiáltanak • ot rezketenek feleimbe 
hvl feleim nem vala Mert isten el oztotta azok 
nak tetemeket • kik embereknek kellenek zigen 
kedenek • mert isten meg vtala vket Sionbol 

10 ki ad idvysseget : mikoron vr v népének fogságát 
meg tereiti iakob örvend : es israel 9r9l exaudi^ 
ISten hal'ad meg en imaLagomot : es meg ne 

vtalad <m.> en kcpiígrgesemet : es vgekezieF nekem 
es halgass meg engemet En tprekedesembe 

15 meg zomorodam : es meg haborodam : ellenség 
nek zavatvl : es binesnek riymyreitasatvl Mert 
en ram hamossagokot haitogatanak : es haragba 
engem bantnakvala • En zivem en bennem meg 
haborodot • es en ram halainak felelme esek^ 

20 Feleim • es rezketeg ipvenek en ram : es setétek 

' Az 54. zsoltár. 
A ke a szó fölé van írva. 

^ A it javított betű. 
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engem be fedenek Es mondok en • ki ad nekem 
tollakol : mikenl galambnak : es el repplok : es 
meg nvgozom íme fvtvan el tavozam : es lak 
ozam kiietlembe Varom vala azt • ki engem 

5 lelki approdsagbol idvpzeite : es habozásból : Vram 
hertelenkegel ozd meg v líelveket : mert hámos 
sagot : es vetekedest' latek az varosba Vtet ha 
mossag yiel es nappal yn^n k? falin k9rh9l vezi 
es 9n(;)n k^zepin mvnka : es hamossag Es v neki 

10 vcairvl vsvra es Lalardsag meg nem foga 
Mert ha en ellenségem engem atkozot volna 
bizoiíavaP el tvrtem volna & ha az ki engem 
gvlplt volna : en ram nagokot zolt volna : Ne 
talantan t9le magamot el reitettem volna : 

15 Te kedeg eg vg9 ember : nekem vezérem : es 
ismer9m Ki 9zve velem : édes étkeket vez vala 
isten hazába : eg akaradba iaronk vala Halai 
Í9Í9n azokra : es elevenen pokolba zal'anak Mert 
V nekik hailokokba álnokság vn k9zepettek 

20 En kedeg vrra kaialtek : es vr engem idv9zite 

Az első e a szó fölé van írva. 
A V talán javított betű. 
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Dellest es hóival : es délbe hirdetem : es meg vze 
nem : es v en zomot meg halia En lelkemet 
betegségbe meg valt'a / azokot kik hoziam k9ze 
leltének : mert sokak k9Z{|)t voltak velem Isten 

5 meg halia : es ki 9r9k elet' vagon ykpt meg alazia 
Mert V nekik valtagok ninuen : es istent nem 
felének • fizetésbe kezet ki teriezte V hagasath 
meg zeplyseitek • v orcaianak haragiatol meg oz 
lanak : es v zive<.> be k9zelyte V bezedeket ólainál 

10 ionkab lagoitak • es maga pnpn magok nylak Te 
irgalmazasodot haggad vrra : es v el iltet téged 
es igaznak mind prgke sem ad tevel'gest Isten 
vket kedeg • te halainak kvtaba vezeted Verlengy 
emberek es Lalardok v napokot nem feleytik • vram 

15 en kedeg benned remenkettem Miserere mei^ 
ISten Irgalmazi' nekem : mert ember engem meg 
homoda • napestig viaskodván rigmorgata engemet 
En ellensegim mind napestig homodanak engem 
mert sok hadakozó vagon en ellenem Napnak 

20 hoziosagatvl felek en kedeg te benned remerikedem 

' Az e y -bői javított betű. 
Az 55. zsoltár. 

^ Az / talán javított betű, illetve előtte is látszik egy betű. 
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En bezedimet istembe diLcrem : en istenbe remén 
keltem • nem felek hog valamel' test mit nekem 
tegen En igyim mind nap estig en ellenem boz 
zonkodnakvala vnekik minden gondolatt'ok go 

5 nozra Ben lakoznak : es el rpitik vk • en sark 
riomasomot meg yrizek Miként en lelkemet 
vk pokolba tvrek : semmiért idv^zeited vketh 
népeket haragodba meg tprz' Isten en iletemet 
neked meg hirdetem • te en kpnvemet elődbe vetted 

10 Miként te fogadásodban • tehát en ellensegjm' 
hatra fordvlnak Vala mel' napon kialtandlak té
ged : imen en meg ismereem : mert te en isten
em vag Igét istenbe diLerek : bezedet vrba 
dÍLerek : nem felek hog ember mit tegen nekem 

15 Isten neked fogadasim benned vannak : diLeretek 
kiket neked meg fizetek Mert en lelkemet hal 
albol ki rágattad : es en labaimot esesrvl : hog il 
9knek világába • istennek el9tte kellesem miserere' 
ISten irgalmaz nekem : irgalmaz nekem : mert 

20 en lelkem te benned bizik Es te zariíaidnak 
arnekaba^ remenkedem : mig nem hamossag 

A; e-ből javított betű. 
^ Az 56. zsoltár. 

Mivel a piros/vége eltakarta az a betűt, a szó fölé pirossal újra fölírta a scriptor. 
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el megen En felséges istenre kaialtok : istenre ki 
énnekem iot tyn • Meribpl kvlde : es engem meg 
zabdeita : zigenbe adaa engem líomodokot Isten 
V irgalmat es bizorisagat kvlde : es en lelkemet 

5 orozl'an k̂ lTcek k9zvl • ki ragada / haborvlvan el 
alvk Embereknek fiai v fogok fegverek es riilok 
es V rielvek éles tcpr Isten mennek felpt fel ma 
gaztassal : es te ditpseged minden f9ld9n : En lábaim 
nak kötelet zerzenek : es en lelkemet meg horga 

10 seitak En orcám el9t • vermet vaianak : es bele 
esenek Isten en zivem meg zerzet : kyz en zivem 
ineklek : es dÍL9seitest mondok En dÍL9segem ta 
mag fel : tamag fel dÍL9seit9 : es heged9 zoval 
regiéi fel kelek Vram népek k9Z9t : neked vallok 

15 es nemzetek k9Z9t neked dÍL9seitest mondok : -
Mert te irgalmad mennek fel9tt nagvlt : es 
te bizonsagod fellegig Isten magaztassal mennek 
fel9tt : es te dÍL9seged minden f9ld9n Si vére' 
EMbereknek fiai • ha bizonaba igazat zoltok 

20 igazan itil'etek Mert im f9ld9n zibe^ hámos 
sagokot mivelytek : tv kezeitek hamossagokoth 

' Az 57. zsoltár. 
Ab talán v-ből javított betű. 
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pepeLelnek Bin9S9k valagtvl' el idegenül tek : 
az mehtyl el tivel'genek : hamossagokot zolanak 
yiedes^ v nekik kigonak kepezeseint : miként 
siket parlag kigoe : es <i fvlet be dvgazoloie : 

5 ki balosoknak zavat nem hal'a : es b9lLen baio 
lónak V baiolasat Isten v fogokot ynĉ n zaiokba 
meg tpri : orozlarioknak zaap fogokot meg tpri 
Semmiie leznek mint fol'o viz : v' yiet fel hvza 
mig nem meg betegylnek El vitettenek'' mi 

10 kent hvllo viaz : felpl tvz raiok esek : es napot 
nem latanak Mi elytt tv tgvissetek Lcmetet 
értetnének : miként eleveneket haragiaba vgan 
meg emezti vket Igaz • midpn • diadalmat latand 
9r9l : v kezeit bin9S9knek verebe mossa Es tehát 

15 monga ember • bizonaval ha igaznak f9ld9n 
g9m9lL vagon : bizonaval f9ld9n vket itil9 • 
isten vagon Eripe me ínimicis meis deus' 
EN istenem og meg engem : en ellensegi 

mtvl : es ram tamadoktvl zabadoh enge-
20 met Og meg engemet álnokságot mivel-

ked9ktvl : es verleng9 emberektvl idv9Z9h engem 

A második a a szó fölé van írva. 
^ Az jí javított betű. 

116 
58v 

•̂  Az V a sor fölé van írva. 
* Az n a sor fölé van írva, alatta két-három betű állt, ezeket a scriptor kitörölte, 

olvashatatlanok. 
' Az 58. zsoltár. 
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Mert ime en lelkem meg fogak : erpssek tol 
dvlanak en ram Vram • énnekem sem ha 
mossagom : sem binym • hamossagnalkvl sietek 
es igazgatek Tamag fel en el9mbe : es lássad 

5 es te vram iozagoknak istene • israelnek istene 
Igekeziel minden nemzetet meg látnod : senkin 
ne kpnprvl': kik hamossat mivelkednek : Del 
lestre meg fordvlnak : es éhséget tvrnek' : ment 
ebek : es a varost kpriípl iariak íme pnpn za 

10 iokba zolnak : es v aiakokba tpr : mert ki hal 
lotta Es vram te meg meveted vket : es minden 
nemzetet semmié tez' En erpmet terád prizem 
mert te engem fogadó isten vag • en istenem : v 
irgalma engem elpl vezen Isten nekem en ellense 

15 gimrpl mvtata : vket meg ne pl'ied : hog valaha 
en népeim el ne felednek Tenpn erpdbe oziad el 
vket vram : es en oltalmam vesd le vket Q zaioknak 
vetkezeteet : 9 alakoknak bezedeet : es foktassanak 
meg vnpn <a> kegetlensegekbe & az bozzontasrpl 

20 es hazugsagrvl : végezetembe hirdetettetnek : végezetnek 

^ Az e talán a-ból javított betű. 
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haragian : es nem <...> leznek Es meg tvgak 

hog isten iakobon <...> vralkodik : es fpldnek ve 

gen Dellestre meg <...> fordvlnak : es éhséget tvr-

nek : ment ebek : es a varost kprripl iariak Qk el 

5 ozlanak enniek : ha kedeg meg nem elegeznek 

tahat morognak En kedeg te erpdgt ineklem 

es te irgalmadot hóival fel magaztalom Mert te 

engem fogadó I9I : es en hiedelmem • en nomorvsa 

gomnak napian En segedelmem • neked dÍLpsytek 

10 mert te engem fogadó isten vag : en istenem en ir 

galmam Deus repulistí nos et destruxwti' 

ISten el vzyl minket^ es meg tpryl minket : meg haragvl 

es kphprpltel raitonk Fpldet meg indytad : es meg 

haborytad vtet : vigazd meg tprisit : mert meg 

15 indvlt Te népnek kémének mvtatal : minket gak 

dosasnak borával itatal Téged felpknek ismerest 

adal : hog yynek zinetpl fvssanak Hog te zeretpid 

zabadvl'anak : te iogoddal idvpzph engem : es hal meg 

engemet Isten zola v zentibe : yrplyk : es sikimat 

20 meg oztom : es az sátoroknak vplget meg mirem 

Galaad énem : es manasses es énem : es effraim 

Az 59. zsoltár. 1 

A szó betoldójellel a sor fölé van írva. 
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en feiemnek erőssége Ivda en kirarom : moab en 
remensegcmnek fazoka En cipeirpspm' el teriez 
tem Idvmeaba : idegenek en nekem : alám vettettek 
ki vezet engem • meg erpssvlt varosba : ki vezet 

5 engem idvmeaig Nem de te • e : isten ki el vztel : 
minket : es isten mi erőnkbe ky nem meeg Az no 
morvsagrvl ag nekünk segedelmet : mert hyv : 
embernek idv^ssege Mv istenbe iozagot tezpnk 
es V mi ellensegpnket semmié tezi Exaudi deus-

10 ISten hal'ad meg en k9ri9rgesem : vgekeziel 
en imaLagomhoz Földnek vegéről te • rad : kialtek 

mi idpn en zivem kesergene : kpv^n engem fel ma 
gaztatai El vezetel engem : mert en remensegem 
I9I erpssegnek torna : ellenségnek orcaiatvl : 

15 Mind ^ryke te hailokodba lakozom : te zarriaid-
nak fedezesibe oltalmaztatom Mert en istenem 
te meg hallod en Imauagomot : te nevedet felok 
nek vrykyt attal Kiral'nak napira • napokot tol 
daz • V eztendeit : nemzesnek nemzesj' napig Qr9ke 

20 istennek előtte marad : v irgalmat es bizoiísagat 
ki keresi meg lg en dÍL9sytest'' mondok te nevednek 

A két q betűt e-böl javította a scriptor. 
^ A 60. zsoltár. 

Az.s-ből, ay talán e-ből javított betű. 
Az st talán fc-ból van javítva. 
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9r9k9l 9r9ke : hog en fogadasimot • napról napra 
meg fizessem DÍL9seg att'anak Nonne deo' 
NEm de en lelkem istennek alaia vetet lezen e 

mert en idv9ssegem v t9le Mer v en isten 
5 em : es en idv9zyt9m • engem fogadó t99bbe nem 

indvlok Mig toldvltok emberre • tv mind 9lt9k 
ment ala hallót falnak : es meg hagot hasadék 
nak De maga bizoií en ivtalmamot • el hágnia 
gondolák : zomehsagba fvtek : zaiokkal aldnak vala 

10 es V ziv9kel átkoznak vala Demaga bizon en 
lelkem istennek alaia vetet legén • mert en tv 
résem v t9le Merth v en istenem • es idv9zyt9m 
en segedelmem : ki nem mvlom En idv9ssegem 
es en dÍL9segem istenbe • en segedsegemnek iste 

15 ne : es en remensegem istenbe vagon Népnek 
minden gvlekezese • v benne remenkegetek : tv 
ziveteket 9ssetek ki v el9tte : isten 9r9ke mi 
segedelm9nk Demaga bizoií embereknek fiai 
hivők : embereknek fiai mertekekbe hazvgok 

20 hog vk hysagbol : 9n9n magokot meg Lall'ak 
Hamossagba ne remenkegetek : es ragadozast 

' A 61. zsoltár. 
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ne kivaiíiíalok : kazdagsagok ha fel9tte biv9ltek 
ziveteket ne vessetek raia Isten zola eccer' : kettpt 
azt haliam : mert hátaim istene : es vram ir-
galm te neked : mert kinek mind 9n9n mivelke 

5 deleként fizec' Deus deus meus ad te-
EN istenem en istenem világért terád • vi 
gazok En lelkem te benned zomehozek : mel' 
sok keppen neked en testem Az puzta vtatlan 
moLar f9ld9n : zentr9l vg ielenem neked : hog 

10 latnam te er9det : es te dÍL9segedet Mert ile-
teknel iob te irgalmad : en aiakim dÍLyrend9k 
tégedet lg en iletembe aldolak tégedet : es en 
kezeimet : te nevedbe fel emelem En lelkem meg 
tell'ek ; miként vel9vel es sirval : es en zam 

15 9rvend9 aiakakkal diLer Ha hóival en aga
mon : rvlad emlékezem vala : benned gondolko 
dom vala : mert en segedelmem valal Fs en te 
zarriaidnak fedezésébe remenkedem : en lelkem 
vtannad ragada : te iog kezed fogada engem 

20 Vk kedeg hyaba keresek en lelkemet : f9ldnek 
alsó rezybe mennek : t9rnek kezébe adatnak 

121 
61r 

' A cc fölött egy d betű van. Esetleg edccer-rc vagy edcer-re akart javítani a másoló. 
A 62. zsoltár. 
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Ravazoknak rezi leznek Kiral' kedeg istenbe 

919! : dÍLertetnek mind • kik v benne eskeznek 

Mert be rekeztettek • hámos zolonak zaia Exaudi' 

ISten hall'ad meg en imauagom • mi id9n k9n9r 

5 g9nk : ellenségnek felelmet9l : ragadd ki en lel

kemet Atkozoknak gvlekezesekt9l engem meg 

oltalmaztál : hamossat tev9knek fogságától : 

Mert 9n9n rielveket meg fenek : miként t9rt 

yiet keser9 allatot hvzanak : hog setetbe titkon 

10 zepl9telent meg l9ienek Hertelen meg l9vik 

vtet : es nem felnek : álnok bezedet er9seitettek 

magoknak Zoll'akvala hog el reitenenek k9-

teleket : es mondanak ki latt'a meg vket • Ha 

mossagokon tvdakozanak : tvdakozas kerestegbe 

15 meg fogának Ember el megen magass zibe 

es isten fel magaztatik V nekik vágások ger-

mekeknek líilai l9nek : es v líelvek : vn9n elle 

nek meg betegvlenek Valakik vtet latt'ak 

vala • meg haborvlanak : es minden ember meg 

20 felelmek Es ki hirdetek istennek mivelkedetit 

es V dolgit meg ertek Igaz vrban 9r9lend9 : es 

1 A 63. zsoltár. 
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V benne remenkedik : es minden egenes ziv9k di 

Lertetnek Te decet hímnus • deus in sión' 

ISten zerzet inek téged illet siómba : es iervsa 

lembe • neked fogadás meg fizettetik En ima 

5 Lagom hall'ad meg : minden test te hoziad ip-

vendp Hamossaknak igey meg gpzenek min

ket : es te kedeg mi kegetlensegpnkrpl kegel 

mezs Bódog kit valaztottal : es fel vyttel : te 

pitvarodban meg lakozik Te hazadnak iozagi 

10 bol meg telpnk ; te templomod zent : egenes 

segbe Lvdalatos Isten mi idvpzytynk : hal' 

meg minket : minden fpld véginek remensege 

es meeg mezzé vala tengerig Ki hegeketh 

te erpdbe meg zerzez • hatalmai meg pvedzettel 

15 ki tengernek feneket meg háborgatod : es v ha 

binak hangosságát Nemzetek meg haborol 

nak : es kik határt latnak • meg feleimnek 

holvalnak es dellestnek vegezetin gprigrkpdel 

Fpldet meg latal : es vtet meg rezegeited so 

20 kaseital vtet meg kazdagoitanod Isten folb 

vize : vizekel meg telek : meg zerzed v étkeket 

A 64. zsoltár. 
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Mert vg vagon v meg zerzese V Lergetegit 
meg bpvpitvent : meg sokasehad : <i \txmq gvke 
rit teremtvén : v uepegesebe ()x^\ Te kegesse 
gednek eztendyit meg áldod : es te mezpid 

5 bpseggel be telnek Puztaknak zepi meg kpve 
rvlnek : es dombok prvendesseP pvedzenek : 
Ivhoknak kosai meg pltpztek : es vplgek gab 
onaval bevplnek : kialtnak : es bizoriaval zerzet 
ineket mondónak Ivbilate deo omnis terra^ 

10 Minden fpld : lelki édes ineket : inekell'en isten 
nek : v nevének mongatok diLpsegeth 

V diLeretinek aggatok dÍLpseget Mongatok 
istennek • vram mel' yiedetes te mivelkedetid 
te erpdnek soksagaba : te ellensegid neked hazud 

15 nak Isten minden fpld imagon' téged : es neked 
diLpsehen : te nevednek <dic> dÍLpseget mongon 
Ipietek es lássatok • vrnak mivelkedetit : yiede 
tes tanalLaba : ember fiai felpth Ki tengert 
zarrazza fordyt : lábon : fol'o viz által • mennek 

20 ot V benne prplpnk Ki v ereibe prpke vralko 
dik : <i zemei nemzetekre néznek : kik bozzvl'ak 

A második e a sor fölé van írva, a helyette álló betűt a scriptor áthúzta, pacás, 
olvashatatlan. 
^ A 65. zsoltár. 

A középső betűk fölött tintafoltok vannak. Nyomuk a 125. lapon is látszik. 
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9n9n bennek • fel nem emelkednek Nemzetek 
algatok mi istenpnket : es v ditiretenek zavat 
hallatta legetek : Ki en lelkemet elptte vetee : es en 
labaimot indvlasra nem ada Mert isten te min 

5 ket meg kerestél : minket kpzel meg kérdezel : 
miként kisirtetik ezvst Miként halóba vezetel 
mi hatónkra líomorvsagot vetél : mi fei^nkre 
embereket vettél Tvz es viz által menenk : es 
ki <v> vvl minket hiiedelemre Binert való : 

10 aiandekal be megek te hazadba : mel' fogada 
sokot : en aiakim válogattak • azokot neked 
meg fizetem Es en líomorosagomba zola 
en nelvem : mezes áldozatot áldozok neked 
kosoknak fvstivel : 9kr9k9t vrpkyt : áldozok neked 

15 leietek halgassatok mind^ : es meg • mondom • kik 
vrak feltek : menet vr en lekemel t9n En zam 
mai raia kaialtek : es en aiakom alat^ 9rvendek 
Ha en zivembe hamossagot meg nem nézek 
vr meg nem halgát Azért isten meg hallá : 

20 es en k9h9rgesemnek zovahoz vgekezek Vr aldot 
ki el nem vzen imauagomot : gs 9n9n irgalmat 

en t9lem 

Az első belű felett tinlapötty van. Megfelel a 124. lapon látszó tintafoltnak. 
Először két / lehetett a szóban, ezt azonban a scriptor egyre javította át. 
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ISten irgalmazon velőnk : es algon meg deus misereatur^ 
minket : v orcaiat vilageha mi raitonk : es irgal 

mázon nekpnk hog f9ld9n te vtadot meg ismer 
iek : minden nemzetegbe • te idv9Z9Ít9det Isten 

5 népek neked vall'anak : minden népek neked 
vall'anak Nemzetek 9r9renek • es vigaganak 
mert népeket egenessegbe itilz* • es f9ld9n nem
zeteket igazgac^ Isten népek neked vall'anak : mi 
nden népek neked vall'anak : f9ld v g9m9lLet ada 

10 Isten • mi isten9nk : meg alg9n minket : isten algon 
meg minket : es f9ldnek minden vege felTe vtet exurgat^ 
Tamagon fel isten : es v ellensegi ozol'anak el 

es fvssanak v zine el9l : kik vtet gvloltek Miként 
fvst meg fog : vgan meg fogganak : miként hulló 

15 viaz* tvz < ellen > zine ellen : bin9sok vgan el vezienek 
istennek zine el9l Es 9r9renek : es' 9rvengenek 
igazak istennek el9tte : es 9r9mbe g9n9rk9genek 
Istennek inekl'etek : es v nevének mongatok di 
L9seget : agatok vtat : annak ki fel megen nap 

20 nvgatra : v neki neve vr V el9tte 9rvengetek 
V zine el9l meg haborvlnek : árváknak atfatvl 

^ A 66. zsoltár. 
A 67. zsoltár latin bevezető szava a 11. és 12. sor mellé, a jobb margóra van írva. 
Az e talán javított betű. 
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es yzvegeknek biroiatvl Isten pnpn zent hel'en • isten 
ki eg vg9k9t : házban lakoztak Ki ereivel fogl'okot 
kihoz : meg vgan azokot : kik bozzonkodnak • kik 
koporsókban lakoznak Isten mi id9n te néped elptt 

5 meg vala : mi idén kietlenen által meg vala F9ld 
meg indvla : es S9t bizoiíaval meriiíek Lépegének 
sinai istennek zine el9tt : israel istenének zine el9l 
Isten te 9r9k9dnek : kedves esset : ki valaztaz' : es meg 
beteg9le : es te kedeg' vk9t meg t9kelled Te lel 

10 kesid benne lakoznak isten zegennek te édességedbe 
zerzed Vr iot hirdet9knek igét ad • nag iozaggal 
lozagoknak kiral'a zeret9k zeret9k : es zep : háznak 
nereseget oztania Ha tanolt emberek k9Z9t alan-
dotok : galambnak ezvst9svlt tolla : es v neki háta 

15 vtol'a : ararinak hamal'ossagaba Mi id9n meiíiíei 
valtogatand raita sel'monba kiral'ok • hóval fei9 
rvlnek Istennek hege • k9ver heg Be homorvU 
heg • k9ver heg : minek aleitotok • be homorvlt he 
gekeP Heg kibe kedves istennek lakornia : es vr 

20 bizoiíaval végig lakozia Istennek zekére • tiz 
ezerrel sokass • ezer 9r9l9 bennek : vr v bennek 

A dj-ből javított betű. 
A g javított betűnek látszik. 
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sinaba zentbe • Magasságra fel hagal : fogságot 
fogai emberekbe aiandekokot V9I Es bizoiíaval vr 
istenben lakozónak nem hivők Vr minden napon 
aldot • mi idvtpssegpnknek istene • zerenLes vtat 

5 tezen nekünk • Mi istenynk isten idv9zeiteni vre 
halai ki menetének vraie Demaga bizoií vr v 
ellenseginek • feieket be tyri (fnqn vétkezésekbe 
iaroknak : halóknak teteiet Vr monda basámból 
fordeitok • tengernek' fenekére fordeitom hog 

10 te lábad vérbe mártózik • v tvle : te <ebeb> ebeidnek 
ellensegetpl való helve Isten láttak te benetedet : en 
istenemnek be menetet : en kiral'omet ki zentben 
vagon Feledéinek dÍL9seit9khez k9Z9svlven : el9l 
V9nek templomnak vigadó leariok k9Z9t G9I 

15 ekezesegbe algatok vr istennek : israelnek : kv 
tibol Qt h9ss beniamin elmiienek melsegebe 
V nekik vezéri ivda feiedelmi : zabvlon feiedelmi 
neptaljmnak^ feiedelmi Isten paraLol' te er9dnek 
isten er9ssehedmeg : mit mibenn9nk mivelket-

20 tel : lervsal'embeli templomodból • kiral'ok neked 
aiandekokot aianlonak Fegged meg naadnak 

Az első n talán javított betű. 
A; e-ből javított betű. 
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vadil : bikáknak gvlekezese : népnek tehenj' kyzijt 
hog ki tollak azokot : kik ezvstel keserteltek Ne
mzeteket kik hadakot akarnak • ozd el • egiptombol 
kpvetek iynek : istennek etiopia v kezet elpl vezi 

5 Földnek orzagi • inekelletek istennek vrnak di-
Lpsehetek DÍLpsehetek istennek : ki mennek meií 
ere fel hag nap keletre íme v zovanak : iozag-
nak zovat aggá Istennek aggatok diLc^seget 
V nagsaga israelen : es v ereié fellegegbe Isten 

10 V zentibe Lvdalatos : israelnek istene v : v népének 
iozagot es erpt ad : áldott isten Saivum me fac-
ISten vdvcpẑ h engemet : mert vizek • be ménének 

mind en lelkemig Mel'nek sarába zegeztettem 
es állat ninLen Tengernek magasságára me-

15 nek : es hab engem el boryta Kiáltván <mvlk> 
mvnkalkodam : en yhem be rekedenek : en ze-
meim meg fogának : mig en istenembe remén 
kedem En feiem haynak' felette sokasvltak : 
kik engem ingen gvl9ltet En ellensegim : 

20 kik engem hamossan vldpznek • meg batorvltak 
tahat azokot fizetem vala meg kiket nem ragadoztam^ 

' Aj e-böl javított betű. 
' A 68. zsoltár. 
' Azyjüvítolt betű. 

A d javított betű. 4 
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Isten te tvdod • en <azokot fizettem vala meg kiket > 
hytsagomot : es tvled en vetkezetim • el nem rei 
teztek Vram en bennem ne zigenkegenek 
kik téged • vrnak : iozagoknak vra • Israelnek istene 

5 ne poreitassanak en raitam • kik téged keresnek : • 
Mert en te éretted bozzosagot tvrek : en orcamot 
poreitas be fede En att'amfiainak idegené l^k • es 
en áriam germekinek • zaarandoka Mert te haz 
adnak kedvelese meg e9n engemet : es neked pa 

10 nazloknak bozzontasa • en ram essenek' Es en : 
bpidbe en lelkemet be fedezeem^ : es énnekem bozzo-
sagra lipn En pltyzetemet Z9r imegre tvm : es 
V nekik példa bezedre l9k Azok kik â  kapvn vlnek 
vala • en ellenem zolnak vala : es kik bort iznak 

15 vala • en ram tapsolnak vala Vram en kedeg en 
imaLagomot te rad : isten iotetelnek ideié vagon 
Te irgalmadnak sokassagaba halgas meg engem 
te idv9ssegednek bizonsagaba Ragag ki engem 
az sarbol • hog benne ne zegeztessem : og meg 

20 engem azoktvl kik engem gvl9ltenek : es viz 
éknek mersegeb9l Vizeknek nag haba engem* el ne 

A második s betű talán e-ből van javítva. 1 

A negyedik e a szó fölé van írva. 
Az a a sor fölé van írva. 
Az engem szó a sor alatt van, betoldójellel beszúrva. 
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bvrohon : mel'seg engem else riell'en : es kvt v zadat 
ram ne zoroha Vram halgas meg engem : mert 
te irgalmad kegesseges te <k9ri(;)rge> k9n9r9lesednek 
sokassagaent neez en ram Es te orcadot el ne 

5 fordytad te zolgatt9l • mert nomoroltatom • ha
mar meg hal' engem Igekeziel en lelkemnek 
es ood meg vtet : en ellensegimert ragag ki en
gemet Te tvdod en ram : panazlast : es en zigenemet 
es en beL9letemet Mind te el9tted vannak kik 

10 engem nomorgatnak : en lelkem panazt : es havo 
lat lata Es en tvrven varom vala • ki en velem 
meg zomorolna : es nem vala • ki vigaztalna : es 
nem leleek Es en étkembe mérget adanak : es 
en zomehsagomba engem ecettel itatanak : 

15 V el9tt9k 9n9n aztalok • legén nekik k9telre' 
es meg fizetésre : es tevel'gesre V zemek meg 
homal'osoiranak • hog ne lássanak : es v nekik 
hatokot mindenkor meg g9rbezzed Qsd ki v 
raiok te haragododt- : es te haragodnak v mérge 

20 meg fogia vket V lakó hel'ek legén puzta : es 
v hajiokokba ne legén ki lakoziek Mert kit te 
vereel • azt haborgatak : es en sebeimnek banatt'at 

1 Az / betű r-ből van javítva. 
At a sor fölé van írva. 
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tolgak vala Tolg hamossagot v hamossagokhoz : es te 
igassagodba be ne ipienek El9knek kpnvebc?! : 
vakartassanak le : es igazakai ne irtassanak : 
En zegen es bánatos vágok : isten te idvpsseged fo 

5 gada engemet Istennek nevet • zerzet ineket diue 
rem : es tiztessegebe vtet nageitom Es istennek 
felette kelletik : zarv es kprpm nevelp borional 
Lássak zegenek : es prpl'enek : keressetek istent : es 
tv lelketek elendp Mert vr zegerieket meg hallá 

10 es V fogl'ait meg nem vtala Mennek es fpldek 
diLeriek vtet : tenger es mind bennek repesp : Mert 
isten siont idvpzeitj' • es iudanak városi raktatnak 
Es ot meg lakoznak : es vtet prpksegbe keresik : • 
Es V zolgainak magzatt'a biria vket : es kik v nevet 

15 zeretik • v benne lakoznak Deus in adiutorium^ 
ISten vgekeziel en segedsegemre • vram siess segei 

tened engem Poreitassanak es zigeiípl'enek egetembe 
en lelkemet kerespk Teriének hatra • es zigenpl'enek 
kik nekem gonozt : akarnak Teriének vizha maitan 

20 zegenekbe : kik mongak nekem vae vae Qrvenge 
nek : es prpl'enek te raitad : mind téged kerespk : es 

' A; e-ből javított betű. 
^ A 69. zsoltár. 
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mongak mindenkor • nageitassek vr : kik te idv9S 
segédet zeretik En kedeg vagtalan es zegen vágok 
isten segeh engemet The vag en segedelmem 
es engem zabadyto : vr ne kisseel In te dom/>ie speraui^ 

5 URam en te benned remenke<.m>ttem <mind> 
mind (̂ rpke ne poreitassam • te irgalmadba veg 

meg es zabádéi L meg engemet : Fpldet haiLad 
en hoziam : es idvgzph engem Leg en nekem oltalm 
istenpl • es er9ssvlt hel'vl • hog idvpzph engemet : 

10 Mert le vag en ergssegem • es en hyedelmem • En 
istenem ragag ki engem binpsnek kezeb9l • es tpr 
ven ellen tevpknek • es hámosnak kezéből En áriam 
hasának mehetvl fogvan • te benned erpsspltem • te 
vag en oltalmam En ineklesem mindenkor te ben 

15 ned • sokaknak all'an Ipttem • ment Lpda • es te erps 
segédeim vag En zam diueredbe tell'ek meg • hog 
napestig • te diupsegedet • es te nagsagodot inekel' 
lem Vénségnek idein engem el ne • vess • engem 
meg ne hag • mikoron en erpm meg fogan 

20 Mert en ellensegim mondnak nekem : es kik 
égbe tanalLot tartottak : mondván Isten el hattá 

A 70, zsoltár. 
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^et <'zietek es fogiatok meg vtet : mert ninLcn 
ki meg vegge Isten en tvlem el ne tavozial 
en istem nézi en segedelmemre Poreitassanak es 
meg fogganak • en lelkemet rágalmazok : poréi 

5 tasba es zemerembe pltpzienek • kik en nekem 
gonozokot keresnek En kedeg mindenkor remén 
kedem • es minden diueretedet toldom En zam te 
igassagodot hirdeti • napestig te diLeretedet Mert : 
irast en nem esmértem • be megek vrnak hatal 

10 miba • vram tenyn igassagodrvl emlekezeem : 
Isten engem en yffiosagomtol fogvan tanytottal 
es mind ez ideig kimondom te Lvdaidot Es isten 
engem meg ne hag vensegig : es venpltig < Isten > 
Mignem minden ipvendp nemzetnek • meg hirdes 

15 sem te karodot Isten te hatalmadot • es te igassa
godot • te felséges nagsagodjg^ • kiket tpttel isten 
es ki hoziad egenes Mene sok nag riomorosagokot 
gonozt mvtattal • en nekem : es meg fordvlvan engem 
meg eleveneitettel : es földnek fenekebpl meg ki 

20 hoztál Te nagsagodot sokaseitottad • es meg fordvl 
van vigaztaltal engemet Mert im en es diLpseitpknek 

A; javított betű. 
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édenében vallom neked • te bizorisagodot • israelnek 
zent : heged(;)be dÍLpseitek neked Mikoron neked 
ineklendck • en aiakim örvendeznek • es en lelkem 
es <kik> kit meg váltottál Is^t en nelvem es te igás 

5 sagodot gondoll'a : es te dÍLiretedet napestig Dews iudicÍMm' 
ISten te itiletedet kiral'nak aggad • es te igassago-

dot kiral' fiának Te népedet igassagba itilni : es 
te zegenidet terven tételbe Hegek fogaganak 
beket az népnek : es dombok igassagot Népnek 

10 zegenit meg itili • es zegeneknek fiait idvyzeiti 
es hamossan kerespt meg aláz Es v nappal es holdnak 
el9tte meg marad nemzetrpl nemzetre Es vgan 
zal le • miként ess gapivra^ : es miként tepegp 
hvlladekok' földre V ideibe igassag ki kel : es bek 

15 ének bősége • mig nem hold el vittessek : Es tenger 
t9l tengerig vralkodik • es az folb vizt9l fogvan 
mind fpld zilenek vegéig ZereLennek eleibe 
esnek : es v ellensegi földet fialnak Tarsiai : es 
zigetbeli kiral'ok aiandekokot aianlonak : Ara 

20 biai : es sabai kiral'ok adomahokot hoznak Es 
vtet fpldnek minden kiral'i imaggak • v neki 

A 71. zsoltár. 
Az v javított betű. 
Az V javított betű, az ok pedig a sor fölé van írva. 
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minden nemzet zolgalando Mert zegenth 
hatalmastol meg zabadeita : es zegent kinek <ni 
nLen> segedelme nem va Es zegennek es vagot 
lannak enged • es zegeneknek lelkeket idv9 

5 zeiti Es -v lelkeket vsvrabol • es hamossagbol : 
meg valt'a • es v el9tte • azoknak nevek tizteletes 
Es V il • es V neki arábiai araiíban adatik : es abból 
vtet mindenkor imagak • mind napestig algák 
vtet Fpldyn erpss állat lezen • hegeknek magas 

10 sin • es V g9m(;)lLe libannak felette fel magáz 
tátik : es az varosból virágoznak • miként fpldnek 
zenaia Aldot legén prgke v neve • napnak elptte 
marad v neve Es v benne minden f9ldi teriedes 
aidatik • vtet minden nemzetek nagoit'ak' : -

15 Aldot israelnek istene vra ki Lvdakot 9n9n maga 
tezen Es aldot 9r9ke v felségének neve : es v 
felségével minden f9ld megtelik legén- legén Qua/n honus^ 
ISraelnek istene mel' io • azoknak kik egenes<ck> 

zivel vannak En lábaim kedeg kevéssé nem • mind 
20 meg indvltak en lepesim • kevéssé nem ki 9tlenek 

Mert bin9S9knek bekeieket latvan / hamossakot 

A f'egy áthúzott betű fölé van írva. 
A második e talán javított betű. 

^ A 72. zsoltár. 
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el kedvelek < Embereknek mvnkaiaba> Mert ^ 
halálokra niiiLen nezes : es v ziv^kbe niiiLen erpsseg 
Embereknek mvnkaiba ninLenek • es emberek 
kel nem ostorlatnak Azért kevel'seg tárta vket 

5 pn^n hamossagokkal : es kegetlensegekkel fedpzte 
tenek V nekik hamossagok zarmazek : miként 
velpbyl zivyknek kivanatt'aba iaranak Gondol 
kodanak : es álnokságot zolanak • felségbe hámossá 
got <z> zolanak V zaiokot meiíbe veteek : es v 

10 nelvek fpldpn mene Azért az en népem meg 
fordvl : es v bennek tell'es napok leletnek Es 
mondanak • hog tvga isten • es ha felségbe tv -
doman vagon íme az binpspk : es ez világban 
bivesek • kazdagsagokot biranak Es, mondek mert 

15 en okanalkvl igazoitottam en zivemet' • es en 
kezeimet ártatlanok kozot mostam lís en mind 
napestig ostorlatam : es en g9trelmem holvalokon 
Ha mondom vala • igen en meg hirdetem Íme te 
fiaidnak nemzetéét gonozlottam Azt alytom 

20 vala • hog en ismernem • az előttem való mvnka 
Mignem istennek zentsegesebe megek es v 

137 
69r 

úgy tűnik, mintha az m utolsó szárát j'-re javította volna a scriplor, illetve pontot 
tett fölé. 
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nekik vegeken meg eruem Demaga bizori La 

larLagokert vetted nekik • le veted yket mikoron 

emelkdnenek Hog Ipnek puztasagra • hirte<.>elen 

meg fogának • v hamossagokert el vezenek : Vr 

5 am miként fel kelyknek almát • te varosodba v 

kepéket meg semmié téged Mert en zivem : 

meg geriedeth : es en vesejm meg változtak 

es en semmié Ipk : es nem tvdam Te nálad ol'an 

Ipk miként barom : es en mindenkor te veled 

10 En iog kezemet tártad : es el vezetel te aka 

ratodba : es fel fogadal diuyseggel Azért men 

ben mym vagon énnekem : es f9ld9n tvled 

mit akartam En testem es en zivem meg 

foga • en zivemnek istene : es isten 9r9ke en rezem 

15 Mert ime kik tvled el távoznak • el veznek 

el veztettel mindet • kik tvled el paráználkodnak 

Énnekem kedeg io istenhez zerkhennem • es 

en remensegemet istenbe vetnem Hog min 

den hirdetesidet ki zol'am kapukon sión leaiíinak 

20 ISten mire vzel el mind végig • te mérged 

meg haragutt te barom i\(f Vt quid deus' 

1 A 73. zsoltár. 
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fpldednek ivhira Te 9r9k(;)dnek vezzeyet meg 

valtotad • sión hegekibe v benne lakoztál 

Emeld fel te kezeidet : mind végig v kevel'se 

gekre : ellenség zent ellen meriit atkozodek 

5 Ê s kik téged gvloltek • te nag inneped kpzpt 

diLekedenek legeket v iegeket vetek : es mi 

kent alomnak vegén vgan nem ismerek : • 

Ment fa erdybe 9n9n magoknak • aitokot ki 

faraganak • vtet feizevel : es bardval le eitek 

10 r9ld9n te zentsegesedet tvzzel fel goitak • te ne 

vednek hallókat meg zepl9seitek Es mind v 

rokonsági egetembe mondanak v zivegben' rivgossok meg 

minden innepet istennek f9ldrvl Mi Lvda 

inkot nem lattvk : immár profeta ninuen : es 

15 t9bbe minket meg nem esmér Isten : ellenség : 

mig panazol : ellenked9 mind végig te nevedet 

bozzont'a e Mire haitod el te kezedet : es te iogodot 

te 9bl9d<nk>nek k9zepir9l mind végig Isten kedeg 

mi kiral'onk : meeg 9Z9n el9t : zerzet idv9sseget 

20 f9ldnek k9zepen Te teer9dbe tengert meg er9ssei 

tetted : sarkahoknak feleket • vizegbe meg t9rted 

Az V zivegben a sor fölé van írva, betoldójellel jelölte a scriptor a szövegbeli helyét. 
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Te sarkannak' feiet meg tyrted • vtet zercLen 
népnek étkekké attad Te ki nitad kvt feieket 
es árvizeket : etannak fol'o vizit te zarraztad 
Nap tied : es ey es tied • te faragtál haynalt es 

5 napot es Fyldnek minden végit te tptted líart 
es 9zt • azokot te teremtetted Emlekeziel : ennek 
ellensége panazla vrnak : es ertetlen nep • te 
nevedet meg indeita Te neked valló lelkeket 
Ne hagi bestiáknak : es te zegenidnek lelkeket 

10 mind végig el ne felegged Tekén L te hagasod 
ra ; mert kik meg setityltek : meg tyltek : fyl 
di hamossagoknak házival Alázatos ki meg 
zegenylt : el ne fordol'on : zegen es vagtalan dy 
Lerendpk te nevedet Isten tamag fel : itild meg 

15 te vgedet : emlekeziel bozzoidrol : kik hytol van 
nak mind nap estig Es te ellensegidnek zavit 
el ne feledd • azoknak kevel'segek • kik téged gv 
Ipltek : mindenkor fel megen Confitebimur^ 
TE neked vallónk isten : te neked vallónk es 

20 te nevedet kyal't'vk Te Lvdaidot hirdett'vk : • 
mikoron en idyt vendek • en igassagot itilek : -

' Az r a sor fölé van írva, a k pedig javított betű. 
A 74. zsoltár. 
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F9ld meg olvada : es mind kik benne lakoznak : en 
V allo labit meg erpsseiteem Hamossaknak mon 
dam : ne akariatok hamossan tennetek : es vétkezek 
nek : ne magaztal'atok zarvatokot Tv zarvatokot 

5 ne emel'etek magasra : isten ellen ne zol'atok ha 
mossat Mert sem nap keletrpl : sem nap nvgatr9l 
sem vadon hegekr9l : mert isten biro Azt alazia • es 
im ezt magaztall'a : mert vr kezebeli pohár tell'es 
elvéggel erys bornak : Es im ebbyl amabba haita 

10 demaga bizon • v seprpie nem semmisvle • f9ldnek : 
minden bincpsi meg iziak En kedeg prpke hirdetem 
iakob istennek <h> ineklek Es binyspknek minden 
zarvokot meg t9r9m : es igaznak zarrii magaztatnak 
ISten' sidosagban ismeretes : v neve nag israelben 

15 Es V neve bekében Ign : es v lakozasa sionban : ha 
talmakot ot meg t9re : yiet paist tprt • es hadat : 
Te prpk hegekről Lodalatosent vilageitaz • zivbeli 
hytok • mind meg haborodanak Almokot meg alwak 
Es kazdagsagoknak emberi • semmit nen leiének v 

20 kezegbe Iakob istene • te fegelmett9l mind el zvna 
danák • kik lovakra ellettek vala liedetes vag te 

' A 75. zsoltár. 
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es ki al ellened : te haragod attól fogva Itileted meií 

b^l hallatta tpl : f9ld meg rendple : es meg lívgovek 

Mikoron itiledbe isten fel támadna • hog fpldjzelede 

ket mindent idvpzytene Mert embernek gondo 

5 latt'a neked vall : es v <aiande> gondolatt'anak <a> 

maradeki innepnapot teznek neked Mind kik 

k9rri9le aiandekokot hoztok • fogadást tegetek mi 

istenynknek • es meg fizessetek Ledetesnek • es annak 

ki feiedelmek zelletet el veszi : minden f9ldi kiral' 

10 oknál yiedetesbnek Voce mea ad dominum' 

EN zommal vrra kialtek • en zommal istenre 

es v vgekezek énnekem En nomorosagomnak 

napian • en kezeimmel <eil> eiel •</ raia emelvén • <.> 

istent meg keresem : es en nem Lalatom En lelkem 

15 vigaztalast nem akara istenrpl emlékezem : es 

gpiíprkpdpm • es tprekedem : es en zelletem meg 

foga En zemeim vigazast elpl vpnek : meg ha 

borolek : es nem zolek : Reg napokot gondolek • es 

prpk eztendpkpt en elmembe tartok vala Es en yel 

20 en zivemmel gondolkodom vala • es tprekedem vala 

es tiztytom vala 

1 A 76. zsoltár. 
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Es tiztytom vala en lelkemet : Isten mi nem : 

mind pryke el vet : avag ahoz nem tezen 

hog meeg' es kellesseek Avag v irgalmat mind 

végig el zakazt'a • nemzetr9l nemzetre Avag 

5 isten el feledneie irgalmaztaat • avag v harag 

iába irgalmazast meg tvr Es mondám en / 

immár el kezdettem • az felséges iogianak • val 

tozasa En vrnak mielkedetircpl emlékezem 

mert kezdettyl fogva • en te Lvdaidrol emieke 

10 zem Es en minden mielkedetidr^l gondolko 

dom : es te lelemesidr^l tprekedem Isten te 

vtad zentbe vagon • ki ol'an nag isten : miként 

mi isten9nk • te vag az isten • ki Lvdakot tezs : 

Népek k ẑĉ tt te eryd^t esmerteted • te karoddal 

15 te népedet meg váltottad iakobnak es iosef 

nek fiait Isten • vizek latanak téged : vizek 

latanak téged • es felének • es prveries vizek meg 

haborolanak Vizek zozattanak sokassaga • fellé 

gek zozatot adanak Mert bizori te nilaid el 

20 mennek vala • te meiínei gíprgesed kéregbe Te 

Az egyik e a szó fölé van írva. 
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villamasid • zeles fyldnek vilageitanak • fpld 

meg indola • es meg rezkele Te vtad tengerbe : 

es te 9svenid sok vizbe • es te líondekid nem 

esmertettnek Te el vezeteed • te népedet • moises 

5 es aaronnak kezén • miként ivhot attendite' 

EN népem vegetek eztegbe en t9rveriemet 

haJLatok tv fileteket en zamnak igeire 

En zamot példa bezedre meg riitom regi t9 

kelletessegeket zolok Mennet hallottonk : 

10 es ismertvk vkyt : es mi attaink bezellettek ne 

kynk v fióktól nintenek el titkolván • másod • 

nemzedbe Vrnak diuiretit bezilven • es v ereit 

es V Lvdait : kiket t^tt Es iosefbe vyonnan hagast 

kezde : es israelbe tyrvent vete Menet páran Lolt mi 

15 att'ainknak • v fióknak meg tuttatniok • bog mas 

nemzet es meg ismerie Fiak kik ziletnek • es fel ta 

mádnak • es vkes fióknak bezellik hog 9n9n re 

mensegeket istenbe vessek • es vrnak dolgit el ne 

feleggik • es ki keressek v paranuolatit Hog ne le 

20 gének • miként v att'ok • gonoz bozzonto nemzeth 

1 A 77. zsoltár. 
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Nemzet ki v zivet nem igazgatta : es v zellete nem 
hitteteth' istennel EíTrem fiai • hadnak napian • 
yiek fel vetvén • es meg hagvan • vizha fordvltak 
Istennek hagasat nem priztek • es v tyveiíebe 

5 nem akartak iarniok Es v io tetet el feledek • es 
V Lvdait • kiket nekik mvtatot Egiptom fpldebe 
V att'ok elpt Lvdakot tpt : taneos mezeién Az te 
ngert ketté zakazta : es által vive vket : es az vi 
zekét vgan meg allata • mekent tymlpbe Es vket 

10 napnak kydebe által vive • es mind etaltal tvznek 
vilagpitasaba Kietlembe kp zirtot meg hasazta 
es vket meg itata • miként sok mel' prveribe 
Es az kp zirtbol • vizet ki hoza : es vgan ki hoza 
vizet : miként • sok folb vizeket Es meeges veetni 

15 akaranak vneki • es vizesbe • felséget meg hara 
gotak Es V zivpkbe istent meg kerestek • hog v 
leiknek • étkeket kerninek Es istenrpl- gonozol 
zolanak • mondanak • isten mi nem aztalt zerezhet 
ez kietlembe • Mert az kp zirtot vte : es vizek fol'a 

20 nak : es az árvizek ki tériedének : Mi nem áthat 

Az első / a szó fölé van írva. 
Az r betűt — talán tévedésből — ( betű szerűen húzta ál a scriptor. 
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Keneret es • avag garthat aztalt v népének • Azért 
vr azt hallá • es <halgata> halaztaa • es iakobba tvz 
geriede • es israelbe istennek haragia eseek Mert 
istenbe nem hynek • es v idvpsseges istenekbe 

5 nem remenkedenek • Es felpl fellegeknek paranLo 
la • es mennek kapvit meg nila Es vnekik 
mennat esseze enniek • es v nekik mennek 
keneret ada Ember angaloknak keneret eve 
V nekik ileseget b9ven' kylde Meribol fel zelt el 

10 valta • es v ereivel al zelt fordyta Es v raiok hvst 
vgan esseze miként port : es zariías madarakot 
miként tenger fpveiíet V zallasoknak k9Z9tte 
essenek • v hailokoknak Es vnek es igen meg 
eligedenek : es v kivanatt'okot hoza nekik : nem 

15 Lalattak v kivansagogbol Meeg v itkek v za 
igban vala • es v raiok istennek haragia zalla 
Es V kcpverit meg qie • es israel kpzyt valaztotta 
kot meg bánta Mind ezegbe meges : vetkezenek 
es v Lvdainak nem hynek : Es v napok hesagba 

20 meg foga • es v eztendpj nag hamarsággal : 

' A wft-ből javított betű. 
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Mikoron vket meg plneie • keresikvala vtet 
es meg térnek vala • es hóival hozia i^nek vala Es • 
meg emlekeznekvala • hog isten v segedelmek • es felséges 
isten V meg valtoiok Es v zaiokban zeretek vtet • 

5 es nelVekkel hazvdanak vneki V zivpk kedeg 
nem vala egenes v vele<k> es v hagasaba sem I9 
nek hivek V kedeg irgalmas' • es bin9kr9l kegel 
mes • es vket el mem oztia ILs bevyle hog v harag 
iat el fordeitanaia • es mind v haragiat meg nem 

10 gerieztene Es meg emlékezek • hog vk testek el 
mvlo • zellet • es meg nem tery Mennezer mer 
gehetek vtet az puztaba • vtet az moL árosba meg 
harageitak & meg fordolanak • es istent meg ke 
restek • es zent israelt meg mergehetek V kezerpl 

15 nem emiekezenek • az napról mel'en • vtet az líom 
orgatonak kezebyl ki valta Miként v yelyt egip 
tómba vete • es v Lvdait taneos mezein Es v vize 
ket vérre valtoztata es v harmatt'okot • hog ne in 
naiak Es bidps férget boLata v raiok • es meg 

20 eve vket • es bekat • es vket el ózta Es v g9m9lL9k(;)t 

' Az / betű r-ből van javítva. 
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ada uerebohnak • es v mvnkaiokot sáskának Es 

<i zpleieket k<' essél meg ple • es v zederieket der 

be Es V barmokot kv esnek ada • es v valalokot 

tvznek V nehéz haragiat raiok boLata ne 

5 hezlest es haragot es líomorosagot pokol anga 

lok mia V haragjának 9svent t9n • es v lelkeknek 

halálának nem engede • es v barmokot halaiba re 

kezte Es mind ely zvltet vte • egiptomb' v f9ld9kbe • minden 

mvnkaioknak eleiét • kamnak hailokiba Es v 

10 népet ki hoza • miken ivhokot • es az puztaba vgan 

yezte elp miként Lordat Es vezete vket remeri 

segbe • es nem felének • es v ellesegeket tenger el 

boreita & be hoza vket v zentsegenek hegere 

hegre kit v iogia kereset vala Es elpl^k nemzete 

15 ket el vete • es az fpldet v nekik zerenLere mertekel 

ózta Es israelnek teriettet v hallikába lakoztata 

Es felséges istent meg kesertek • es meg mergehetek 

es V hagasit nem prizek Es el fordolanak • es fo 

gadast nem tartanak • miként v att'ok gonoz yire 

20 fordolanak V dombokon vtet meg haragotak 

1 Ez a szó jelölt betoldás a lapszélen. 
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es V balvaiíokba • vtet kedvelesre hivak Isten hallá 
azt • es vtala • es israelt igen semmié tive Es siló hai 
lókat el vze • 9n9n hallókat • hol emberekbe • la 
kőzik vala • E& v ereieket fogságba ada • es v 

5 zepsegeket ellenségnek kezébe Es v népet tprbe 
rekezte • es v prpket meg vtala V iffiokot' tvz 
meg eve • es v learii nem siranak V papi tpr mia 
veretenek : es v pzvegi nem sirattatnak vala 
Es vr fel ebrede • miként alo • es ment hatalmas bor 

10 mia rezegplt Es v ellensegit hatol vete • prpk ze 
gént ada nekik • E& el vze iosef hallókat : es 
effrem teriedeset nem valazta De ivda teriedeset 
valazta / sión heget kit <valazta > zerete Es v zentseget 
raka^ • miként eg zarvy • az fyldbe kit prpkkpl al 

15 látott E^ valazta v zolgaiat davidot ivh < kosár 
tol> Lordatol el véve vtet : magzook hatamegpl el 
véve vtet V zolgaiat iakobot iltetni • es v oroket 
israelt Es, iltete vket v zivenek ártatlanságába • es 
v kézinek értelmébe vezete vket Deus venerunt' 

20 ISten nemzetek te prpkpdbe Í9ttek • te zent templomodot 

A második í a szó fölé van írva. 
A A: javított betű. 

^ A 78. zsoltár. 
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meg zeplpseitettek • iervsaremet alma prizetre 
vettek Te zolgaidnak holtit : meriiíei madarak 
nak vettek etekkpl te zentidnek' testet fpldi vadak 
nak • Te zentid veret el pttek iervsal'em kpriípl : 

5 miként vizet • es nem vala ki el temetneie Mi 
zomzedinknak vtalatossa Ipnk káromlás • es me 
vetés azoknak • kik mi kpriíplpnk vannak • Vram 
mig haragozol mind végig • te kedved geriegen 
miként tvz Qsd ki te haragodot az nemzetekre 

10 kik téged nem ismertek • es az orzagokra kik te 
nevedet nem kiáltottak Mert meg evek iakobot 
es V hel'et meg pvzteitak • Ne emlekeziel mi ha 
missaginkrol regiekpl • te irgalmid hamar elpl 
vegének minket : mert igen zegenekke Ipnk : 

15 Mi idvpsseges istenonk • segeh minket : es te 
nevednek diLpsegeert zabadoh meg minket es 
kegelmez mi binpnknek te nevedért Ne talantan 
nemzetek kpzpt azt mongak • hol vagon v istenek 
es ez ki ielenriek nemzetegbe • mi zempnk elptt 

20 Te zolgaidnak vére hvllasanak bozzoia • es fogl'anak es 

^ Az i e-ből javított betű. 
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be meririen te eledbe siralma Te karodnak nag 

sagaent biriad 9ld9kl9knek fiait Es mi zomze 

dinknak v 9bl9kbe het aiíriat fizess • v panazo 

kot • kibe téged bozzontanak vra Mi kedeg te néped 

5 es te elo f9ldednek yvhi • 9r9ke neked vallónk Nem 

zetr9l nemzetre hirdett'vk te diueretedet Qui regis^ 

KI israelt birod • es ki iosefet vezetted miként 

ivhot vgekeziel ki kervbon vlz ieleniíel 

effraim beniamin es manasses elot Ebrezed fel 

10 te hatalmadot • es Í9Í bog idv9zeh^ minket loza 

goknak istene fordyL meg minket • es mvtasd 

te zinedet • es idv9Z9lonk Vram iozagoknak istene 

mig haragozol • te zolgadnak imaLagara Minket 

etec^ k9nvezesnek kerierevel • es k9nvezesbe 

15 nek9nk mertekkel italt adc^ Minket zomzedink 

nak vetekezesere vettél • es mi ellensegink meg 

mevetenek minket Iozagoknak istene fordeiL 

meg minket • es mvtasd te orcadot : es idv9Z9l9nk 

Egiptombol Z9l9t ki hozal • nemzeteket el vetél • es 

20 meg vitetted vtet Vtnak vezére voltai v el9tte 

' A 79. zsoltár. 
Az e javított betijnek látszik. 
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es V gvkeret viteted • es fyldet meg telee V 
arneka hegeket be fede • es Lomotai istennek 
cedrvssait V vezzeit tengerig teriezte • es az 
fol'o vizig V agait Mire t9reted gepppit • es va 

5 lakik vton el mvlnak : mind meg zedik vteth 
Erdei kan vtet el puzteit'a • es magának ÍI9 vad 
vtet meg 9IÍ' lozagoknak istene fordiu meg mi 
nket es tekén L meribpl : es nyz • es lássad ez zplot 
E& t^kell'ed meg vtet • kit te iogod vltetet • es az 

10 ember fiai • kit magadnak er9sseitettel Te kezed 
legén te iog kezednek emberen • es az ember fiai 
kit magadnak er^sseitettel Es mv tpled el 
nem távozónk • minket meg eleveneitez • es te 
nevedet kialtVk Vram iozagoknak istene fordiL 

15 meg minket • es mvtassad te zinedet • es idv9Z9l9nk 
Exultate deo : pénteki nocturnos^ 
istennek^ segedelm9nknek 9rvengetek 

inekell'etek iakob istenének Vegetek p 
sallert es aggatok kintoriíak • kedves dÍL9seit9t 

20 hegedűvel 9zve kvrt9iretek vy kvrtbe ti nag 

' Az 9 javított betű. 
^ A 80. zsoltár. 

Az / egy óriási U betűbe van írva. 
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fp innepteknek napian Mert israelbe parariLolat 
vagon • es iakob istennek itilete Az hagast iosefbe 
vetee • mikoron egiptom fpldebyl ki menne : ol' riel 
vet hallá • kit nem ismert volt V hatat terh 

5 ektpl el fordeita • v kézi kosárba zolgalanak' Nomo 
rosagba ram kialtal • es mag zabadeitalak téged 
habnak reitekebe meg halgatalak téged • az ve 
telkedp viznel meg kesertelek téged Halgasd en 
népem im en neked tanod lizek : Israel ha engem 

10 hallandaz • tehát vy isten benned nem lezen : es 
idegen istent sem imadc Mert en vágok te vrad 
istened • ki egiptombol ki hozalak : tasd meg zadot 
es • azt be tpltpm Es en népem en zomot nem 
hallá • es israel en hoziam nem igekezek Es en 

15 vket pnpn zivpknek kivansagara boLatam pnpn 
lelemesegbe iaranak Ha en népem engem hal 
gatot volna • ha israel en vtamba iartvolna^ : • 
Netalantan v ellenségeket • en semmié aláztam 
volna • es en kezemet vket homorgatokra boLattam 

20 volna Vrnak ellensegi hazvdanak neki • es v ideiek 

' A második a betoldójellel a sor fölé van írva. 
' Az r javított bclű. 
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9r9ke lezen & bvzanak zikevel iteted vket : es 
kp zirtnak mizivel eligeite vket Deus stetit* 
ISten • isteneknek gvlekezesebe allapek • kpzben : 

kedeg istenekel válogat Mig itiltek hamossat 
5 es binpspknek orcaiat valazt'atok e Itil'etek vag 

talannak es árvának • igazohatok alázatost 
es zegent Zegent ragagatok ki • es az vagtal 
ant binpspknek kezebpl zabadohatok meg Nem 
tvdak • sem meg nem ertek setetben iaranak 

10 fpldnek minden fenéki meg indvlanak En mon 
dam ti istenek vattok mind • es felségnek fiai Ti 
kedeg vgan meg haltok miként emberek • es 
le estek vgan miként feiedelmeknek égik Isten 
kel' fel itild meg ez fpldet mert minden nem 

15 zedben te prpkpdpl Deus quis similis erit-
ISten ki lezen hoziad egellp • isten ne veztegl' es 

ne tiloggal Mert ime te ellensegid meg zendole 
nek • es kiteg gvloltek • feieket^ fel emelek Te ne 
pedre"* <atko> tanalLot atkozodanak • es te zentid 

20 ellen gondolának-^ Mondanak iertek hozia es ez 

A 81. zsoltár. 

3 
^ A 82. zsoltár. 

A í javított betű. 
Az r e-ből javított betű. 
A la bizonytalan olvasatú javítás. 
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nemzedb9l ozivk el vket • es t9bbe israel neve ne 
emleitessek Mert egetembe gondolának • es égbe 
te ellened zerzest zerzenek idvmeanaknak es 
izmaellyeknek hailoki <Es meeg> Moab es agaren 

5 gebal es amon es amalek • es idegenek tirosba 
lakozokkal Es meeg assvr es vélek iqjve • lot fiának 
segéddé Ipnek Teg vgan nekik • miként madian 
nak es sisariaknak : miként cison fol'o vizeen' la 
binnak Endorba el ozlanak oll'anna l9nek 

10 ment f9ldi ganei V feiedelmeket oll'anna té
ged : miként oreb • es zeb : es zebee : es salmana 
Minden feiedelmeket kik mondák : istennek zent 
seget birivk 9r9ksegbe En istenem téged vket 
mint kerek : es miként zel el9tt való zalkat : 

15 Miként tvz ki erd9t meg eget : es miként láng 
ki hegeket meg eget9 Te nag zelledbe vgan 
vzied vket : es te nag haragodba meg háborgasd 
vket T9IL meg v orcaiokot nemzetlen zegennel 
es vram oztan te nevedet keresik Zegenkegenek 

20 es haborol'anak 9r9k9l 9r9ke : es poreitassanak 

A második e vagy ki van húzva, vagy javított betű. 
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es el vezienek : es meg ismeriek • hog vr te neved 

tenpn magad felséges minden f9ld9n Qwa/n dilecta' 

URam iozagoknak vra : mel' zerelmesek az 

te hailokid : en lelkem vrnak pitvarába 

5 kívánkozik es fogatkozik En zivem es en testem 

ÍI9 istenben 9ivendenek Mert ime veréb maga 

nak hazat lelt : es gerlice fezket • hol v fiókot 

le tegek Vram iozagoknak vra • te oltarid en 

kiralbm es en istenem Vram bodogok kik te 

10 hazadban lakoznak <d> téged diternek 9r9k9l 9 

r9ke Bódog ember kiknek t9led segedelme vagon 

v ziveben garadÍLokot zerzet k9rivenek V9lgeben 

az hel'en • kit magának iegzet Mert im t9rverî  

tudó t9rveheket ad • iozagrol iozagra mennek : 

15 isteneknek istene • sionban láttatik Vr iozagnak 

vra hall'ad meg en imaLagomot : iakob istene 

fvleddel ved ezedbe Isten mi oltalmonk tekenu 

es nyzi te kristosodnak orcaiara Mert te pitvar 

ódban eg nap ezernél iob En ionkab valaztam 

20 en istenemnek hazában elvette lennem hog 

' A 83. zsoltár. 
Az r a szó fölé van írva. 
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nem bin9S9knek hailokokban lakoznom Mert 
isten irgalmat es bizoiísagot zeret • vr malaztot 
es diLQseget ad Azokot kik artlansagba iar 
nak • iozagoktvl meg nem kvl9n9iti • Vram io 

5 zagoknak bodog ember ki te benned remenkedik 
URam' te földedet meg áldottad : iakob fogságát 

el tereitetted Te népednek^ hamossagat meg 
bo Láttad : minden bin9k9t^ be fedezted Minden 
haragodot meg engeztelted • te mérgednek har 

10 agiarol meg tavozal Mi idv9sseges istenonk fordiL 
meg minket es te haragodot fordeÍL el mirolonk 
Mi nem mind 9r9ke haragozol mi ránk • avag 
nemzetrvl'' nemzetre ki teriezted te haragodot 
Isten meg fordvlvan • te minket meg eleveneitez 

15 es te néped 9r9l te benned Vram mvtasd mi 
nek9nk te irgalmadot es agad^ mi nek9nk te idv9s 
segédet Meg halgatom mit vr isten en bennem 
zoll'on • mert v nepere beket zol Es, 9n9n zentire es 
es azokra kik ziv9kbe fordolnak Demaga bizoií 

20 V idv9ssege vket fel9kh9z k9zel • hog dÍL9seg mi 

A 84. zsoltár. 
Az n egy lehúzott betű fölé van írva. 
A második <f e-ből javított betű. 

"* Az r javított betű. 
Az ad szótag a sor fölé van írva. 
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fpldí̂ nkben lakoziek Irgalmasság es bizoiísag eg 
mást elpl lilék • igassag es bikeseg egmast Lokolak 
Bizoiísag f9ldb9l ziletek : es igassag meiíbpl tekentet 
Mert ime vr aggá v kegesseget : es mi f(?ld9nk 

5 9n9n g9m9lLet Igassag v el9tte iar : es v iarasit 
vtaban veti Inclína domine aurem tuam' 
URam haiLad hoziam fvledet : es halgas meg 

engem : mert vagtalan es zegeri vágok en : 
Mert zent vágok : 9rizd en lelkemet en istenem 

10 idv9Z9hed te benned remenked9 zolgadot Vram 
irgalmaz velem • mert nap estig rad kialtek : es 
vigaztall'ad te zolgadnak lelket : mer vram en lel 
kem te rad emeltem Mert vram te édes es keges 
vag • es nag irgalmazó mindennek • téged kiáltok 

15 nak Vram te fvleiddel en imaLagomot vedd ezed 
be • es vgekeziel en k9n9rgesemnek zavahoz^ En 
nomorvsagomnak napian • te rad kialtek merth 
meg • halgatal engem Vram istenek k9Z9t ninL 
oll'an ment te • es te kezed mvnkaiok kent ninuen 

20 Minden nemzedet kiket t9ttel el Í9venek : es el9ttet 

' A 85. zsoltár. 
^ A/i javított betű. 
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Imatkoznak' : es <dÍL9seget diupitek teneved> 
dÍLQseited te nevedet Mert te nag Lvlatatoss 
vag : es tenyn magad vag isten Vram vezess • 
engem te vtadba • es en be megek te bizoiísagodba : 

5 en zivem prpll'pn • hog te nevedet fiU'e En vram isten • 
em en neked vallok • en tell'es zivemben • es te nevedet 
prpke dÍL9seitem Mert te neked nag irgalmad vagon 
en raitam • es en lelkem • az alsó pokolból ki mented 
Isten hamossak ram tamattak : es hatalmassoknak 

10 gvlekezesi keresek en lelkemet : es téged v ele égbe 
nem v^nek Es te kedeg vr isten • irgalmazó es 
kpriprplp : tvrp : es nag irgalmas Tekenu en ram 
es kpnprpl raitam : ag paranLolatot zolgadnak 
es te leariodnak fiat idvpzphed Teg en bennem io 

15 ielenetet • hog lássak azt engem gvlplpk : es por 
eitassanak : mert vram te segeitel : es vigaztalal 
engem DyLpseg att'anak fondamenta eius in^ 
FEneki ol' zent hegekben • vr • sionnak kapvit 

iakobnak mindé hailoki felpt zereti Istennek 
20 városi • te rollad diLpsegek mondatnak En meg 

Ana két áthúzott betű fölé van ín'a. 
A 86. zsoltár. 

159 
80r 

357 





emlékezem raabrol es babillorirol : kik tvdnak en 

gémet Mert ime idegenek • es tiros • es zereLeneknek 

népi ot voltak Mi nem ember azt sionnak mon 

ga • es ember v benne ziletet : es felség vitette < êt 

5 Te benned való lakozas oll'an : miként mind vig 

adóknak domine deus salutis meae in die' 

URam en idv9ssegemnek istene : nappal es yel 

te elptted kialtek En imaLagom meriiíen be 

te elpdbe • hayuad te filedet en kérelmemre Mert 

10 en lékem g9n9Z9kal be t^lt : es en iletem pokolba 

kpzeleite En tooba zallokhoz intéztetem • oll'an l9k 

miként holtak k9Z9t zabád ember Miként koporsóba 

alo sebesek : kikr9l t9bbe nem emlékezel : es vk te : 

kezett9l el vzettek Engem az alsó tóba vétenek • se 

15 tetesbe : es halainak arhekaba Te haragod en ram 

er9SS9d9t : es minden habidot en ram hozad En 

esmer9imet t9lem távol t9d : engem, magoknak 

vtalatossa t9nek Arollatam es ki nem megek 

vala : en zemeim ziksegert meg lankadanak 

20 Vram en te riad kialtek : en kezeimet te reád 

A 87. zsoltár. 
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nap estig teriestem Mi nem az halottaknak tez 
Lvdakot : avag orvosok eleveneitenek • es neked 
vallónak Mi nem valaki koporsóban • hirdeti ir 
galmadot • es te bizonsagodot vezedelemben Mi 

5 nem setetben esmertetnek te Lvdaid • es te igassa 
god feledesnek f9lden Vram es en te rad kialtek 
es hóival' en imauagom téged elpl vezen Vram 
mire vzed el en imaLagom : es te orcadot rólam 
el fordeitod En zegen vágok : es en ifiyosagom 

10 tol fogvan mvnkaban • fel emelkedvén kedeg al 
aztatam • es haborodam Te haragid en rólam mv 
lanak : es te yieztesid engem háborítanak Nap 
estig kprĉ l vpnek • miként viz • egetembe k^rií^l 
vpnek engem En baratimot es en rokonimot el 

15 távoztad en tylem • es hovolassagert en ismerőimet es 
EN^ mind yrpke ineklem vrnak irgalmas 

ságit Te bizonsagodot en zamba hirdetem : 
minden nemzetr9l nemzetre : Mert te mondád ir 
galmassag mind 9r9ke raktatik mertbe : te bizon 

20 sagod • bennek meg zerzetik En hagast zerzettem 

' Az / javított belű. 
^ A 88. zsoltár. 
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en valaztottimnak : esk^m en zolgamnak' 
davidnak • te magzatodot mind prpke meg 
zerzem Es en te zekpdet nemzetről nem 
zetre meg rakom Vram te Lvdadot meií 

5 líek meg vall'ak • es bizoiíaval zenteknek 
gvlekezesebe te bizoiísagodot Mert fellé 
gegbe ki hasollatik vrhoz • istennek fiaiban 
istenhez egelly lezen Isten ki zenteknek : 
tanalLaban diu^seitetik : nag es yiedetes 

10 minden felett : kik v k9r9le vannak Vram 
iozagoknak istene : ki lezen hoziad egellp 
vram hatalmas vag : es te bizorisagod ten^n 
kornyled Tengernek hatalmán te vralkodol 
V habinak kedeg indvlasat te engezteled 

15 Te kevel't alazal • miként sebesyltet • te erpdnek 
kariaba • el óztad mind te ellensegidet : Mennek 
tied : es fpld es tied • fyldnek kereket te állattad 
es vnpn tell'esseget : fel zelt : es tengert te terem 
tettel Tábor es hermon te nevedbe prvende 

20 nek : es te karod hatalmai Te kezed prpkygik 

' Azm javílolt betű. 
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es te iogod magaztassek : igassag : es itilet : te 
zekédnek meg gartasa Te orcádnak előtte 
irgalmasság es bizonsag mennek : bodog nep 
ki lelki 9r9m ineket tvd • Vram te orcádnak 

5 világában iarnak : es te nevedben napestig 
yrvendenek : es te igassagodban fel magaztat 
nak : Mert v ereieknek diLpsege te vag : 
es te io kedvedben • mi zarv9nk fel magázta 
tik Mert vre mind fel vetélünk • es mi kiral' 

10 onke : zent israele Almámba tahat zolaal 
zentidnek : es mondai hátaimba • segedelmet 
vetek : es en népem k9Z9l valaztottad fel magáz 
talek Meg leleem en zolgamot davidot • vtet 
meg kenem • en zent olaiommal Mert en kezem 

15 vtet segellend9 • es en karom vtet meg er9sseiti 
V benne ellenség semmit nem nevekedik : es 
hamossagnak fia • nem t9rekedik ártania vneki 
Es en V orcaia el9l • v ellensegit el t9r9m : es 
vtet gvl9l9k9t futásra fordeitom • es en bizoií 

20 sagom • es en irgalmam v vele : es en nevembe 
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V zárva fel magaztatik • E& v kezet tengerbe 
vetem • es v iogiat fol'o vizekbe V neveze en 
gem • te en att'am vag • en istenem • es en id 
vpssegemnek fogadoia Es en vtet elpl zvlte • 

5 vetem <vtet> fpldnek kirali fel^t emelkettet 
E& en vneki en irgalmamot 9r9ke tartom 
es vneki en hyv hagasomot Es en v neki 
magát 9r9k9l 9r9ke vetem es v zekit : mi
ként meririei napokot Ha kedeg v fiai en t9r 

10 vériemet meg hagangak • es en itiletimbe nem 
iarandonak Ha en igassagomot meg vtalan 
gak • es en paranLolatimot nem 9rizendik 
Vezz9ben v hamossagokot meglátom • es <en 
bizorisagomban nekik nem ártok Es en ha> 

15 V bin9kot • vereségben' En irgalmamot kedeg 
t9le el nem oztom • es en bizorisagomban neki nem 
ártok & en hagasomot vtalatossa • es az mell'ek 
en zambol zarmaznak • nem tezem meg hytta 
En zentember egzer esk9m dauidnak • ha haz 

20 vdok • V neki mágia 9r9ke marad Es v zeki 

' A vfc-ből javított betű. 
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miként nap en elQttem : es mind prpke miként 
tell'es hold • es ment ménbe hyv tano Te ke 
deg el "vzted : es meg vtaltad : es te kristusodot' 
el hattad El fordeitottad te zolgadnak hagasat 

5 fpldpn V zentseges oltárát vtalatossa tptted : 
Meg tpred mind v kert falit : v erpsseget filel 
embe vetteed Mind vton iarok el ragadozak 
^et : V zomzedinak zegenere Ipn Vtet no 
moreitoknak iogiat fel magaztalad : mind v 

10 ell'ensegit^ vigaztalad V tprenek segedelmet 
el valtad : es v neki hadba nem segeitel Tizto 
lasrol vtet el vezted : es v zekét fpldpn le eited 
V ideinek napit meg kisebbeited : poreitassal 
•^et meg ptted Vram mig hailaz mind ve 

15 gig felen : ki harsag te haragod : miként tvz 
Emlekeziel mi en voltom : mert mi nem heaba 
zerzettel : minden ember fiait Ki az ember ki il 
es halalt nem lat : es v lelket pokolnak kezebpl 
ki vezi Vram hol vannak te regi irgalmid 

20 miként te bizohsagodba eskvttel dauidnak : 

^ Azsja\1tottbetű. 
^ A két // betűt egy n-ből formálta a scriptor. 
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Vram emlezel te zolgaidnak zegenekrpl • kit 
en pblpmbe • meg tvrek • sok nemzeteket Kit 
vram te ellensegid panazlottak : hog panazlottak 
te kristosodnak változását Vr prpke aldoth 

5 legén legén domine refugium factus es' 
URam mi nekpnk remenseg9l lyttel : nem 

zetrpl nemzetre Mi elpt hegek lennének 
avag ziletneek fpld es kerek világ • yrpktpl es 
meg 9r9kik te vag isten Ne tazeh el embert 

10 alazatossagaba • es mondai • fordoll'atok ember 
éknek fiai Mert ezer eztendp te zemid elyt 
miként tegnapi nap • ki el mvlt Es yieli pri 
zet : kik semmié vágnak • • nekik eztendpi 
leznek Regiéi el mvH'ek • miként fv : regiéi 

15 viragoziek : es el mvU'ek : est zall'on : kemenpl' 
I'pn : es meg azzion Mert meg fogank te har 
agodban • es te mérgedben meg haborodank : 
Mi iktelenseginket elpdbe veetted : mi pryksegyn 
kpt te zinednek vilagoitasaban Mert mi 

20 napink mind meg fogának : es te haragodban 

1 A 89. zsoltár. 
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meg fogank Mi eztend9nk emleitetnek miként 

pook : mi eztendonknek napi • az hetven ezten 

dpkben Ha kedeg hatalmagban riolc zaz ez 

tendí? : es tpbe v nekik mvnkaiok : es banalbk 

5 Mert el ip az : zelidseg : es meg rothadonk ki 

esmérte te haragodnak hatalmat : es kedeg fel 

tiben te haragodot zamlalnia Te iogodot ig 

esmertessed : es zv béli tanoltakot byLesegben 

Fordol' meg vram mind végig : es leg k9n9 

10 r9letes te zolgaidon Regiéi meg telpnk te ir

galmaddal : es prvendpnk : es g^riprkpdttpnk' 

minden napinkban Qrplpnk az napoknak kik 

ben • minket alazal: eztendpknek kikben go 

nozt lattonk TekenL te zolgaidra : es te mvn 

15 kaidra : es igazgassad vnekik fiait Es legén 

mi raitonk : mi vronknak • istenpnknek : 

fiiíessege Es mi kezeinknek mvnkaiat igaz 

gassad mi ránk : es mi kezpnknek mvnkait 

igazgassad Qui habitat in adiutorio^ 

20 KI felségnek segedelmébe lakozik : mehiíei 

1 

^ A 90. zsoltár. 
A n a szó fölé van írva. 
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Istennek oltalmába vezteg lakozik Monga 
vrnak • te engem fogadó vag • es en hyedel 
mem • en istenem te benned remenkedem : 
Mert V engem vadazoknak haloiakbol : 

5 meg mente : es kémen bezedbyl V vállai 
val arnekoz neked • es te v tollai alat remén 
kedel V bizoiísaga paissal k9rri9r vezen : 
eyeli íilelmtpl nem felz Nappal hamarkodo 
líiltol : setetbe iaro dvloktol' : dyli 9rd9gt9l 

10 Te mell9led ezerén esnek : es te iogod fel9l tiz 
ezerén • te hoziad kedeg nem k9zelyt Demaga 
bizori te zemeiddel meg gondolod • es bin9S9k 
nek fizetést meg lac^ Mert vram te vag 
énnekem remerisegem • felséget veted te re 

15 mensegedde Gonoz te hoziad nem megen : 
es ostor nem k9zeleit te hailokodba : Mert v 
angalinak paranLolt te rolád : hog teget 
minden vtaidba 9rizienek V kezekbe viznek 
téged • hog k9h9z labadot meg ne sérted : 

20 Áspis kigon • es basiliskos kigon iarz' : es : or 

Ad javított betű. 
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ozlant es sarkant meg líomoc^ Mert v en 

bennem remeiíkedet : meg mentem vtet : meg 

oltalmazom vtet : mert v en nevemet meg esmérte 

V en ram kialla • es en vtet meg hallom • líomoro 

5 sagba vele vágok • ki vezem vtet • es diupseitem v 

tet Napoknak hoziosagaval • be t9lt9m vtet • es 

en V neki en idvyssegemet meg mvtatom Boniun' 

10 vrnak vallania • es te felséges nevednek 

diLpseiteni Hóival te irgalmadot hirdetni 

10 es ytaltal te bizohsagodot Tiz hvro kintorna 

ban hegedobeli inekel Mert vram engem 

titemeiíidbe vigaztalal • es en <.> te kezeidnek 

mvnkaiban prvendek Vram te mielkedetid 

hog nagoltak • igen mel'ek te gondolatid Eztelen 

15 ember • meg nem ismeri : es hyt ezeket meg nem 

érti Mikoront binpspk ki kelnek : miként zena 

es ki ielennek mind kik hamossat teznek : 

Hog prpkpl prpke el vezienek • vram tekedeg 

felség prpke : Mert vram ime te ellensegid 

20 mert ime te ellensegid el veznek : es el ozlonak 

A 91. zsoltár. 
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mind hámos tev9k E& en zarvam fel emelke 
dik' : miként eg zarvo : es en vensegem em 
Ipnek V irgalmába Es en zemem • en ellen 
segimet meg vtala • es en ram tamado atko 

5 zokot • te fvled meg hall'a Igaz virágoz ment 
pálma : meg sokasvl miként libannak ced 
rosfai Vrnak hazába vitettek : mi vronk isten 
pnknek pitvariba virágoznak Meeg venseg 
nek emleebe meg sokasolnak : es iol tvr9k 

10 leznek • hog hirdessek Mert egenes mi vronk 
istenpnk : es v benne ninLen hamossag Dominus reg/zűvít^ 
VR orzagla : ékességbe pltpzek • vr <9r9ke pl 

tpzek prpmbo pltpzek erpbe : es magát 
meg pvedze Mert fpldnek zelet meg erpsseit 

15 ki meg nem indol Isten kez te zekéd : attól 
fogvan te vag Vram vizek fel emelek : vizek v 
zavokot fel emelek Vizek v habokot fel emelek 
sok vizeknek zavokert Tengernek Lodalatos v 
emelkedési • Lodalatos vr magasságokba • Te 

20 hagasid igen hyhetpk Ipnek : vram te hazadot 

A k g-hő\ javított betű. 
^ A 92. zsoltár. 
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zentseg illeti napoknak hoziosagaig Deus wltio/iMin' 
ISten bozzo állasnak vra • zabadon tpn : isten bozzo alias 

nak vra Emelkegel fel ki fpldet itilz : fizes 
meg kevel'eknek Vram binpsok mig : binpsok 

5 mig diuekednek : Bezellenek es hamossat zol 
nak • mind kik hamossat teznek Vram te nep 
edet meg alazak • es te 9r9k9d9t el veztek : 
Qzveget es arvat meg plenek : es árvakot vld9 
zenek Es mondanak • vr nem latt'a • es iakob is 

10 tene nem érti Nep k9Z9tt való ertetlenek eruetek 
es hytok • valaha eruetek Ki az fvlet vitette 
nem hall e : avag ki az zemet gakta nem gon 
doll'a e : ki < ember > nemzeteket reiagat : nem 
meg fedd e : ki embert tvdomaiíra tanéit 

15 Vr tvga embereknek gondolatt'okot mert heyv^ 
Bódog ember ki te oktatandaz^ vram : es te t9rven 
edr9l oktatandot vtet : Hog gonoz napoktol 
keges9l teg vele : mig nem bin9snek veerem 
vaiassek Mert vr v népet el nem vzi : es v 

20 9r9ket meg nem hagga Mig nem igassag 

A 93. zsoltár 

3 
2 

Az e a SZÓ fölé van írva. 
A d z-ből javított betű. 
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tprveniíe valtozandik : es kik ahoz kyzel : mind 

Kik egenes zivel vannak Ki támad fel en velem 

az átkozok ellen : avag ki al en velem • hámos tevyk 

ellen Lak hog vr segeite engem : kevéssé nem 

5 pokolba lakozot volna en lelkem Ha en mondom 

vala : en lábam meg indola • vram te irgalmad 

segeit vala engemet En zivemnek banatt'a 

sokassagaent • te vigaztalasid • en lelkemet pr 

yltetek Mi nem hoziad ragadot : hamossagnak 

10 zeki • ki paranLoladba mvnkat hazvc^ Igaznak 

leikent' ragadoznak vala : es ártatlan vert bintet 

nek vala Es vr en nekem hyedelmpl Ipn • es 

en istenem • en remensegemnek segedsege Es. 

V nekik v hamossagokot meg fizeti : es pnpn 

15 gonossagogba el ozt'a vket : mi vronk isten 

ynk • el ozt'a vket Venite exultemus dominó^ 

IQietek es <9 .> prveng^nk : vrnak inekellonk 

mi idvpsseges istenpnknek Vegvk elpl v or 

caiat vallásba : es diupseitesben inekellgnk 

20 V neki Mert isten nag vr : es nag kiral' 

Az n a sor fölé van írva. 
^ A 94. zsoltár. 

172 

86v 

383 





minden isten felptt Mert fpldnek minden végi <i kez 
eben vannak : es hegeknek magassági (jvei Mert 
tenger pve • es v tptte vtet : es az zarradast vkezi 
állattak l9ietek imagvk • es esspnk le isten elptt 

5 sirionk isten előtt • ki minket tott • mert v mi vronk 
istenpnk Ei mi kedeg v népi ilp fpldenek : es v kez 
ének iohy ha ma v zavat hallangatok • ne kéme 
nehetek meg tv ziveteket Miként az bozzonkodasba 
kesertetnek nappiaent • az kietlembe Hol ti att'aitok 

10 engem kesertenek • bizoiíoitak • es latak en dolgi 
mot Ez nemzethez negven evén voltam kpzel • es 
mindenkor mondottam : ezek zivpkben • teveigenek 
Ei ezek kedeg en vtaimot meg nem esmérek • ha 
en hvgalmamba menendenek Cantate domi/zo' 

15 URnak inekl'etek vy ineket : minden fpld inek 
l'etek vrnak Inekl'etek vrnak : es algatok v 

nevet • v idvpsseget napról napra hirdessetek V di 
Lpseget hirdessetek nemzetek kpzptt v tvdait mi 
nden nep kpzpt Mert v nag vr : es igen diueretes 

20 minden isten fel9tt yedetesb Mert nemzetnek isteni 

' A 95. zsoltár. 
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mind prd^g^k • vr kedeg meriiíeket tptt Vallás es 
zepseg V elptte • zentseg es nagsag v zentsegebe 
vagon Nemzeteknek tartomani aiandekoziatok 
vrnak aianl'atok dÍLpseget es tiztesseget • aianla 

5 tok V nevének dÍL9seget Vegetek aldozatokot 
es mennetek be v pitvariba • es imaggatok 
vtet V zent eghazaba V zine elyt minden fyld 
meg indoU'on : nemzetekben mongatok • hog vr 
orzagolt Mert bizon földnek zelet meg fedde 

10 ki meg nem indol <napestig> népeket egenessegben 
itil Mennek yr^llenek • es fpld 9rvengen ten 
ger V tell'essegevel meg indoU'on : mez9k mind 
benne valókkal Qzve vigadnak Tehát erdőnek 
minden fai <v> örvendenek vrnak zine elptt • hog 

15 el iptt : mert f9ldet itilni i^tt F9ldnek zelet 
egenessegben itilj' : es népeket v bizorisagaba domi'nus^ 
UR orzagla f9ld 9rvendezien : sok zigetek 9r 

9irenek K9d es setét felleg Sr k9rn9le igás 
sag es itilet v zekinek fegedelme V neki tvz 

20 előtte megen : es k9riÍ9l v ellensegit geriesti 

V villamasi 

' A; e-ből javított betű. 
^ A 96. zsoltár. 
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V villamasi zeeles f9ldnek finlenek : lata fpld 
es meg indola Hegek vr zine elptt meg olva 
danák • miként viioz • vr zine elytt minden fyld 
Mennek ki hirdetek v igassagat • v diupseget 

5 minden népek láttak Poreitassanak mind 
kik balvanokot imádnak • es kik 9n9n ke 
pékben diuekednek V neki minden angali 
imagatok vtet • sión hallá • es prple Es iuda 
leaiíi 9rvendenek • vram te itiletedert Mert 

10 te felséges vr vag : minden f9ld9n igen fel 
emelkettel • minden isten fel9tt Kik vrat zer 
étitek • gonozt gvl9iretek • vr v zentinek lel 
keket 9rizi bin9S9knek kezeb9l ki menti 
vket Igaznak világ tamada : es egenes ziv9k 

15 nek 9r9m Igazak vrban 9r9iretek • es vall'atok 
V zentseges nevének emleitetre Cantate 
zombat yelre való veternehez' psalmi/s^ 
URnak inekell'etek vy ineket : mert 

Lvdakot t9tt V iogia zabádéit v 
20 neki : es v zent karia V idv9sseget 

A/j 2-ből javított betű. 
^ A 97. zsoltár. 
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esmérte teve • nemzetek el9tt • v igassagat • ki 

yelente V irgalmáról • es bizorisagarol emieke 

zek • israel hazának Fpldnek minden végi láttak 

mi vr istenpnknek idvpsseget Minden f̂ ld lel 

5 ki ineket mongon istennek : inekl'etek • es prven 

getek • es kintornal'atok : diLpsehetek vrnak hege 

dĉ ben : heged9ben • es kintornanak zavaban : visselp 

kvrlQkben' : es zarv kvrtnek zavaban Vigaggatok 

vr kiral' el9tt : tenger v tell'essegevel meg in 

10 dollbn : földnek zile : es mind kik benne lakoz 

nak fol'o vizek egetembe keezzel tapsoll'anak 

hegek vr zine elytt • örvendenek • mert el iytt 

mert fpldet itilni i^tt Földnek zelet igassag 

ban itili • v népet 9n9n bizoiísagaba Doininus regnav/t^ 

15 UR orzagla : haragoganak az népek • ki kervbon 

vls : f9ld meg indoll'on Vr sionba nag : es 

minden népek fel9tt felség Vallanak te nag' neved 

nek : mert yedetes : es zent : es kiral'nak tiztessege 

itiletet : zeret Te igazgatást zerzettel : es itiletet : 

20 es itiletet • es igassagot • iakobon te t9ttel Magaztas 

Az r a szó fölé van írva. 

3 
^ A 98. zsoltár. 

A szó betoldójeiiel a sor fölé van írva. 
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satok fel mi vronkot istenpnket • es imagatok v lába 
alat való zekét : mer az es zent' V papi kpzyt moises 
es aaron • es samvel azok kpzpt : kik v nevet kialt'ak 
Vrra kialtnak vala : es v vket meg hall'avala : es 

5 ozlop fellegbpl zol vala v nekik V- hagasit yrizik 
vala : es az paranLolatot kit adót v nekik Vram 
mi istenpnk : te vket meg hallod vala isten te vne 
kik kegelmes voltai : es minden leleneseken hoz 
zot állottal Magaztassatok fel mi vronkot istenynket 

10 es V zent hegen imagatok vtet : mert zent mi : : 
vronk istenonk diLQseg att'anak Ivbilate deo^ 
Minden fyld vigaggon leiekben : vrnak prpmben 

zolgall'atok V eleibe yrvendesben menne 
tek Tvgatok hog vr v isten • v tptt minket : es nem 

15 mi mi magonkot V népe : es v ilp^ fpldenek yvhi 
mennetek be v kapuyn vallassál : pitvariba inek 
lessel : es vall'atok v neki : diLerietek v nevet : mert 
vr édes : v irgalma prpke : es minden nemzetrpl ne 
mzetre v bizonsaga Misericordiam et iudicium" 

20 URam en irgalmasságot es itiletet ineklek neket 

Az talán í-ből javított betű. 
^ A 99. zsoltár. 

Az / e-ből javított betű. 
•* A100. zsoltár. 
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Kintornalok : es ártatlan vtakon értekem : miko 
ron en hoziam ipz larok vala en zivemnek artat 
lansagaban : en hazamnak kyzepin Hámos allatot 
nem vettek vala en elymbe • igassag meg hagokoth 

5 gvl^lek Gonoz ziv en hoziam nem zeekh9vek 
hoziam ter9 atkoztat • nem esmérek Titkon v kpzelit 
rágalmazót vdyzykvala kével' zemmel : es telhe 
tétlen zivel : azokat nem ezem vala En zemeim f9ld 
nek hivire : hog velem wll'enek • ki ártatlan vdban 

10 iar • az zolgal vala en nekem Nem lakozik en hazam 
k9zepin • ki kevelseget tezen • ki ékteleneket zol • nem 
igazeit'a magát • en zemeim el^tt Hóival minden fpldi 
bin^spkpt meg 9l9k vala • hog vrnak varosából : 
minden éktelen dolgosokot ki veztenek domme exauíii' 

15 UR halgasd meg en imauagomot : es ivsson te hoz 
iad en kiáltásom Te orcadot en tplem el ne for 

deiLad • valamel' napon nomorolok haiuad hoziam^ 
te filedet Valamel' napon hivandolak téged : sereiíen 
meg hal' engem Mert en napim vgan meg fogtak 

20 miként fvst : es en tetemeim • meg azanak miként 

' A 101. zsoltár. 
A/i /j-ből javított betű. 
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<tepert9> pozdoria Vgan vitetem miként zena : es en 

zivem meg aza : mert en el felettem • en kenetemet 

meg ennem En Z9p9gesemnek zavatol • en tetemem 

hvsomhoz ragada Oll'an lyk miként kietlenbeli pel 

5 likán : meg oll'an Ipk miként bogol' kalitkában : 

Vigazek es oll'an l9k : miként haz heian eged9lvalo 

veréb Mind napestig en ellensegim • engem bozzon 

tanakvala : es kik diLernek vala engem : en ellenem 

eskeznek vala Mert hammat vgan ezemvala mi 

10 kent kerieret : es en venerekemet sirassál elvegei-

temvala Te mérgednek haragos' orcaiatol : mert fel emelvén 

le eitel engemet En napim le hallanak miként 

ariíek : es vgan meg azek miként zena Vram te 

kedeg mind 9r9ke meg marac^ : es te emleitesed 

15 nemzetr9l nemzetre Vram te fel támadván k9iÍ9 

r9lz sionon • mert v k9n9r9letinek idei : mert v ideié 

el Í9tt Mert v k9vi kelletinek • te zolgaidnak : es 

V f9ld9n k9ri9r9lnek Vram : es nemzetek félik te 

nevedet : es te dÍL9segedet • minden kiralok Mer vr siont 

20 meg raka : es 9n9n dÍL9segeben láttatik Tekente aláza

tosoknak 

A szó betoldójellel a sor fölé van írva. 
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ImaLagara : es v kirelmeket • nem vtala Azért mas 

nemzetben irtassanak : es mel' nep terem : es v es 

dÍLer vrat Mert ala neze 9n9n felsegebpl • vr meri. 

bpl fpldre lekente Hog fogl'oknak oheitasokot 

5 hallanaia : es meg pitéknek fiait meg oldoznaia 

Hog vr nevet hirdessek sionban : es v diLeretet ie 

rvsal'emban Népeknek égbe gplekezesegben • es ki 

ralbknak : hog vrnak zolgal'anak V ereinek vta 

ban • felele neki : en napimnak kevés voltat : ad meg 

10 tvdnom En napimnak felen • engem meg ne hy 

te eztendpid mind nemzetrpl nemzetre Vram elpzpr 

te fpldet állattal : es mennek te kezed mvnkai Qk 

el veznek • te kedeg meg marac^ : es mind vgan 

meg avolnak : miként pltpzet Es meg változta 

15 tod vket • miként fedpt : es meg változnak : te 

kedeg vgan tenpn magad azon vag • es te ezten 

deid meg nem fognak Te zolgaidnak fiai lakoz 

nak : es v magzattbk • mind prpke igazgattatik benedic' 

EN lelkem alg vrat : es minden • vala mel'ek 

20 en bennem vannak • v zent nevének Alg 

' A102. zsoltár. 
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vrat en lelkem : es el ne felegged • mind ii fizetésit 
Ki minden hamossagidnak kegelmez • ki minden 
betegségedet meg vigazt'a Ki te iletedet halából 
meg valt'a • ki téged irgalmasságban : es kpnprples-

5 égben koronáz Ki te kivanatodot iozagokkal be tplti 
te yffiosagod' meg vyol : miként keselynek Vr ir 
galmat tevén : es itiletet : minden bozzosagot vrpk 
nek V vtait moisesnek esmérte tive : es v akaratt'at 
israel fiainak Vr irgalmas • es kpriprpletes : es igen 

10 kpnprplp Nem prpke haragozik • sem ferieget mind 
prpke Nem mi binpnkent tpn mi nekpnk : es mi 
hamossagonkent nem fizete nekpnk Mert meri 
nek fpldtpl való magassagaent • v irgalmat : meg 
erpsseite vket filpkpn Mene távol nap kelet vagon 

15 nap rivgattol • oU'an távol • teve mi tplpnk^ : mi ha 
missaginkot Miként atfa kpriprpl • v fiain • vr vgan 
kpriprple vkpt filpkpn • mert <i meg ismerte mi letpn 
kpt Meg emlékezek hog por vagonk : ember mi 
kent zena • v napi • ki virágoznak • ment parlagnak 

20 viragi Mert az zellet v benne el megen • es tpbbe nem al 

Az első o betű 9-ból van javítva. 
ordítva). 

401 

^ Az y iJ-ből javított betű (esetleg fordítva) 





Es tpbbe V hel'et mégsem esméri Vrnak kedeg v irgal 

ma • prpktpl mind prykig vtyt filpkpn Es igassagi fi 

akrol fiakra • azoknak kik v hagasit tart'ak Fs 

emlekezienek v paranLolatirol : vket tell'eseiteni 

5 Vr v' zekit ménben zerze : es v orzaga mindenen vr 

alkodik : V neki minden angali : algatok vtet • erpbe 

hatalmasok • v ygiet tevén • v bezidinek zavat hal 

lania V iozagi mind algatok vrat : v zolgaloi kik 

V ygiet tezitek V neki minden dolgi • algatok vr 

10 nak • V neki minden vrasaga hel'en en lelkem alg 

vrat Benedic amima mea dominum^ 

EN lelkem alg vrat : en vram istenem igen nagol 

tal Vallásba es ékességbe pltpztel • világgal kprne' 

keztel : miként pltpzettel Meiíiíet ki teriestven mi 

15 kent bprt : kd •^ neki felit vizekkel fedpd Ki fellegbe 

fel meg • ki zeleknek tollain iarz'^ ki te kpvetidet zel 

letekké tez' : es te zolgaidot egp tvzze ki fpldet pn 

pn állasán állattal : prpkpl prpke sem haiol ala : Qz 

pnnek vize v neki kprnpkpzeti • miként pltpzet : vizek 

20 hegeken álnak Te feheitesed elpt el fvtnak te mehnej 

A V a sor fölé van írva. 
^ A103. zsoltár. 

Az r a szó fölé van írva. 
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gprgesedtc;)! • meg rettennek Hegek fel hágnak : es 

vplgek le zalnak • az hel're • mell'et nekik állattal : 

Határt vettél • kik el nem mvlnak : mégsem fordolnak 

fpldet be bvrytaniok Ki kvt feleket wylgegbe ki <b..> 

5 boLatc hegeknek kpzplyk • vizek el fol'nak Iznak parlag 

nak minden bestiái : zamarok zomehan variak : Meií 

nei madarak • raitok lakoznak • kp zirtok kpzpl aggak 

V zavokot Hegeket felpl meg harmatozz • te mvnka 

idnak gpmplLebpl • fpld meg eligezik Apró barom 

10 nak zenat <g9itez> teremtez : es fwet emberi zolgal 

atra Hog fpldbpl keiíeret ki hozi • es bor embernek 

zivet prvltesse Hog v orcaiat ólaiba meg vidamol 

tassa : es embernek zivet kerier erpssphpn Mezpknek 

fai meg elegednek : es libannak cedrosfai • kiket 

15 V vltetet : amot verebek fezkeznek Verue haza v 

nekik hercegek : zarvasoknak magas hegek : gy 

moknak hyedelmek kp zirt Idpkre holdot tpn • nap 

meg esmérte v el rivgottat Setitet tpl : es y Ipn : v 

benne erdei vadak • mind el iarnak : Orozlari kplkek 

20 rivassal • hog ragaganak : es istentpl pnpn magoknak 
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étket lelyenek : Nap fel tamada : es meg g^lekeze 
nek : es pnpn hailokokba helTieztetinek : Ember ki 
megen • v dolgára : es v mvnkaiara' • nap nvgatig 
Vram te mvnkaid hog nagoltak : mindent : 

5 ezzel tyttel : fyld te valalodbol meg telek Ez nag 
tenger : es kezeknek igen teer : amot repesek kik 
nek zaamok ninuen KJLyd lelkesek nagokkal : amot 
hayok mvlnak Az sarkari kit te zerzettel • v neki 
Lalogatnia : minden te tpled var : hog idein v et 

10 keket meg aggad ha te adandaz vk zedegetnek 
kezed ki terieztven : minden iozaggal telik ha ke 
deg te orcadot el fordeitandod : meg haborolnak : v zel 
leteket el vezed : es meg fognak : es ^npn porogba 
fordolnak : Ki bouasd te zelletedet : es teremnek : es 

15 f9ldnek zinet meg vyitod Vrnak diLpsege legén 
prpkpl prpke • vr pnpn mvnkaiaba prpl : Ki fpldre te 
kent : es vtet <ze> rezketteti • ki hegeket illet : es fvsty 
Ipgnek En en Hetembe • vrnak ineklek : en istenemnek 
diLpseitek mig vágok En ekés bezedem • kedves legén 

20 V neki : mert en vrban gpriprkpdpm Binpspk es 

Az n javított betűnek látszik. 
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hamossak • f^ldryl f9gganak meg : vg hog ne legének 

en lelkem alg vrat Confiteminí dominó^ 

VAll'atok vrnak • es kialLatok v nevet : nemze 

tek k9Z9tt • hirdessetek v mvnkait InekeH'etek v 

5 neki : es dÍL9sehetek v neki • bezill'etek mind v uvdait 

DiLekegetek v zent neveben • vratkeres9knek ziv9k 

9r9ir9n Kérésietek vrat : es er9SS9retek meg • v zinet 

mindenkor kérésietek Emlekezietek v uvdairol ki 

ket t9t : v ielenetit : es v zaianak itiletit V zolga 

10 inak ábrahámnak magzatiról : v valaztottarol ia 

kob íiarol V mi vronk isten9nk • v itileti minden 

f9ld zelen V hagasarol 9r9ke meg emlékezek : 

ygyr9l • kit ezer nemzetnek paranLolt kit ábra 

hámnak zerze : es v isakra • 191 esir9l Es azt iakobnak 

15 paranLoladba t9kelle : es israelnek • 9r9k hagasba 

Mondván kanaan f9ldet • neked adom • te 9r9k9d 

nek k9telet Mikort kvrta zammal volnának • es 

V lakói igen kevesen Es nemzedb9l nemzedbe el 

ménének : es orzagbol mas nep k9zibe Eg embert 

20 nem haga • V nekik ártania : es v irettek kirarokot 

1 A 104. zsoltár. 
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reiagata Ne illessetek • en kristosimot : es en profeta 

imba ne atkoziatok Es v ehsiget hiva fyldre : es 

kenernek minden ereet meg tpre V elyttpk em 

bért boLata : losef el aroltatek • vnsegebe' V lábait 

5 kalodába alazak : v lelke vas által mene : mig nem 

V igeié ipne Vrnak zep bezede • meg gerieste vtet : el 

kvlde kiral' • meg olda vtet : népnek feiedelme • es el 

boLata vtet V hazának vrava zerze vtet : es mi 

nden valalanak feiedelmeve hog <i feiedelmit ok 

10 tatnaia • miként 9n9n magát : es v venit bplLeseg 

re tanytanaia Es israel be mene egiptomba : es 

iakob kaam fpldebe • vendég lakoss vala Es v népet 

igen teriezte • es vtet • v ellensegire erpsseite Meg 

fordeita v zivcjkpt • hog v népet gvlplneiek : es v 

15 zolgainak Lalardsagot tennének BoLata zolga 

iat moisest : es kit valazta vtet aaront V ielen 

seginek igeiét • v belelek vete • es Lvdaknak ige 

iet kam fpldebe Setetet boLata : es vket meg sete 

teite : es v bezedit meg nem masla V vizeket 

20 vérre valtoztata : es v halokot meg ple V fpldpk 

A második e a szó fölé van írva. 
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bekakot teriezte • v kirali hazokban Monda es iyve 
zviíog : es bvd^s fireg • mind v tartomariogba' <K9 essp 
k9t> V esseket kv esse teve • v fyldogben ig9 tv 
zek V nekik zilcpiyk t̂ es figeieket vte : es v ve 

5 gekbeli fakót meg tpre Monda • es sáska • es Lereboli 
ipve • kinek zama nem vala Es v ípld^kben • minden 
fwet meg pn : es v fpldpknek minden gpmplLet 
meg 9ve Es v földökben • minden elpl zvlpttet vte 
V nekik minden mvnkaioknak^ eleit Es v 

10 kyt ki hoza • ezvstel es araniíal : es v teriedeseg 
ben <•> beteg nem vala Egiptom v elp mente 
kben prple • mert v felelmek raiok zalla V ol 
talmokra felleget el teriezte : es tvzet hog 
yel nekik vilagoseitana Kireek : es fvr el ipve 

15 es vket mennek kerierevel elegeite Meg ha 
sazta az kp zirtpt : es vizek fol'anak : fol'o vize 
ken zarrazon által meűenek Mert v zent beze 
derpl emlékezek • ki volt v zolgaiahoz ábrahám
hoz Es ki hoza v népet • prvendesben • es v valaz 

20 tottit prpmben Es azoknak : nemzeteknek tartó' 

' A fío a szó fölé van írva, helye betoldójellel jelölve. 
Az n a szó fölé van írva. 
Az r a szó fölé van írva. 
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manit ada : es népeknek mvnkait birtak 

Hog V neki igassagit ^riziek • es v tprveiíet 

meg keressek Conütemini dominó quoniam^ 

UAll'atok vrnak mert io : mert v irgalma 

5 mind prpke ki zol'a vrnak v hatalmit 

az minden diLiretit hallatta tezi Bódogok kik 

itiletet priznek • es minden idén igazat teznek 

Vram te népednek io kelletébe : emlekeziel mi ro 

lónk : las minket te idvpssegeddel hog te valaz 

10 tottid • iozagban latassonk • te népednek prpme-

vel prpl'pnk : hog te prpkpddel dÍLekeggel Mi at' 

t'ainkal pzve vetkeztpnk • hamossat tpttpnk • keget 

lenseget tpttpnk Egiptomba mi att'aink nem er 

tettek te Lvdaidot : nem emlékeztek • te irgalmad 

15 nak sokassagarol Es, bozzontak vtet • tengerre 

mentégben : veres tengerre Es vket meg mente 

V nevéért • hog esmertetneie v hatalmat 

Es meg fedde az erpss tengert : es meg aza : es 

•fket az mel' vizén által vive : miként az kiét 

20 lembe Es vket meg zabadoita • vke gvlplpktpl 

' A 105. zsoltár. 
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es meg valta vket • ellenségnek kezebyl Es az 
vket líomorgatokot : vyz el Bvreita AzogboP 
eg sem marada Es v bezedinek hynek : es v 
diceretit dÍLerek Hamar tevék : vrnak dolgit el 

5 feledek : es nem tvrek v tanaluat lís az kietlen 
ben kívánságot kivananak : es istent az moLa 
rosban kesertek Es v kiriseket^ ada nekik : es v 
lelkekbe elegedest boLata Es v zallasogban mo 
ysest kj sértek^ : vrnak v zentet aaront Fpld 

10 meg hasada • es datant el nele • es abyronnak 
gvlekezeset be fede Es v gvlekezese<g>ben • tvz ger 
iede • bin9S9k9t láng meg igete Es oreb hegen 
borivt gartanak : es balvant imadanak & v di 
Lysegeket • valtoztatak : eg zena ev9 borio ke 

15 pehez Istent el feledek • ki vket • idv9zeitette 
vala • ki egiptomba nagsagosokot t9n : Lvdaso 
kot kam f9ldeben : yiedeteseket ver9S tengerben 
Es monda hog vket el vezteneie • ha v valaztot 
ta moises • az t9resben • v el9tte nem allot volna : 

20 Hog v haragiat el tagytanaia : es vket el ne 

Az/javított betű. 
Az első i e-ből javított betű. 

^ A y e-ből javított betű. 
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vezteneie : es kívánatos fpldet semmivé tartanak : V 
bezedinek nem hynek : es v hailokokba morganak 
vrnak zavat meg nem hallak Es v kezet fel emele 
raiok • hog az pvztaban eyteneie vket : es hog mag 

5 zatt'okot • nemzetek kpzpt • le vetneie : es vket el 
oztanaia tartomanokban Es kezdenek belfegort 
es holtakert való áldozást enek^ Es v lelemeseg-
ben • bozzontak vtet : es v bennek tpres meg 
sokasola Es phines el9 álla • es kegelmet lele 

10 es az tpres meg zvnek : Es vneki igassagra ve 
tétek • nemzetrpl nemzetre • es mind prpke Es az 
vetekedp viznel • bozzontak vtet : es v ir9tt9k : 
moyses meg farrada : mert v lelket meg bagaz 
tak Es moises v nekik monda • hog az nemze 

15 tekét el nem veztettek volna : kiket vr mondót 
volna V nekik Es el elvegplenek • nemzetek k9 
zibe : es v dolgokot meg tanolak : es v balvani 
nak • zolgalanak : es v nekik vezedelmekre l9n 
Es V fiókot • es liaiíokot 9rd9g9knek aldozak : 

20 & <az> ártatlan vert 9ttenek : v fióknak : es v leahok-

^ Az M javított betű. 
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nak veret : kiket : kanaan : balvariinak aldozanak 
Es fyld ver mia meg dpglek : es v mvnkaiokba meg 
zeplpsple : es pnpn lelemesegben paraznalkodanak 
Ei vr v nepere meg merghpvek : es v prpket meg 

5 vndokla Es <v> nemzeteknek kezébe ada vket : es kik 
vket gvl9ltek vala : azok vralkodanak v raitok : 
Es v ellensegi meg riomoreitak vket : es alaztatanak^ 
V kezegben : gakorta zabadeita vket Vk kedeg v 
tanalLokban : vket ingerlek : es vn9n hamossagog 

10 ban • alaztatanak Es lata mikoron riomorgana 
nak : es v imaLagokot meg hallá : Es v hagasarol 
meg emlékezek : mind 9r9ke : es v irgalmának 
sokassagaent meg bana Es vket irgalmagba : 
ada • minden el9t : kik vk9t fogdostak vala Mi vronk 

15 isten9nk • idv9Z9h minket : es nemzetek k9zz9l g9h 
meg minket Hog vall'onk te zent nevednek : es 
dÍLekegg9nk te diLeretedbe Israelnek vra istene 
aldot 9r9k9l 9r9kjg- : es minden nep monga : 
legén legén Coníiteminí dominó^ 

20 VAllatok vrnak mert io : mert v irgalma 

Ana a szó fölé van írva, behúzva a megfelelő helyre. 
A / talán e-ből javított betű. 

' A106. zsoltár 
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Mind 9r9ke Moiígak immár kik vr mia meg val 
toztak : kikel ellenségnek kezebpl meg valtot : es 
tartomanogboP meg g9it9tte vk9tl Nap kelett9l 
fogva : es nap nvgatt9l : fel zelr9l : es tengerről : 

5 Kietlembe mouaroson • teveigenek : lakozó var 
osnak vtat meg nem lilék : Éhezvén es zomehoz 
van • v lelkek v bennek meg foga Es mikoron 
nomorgananak' vrra kiáltanak : es v ziksegek 
b9l ki ragada vket Es vket ki vezete egenes 

10 vtra • hog lakozó varosba mennének Vrnak v 
irgalmassagi vallanak : es v Lvdai ember** fiai 
nak Mert hyv lelket elégelte : es ehez9 leket io 
zaggal meg t9lte Setetben es halainak ariíe 
kában vl9k9t : koldolasba es vasba k9t9zteket : 

15 Mert vrnak v bezedet ingerlek : es felségnek tanai 
Lat bozzontak Es v ziv9k mvnkaba meg aláz 
tatek : es meg beteg9lenek : es nem vala ki segeiteneie 
Es vrra kiáltanak : mikoron riomorgananak : es 
V ziksegegb9l ki mente vket Es az setetb9l • es halai 

20 nak arriekabol : ki vezete vket : es v k9teleket meg 

' Ano a szó fölé van írva, behúzva a megfelelő helyre. 
Az ̂  e-ből javított betű. 
A na a szó fölé van írva. 

* A í>/>-ből javított betű. 
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zaggata Vrnak v irgalmassagi vall'anak : es 
V Lvdai ember fiainak : Mert ere kapvkot meg 
tpre : es vas aitokot le tpre Es vkyt v hamossag 
oknak vtabol • fel véve : mert v hamossagokert al 

5 áztattak V lelkek minden étket meg vndoklot 
es halainak kapvihoz kcpzeleitenek Es vrra kial 
tanak mikoron nomorgananak : es v ziksegegb9P 
kimente vket V igeiét boLata • es meg vigazta 
vkpt : es v vezelegbpl • ki ragada vkpt : Vrnak v ir 

10 galmassagi vallanak : es v Lvdai ember fiainak : 
Hog diueretnek áldomását áldozlak : es v dolgit 
prvendve hirdessek Kik haiokon tengerbe zallonak 
sok vizekben mvnkalkodnak Vrnak vk láttak 
mielkedetit : es v Lvdait feneken Monda es az hab 

15 zellette elp álla : es v habi fel emelkedenek : Fel hag 
nak menriekig : es le zallonak prvenig : v lelkek 
az gonozba lankadozvala : Meg haborolanak : 
es meg indolanak : miként reezeg : es be líeleteek 
minden • ezek- Es vrra kiáltanak • mikoron nomor 

20 gananak : es v ziksegekben ki vezete vkpt Es tengernek 

193 
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A második gfc-ból javított betű. 
A szó fölötti jelele éilelniezése bizonytalan. | Volf v eíze;t-nek írja át: Nytár. XII, 93.] 
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veezet • zel < lelke > leiekké allata : es v habi vezteglenek 
Es 9r9lenek hog • veztegseg vagon : es vkpt ki veze 
te • 'V akaratt'oknak partt'ara Vrnak v irgalmi 
vallanak : es v Lvdai ember fiainak Ez népnek 

5 g9lekezesekbe fel magaztaH'ak vtet • es vineknek 
zekiben • dÍLeriek vtet Fpl'o vizeket pvztava tcjn 
es vizeknek • ki fol'asat : zomehsagga GymylL ter 
mg földet sovariiía : benne lakozóknak • gonossa 
gokert Pvztat vete allo vizekké : es vizetlen fQldet 

10 kvt feiekke Es ot éhezőket' helliete : es lakozó 
varost zerzenek : Es parlagokot be vétenek : 
es zplpt vtetenek : es zvlp gymplLpt t^nek Es 
meg alda vket : es igen meg sokasolanak : es v 
barmokot nem kevesbeite : Es meg kevesplenek 

15 es gonozoknak líomoreitasatot • meg keserplenek 
es bantastpl Az feiedelmekre vetélkedés pltlek : es 
tevelgete vket : az vtatlamban : es nem az vtban 
Es zegensegbpl • segent kî  segelle : es tarsasagokot 
tgn • miként iohokban Az egenesek latt'ak ezt 

20 es prylnek : es minden hamossag be dvgia v zaiat 

' Az e javított betű. 
" Átjavított betű. 
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mt^ c^h/m ti a.) hailcLK rta^ v^^/- nwy 
Pieicm <iW4»t> ettini tnana/f^frstftnntí tf 
Ci^int (.n/rtemtuk nVqaltriAl\>Mt'fi kiuUént 
'^lenben lemfnkqtnitK^'iatkéM. HbrniUUf ti 
iciujtctft c»i nf^fem-i- • ii(cftné^ tn ttíKtm 
^a-aitHi'K liftttk d}iifi ymu/kki^t^yftjtf-
ín^m:kiVc\tf-tnfffm ih^miAt^nemietrei^ 
kitnmkttel vyWo'i/rrMmit:vfíkbenkitvm 
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ki az ezes : es prizi • ezeket • es meg érti vmak 

V irgalmassagit Paratum cor meum' 

ISten kez' en zivem : en zivem kes : en dÍLpse 

gémbe • ineklek : es diLpseitek En diupsegem • 

5 tamag fel • psalter es hegedp : hóival felkelek Vram 

népek kpzpt : neked vallok : es nemzetek kpzpt 

neked dÍLpseitek Mert nag te irgalmad : meri 

riek felpt : es te bizorisagod fellegig Isten magáz 

tassal meririek felpt : es te dÍLpseged minden 

10 fpldpn : hog te zeretpid : ki zabadol'anak : Te iog 

odval idvpzph engem : es hal' meg engemet 

isten V zentiben monda En prvendek Sikimat 

meg oztom : es az hailokoknak vplget meg 

merem Galaad enim Manasses es enim • es 

15 eflraim en felemnek rivgalma Ivda en kiral'om 

Moab en remensegemnek : latkaia Idvmeaig el 

terieztem en cipellesemet : idegenek en nekem 

barátosok Ipttek Az erps varosba • ki <...> vezet 

engem : ki vezet engem idvmeaig Nem de te e isten 

20 ki minket el vztel : es isten mi erpnkben ki nem 

^ A 107. zsoltár. 
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meg Az riomorosagrol ag nekünk segedelmet 

mert emberi idv9zeites hewsag Mi istenben io 

zagot tez9nk : es v mi ellensegonkyt semmié tezi 

ISten' ne veztegl'ed en diLeretemet : mert deus 

5 binysnek v zaia • es Lalarnak zaia en ram meg 

líilt ilalard líelvel • en ellenem zolanak : es gv 

Ipsegnek bezidivel k9rn9l V9nek engem : es in 

gen viaskodanak en ellenem Hog mar engem 

zeretnek • vk • rágalmaznak vala engemet : en 

10 kedeg imádok vala Es en ellenem ioert gono 

zokot vetnek vala : es en zerelmemert gvlyseget 

V raia zerezi binpst : es v iogia felpl • prdyg al'on 

Mikoron itiltetik : karosol ipipn ki : es v imaLaga 

legén bvnre V napi kevesen legének : es v pvs 

15 ppkseget egeb vege V fiai arvak legének : es v 

felesege pzveg : V fiai el vitessenek tapogvan tevel' 

gesbe : es koldvl'anak : es v lakó hel'egbpl ki vettesse 

nek KplLpnlp meg tvga minden vágat : es v 

mvnkait : idegenek el ragadozlak Neki ne 

20 legén segéde : es ne legén ki v arvain kpriprpll'ípn 

' A 108. zsoltár. 
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V fiai vezedelemre legének : eg nemzetben v neve el 
vezien V att'anak hamossagok • elp ipipn emleitetben 
VT elpt : es v ariiíanak bine meg ne liztollbn : lege 
nek mindenkor vr ellen • es fpldryl • v emleitesek el 

5 vezien • azért hog irgalmat tenni nem emlékezek 
Es eg vagtalan • zegen koldos embert haboreita 
es zvbeli keservest pldpzni' lís átkot zerete : es meg 
iy vneki : es áldomást nem akara : es el tavozjk' 
V tvle : Es átkot raia vyn • miként pltpzetet : es v 

10 bele : vgan be mene : miként viz : es v tetemebe : 
miként ólai Vgan legén v neki • miként pltpzet 
kibe pltpzik : es miként pv • kivel mindenkor : 
pvedzik Ez v dolgok • kik engem vr elpt ragal 
máznak : es kik en lelkem ellen gonozt zolnak 

15 Vram vram • de te teg en velem tenen nevedért 
mert édességes te irgalmad MenL meg engem : 
mert en vagtalan • es zegen vágok : es en zivem en 
bennem meg haborolt Miként el hailo arnek 
en vgan el vetetem : es ki tiztolek miként sáska 

20 Bpit mia en térdem meg betegple : es ólaitól en testem 

' Azjavított betű. 
^ A ye-ből javított betű. 

197 
99r 

433 



Htmfíytl Cngflmtcii^t^tA^ffUr»/r»i«-w<5i 

}oktUkl^^ltntk cn \Amir^ itfCrt ^faUok.ef/p 
^4A lip}ft-"^n^2em \ttl^,^ j^fVruk vs^k/t 
[^ aiUfik: hc^ t^ttktyl CT klkcmtt- mű? mcntfntii 

jti Kdei tt (ÍUnfí^i^ k^iph v;<nllie^niA ^tíftt 

Veíf^f* f:^>n^^ rt<̂ t4M: \fUaff Vt/ily eífh'cn-

íi mfo^ itfk(f\fck -.Ci V> m ^ n*m hiVirU ti 

file:///fUaff


meg valtozek : Es en v nekik vtalatos Ipk : lata-

nak engem : es v feieket ingatak En vram iste 

nem segél' engem : te irgalmadent menü meg 

engem • hog tvgak : hog ez te kezed : es vram 

5 vtpt te tptted • Qk átkoznak : es te aldaz : kik el 

lenem támadnak poreitassanak : te zolgad kedeg : 

prpl Kik engem Tagalmaznak : pltpzienek zigen 

be : es V zigenekben pltpzienek • miként bellees 

zokriaba Vrnak en zamba igen vallok : es so 

10 kak kyzpt diterem vtet Ki zegenek iogia fe 

I9I allapek : hog ezektpl en lelkemet meg menteneie 

dixit dominus dominó VeLcrnere való nocturnos' 

UR monda en vramnak : vl' en iogom felpl 

Mig nem te ellensegidet : en te lábat alat 

15 való zekre tezem Te erpdnek vezzpet • vr sionbol 

ki kyldi • te ellensegid kpzpt vralkodnia Eleb te 

veled • te erpdnek napian : világ viselp elpt : en : 

mehembpl : zenteknek feiíessegebe zvlelek tedeg 

Vr meg eskyvek : es v meg nem baiíiía : te 

20 pryk pap vag : melhisedeknek • zereient Vr v 

A 109. zsoltár. 
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haragianak napian • te iogod felpl • kiral'okot el 
tpre Nemzetek kpzpt itil : tpreseket be tglt : feieket 
sokaknak fpldebe • égbe ver Vton arvizbol yveek' 
azért 'v feiet fel magaztala Confitebor tibi^ 

5 UR en tell'es zivembc?! neked vallok : igazak 
nak tanalLaba : es gvlekezesebe Nagok vr 

nak mivelkedeti : minden v akarattara : ki kerestet 
nek V dolga vallás : es nagoitas : es v igassaga grpk 
kgl grpke marad V Lvdainak emleitetet^ teve : irgal 

10 mas : es irgalmazó vr • vtet felgknek : étket ada : V 
hagasarol : gryke meg emlékezik : v dolginak ereiét 
"̂  népének hirdeti Hog v nekik nemzeteknek grp 
kpkgt aggá • v kezének mielkedeti • bizorisag es itilet 
Minden paranLolati hivpk grpkpl prgke • meg ergs 

15 spltek bizonsaga : es egenessegbe Ipttek : "Vr v népének 
valLagot kylde : v hattat pryke paranLolta Zent 
es yedetes v neve : bglLesegnek kezdése • vrnak felelme 
Azt tevgknek mindennek • io érteim • v dÍLereti prpk 
kpl grpke marad beatus vir qui timet dom//iHin^ 

20 BOdog ember ki vrat feel : v páran Lolatt'aban : 

Az egyik e a szó fölé van írva. 
^ A110. zsoltár. 

Az utolsó í javított betű. 
•* A U l . zsoltár. 
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igen akaratos f(f\d(fn v magzatt'a hatalmas lezen 

igazaknak nemzett'e aidatik DiLpseg es kazdagsag 

V hazába : es v igassaga yrpkyl pryke marad Setetbe 

igazaknak világ tamada : irgalmas : es irgalma 

5 zo : es igaz Vig ember • ki irgalmaz : es k9lL9nl : itilet 

be • V bezedit meg zerzi : mert mind (̂ rpke nem hara 

gozik Igaz 9r9k emlekezedbe lezen : gonoz hallomás 

tol nem feel Kez' v zive vrban remenkedni : v 

zive meg er9SS9lt : meg nem indol : mignem v 

10 ellensegit meg vtall'a Oozta • es zegeneknek ada 

V igassaga 9r9k9l 9r9ke marad : v zárva dÍL9seg 

be fel magaztatik Bin9s latt'a • es meg haragozik 

kocog V fogaival : es meg lankad : el vez' bin9S9k 

nek kivanatt'ok : dÍL9seg att'anak laudate pueri' 

15 GErmekek diterietek vrat : diLerietek vrnak 

V nevet Aldot legén vrnak neve : matol 

fogva mind 9r9ke Nap kelett9l fogva : mind nap 

hvgatig diLeretes vrnak v neve Vr minden ne

mzet fel9t • fel magaztatot • felség : es meriheken 

20 V dÍL9sege Ki oll'an ment mivronk isten9nk ki 

fen lakozik : meiínen es f9ld9n alazatosokot neez 

' A112. zsoltár. 
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Fpldrpl novol'ast fel költ : es ganeibol zegent fel 
tamazt Hog vtet feiedelmekkel vitesse : v népe 
nek fejedelmivel Ki magzatlant : hazában lakoz 
tat : ki fiaknak aiíiíat vigga tezi In exitu' 

5 ISrael egiptombol ki ipvetibe : iakob hazának po 
gan nep kpzzpl V zentsege ivda Ipn : v hatalma 

israel Tenger lata es el fvta : iordan vizha for 
dola Hegek vgan prvendenek : miként kosok : es 
dombok : miként iohoknak bararii Tenger mid 

10 vagon • hog el fvtal : es te iordan : hog vizha fordo 
lal Hegek vgan prvendenek miként kosok : es dom 
bok : miként iohoknak barani • Vrnak zine elpt 
fpld meg indola : iakob istennek orcaia elpt 
Ki kp heget : allo viznek tovia^ fordeit'a : es kp 

15 zirtot : ki fol'o kvt feiekke • Vram nem mi nek 
pnk : nem mi nekpnk : de tenpn nevednek agg 
diLpseget : Te irgalmadon : es te bizoiísagodon : hog 
valaha nemzetek • ne mongak : hol vagon v istenek 
Mi istenpnk kedeg • meribe valamit akara : mi 

20 ndent tpn : Nemzetnek • v balvariok ezvst : es arah 
emberi kéznek mvnkai Zaiok vagon es nem 

A 113. zsoltár. 
^ Azo talán e-ből javított betű. 
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zolnak : zemek vagon • es nem latnak Fvl9k vagon 
es nem hallónak Orrok vagon es nem illatoznak : 
kezek vagon es nem illetnek labok vagon es nem 
iarnak : v torkokba sem vv9ltnek Oll'atanok legének 

5 azok • kik vket gart'ak : es mind kik v bennek biznak 
Israel haza vrba remenkedek • vnekik segedelmek 
es oltalmok Aaron haza vrba remenkedek • vnekik 
segedelmek • es oltalmok kik vrtol feltek' vrban re 
menkettek : v nekik segedelmek es oltalmok Vr mi 

10 rvlonk emlékezek : es minket meg alda Meg aldaa 
israel<t> • hazat : meg alda aaron hazat Meg alda min 
den vr felpkpt : kisdedeket nagokkal • pzve • Vr ennek 
felptte : tegen tv nektek : tv nekek es tv fiatoknak 
Tv vrtol <aldok> áldottak : ki meiíriet es fpldet tptt 

15 Meririet mehiíei <kalnak> kiralanak^ : fpldet kedeg ada 
ember fiainak Vram nem holtak diuernek te 
gedet : mind azok sem kik pokolba zallonak : de 
mi kik ilpnk • algvk vronkot matol fogva mind 
prpkpl 9r9ke Dilexi quoniam exaudiet' 

20 ZEretteem hog vr meg halia : en imaLagomnak 

A második e a szó fölé van írva, helyette más betű állhatott, azt azonban 
a scriptor áthúzta, olvashatatlan. 

A második a a szó fölé van írva. 
^ A114. zsoltár. 
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zavat Mert v fvlet nekem : haita : es en napimba 
imádom halainak banati k9rn9l vpnek engem : 
es pokolnak vezeli leiének engemet : Nomorosagot 
es bánatot lelek : es vrnak' nevet imadam O irgal 

5 mas es igaz vr : menL meg en<gem> lelkem : es 
mi isten9nk k9n9r9ll9n Iffiakot 9riz9 vr : meg 
alazolek : es meg mente engem En lelkem fordol' 
te nvgalmadba : mert vr iol t9n neked : Mert 
halaiból en lelkem ki ragada : en zemeimet k9n 

10 vekt9l : en labaimot Lvzamastol En vrnak : ele : 
véneknek tartomahaba kelletem CredidF 
EN hyvk' : es azért zolek : en kedeg igen alazolek'' 

En el rim9lt9mbe mondek : minden ember hazvg 
En mit fizessek vrnak : mind azokért : kiket nekem 

15 adoth Idv9ssegnek poharat vezem : es vrnak nevet 
imádom : En fogadasimot • vrnak meg fizetem : 
mind V népi el9tt vrnak : el9tte : drága v zentinek 
halála O vram mert en te zolgad : en te zolgad 
es te <zolgadnak fia> zolgalodnak fia En k9telimet 

20 meg zaggatad : diLeretnek aiandokaval áldozok 

' A szó vagy csak elpacázódott, vagy ki van húzva. 
^ A 115. zsoltár. 

A V pirossal a szó fölé van írva. 
•* Az e javított betű. 
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neked : es vrnak nevet imádom : En fogadás 
imot vrnak meg fizetem : mind v népi előtt 
vrnak haza el9tt : iervsal'em tenpn közepette laudate^ 
Minden nemzetek <dÍLerete> diLerietek <vtet> • vrat 

5 minden népek diuerietek vtet Mer v irgalma 
mi rait9nk meg erossíplt : es vrnak bizonsaga mind 
9r9ke marad <lezen> Ad dominum cu/n trihularer 
MIkoron nomorganek vrra vv9ltek es meg 

halgata engemet Vram hámos • aiak 
10 aktol menL meg en lelkem : es Lalard riel9t9l 

Mi adassék : avag mi vettessek neked : az Lalard 
rievlre Hatalmasnak v hylai eles9k^ pvztyto ze 
nekkel Oh en nekem : mert en nekem it lakás 
om meg rivla Cedarban lakozokkal lakam : 

15 igen lakos l9n en lelkem Kik beket gvl9lnek 
vala • azokal Bekes valek : mikoron nekik 
zolok vala : igen viaskod<...>nak vala 
en velem levaui oculos meos in montes* 
EN zemimet fel emelem hegekre : hon 

20 net Í9ne en nekem segedseg / En segédem 

A 116. zsoltár. 
- A 119. zsoltár. 
•' Az 9 e-ből javított betű. 
'' A 120. zsoltár. 
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vrtol • ki mennet es fpldet tpt Te labadot ne ag 
ga indvlasra : es ne zvnpggpn ki téged priz : 
íme nem zviíod sem alozek • ki israelt prizi : 
Vr priz téged : vr te oltalmad • te iog kezeden Nap 

5 estig • nap nem eget tedeg • es hold sem etaltal 
Vr téged minden gonozlol priz • prizie vr te lel 
kedet Vr prizie be mentedet : es ki menésedet 
matol fogvan • mind prpke Letatus sum in hys' 
EQromes vágok ezekbe • kik nekem mon 

10 datanak : be megpnk vrnak hazába lerv 
salem mi lábaink állok valanak te pitvaridba 
lervsalem ki vgan raktatik • ment varos ki 
nek V reze pnpn benne Mert vrnak terie 
desj^ : es teriedesi : oda fel mentek • israelnek tanoi 

15 vr nevének vallaniok Mert ot <.> itiledben : 
zekéket vlenek • david hazának zekin kik ierv 
sal'emnek békéiére vannak • azokot kergetek 
es bpseg téged zeretpknek Te erpddel legén beké 
es bpseg te toronidba En att'amfiaiert es rokoni 

20 meert • te rolád beket zolok vala Mi vronk istenp 

' A 121. zsoltár. 
A ;e-ből javított betű. 
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9nknek hazaért: en iot keresek neked ad te levaui^ 

EN terád emeltem zemeimet : ki meiíriekb 

lakozol íme miként zolgaknak zemi v 

vroknak kezébe Miként zolgaloknak v zemi pn 

5 pn azoiíanak kezébe : vgan mi zempnk • mi vro 

nkra istenonkre • mig nem irgalmaz mi velpnk 

Vram irgalmaz velpnk • vram irgalmaz velpnk 

mert igen be telenk vtalatossagba Mert mi lel 

kpnk igen meg telek • beveknek zegen : es kevel'ek 

10 nek vtalatos : Üiupseg att'anak nisi quia dami/ius^ 

LAk hog mi bennpnk Ipn vr • imar monga 

israel: Lak hog vr mi bennpnk Ipn Miko 

ron emberek mi ránk támadnának • kim ele 

venpn be neltek volna minket Mikoron v mer 

15 gek mi ránk haragonneiek • kim viz min 

ket be bvritot volna : Mi lelkpnk az vizet al 

tal mene • kim mi lelkonk tvrhetlen viz által 

ment volna Aldot vr • ki minket foksagba ne 

m ada^ v fogoknak : mi lelkynk ki ragattatek 

20 miként veréb vadazonak haloiabol haló meg 

torek 

' A122. zsoltár. 
^ A123. zsoltár. 

A szorosan egymás mellé írt szavakat a sor fölött egy vonallal választotta el 
a scriptor. 
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t^rek : es mi meg zabadolank Mi segédeim 
pnk vrnak nevébe ki mennet es fpldet 191 quf 
Kik vrba biznak • miként sión hege ki ierv 

salembe lakozik : yryk sem haragozik V 
5 kpriíple hegek : es vr v népének kprhple : matol 

fogvan mind prgke Mert vr v ostorát binpspknek 
nem haga : igazaknak rezén • hog igazak • v kezeket 
hamossagra ne emell'ek Vram teg iol • ioknak • es 
V zivekbeli egeneseknek Alsagokra kedeg hailokot 

10 vr elo hoz • hámos tevpkkel: beké israelen Inconuerttndo^ 
Slonnak fogságát vr meg fordeitasaba • vgan 

Ipnk • miként vigaztaltak Tehát mi zank 
vigasaggal meg telek : es mi helvpnk prvendesbe 
Tehát mongak nemzetek k9Z9t : vr meg • nagyta 

15 V vélek tételét Vr mi velőnk tételét nagyta • mi 
prpmesek Ipnk Vram fordeiu meg mi fogsagonkot 
miként arviz : alzelbe kik sirva magot vetnek 
prvendesbe aratnak Men9k mennek vala : es sirnak 
vala • hanhakvala v magokot Ipvpk kedeg ipNek pr 

20 vendessel • v keveieket hozván Nisi dominus edificavem' 

^ A124. zsoltár. 
^ A125. zsoltár. 
' A126. zsoltár. 
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ha VT varost nem rakand : heaba mvnkaltak kik 
vket rákiak Ha vr varost nem 9rizend : heaba vi 
gaz ki vtet őrizi Heaba vagon nekt9k világ elpt 
fel k9lt9t9k : vles vtan • kell'etek fel : kik bánatnak 

5 keneret ezitek Mikoron v zeretcpinek almot adand 
ime vrnak v prpke • érdemnek fiai • hasnak g9 
mplui Miként hatalmas kezébe hilak : vgan ki tiz 
tvlatnak fiai Bódog' ember ki Qnpn kivanatt'at 
V bel{;)l9k be tplt^tte ; nem poreitatik mikoron kapv 

10 kon V ellenseginek zoland beati omnes : -' 
BOdogok mind kik vrat felnek • kik v vtaiba 

iarnak ki te kezed mvnkait ezed • bodog vag 
es neked iol lezen^ Te feleseged te hazadnak mellété 
oll'an miként bp zilp ty Te fiaid miként olayfa 

15 nak : vysagi • te aztalodnak kc r̂hple íme isten fii? 
ember • ig aidatik Vr kedeg sionbol algon : es lássad 
iervsalemnek ioit • te iltednek minden napit : 
Es lássad te fiaidnak fiait : israel beké Sepe expugnűveru/ií" 
líiiosagomtonfogva • gakorta vittak meg 

20 engemet : monga immár israel Iffiosagontol 

A <íj-ből javított betű. 
^ A127. zsoltár. 

A második e betűt először a szóban javította a scnptor, majd a betű fölé is leírta. 
'' A 128. zsoltár. 
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fogva gakorta vittak meg engemet : es bizoií nem 
árthattak énnekem En hátamon vakargattak bi 
n9S9k • V hamossagokot el npitottak Igaz vr • binp 
spknek • homlokokot be fakazt'a : poreitassanak • es 

5 tériének vizha • mind kik siont g /̂lpltek Oll'anok 
legének • miként hazhean zena : ki kiiípvese elyt 
meg aza Kibgl arto v kezet • be nem tylti : es v (jxl 
let ki kpveket zed E& kik elo mvlnakvala nem mon 
dak : vrnak áldomása raitatok : vrnak nevébe aldonk 

10 tikteket DiLeret att'anak De profondis clamavi' 
URam en^ melsegbpl rad vvpltek : vram hall'ad 

meg en zomot Te fvleid vgekezienek en 
kvn9rgesemnek zovahoz Vram ha hámossá 
gokot • meg tartandaz : vram es ki tvrheti' : vram 

15 mert te nálad kegelmezes : es en te tprvenedert 
tvrelek <tedeg> téged En lelkem v igeiebe tvre 
en lelkem vrba remenkedek Holvali vigazas<t> 
tol fogva : mind eiyg • israel vrba • remenkeggek 
Mert vrnal irgalmasság : es ^ nála bp valLag 

20 vagon Es v israelt minden hamossagbol meg valt'a 

A 129. zsoltár. 1 

^ Az e/l a sor fölé van írva, helyelte más betű állhatott, az azonban pacás, 
olvashatatlan. 

Az r a szó fölé van írva. 
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URam^ en zivem • fel nem emelkedek : es en 

zemeim fel nem meredtek En nagokba sem 

iartam : sem en felettem való uvdakba hanem 

alázatoson érzek vala : de en lelkem fel magázta 

5 lam Miként eml9t9l meg fogót : vgan meg 

fizetés en lelkembe Israel vrba remenkeggek 

matolfogva mind gryke Mementó domine dauz'd^ 

URam emlekeziel davidrol : es mind v ze 

ledsegerpl Miként vrnak eskpt : iakob istene 

10 nek fogadást t^t Ha en hazamnak hailokaba 

menendek : ha en leplemnek agába hagandok 

Ha en zemeimnek almot adandók : es en zem 

em fedelének zvn9dast adandók : ILs en idymnek 

<nv> nvgalmat : mig nem vrnak hel't lelek : ia 

15 kob istenének hailokot íme vtet eíTrataba 

hallok : erdpnek mezein lelpk meg vtet V hai 

lokaba be megpnk : az hel'en imagvk hol v lábai 

állottak Vram kel' fel te nvgalmadba te : es te 

zentsegednek zekrerie Te papid 9lt9zienek igás 

20 sagba : es te zentid prvengenek Te zolgadert 

' A 130. zsoltár. 
^ A131. zsoltár. 
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dauidert : te kristosodnak orcaiat • el ne fordeÍL 
Vr : dauidnak bizont eskĉ t : es vtet nem Lall'a^ 
Te hasadnak g9m9lLeb9P : te zekédre vetek Ha te 
fiaid en hagasimot prizendik : es en hagasimot 

5 kikre vket taneitom V fiaies • 9r9k9l 9r9ke te 
zekéden vlnek : Mert vr • valazta siont : vtet 90 • 
9n lakozasara valazta Ez 9r9k9l 9r9ke • en lívgalm 
am • it lakozom mert vtet valaztottam V 9zve 
get : aldvan áldom • v zegenit kerierekel elegei 

10 tem V papit vdv9ssegbe 9t9ztetem : es v zenti 
9rvendessel 9rvend9nek davidnak zarvat vda 
hozom : en kristosomnak Z9vedneket gartottam 
V ellensegit zigenbe 9lt9ztetem : v raita kedeg 
en zentsegem ki virágozik Ecce quam bonum^ 

15 IMe mel' io : es mel kedves : att'afiaknak eg 
g9t lakozniok Miként fvbeli kenet • ki ala 

zal : aaronnak zakalaba Ki v 9lt9zetenek perem 
ere zal : miként hermon harmatt'a : ki sión hegere 
zal Mert vr onnét áldomást paranLolt v 9r9k 

20 iletet dÍL9seg att'anak Ecce nunc henedicitt* 

' Az első a fölött akaratlan, vastag tollvonás van. 
Am<f betoldójellel jelölve a jobb oldali margón található. 

^ A 132. zsoltár. 
"• A 133. zsoltár. 
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Me immár vrnak minden zolgai algatok vrat 
kik vrnak hazába állótok : mi vronk istennek 
pitvariba Elyiel eyiel kezeteket sentsegere 
fel emel'etek : es algatok vrat Vr • sionbol téged 

5 meg algon : ki merinet es fpldet tpt laudate^ 
DiLerietek vrnak nevet : zolgak tiztell'etek 

vrat Kik vrnak hazába állótok • mi isten 
onk hazának pitvarba^ DiLerietek vtet mert 
io vr diLpsehetek • v nevének : mert edpsseges 

10 Mert vr magának valaztotta iakobot : ynpn prp 
kenek israelt Mert en meg esmértem hog vr 
<•> nag : es mi istenink minden isten felpt Vr 
mindent valamit akara : azokot teve • meribe es 
fpldpn tengerben • es minden melsegbe Kpdpkpt 

15 földnek vegerpl ki hozván • villamasokot essze tpn 
ki zeleket pnpn kenLekbyl <ki> elp^ hoz : ki egiptom 
nak el9 zvlpttet : embertplfogva • mind baromig 
veree Egiptom tpn kpzppetted'* ki boLata v ye 
lensegjt' : es v Lvdait farahora : es mind v zolgaira 

20 Ki sok nemzeteket vére : es erps kiral'okot meg ple 

' A 134. zsoltár. 
A b előtt kihúzott vagy pacás betű látszik. 
A kihúzott ki fölött betoldójel van, s ez szerepel az el<f fölött is : valószínűleg oda 

szánta az igekötőt. 
A p betű K-ből, a tt pedig talán d-ből van javítva. (Eredetileg hfZífíted állhatott.) 
A j betű e-ből van javítva. 
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Seont amorreosoknak kiralat : es oggot : basán 
tóral't : es kanaannak minden orzagit Es v prpk 
fpldpkpt : ada prpkbe v zolgaianak israelnek Vram 
te neved prpke • vram te emleiteted nemzesrpl nem 

5 zesre Mert vr v népet meg itili : es pnpn zolgain 
kpnprpl Pogan népnek balvani : ezvst es araií 
emberi kéznek mvnkai : Zaiok vagon • es nem zol-
nak : zemek vagon • es nem latnak • Fvlpk vagon 
es nem hallónak • mert v zaiokban • zellet sinLen 

10 Azokhoz hasonlók legének • kik vkpt garfak : es 
mind azok kik v bennek biznak Israelnek haza 
alga vrat : aaronnak haza • alga vrat Levi haza 
alga vrat: kik vrat feltek • algatok vrnak^ Vr sión 
bol aldot ki iervsal'embe lakozik ConfiteminF 

15 Uall'atok vmak mert io : mert ^ irgalma : 
mind prpke Vall'atok istenek istenének : Vall'a 

tok vraknak vranak : Ki nag Lvdakot tezen pnpn 
maga : Ki érteimbe menneket tpt Ki fpldet <men> 
vizeként^ erpsseitet Ki nag vilageitokot tpt Napot 

20 napnak hatalmára Holdot • es hvgakot : eynek 

^ Az n ű-ból, az a pedig talán í-ből ja\ított betű. 
^ A135. zsoltár. 

A t olvasata bizonytalan, s a felette levő jelet sem tudjuk értelmezni. 
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hatalmára Ky vére egiptomot elp zilpttpkel pzve 

ki izraelt v kpziylyk ki hoza Hatalmas kézzel 

felséges karral Ky veres tengert ozlasra ózta ky 

israelt v kpzepin által vive Es farahot v ereié 

5 vei vzve • veres tengerbe vezte Ky v népet kiét 

lenen által vive Ky sok nemzeteket vére Es 

eross kiraíokot 9le Seont amorreosoknak kira 

l'at Es oggot 

basannak kdral'at Es kanaannak • minden orzagit' Es y fpldpkpt 

prpkbe^ ada Isra 

10 élnek v népének prpkbe Mert mi alázatossá 

gonkba emlékezek mi rolónk Es meg valta 

minket mi ellensegpnktpl Ky minden testnek 

itket ad Vall'atok menni Idral'anak Vall'atok 

vraknak vranak : mert prpke v irgalma Super^ 

15 Slon babillonnak folb vizén : mi idpn rolád 

emlekezpnk vala : ot vlpnk vala : es sironk vala 

Ot kpzepin az kvaLon hog vlpnk vala • fel f̂ g 

gettvk mi orgonankot Miért kik minket fog 

van vittek vala • ot minket inek zorol kérdez 

20 nek vala Es az kik el vittek vala • sión béli inek 

Az Es kanaannak minden orzaffX szavakat a 8. sorból betoldójellel a scriptor a 9. 
sorba helyezte át. 

2 

Az e a szó fölé van írva. 
^ A136. zsoltár. 
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ekb9l inekl'etek nekpnk • ikes ineket Vrnak ineket 
idegen fpldpn hog inekl'vk lervsalem ha téged el 
feledendlek : en iogom feledesnek adassék En líelvem 
iiíemhez raggon : ha te rolád nem emlékezem : ha 

5 en 9r9memnek elein téged elpl nem vetendlek ie 
rvsalem • Vram • iervsal'emnek napian emlekeziel meg 
edom <kirarrol> fiairól Kik v bennek mongak sem 
misvl'etek • semmisvl'etek • mind fenékig Babillon 
nak naval'as leaiíi • bodog ki neked meg fizeti • te 

10 fizetésedet • kit nekpnk fizettél • Bodog ki germe 
kit tart'a : es vket kvre eitj Confitebor tibi' 
URam mind en télies zivembpl neked vallok 

mert en zamnak zavit meg haliad An 
galok elpt diLpseitek neked • te zent templomodra 

15 imádkozom : es te • nevednek vallok Te irgalmadon 
es te bizorisagodon • mert te zentedet • minden • nev 
felpt • nagoitatod Vala mel' napon hoziam hivan 
dolak téged : meg hal' engem : iozagot- en zivembe 
meg sokaseitaz Vram • fyldnek minden kirali : ne 

20 ked vall'anak : kik te • zodnak • minden bezedet hallottak 

' A 137. zsoltár. 
^ A / á-ből javított betű. 
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Es vrnak v vtaiba • inekell'enek : mert vrnak nag 

dÍLysege Mert igen felséges vr : alaztakot nez 

es magassakot távol meg esmér Ha nomorosagnak 

kpzepin iarandok • meg eleveneitez engem • es te 

5 kezedet en ellensegimnek haragiara teriezted : 

es te iogod idvcpzeite engemet Vr en éretem' meg 

fizec^ • vram te irgalmad • mind pryke : es te kezeid 

nek mvnkait meg ne vtall'ad domine probasti-

URam meg kesertel engem : es meg esme 

10 rel • te en vlesem : es en fel kelesem meg 

esmérted En gondolatimot meeg távol meg er 

tetted • en psveiíimet • es en mertekemet meg le 

lyd Es, t\(fhb meg láttad minden vtaimot : mert 

bezid ninLen en nelvembe Vram ime te minden 

15 vyakot • es regieket • meg esmértél • te zerzel engem 

es te kezedet ram veted • Te tvdomariod t9lem LV 

dalatos \(fn : meg batorolt : es hoziaia nem tehetek 

Te zelletettpl hova meiíiíek : avag te orcádtól ho 

va fvssak Ha méhbe fel hagandok • te ot vag 

20 es ha pokolba zallandok elpttem vag Ha hóival 

A második e a szó fölé van írva. 
^ A138. zsoltár. 
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ncjiím Keitf tt 6a2<t/î  igtn hfAKfn̂ -.V ftMn 
jt^tk tgtn m^ ifat^tolt-líl^jAmiáfim "^kih^ 

ttnfffU ff^tm/tíf^fMfínéá'fci Mwuíri.-cy 
m^r) vtUi v^Al/ítn hú hnfféifi*' mei) ^kn 
^\txUn^f itnbcteK íAVpyoí*^e(Cntférn^et*-

s 

file:///Knnd


217 

109r 

en tollaimot ragadandom • es tengernek partin 

lakozandom Es maga bizoií oda te kezed vizén : es 

te iogod engem tart Es mondek • netalantan • setétek 

engem meg nomodnak : es ey en világosságom • en 

5 gpiíprpsegembe Mert setétek tvled meg nem ho 

moreinak : es ey miként nap vilagosoltatik : miként 

neki seteti • vgan v világossága Mert en vesémet 

te • birtad : en anamnak hasából • fel fogadal engemet 

Neked vallok : mert te Lodalatos • dolgidot : yedetesen 

10 igen nagytad : es en lelkem meg ismeri En zam 

tpled el titkolván ninLen : mit titkon t9ttel : es en 

< állottam > allatom f9ldnek alsó rezébe Te zemeid láttak 

en t9kelletessegemet : es mind te kpiívedbe irtat 

nak : napok zerzetnek • es v bennek senki Isten en 

15 nekem kedeg • te barátid • igen tiztelendyk : v feiedelm 

segek igen meg batorolt • Meg zamlalom vket • es 

tengeri f9verie felgt sokasolnak • fel tamadek : es 

meges veled vágok Isten ha binpsokot meg 9len 

dez : verleng9 emberek tavoziatok el en t9lem : Mert 

20 gondolatba mondotok • 9n9n városit vegek hev 
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sagokba' Uram nem de • kik téged gvlyltek • gvlylem e 
es te ellesegiden lankadomvala Tpkelletes gvl9segel 
gvlí̂ lpmvala vket : énnekem ellenségek^ Ipnek : 
Isten keserL meg engem : es tvd meg en zivemet • 

5 kerg meg engem • es en 9svenimet • esmérd meg 
Es lássad meg ha hamossagnak vta en bennem 
vagon : es vezes el engem pryk vtra Eripe me • ' 
URam oog meg engem • gonoz embert9l : ham 

OS embert9l oog meg engem Kik ziv9kbe 
10 hamossagot gondolnak • mind napestig viadalokot 

zerzenek'' vala Vn9n nelveket meg eleseitek : mi 
kent kigok : parlagi kigo mérge • v nelvek alat 
Vram 9riz engem bin9snek kezet9l : es hámos 
emberekt9l • og meg engem Kik en iarasimoth 

15 gondoltak meg Lalni : kevel'ek énnekem k9telet 
el reitenek Es az fogóra k9telet hvzanak : az vt 
mellet vezedelmet vétenek en nekem Vrnak 
mondek • te en istenem vag : vram hall'ad meg 
en k9n9rgesemnek zavat Vram vram en idv9s 

20 segemnek ereié • hadnak napian en feiem fel9th 

Az ok a szó fölé van írva. 
A szóvégi efc javítóit betűk. 

^ A 139. zsoltár. 
Az r a szó fölé van íiva. 
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arnekozal Uram en kívánságomról ne ag engem 

bin^snek : en ellenem gondolóknak • meg ne ha^ 

engem • netalantan fel emelkednek V kerengesek 

nek feie : es v alakoknak dolga • vket be fedi V raiok 

5 zenek esnek : vket tvzbe veted : navol'akba meg 

nem állónak Nelves ember foldpn • nem vezettetik 

hámos embert gonoz dolgok • vezedelmreragadnak 

Elmertem hog vr vagtalanoknak tyrvent tezen 

es zegeneknek diadalmat Demaga bizon igazak 

10 te nevednek vallónak : es igazak te zineddel lakoznak 

URam^ terád kialtek • hal' meg engem mik 

oron rad kialtandok igekeziel en zomhoz 

Te elpdbe en imauagom egenesyl'on : miként tem 

ien f<̂ t • en kezemnek fel emelkedési : dellesti al 

15 dozat Vram en zamnak vess prizetet : es en 

aiakimnak kpriípl állassanak aitoiat Gonoz 

sagnak bezedere en zivemet ne hayLad bvn me 

nekedeseket menteni : Hamossag mivelkedp em 

berekéi : es v nekik valaztyttakal • es nem kpzysplpk 

20 Igaz engem irgalmba fedd : es meg zegenget : -

' A140. zsoltár. 
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bin^snek kedeg olaia • en femet meg nem kp 
vereiti Mert en imatagom meeg es v io akar-
att'okba • vnekik biroi kphpz kptelezven emeztet 
tek En bezedemet miként tehetik meg hall'ak 

5 fpldpn el ptlek miként fpldnek siria Mi tete 
mink pokolnak melleié puztolanak : mert vram en 
zemeim te rad : vram benned remenkettem : el ne ved 
en lelkem Qriz engem az halótól kit nekem zer 
zettek : es hámos tevpknek vezedelmetpl Binpspk 

10 V haloiaba esnek • egedpl vágok en mig nem el 
megek DiLpseg att'anak voce mea ad dominum^ 
EN zommal vrra kialtek : en zommal vrra 

kpiíprgek En imaLagom v elptte ki pttpm 
es en líomorosagomot v elptte zolom En zelle 

15 temnek en belplem ki fogatkozasaba • es te en 
psvenimet meg esmérted Az vtban kibe iarok 
vala : kevelek nekem hallót^ el reitenek log felpl 
gondolok vala • es latom vala • es nem vala ki en 
gem meg esmér vala Fvtas en tplem el vezett 

20 es ninten ki en lelkem meg keresneie Vram 

A 141. zsoltár. 
2 

Az első / olvasata bizonytalan. 
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te rad kialtek : mondám te vag en remensegem : 

il^knek fpldebe en rezem Igekeziel en k9ri9rgesem 

hez : mert igen aláztattam Zabadoh engemeth 

engem haborgatoktol : mert meg batoroltak en : 

5 raitam En lelkemet ved ki az 9rizedb9l • te neved 

nek vallania • igazak engem varnak mignem 

fizec' en nekem DÍL9seg att'anak do/n/ne exaudi^ 

URam fvleiddel hald meg en imaLagomot 

te bizorisagodba ved ezedbe en k9ri9gesemet 

10 te igassagodba halgas meg engemet Es te zol 

gaddal itiledbe be ne men : mert te el9tted nem 

minden ÍI9 igazol Mert ellenség haborgata en 

lelkemet : f9ld9n alaza en iletemet Setetegbe 

helliete engemet : miként világokból mvltakot 

15 es en lelkem en raitam meg keseredek • es en zivem 

en bennem meg haborola Emlékezem regi napok 

rol • minden mielkedetibe gondolkodam • te kezeid 

nek mvnkaiba gondolkodom vala Te rad teriez 

tem en kezeimet • en lelkem te neked : miként f9ld 

20 viznel kvl Hamar meg halgas engem vram 

' A 142. zsoltár. 
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meg foga en lelkem Te orcadot ne fordyL el en : 

rólam : es tóba zallokhoz egellp lezek Hóival te 

irgalmadot' nekem hallatta téged : mert en te ben 

ned remenkettem Az vtat nekem esmérte téged 

5 kibe iariak • mert vram en lelkemet terád emeltem 

Vram te rad fol'amtam zabadoh engem en el 

lensegimt^l • mert te en istenem vag : taneh engem 

te akaratodot tennem Te io malaztod el vezet 

engem igaz fpldbe : vram tenijn nevedért • te egén 

10 essegbe meg eleveneitez engem Nomorosagbol 

en lelkem ki vezeted : es te irgalmadba en ellen 

segimet mind el vezted Es el veztez mindent 

kik en lelkemet nomorgatt'ak : mert en te zolgad 

vágok Zombaton vasárnapi veueme benedictus^ 

15 Aldot en vram en^ istenem : ki en kezeimet 

viadalra taneit'a : es en vyimot hadra 

En irgalmam • es en hyedelmem engem fogadó 

es en zabadeitom En oltalmam : es v benne 

remenkettem • ki en népemet en alám engezte 

20 led Vram mi ember : mert neki meg ielentel 

1 

^ A143. zsoltár. 
Az r a szó fölé van írva. 

A szó a sor fölé van betoldva. 
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avag ember fia • mert aleitod vtet Ember hevsag 
hoz <...> hasollnott' : v neki v napi el mvlnak : miként 
arnek Vram haÍLad ala meririedet es zal le vs 
hegeket es fvstplgnek Finlessed villamidot es 

5 vket el puztytod : bouasd ki nilaidot : es meg ha 
boreitod vket Fel9n boLasd ki te kezedet : sok viz 
bol ragag ki engem : es zabadoh^ meg idegen fiak 
nak kezekből Kiknek zaiok hamossagot zolla • es 
V iogiok • hamossagnak iogia Isten vy ineket 

10 ineklek neked : tiz <hvzv> hvrv kintornaban ditp 
seitek neked Ki kiral'oknak idvc^seget adc'' 
ki te zolgadot davidot meg valtad : atkozot tyr 
tpl ragag ki engemet Es og meg engem ide 
gen fiaknak kezegbol : kiknek zaiok hyvsagoth 

15 zola : es v iogiok hamossagnak iogia Kiknek fiai 
miként vy pltpzetek • v iffiosagokban V learii 
ekes9ltek : kprh^l zeppltek • mint templombeli 
kepék V ilees hazok tell'esek : ebb^l amabba tor 
lónak V ivhok gapiasok : b9V9k v ki menésekben* 

20 ^ teheni kpverek V falának ninuen tprese 

Az n (téves helyre) a szó fölé van írva. 
Ad talán javítóit betű. 
A s (nyilván z helyett) a sor fölé van ÍA'a. 
Az első e javított betű. 
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V vcain sem <ne> menés sem vv^ltes • Az népek 
kiknek ezek vannak : bodognak mondottak : • 
bodog nep kinek vr v istenene Exaltabo te dom/'ne' 
En istenem kiral'om • fel magaztallak téged 

5 es te nevednek mind prpke áldok : es 9r9k9l 9r9ke 
Minden napon aldolak tégedet : es te nevedet dy 
Lerem grpke : es 9r9k9l 9r9ke Nag vr : es igen diue 
rétes / es ninuen vege v nagsaganak Nemzet 
es nemzet diLerj^ • te mivelkedetidet • es te hatalma 

10 dot ki zol'a Te nag zentseges diteretedet zoll'ak 
es te Lvdaidot hirdetik Es te iozagodnak felel 
met ki mongak : es te nagsagodot hirdettek Te 
édességednek b9seges emleitetet ki zoll'ak • es te 
igassagodban 9rvend9nek Vr irgalmas • es k9 

15 n9r9letes : t9r9delmes • es igen k9h9r9letes Vr mi 
ndenek édes : es v irgalmassagi : minden mivelke 
deti fel9t Vram minden mivelkedeted neked 
vallbn : es te zentid algának téged Te orzagod 
nak dÍL9seget mongak : es te hatalmadot bezil 

20 lik' Hog te hatalmadot ember'' fiainak esmérte 

^ A 144. zsoltár. 
A ] e-ből javított betű. 
Az első í javított betűnek látszik. 
Átjavított betű. 
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téged • es te orzagodnak nagsagos diupseget Te orza 
god minden (̂ rpknek przaga : es te vrasagod min 
den nemzedb9l' nemzedbe Vr minden bezediben 
hyv : es minden mielkedetiben zent Fel emel 

5 kik le esnek mind : es fel tamazt mind le esteket 
Vram mindennek zemei benned remenkednek 
es te ^ itkeket • alkalmas idpn nekek meg adod 
Te kezedet meg nitod : es áldomással • minden lel 
kést be tpltez Vr minden vtaiban igaz : es min 

10 den mielkedesiben zent Vr kpzel vagon minden 
vtet kiáltókhoz : minden -viet kiáltóhoz bizon 
sagban Vtet fil^knek akaratt'okot tezi • es kpií 
prgeseket meg halia : es vdvpzeiti vket Vr 
mindent < êt zeretpket priz : es el vezt minden 

15 binpspkpt En zam vrnak dÍLeretét zolia : es v zent 
nevének mindé test algon prpke : es prpkpl prpke 
EN lelkem diLyrr vrat : en iltembe- lauda^ 

vrat diLyrek : en istennek diupseitek vala 
mig leiendek Feiedelmegben ne biziatok ember 

20 fiaiban • kikben ninuen idvpsseg V neki lelke 

Az talán í'-ből javított betű. 
^ Az / beloldott betű. 
^ A145. zsoltár. 
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ki megen : es v meg fordol 9n9n f9ldebe<n> az na 
pon minden gondolatt'ok • el vez' Bódog kinek v 
segedelme iakob istene • v remerisege v isteneben 
ki meniíet es fpldet tptt tengert es mindent vala 

5 mi V bennek vagon Ki bizonsagot pryke priz 
bozzo tVrpknek tprvent tezen : ehezpknek' : itket ad 
Vr foglbkot el boLat : vr • vakokot meg világoséit 
Vr le esteket fel emel • vr igazakot igazgat • Vr ide 
géneket priz : arvat es pzveget fogad : es binps 

10 pknek vtat el vezti Vr prpke orzagl : sión te iste 
ned : nemzedbpl nemzedbe laudate dominum^ 
DiLyryetek vrat : mert diLpseites nag io mi 

istenpnknes kedves : es ekés diupseg legén : 
Vr iervsalemet meg rakván • israelnek el ozlasat 

15 meg gpitj Ki zivekbeli tprpdelmeseket vigazt : es 
v tpreseket be kptpzi Ki hvgaknak soksagat za 
mlaira-* • es nekik mindennek neveket ad Vr nag 
es V ereié nag : es v ezenek ninLen zama Vr 
zeledeket fogadó : binpspkpt kedeg alazo Vallásban 

20 inekl'etek vrnak diLpsehetek • hegedpben mi isten 
pnknek 

Az ip e-ből javított betű. 
A146. zsoltár. 
A harmadik/javított betű. 
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Ki f9llegekel merinet be fed : es f9ldnek esset zerez 
Ky hegekben zenat : es fveket teremt emberi 
zolgalatra Ki barmoknak v étkeket aggá : es : 
vtet hyvo : holló fiaknak V akaratt'a nem lezen 

5 lónak erősségében : es neki io akaratt'a sem lezen 
embernek bokáiban Io kellete vagon vrnak vtet 
fel9k9n<ek>' es azokban kik v irgalmán remenkednek 
lervsalem diLeirr vrat : Lauda iervsalem dominum^ 

sión diLeried te istenedet Mert te kapvidnak • 
10 lakatit meg batoreitotta : meg áldotta bennevalo 

fiaidot' Ki<-> te vegeidben beket vetett : es gabon 
adnak zykevel elegeit tégedet Ki v bezedet fpl 
dre boLatt'a serenen fol v bezede Ki havat ad 
miként gapiat • Felleget ozt miként hamvth 

15 V kristalit boLatt'a miként keher beeh • <' 
hidegének zine el9tte ki alhat Ki boLatt'a v 
igeiét es vket meg lageit'a : v zele fv : es vizek 
fol'nak Ki v igeiét iakobnak meg vzeni • israel 
nek igassagit : es v itiletit Nem t9n ekkepen mi 

20 nden nemzetnek : es v itiletit nekik nem ielente :'* 

' A második <f a szó fölé van írva. 
^ A 147. zsoltár. 

A második i a szó fölé van írva. 
A sor végén szokatlan vonás van. 
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DiLerietek vrat mennekb9l laudate dominum de Cűelis^ 
dÍLerietek vtet magasságban Mind v angali 

diterietek vtet : dÍLerietek vtet mind v erei 
Nap es hold dÍLerietek vtet : <es meií felpt való : 

5 vizek> mind hvgak : es világ dÍLerietek vtet Meií 
líeknek meiíriei dÍLerietek vtet : es meií felq)tth 
való vizek dÍLerietek vrnak nevet Mert v mon 
da es Ipnek : v paranLola es teremének Allata 
vket 9r9ke : es 9r9k9l 9r9ke paranLolatot vete 

10 es el nem <..>mvlík F9ldr9l dÍLerietek vrat : f9ldí 
eerek : es mind mel'seg Tvz k9 ess • ho íeg • habnak 
zele • kik v mondásat tezik Hegek es minden dom 
bok : g9m9rL term9 fak : es minden cedros faak 
Vadak es minden barmok^ • kígok : es minden 

15 tollas madarak F9ldnek kiraH • es minden népek 
feiedelmek : es minden f9ldnek bírói • Iffiak es 
zizek : vének íffiabakal • dÍLerietek vrnak • nevet 
mert Lak 9n9n neve emelkedek V neki vallás 
meriiíen es f9ld9n • es v népének zarvat fel magáz 

20 tata Zerzet inek mind v zentínek • israel fiaínak 

A 148. zsoltár. 1 

Ab betű v-ből javítottnak látszik. 
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hozia kpzeleitp népnek Vrnak' inekell'etek vy 

ineket : v dÍLerete zenieknek gvlekezeseben Israel 

9r9ir9n abban ki vtet t9tte : es sión leaiíi orvenge 

nek pnpn kiral'okban V nevet diLeriek karban 

5 es dobban es kintornaban diLosohonek neki Mert 

vrnak v népen io kellete vagon • es zeledeket idvys 

segre magaztat Zentek diL^segben prvendenek 

9n9n hailokokban 9r9lenek V torkokban • istennek 

9rvendesi • es v kezekben • éles t9r9k vannak Nem 

10 zetek k9Z9t diadalmat tenniek : népek k9Z9th 

fegedelmeket V kiralbkot kalodába fogdosniuk 

es V nemességeket vasakban hog v bennek 

meg irot itiletet tegenek : ez dÍL9seg mind v 

zentinek Vrat^ dÍLerietek v zentiben : diuer 

15 ietek vtet v ereynek er9S allattaban Diuerietek 

vtet V iozagiban : dÍLerietek vtet v nagsaganak 

sokassagaent DyLerietek vrat kvrt hangossá 

gaban • dÍLerietek vtet kintornaban es hegedoben 

DÍLerietek vtet dobban es karban dÍLerietek vtet 

20 zivekben • es orgonában DÍLerietek vtet io<z> 

' A149. zsoltár. 
^ A 150. zsoltár. 
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zolo cimbalomban dÍLerietek vtet • vigasagos cim 

balomban : minden malazt^ dÍLerien vrat ámen 

Legén atfanak diLpseg • es íivnak tiztesseg 

es zentleleknek vigasság Miként vala kez 

5 dedben ' es immár : es mindenkor • es prpknek 

prpkig ámen Bertalan pap beregvarmegei 

Halabori falvbol nemzett: ez zoltart irta : 

ziletes vtan ezer pt zaz iíolc eztendpben 

Dániel <Abakok profeta > profeta 

10 Ananias azarias missael aldasa^ 

Urnák minden mielkedeti algatok vrat 

dÍLerietek es fel magaztassatok vtet mind 

prpke Vrnak angali algatok vrat : mennek al 

gatok vrat Men felpt való vizek algatok vrat 

15 vrnak minden erei algatok vrat Nap es hold 

algatok vrat : mennek Lillagi algatok vrat H 

armat es Lepegípes : algatok vrat : istennek mi 

nden lelkesi algatok vrat Tvz es hevseg algatok 

vrat : hideg es riar algatok vrat Lepegp esspk 

20 es deer algatok vrat : fag es hideg algatok vrat 

A malazt szó fölé pirossal a lelek szó van írva. 
^ A 230. lap 11. sorától a 231. lap 20. soráig: Dániel 3, 57-88. 
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legek : es havak algatok vrat : yiek es napok alga 
tok vrat Világ es setétek algatok vrat : villa 

mások es k9d9k algatok vrat Fĉ ld alga vrath 
diuerie es fel magaztaH'a' vtet mind 9r9ke Hegek 

5 es vĉ lgek algatok vrat • fpldnek minden^ termpi 
algatok vrat Kvt feiek algatok vrat : prvenek 
es fol'o vizek algatok vrak Cetek es vizekben 
indvlok algatok vrat : mennek minden repespi 
algatok vrat Vadak es minden barmok algatok 

10 vrat : embereknek fiai algatok vrat Israel alga 
vrat : diuerie es fel magaztalla' vtet mind (fvqke 
VRnak papi algatok vrak : vrnak zolgai algatok 
vrat Igazaknak lelkek es zelletek algatok vrat 
zentek es zvbeli alázatosok algatok vrat Anania 

15 azaria misael algatok vrat diLerietek es fel ma 
gaztassatok vtet' mind prpke <ngalok> Algvk 
attat es fivt zent leiekéi : diuerivk • es fel magaztas 
svk vtet minden prpke Aldot vag vram meií 
nek erpssegeben : es diLeretes • es diLpseges es fel ma 

20 gaztatot mind prpke Benedictus dom/zu/s dcus israel 

Az ll'ss-hő\ van javítva (esetleg fordítva: //'-bői lett ss). 
A szó fölött tintanyom (betű?) van. 
Az e egy olvashatatlanul áthúzott betű fölé van írva. 
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Aldot' vr isten israel • mert meg latogata : es 

valLagot tpn v népének Es idvpssegnek zarvat 

nek9nk fel emele • v germekenek davidnak haza 

ban Miként zolt zent profetai<n>nak zaiok <altal> 

5 mia • kik 9r9kt9l vannak Zabatsagot mi ellen 

seginkt9F • es mindeninknek kezekb9l kik minket 

gvl9ltek Irgalmasságot tenni • mi att'ainkal 

es meg emlékezni v zent t9rvener9l Eskvth 

t9rvenr9l • mel'et esk9t • mi att'ankra ábrahám 

10 ra • nek9nk adnia Hog mi ellenseginknek 

kezekb9l zabadolvan • filelemneF kvl • zolgal'onk v 

neki Zentsegben • es igassagban v el9tte • minden 

napinkban Es te germek felségnek profetaia 

neveztetil : mert vrnak v̂  orcaia el9t meg ; v vt 

15 ait gartanod Idv9ssegnek tvdomaiíat adnod 

V népének : v bin9knek boLanatt'ara Mi isten9nk 

nek irgalmasságos béli mia • kikben latogata min 

ket • fel9l támadván Vilagoseitania azoknak 

kik setetben es halainak arnekaban vlnek • igaz 

20 gatnonk mi labainkot bekesegnek vtara Te deum 

' Az 1-20. sorban : Lukács 1, 6&-19. 
A A: a szó fölé van írva. 
A második e a szó fölé van írva. 
Az V a sor fölöli van betoldva. 
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